Dzisiaj
fi}

Komuniści francuscy mają własne GPU

numerze Czy b. sedzia S~du Najw. był kom~sarzem bolszewi(kim
Cena
egzemplarza

10
groszy

rlu_trowaDY dzleBDlk Darodowy I katolIcki
Ir99 ..

Wydanie

Sobota, dnia 30 kwietnia .938

Rok 68

L

Bratanek zaginionego w niewyjaśnionych okolicznościach generała złożył do sądu
wniosek ouznanie go za zmarłego - . Sąd zażądał od władz wojskowych informacyj
War s z a w a. (Tel. wł.) Są,d Okrę
gowy w Warszawie rozpatrywał wniosek o uznanie za zmarłego zaginionego
w 1927 r. gen. Włodzimierza Ostoi-Zagórskiego.
Z wnioskiem tym zwrócił się do Są,
du bratanek generała, Stefan OstojaZagórski, wyznaczony w 1930 r. przez
Są,d na kuratora mają,tku i praw zaginionego. Zagórski złożył wówczas zaświadczenie X Komisariatu policji, że
gen. Zagórski od r. 1927 jest nieobecny.
Później złożono wycią,g z ksiąg ludności, że od czerwca 1926 r. generał jest
wymeldowany nie wiadomo dokąd.
Podanie bratanka zaginionego genej'ala wskazuje, że gen. Zagórski w
sierpniu 1927 r. przybył z więzienia
wojskowego na Antokolu w Wilnie do
Warszawy. i w okolicznościach ,dotą,d.
niewyjaśnionych zaginął. Władze i ro- .
dzina czyniły przez szereg lat poszukiwania generała, ale bezskutecznie; od
1927 r. brak jest wszelkich wiadomości
o jego losach. Wobec tego Stefan Ostoia-Zagórski prosi Sąd o uznanie gen.
Włodzimierza Zagórskiego za zmarłe
go. W chwili zaginięci,a generał był
oficerem czynnej służby. 'V sz·elki ch
i.nformacyj o osobie gen. Zagórskiego,
jego służbie i braku wiadomości o nim
może dostarczyć Ministerstwo Spraw
Wojskowych.
Petent złożył do są,du doWody pokrewieństwa z zaginionym generałem
zaznaczając, że nie może jedynie zło
żyć metryki urodzenia zaginionego,
gdyż dziadek petenta, śp. Jan Zagórski, jako powstaniec 1863 r. musiał uciekać z kraju i część życia spędził za
granicą,. Synowie jego, tzn. zaginiony
generał i jego brat, urodzili się za gra~icą., kaŻdy w innym kraju, wobec cze-

odszukanie metryki zdawało się
Gen. Zagórski urodził się
w S. Martin we Francji, ale metryki
nie można dostać, ponieważ takich
miast jest we Fi'ancji kilkanaście.
Bratanek ma .ie~ynie 'paszport zagraniczny generała i . jego . świadectwo
go

niemożliwe.

szkolne z czasów austriackich.
Sędzia
Makomarski na wniosek
prokuratora Prokopowicza postanowił
zażądać od władz wojskowych infortnac~Tj, dotyczących czasu i miejsca
urodzenia ~enerała oraz okoliczności
jego z.aginięcia. (w)

Starcia z socjal-komuną w Krakowie
Na rozdajqcych

'Ulotk~

narodou'ców
banda

Kra k ó w. (Tel. wl.) W środę póź- \
nym wieczorem dos-zło do krw.awego
starcia członków Stronnictwa Narodowego z członkami PPS i TUR-u na tle
kolportażu ulotek pierwszomajowych.
, '\V- okol.icy; Barhakanu. młodzi narodowcy r9zq~"'~'ali ulotki, nawołujące do

Znowu

runęło

60 domów

. Ankara. (Tel. wł.) Trzęsienia ziemi w okręgu anatolijskim powtarzają
się· codziennie między godz. 17 a 20.
Około 60 domów
runęło
znowu we
wsi,ach Halvagilar i Gemele.
Liczne budynki musi,ano ewakuować, gdyż grożą zawaleniem.

socj€tlistyczna

bojkotu obchodu 1 !maja. W pewnej
chwili socjaliŚCI, wracający z lokalu
przy ul. Warsz,awskiej, zaatakowali i
pobili czterech kolporterów ulotek. Niehawem zjawił.a si.ę większa grupa narodmyców. Wówcz,as któryś z socjalistów strzelił z re'wolweru: Powstała
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Egzotyczne niemowlę ujrzało światlo
dzienne w menażerii Hagenbecka (Hamburg J, miało od razu 1,60 m wzrostu
i od pierwszej chwili umiało chodzić
bójk,a, zakończona poranieniem dwóch
socjalistów, których op,atrzyło pogotowie ratunkowe. Mają, oni rany kłute.
Wkrótce potem w socjalistycznym Domu Górników przy al. Krasińskiego, bę
dącym centr.alnym lokalem związków
z,awodowych w Kr.akowie, gdzie wewnątrz byli socjaliści, wybito · szyby w
lokalu. Następnie wybito kilka szyb
w sklepach żydOWskich.
O godz. 24 policja dokonała aresztowall szeregu członków Stronnich.va
Narodowego, którzy do wieczora następnego dnia nie zostali zwolnieni. W
cią.gu dnia zostali aresztowani
dalsi
narodowcy.
(jb)

Tajemniczy
Charakterystycznl/
obrazek wiosenny
z Zagłębia Naftowego w Bitkowie.
Kwitną sady, a w
powietrzu unosi się
zapach kwiatów i
ropy naftowej.

Balon "Legionowo" wylądo
wał w Prusach Wschodnich
K w i d z y ń. (Tel. wł.) W czwartek rano w pobliżu miasta \Va!ter Freisiadt w Prusach Wschodnich wylądo
wał
balon "Legionowo". Lą,dowanie
odbyło się pomyślnie. Załoga z kpt.
Nowickim na czele czuje się dobrze.
Balon i za.łoga wyjeżdżają dziś do
Warszawy.
Na miejsce lądowania
przybył z Kwidzyni,a konsul Czyżew
ski.

napadła

arsenał

Jer o z o l i m a. (P AT) W m. Silath
~d Ahar w
pobliżu Jeniny wykryto
3000 ł,adunków. W ch·arakterze represyj wł,adze aresztowały 25 mieszkallców i zarządziły wysadzenie w powietrze 4 domów.
Aresztowania miały miejsce również w Nablus,
gdzie wykryto spisek
przeciwko not.ablom arabskim. sprzeciwiającym się skrajnemu
nacjonalizmowi.

Żyd-fabrykant pobił robotnika Polaka
Niesłychany postępek Żyda

Riibnera - Bezczelny
robotników

żyd

Ż y w i e c, 28. 4. Dnia 26 kwiet- ' ta. W ezasie zmiany robotników Bolenia rb. w Zabłociu koło Żywca zdarzył chała mial rzekomo pozostawić na
się niecodzienny zresztą wypadek powarsztacie jaką.ś szmatę. Na to podbicia polskiego robotnika przez ~yda. szedł do niego _Żyd Riibner i pytając
W fabry~e Ernesta Riibnera, Zyda po co tę szmatę zostawił uderzył go
w Zabłociu, pracował od dwóch lat w kilka razy otwartą dłonią po twarzy
charakterze ucznia ślusarskiego ' 18wyciągnął go za· włosy.
letni Tadeusz Bolechała, syn policjan\V następstwie tego Bolechala opu-

znany jest

już

z

gnębienia

ścił ~arsztat pracy i skierował sprawę
do sądu i do inspektora pracy .
Zaznaczyć należy,
że na Ernesta.
Riibnera robotnicy już kilka razy skła

'dali skargi do inspektoratu pracy za
złe obchodzenie
się z pracownikami
Polakami.
we _

~i!rw~y mai - to Jwi!to" ij~ow~ki!go mar~ilmu, ani!JoII~i!go r~~~tnka
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Ustepstwa [zeskie na żijdania Henleina ł "w~~~~,~;ir;i~~;jt~!~?:j~p~
Rząd

czeski

..
dt
Niemców sudeckich za niemożliwe do przYJęcia, prze s ajednal( propozycję "maksymalnych ustępstw"

wił

(Tel. wł.). W związku z
Renleina obradował tu komitet
polityczny ministrów pod przewodnictwem premiera Rodży, który zreferowal żądania Niemców sudeckich. Stwierdzono, że są one nie do przyjęcia dla Czechosłowacji.

2) Wydane zostaną przepisy gwa-

.- P r a g a.
mową

Powyższy pogląd podzieliła następ-

nie Rada Gabinetowa, która odbyła
swe po iedzenie pod pr~e~odn.ictwem
p~·e~. Bel1e~za, z~sta.na~laJą~ SIę równ~ez nad ządał1laml Nlemcow su~eckIch przy czym opracowała projekt
mak.~ymalnych

ustępstw

czeChOSłO-

waCJl.
.
L d .
~oseł cze~hosłowackl w
on yme
-- Jak donosI Pol. Ag. Tel. - przedłożvł wczoraj projekt propozycyj, które
zamierza rząd czechosłowacki uczynić
HenIeinowi dla zaspokojenia żądań
mniejszości niemieckiej.
Propozycje
if:' SQ. następujące:
1) Z budżetu pailstwa wydzieli się
subwencję, która będzie zarzą,dzana na
wyłączną odpowiedzialność mniejszości jako osoby prawnej. Celem wspomnianej SUbwencji będzie zapewnienie
mniejszości
tej znaczniejszej ilości
szkół, lepszych środków komunikacyjnych oraz służenie innym sprawom
l:żyteczności publicznej.

No,we rezygnacje

"

działaczy

Ozonu"

wł.) Z "Ozonu"
o trudnościach
i dalszych rezygnaCjach. MówiQ. np.,
że wiceprezes organizacji ozonowej w
:r-,·owogródku Trzeciak, oraz kierownik
wydziału wiejskiego Bielewski zgłosili
rr.zygnacje ze swych stanowisk. (w)

War s z a w a. (Tel.

o.ochodzą wiadomości

Str. Ludowe nakłania ucha
ku "konsolidacji"?

\V a r s z a w a. (Tel. wł.) Agencja
Agrarna utrzymuje, że w kolach Str.
Ludowego przysłuchują się bardzo uważnie odgłosom, jakie wywołało wystąpienie premiera
Kwiatkowskiego.
W kołach tych zauważa się, że przemówienie to odbiega znacznie od dotychczasowych enuncjacyj politycznych i opiera się o realne ujmowanie
zagadnień. '" razie rozwinięcia tych
zagadnień, mogłyby one stać się podstawą do jakiejś szerszej akcji konsolidacyjnej. (w)

Pogłoski O zmianie rządu

W depeszy z Warszawy notuje lwowskie "Słowo Narodowe" pogłoskę o mają
cej jakoby nastąpić zmianie rządu. W nowym rządzie stanowisko premiera miałby
zająć obecny wicepremier inż. Kwiatkowski, ministerstwo spraw wojskowych gen.
Kazimierz Sosnkowski, szefostwo administracji zaś miałby objąć, jako minister
spraw wewnętrznych, wojewoda śląski, dr

° ile powytsze
odpowiadaprawdzie, to w istocie rzeczy do

Gratyńskl.

wiadomości

ją.

władzy

doszliby "naprawiacze".

rantujące,
że
mniejszość niemiecka
nie będzie upośledzona w poszukiwa-

niu pracy.
3) Mniejszości niemieckiej zapewniony będzie udział według klucza
proporcjonalnego w stanowiskach urzędniczych, rządowych i

samorząd 0-

wyeh.
Rząd praski nie zgadza się natomiast, aby w szkołach niemieckich
odbywało się nauczanie w myśl doktryn narodowo-socjalistycznych i uważa, że wspomniane koncesje są
maksymalną granicą tego, co może
dać mniejszości niemieckiej.

I1

Dziennik katolicki "L i d o v e C es t y" krytykuje żądania niemieckie i
określa. stanowis~o czechosłowackie w
naste.ouJący sposob:

nowego gabinetu

estońskiego bę

1) Zjednoczenie wszystkich lojalnych czynników
państwowych w
Froncie Patriotycznym" w ramach
"
programu
Masaryka i Benesza.
2) Porozumienie ze Słowakami i dopuszczenie ich do udziału w rządach.
3) Zmiana ogólnego kierunku polityki zagranicznej i dążenie do zbliżenia z Włochami.
4) Zagwarantowanie praw mnie]-

szości przy utrzymaniu jedności i ca-

lości pal1stwa czechosłowackiego.

Równocześnie w kołach dobrze poinformowanych twierdzę., że mowa
Renleina w Karlowych Warach była
znacznie ostrzejsza. Jednak kierownicze koła Niemców sudeckich po zastanowieniu się postanowiły ogłosić ją. z
opuszczeniem ustępów, które zbyt wyraźnie wskazywały na Berlin, jako
źródło inspiracji.

WBytomiu aresztowano kolejarza polskiego
Niemcy

pogwałcili obowiązującą umowę

Ka t o w i c e. (Tel. wł.). W środę,
ldedy na dworzec w Bytomiu przybył
pociąg od strony Chorzowa, który po
killm minutach wyjechał z powrotem
do Polski, po przeprowadzeniu rewizji
celnej Niemcy wywlekli z pociągu kolejarza polskiego w mundurze i ukryli
go w ustępie dla kobiet. Kiedy celnicy
polscy odeszli, kolejarza skuto w kajdany i samochodem policyjnym odwieziono do więzienia. Interwencje okazały się bezcelowe,
jakkolwiek byli
świadkowie tego aresztowania.
Kolejarza uwięziono prawdopodobnie pod zarzutem przemycania dewiz.

W myśl jednak umowy nie wolno wła
dzom niemieckim na dworcu w Bytomiu przeprowadzać aresztowań obywateli polskiCh bez wiedzy i zgody
przedstawicieli władz polskich. W tym
wypadku obie strony spisują protokół.
Jeżeli
kolejarz dopuścił się przestępstwa dewizowego, to niewątpliwie
posiadał przy sobie pieniądze,
które
powinny przypaść na rzecz państwa
polskiego_
Zatarg wywołał wśród urzędników
polskich w Bytomiu duże zaniepokojenie.

Hoppe wystąpił
l grobyA d r 2i ~~~:~~~pq~?bXdkryto
tu
z
"Ozonu"
armii Solimana
Jan Hoppe. przywódca grupy

Poseł

Poseł
"Jutra Pracy". wystosował do szefa "Ozo- Wielkiego - Ka.ra Mustafy Paszy i
nu", gen. Skwarczytiskiego list. w któ- :Melek Ibrahim Paszy, którzy w jednym
rym oświadcza. iż wobec uniemożliwie i tym samym dniu zmarli.
nia poddania polityki "Jutra Pracy" oce'Kara 1\iustafa dowodził armią tunie sądu klubowego, jako autor jednego recką, oblegającą Wiedeń.
z kwestionowanych artykułów zgłasza
Dotychczas sądzono, że zwłoki obu
wystąpienie z "Ozonu" oraz składa mandat członka rady naczelne.i "Ozonu" i se- generałów pochowane były w Starokretarza grupy poselskiej Koła Parla- bule.
mentarnego OZN.
"I{onsolldac.ia", jak widzimy, robi po·
stępy wstecz.

Rokowania polsko-litewskie
W a r s z a w a. (P A T)

Dn la 28 bm.
przybywa do Warszawy delegacja litewska do rokowań kolejowych z Polską·
Jednocześnie

z rokowaniami kolejowymi prowadzone będą, z delegacjQ. litewską. rozmowy w sprawie nawiQ.zania regularnej komunikacji lotniczej
z Litwą.

Górale u Prezydenta
wł.) Prezydent
przyjął delegację Górali,
która
złożyła memoriał w związku z projek-

War s z a w a. (Tel.

R. P.

tem utworzenia Parku Narodowego w
Tatrach.
D a ma s ż ak. (Tel. wł.) Kupcy i
studEmci rozpoczęli strajk na znak solidarnoci z Arabami palestyńskimi z
powodu przybycia brytyjskiej komisji
delimitacyjnej do Palestyny.

15 czerwca proces towarzyszy inż. Ooboszyńskiego

War s z a w a. (Tel. wI.) Sąd Najwyznaczył
termin rozprawy
przeciw Płonce i towarzyszom inż. Doboszyńskiego,
skazanym przez Sąd
Apelacyjny w Krakowie, na 15 czerwca rb. (w)
wyższy

Nie

zaginął,

ale

'V a r s z aotrzymano
wa. (Tel.

handlował

~~~~

Przed paru
w Warszawie
że kupiec futrzany GoStYllSld, który udał się do Leningradu
na zakupy futrzane, zaginął. Obecnie
nadszedł do Warszawy transport futer, jaki Gostyń~ki zakupił w Leningradzie, płacąc 26 pct" wartości. Transport ten przedstawia wartość około 3
milionów zł. (w)

Konferencja plenarna
EpiSkopatu Polski
Warszawa. (KAP) W dniu iO maja rb. odbędzie się w Warszawie plenarna konferencja Episkopatu Polski.

szczątki

Aleksandra.
na wiejskim cmenw Gołotczyźnie pod Ciechano-

Pogrzeb odbył się na koszt państ~a.
z wielką prostotą - w myśl .wyra~onych przez Al. Świętocho,,:skleg.o zyczeń. Udział w uroczystoścIach załob.
Ś·
nych wziął minister w. r. l o. p. Wlę
te sławski dyrektor Funduszu Kultury
Narodow~J' i\1ichalski, przedstawicie.le
k l
Polskiej Akademii Literaturyoraz lkunastotysięczne rzesze. Nad mogiłę;
wygłoszono kilka przemówień ora~ zło
żono kilkadziesiąt wieńców, m. l. od
Pana Prezydenta R. P., min. oświaty,
P AL-u i i.
.
W myśl ostatniej woli śp. Aleksandra Świętochowskiego pochowano gt?
z twarzą zwróconą ku szkole, "któreJ
za życia ofiarował swe serce".

13 adwokatów bronić będzie
doc. Cywińskiego
War s z a wa. (Tel. wł.)

Ustalono

skład ławy obrońców w procesie apel.acyjnym doc. Cywińskiego. Obrony
podjęło się trzynastu adwokatów, a to:
Borowski, M. Borzęcki, Chmurski, proł.
Glas er, Kijański, Mogilnicki, lan No-

'wodworski, Niedzielski, Szurlej i Zie-liński wszyscy wymienieni z Warszawy, oraz trzech przedstawicieli palestry krakowskiej i śląskiej: Rowiń~
ski z Krakowa, Tempka z Chorzowa l
Mildner z Katowic.
Skarga apelacyjna obejmuje 14 stron:
maszynopisu i zawiera uzasadniony
wniosek o sprostowanie protokołu roz·
prawy, w którym znalazło się kilka
nieścisłości.
(w)

Masonowi Muszkatowi
obniżono kaucję

War s z a w a. (Tel. wł.) Sąd Apelacyjny obniżył kaucję w stosunku do
adw. Muszkata z 15.000 zł na. 5.000 zł.

Żądają

na 1 maja ochrony
policji

Organ "fołksfrontu" "Krakowski Ku·
rier Wieczorny", w obawie przed reakcją narodowców oraz o skórę "towarzyszy" socjal-komunistycznych do~aga.
się od pewnego czasu ochrony pohcyjnej dla pochodu pierwszo-majowego.
W związku z akcją ulotkowQ., skierowanę. przeciwko l-majowym manifestacjom pismo to domaga się takż.1!J
ukrócenia kolportażu ulotek przez taJnych funkcjonariuszy policji.
Jak widzimy, " czerwonych" "bohatf-rów" ogarnął strach nie na żarty,
"Bohaterscy" przywódcy "czerwonych"
szeregów powinni zażądać jeszcze aresztów ochronnych przed "endeckimi bojówkami".

WInowrocławiu zakazano
1-majowych pochodów

wł.)

Łygorlniami
wiadomość.

doczesne

Świętochowskiego

generałów

Strajk w Palestynie
Skład

c1ęły

uznał żądania

I n o w r o c ław. (Tel.
grodzki Wilczek wydał

wł.). Starosta
zarządzenie,

zakazujące urządzania

chodów
maja.

wszelkich posocjalistycznych w dniu 1

Zarządzenie to wywołało wśród
miejscowego obywatelstwa wielkie zadowolenie.

I Dr med. H. ZIOMKOWSKI I
specj. chorób skór. wener. ; moczoplclow)'cb

L6dt, 6 Sierpnia 2,
Przyjmuje 9-12 i 3-9, w

łel 118·33.
niedzielę: 11-12.

dzie wkrótce ogłoO'zony. Sądzą, że prezydent Paets będzie miał poważne trudności
pragnąc niektóre resorty obsadzić nowymi ludźmi.
Premier Stojadinowicz przebywa obecnie w Slawonii, gdzie z min. l{oroszecem
pracuje nad redakcją nowego prawa wyborczego. które wluótce ma być ogłoszone.
Pragnie on tu nawiązać tak'-e stosunki z
przedstawicielami prawicy.
Ambasador niemiecki 7.akomunikowal
departamentowi stanu. że Niemcy z powoP a ryż. - "Le Jour" donosi, że w
J(ażcl~ taka grupa ma się skła.dać h'alne muszą być pomiędzy sobą, połą,.
du braku dewiz muszą zrezygnować z ręce policji wpadły pewne pisemne po- z,25luclzl. Na gTuP9 przypada? pistole- czone także za pomocą zmoto:'yzowaudzialu w wystakie światowej w Nowym lecenia, rozkazy i wskazówki, jakie do tow maszynowych l 2000 nabOI, 40 gra- nych gOllCÓW.
Jorku w r. 1939.
Jak donosi dalej "Jour" komuniści
Z państw bałtyckich zjadą się 3 maja podległych sobie organizacyj zawodo- I:atów ręcznych i pist.olet wiel.kiego ka.
w GrlY'ni inżynierowie portowi. celem omó· wych rozsyłała francuska partia ko- ~lbru z 200 naboJaI~:ll !la ~azdego bo- w Marsylii są. w pOi'iaclaniu prawdziJ?~karza, 2 toporkI,. hny l samochód wych wozów pancernych i ciężkich kawienia budowy, utrzymania i eksploata- munistyczna.
W jednym z tych podchwyconych clę~rowy, wzgl.ędllle taksówka na rabinów maszynowych, wyposażonych
cji portów morskich na Bałtyku. Zjazd
listów, w którym jest mowa o utworze- kazd,ą ,grupę. Kazda grupa musi mieć w 3-osobowe załogi.
potrwa do 3 maja.
Rząd meksykański wydal dekret o wyniu zbrojnych oddziałów, pisze się, że 3 gOl1COW motocyklowych dla utrzymaWśród kierowników bojówek zdapuszczeniu nowych obligacyj skarbowych kierownicy tych oddziałów muszą być nia !f,lczności z innymi grupami.
rzajl:,t się ostatnio liczne wypadki zdrana 100 milionów pesetów. Chodzi tu w starannie wybrani z najpewniejszych
"Centralne komendy" tych grup dy; ci zdrajcy muszą ponieść śmierć.
pierwszym rzędzie o zaspokojenie wywlaczłonków partii. Pierwszeństwo mają muszą być dobrze ukryte, najlepiej waby dać oclstrai'zający przykład. Na uszczanych zag'!'. towarzystw naftowych.
obcokrajowcy. Do swej dyspozycji mu- sklepach restauracyj lub domów towa- sprawiec1liwienie tych pal't~r.inych morPoseł wlo.s kl AngeUnl oświadczył. te
ok. 30 tys. robotników włoskich znajdzie szę. mieć grupę silnych, dobrze uZbrO-ll'owYCh; z każdego sklepu muszą być derstw przytaczaj Q. komuniści francuw tym roku za.jęeie w Rzeszy przy robo· jonych i stale gotowych do działania jednak 2 podziemne wyjścia, niezależ- scy to, co robi Stalin w Sowietach.
mężczyzn.
ne od siebie. Te ukryte posterunki cen. . . ._____
tach r01nych.
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Z NASZEGO STANOWISKA

Droga zatarasowana politycznym bałaganem
Gen. Skwarczy11ski w wywiadzie,
udzielonym "sanacyjnej" agencji prasowej "Iskra", zaprzeczył głosom prasowym o zwrocie "Ozonu" w lewo, ku
"Naprawie". Na ten sam temat wystąpił
świeżo z artykułem wstępnym czoło
wy tygodnik "Naprawy" "Naród i
Pa11siwo", który nie mniej wyraża równocześnie żywe zadowolenie z ostatnich "czystek" na prawym skrzydle
OZN w słowach następujących:
"Dokonał się
zdrowy, mogący

dokonuje proces
p r z y w r ó c i ć Obozowi istotnę. zdolność ruchu, działa
nia i sięgania po rezultaty o charakterze, odpowiadającym skali polskich
potrzeb i zadań."
Tygodnik "Naród i Pal1stwo" witał
samę. myślą
"p r z y w r ó c en i u" "Ozonowi" warunków żywotno
ści i sprawności - właśnie zmianę na
stanowisku szef,a OZN: odejście płka
Koca, a przyjście gen. Skwarczyńskie-I
go. Czyli - co z tego wynika - , że
"zdolność ruchu" "Ozonu", jego "zdolność dział.ania i sięgania po rezultaty"
był.a widocznie zd.aniem "Narodu i
Pal1stwa" - z a t r a c o n a przez płka
Koca.
Nie bardzo od tego surowego osądu
roli pierwszego szefa "Ozonu" odbiega
wniosek, jaki narzuca się po przeczytaniu w wywi.a dzie gen. Sb.v.arczyń
skiego słów obyłym kierownictwie
Związku
Młodej
Polski (p. Rutkowskim i kol.), a więc o ludziach, powoł,anych do kierownictwa tegoż Związku
i obdarzonych zaufaniem politycznym
przez pika Koca, oczywiście z świado
mością jego i wiedzą, że stanowią oni
odłam ONR-owskiej "Falangi", o czym
przecież głośno bylo w prasie.
tych
to ludziach z.aufania pierwszego szefa
tą

"Ozonu" oraz o ich "kontaktach organizacyjnych", a raczej "ścisłym stosunku organizacyjnym" z "Falangą."
wyraża się drugi, obecny szef OZN, że
"tolerowanie n a d a l takiego stanu
rzeczy uważał za - wysoce n i e m 0ralne i niedopuszczalne w
r.amach zasad organizacyjnych OZN".
Tolerowanie "n a d a l", to znaczy: po
tolerowaniu - d o t y c h c z a s o w y m.
Taką. opinię, przynajmniej pośrednię., drugiego szefa "Ozonu" czytam.y
obecnie o erze pierwszego szefa. NIe
zamierzamy prorokować, j.ak wypad-

nie w przyszłości ocena systemu drugiego sz.efa OZN przez szefa trzeciego
tej organizacji, o ile się zjawi. Rejestrujemy tylko fakty. _ _ _ _ _-!"'~
Natomiast przypomnieć należy, jak
to jeszcze kilka miesięcy temu obóz
rządowytrę.biłnawszystkiestrony,że
płk Koc jest "zbawcą ojczyzny", który

stworzeniem Obozu Zjednoczenia Narodowego dokonał "dzieła wiekopomnego". Szybko się w "Ozonie" zmienia ki~ru~e~ w~atru entuzjazmu, szybko zmIenIAJą. SIę - bohaterzy "ozonowi"!

I

°

°

Przed nadzwyczajną sesją
parlamentu
Prasa stołeczna donosi, że w kancelariach Sejmu i Senatu czynione są przygo·
towania do wiosennej sesji nadzwyczajnej. Sesja ma być zwołana na wtorek 14
czerwca tak, aby skończyła się przed
1 lipca.

zebranie
grupy "Jutra Pracy"
Decydujące

"Słowo" wileńskie pisze, że w piątek,
dnia 29 kwietnia odbędzie się zebranie
"Jutra Pracy", na którym zapadną decyzje w stosunku do "Ozonu". Wobec stanowiska, zajętego przez generała Skwarczyńskiego w stosunku do tej grupy w
ogłoszonym przez prasę wywiadzie, przypuszczać należy, że grupa "Jutra Pracy"
wystąpi z "Ozonu" na najblizszym posiedzeniu koła parlamentarnego OZN.
Trudno jednak jest w tej chwili przewidzieć, ilu posłów obejmie ta secesja.

można zawsze zodowoli~, jeżeli poleca im
się ,.K a r o· F r an c k u, przyprawę do kawy,
albowiem do każdei kawy, nawet do najlep·
sze~ i'szczególnie do najlepszej, nalety

~

__________'--_______________________

'MOZM wpra.wdzie pow!e'dz1el, te
to sprawa wewnętrzna tej organizacji, ale nie można zapobiec temu, że
niez.ależna opinia publiczna ma o tym
swoje zdanie wyrobione i trzeźwo 0cenia ludzi i rzeczy "Ozonu", jego enuncjacje i z.apowiedzi, jego ewolucje
wewnętrzne i przeobrażenia, jego zabiegi o zwolenników i wysiłki organiz.acyjne.
Ma tego widocznie świadomość wicepremier Kwiatkowski, jak to wynik.a z wywodów jego na zgromadzeniu
OZN w Katowicach, w których zwrócił się do "o b u stron niewidzialnej,
lecz dzielącej nas barykady". Było by.
rzeczą interesującą usłyszeć opinie o
mowie min. Kwiatkowskiego czynników kierowniczych "Ozonu", gdy są
między sobą. bez świadków.
Rzeczą charakterystyczną. Jest za..
chowanie się czołowej stołecznej prasy.
obozu rządowego w sprawie wystą.pie
nia politycznego wicepremiera. Podczas kiedy organ wojskowości "Polska
Zbrojna" odniósł się doń życzliwie,
główne dzienniki ,.ozonowe": "Gazeta
Polska" i "Kurier Poranny" wstrzymują się od komentarzy. Milczenie to
jest wymowne.
Na tym jednak nie konIec. Przypomnieć należy i tutaj
wspomniany;
wywiad szefa "Ozonu" gen. Skawrczyńskiego, który powiedział dosłownie:
"Im wcześnieJ społeczenstwo odrzuci podsuwane mu przez partie polityczne małe cele i im wcześniej stanie

Próby z,ednoczenia Niemców wPolsce ;ral~~~d:~r~O~~~{~cet:l~:~~~~~
Naczelna Rada Niemców w Polsce
- jak wiadomo - próbę utworzenia jednolitej organizacji niemieckie.i w Polsce. Organiz.acja ta miała objąć "Związek Nal'odowy", "Blok
Ludowy", "Partię Niemiecką" w BielsIm-Białej, ujednolicony "Związek Katolików Niemieckich w Polsce", "Niemieckie Zjednoczenie w Poznaniu i na
Pomorzu", "Związek Niemiecki w Małopolsce", "Niemieckie Zastępstwo Ludowe na \Vołyniu" - czyli tzw. grupy
"staro niemi ec\\.i e'· oraz - "Partię Mlodoniemiecką" sen. \Viesnera.
Hasło, pod którym miało się odbyć
zjednoczenie, brzmiało: "Jeden naród,
jedna wspólnota narodowa i jedno
kierownictwo" (ein Volk, eine Volksgemeinschaft, eine Fuhrung), a więc
podobnie, jak zawołania, rzucane przez
narodowy socjalizm w okresie Anschlussu.
Zjednoczenie grup "staroniemieckich" nie przedstawiało trudności,
gdyż wszystkie one od dawna podlegały właściwie jednolitemu kierownictwu Rady Niemców w Polsce. Natomiast. przeszkodą nie do przezwycięże
nia okazały się zamiary ujęcia w ramy
planowanej organizacji Partii Młodo
niemieckiej, przeciwniczki i konkurentki "staron iemców".
Kierownictwo
Partii
l\1łodoniemieckiej w odpowiedzi na propozycje
Rady Niemców zajęło stanowisko odmowne żądaniu, iż żadna z organizacyj niemieckich nie będzie rościła sobie prawa do reprezentowania całości
interesów niemieckich w
Polsce,
podjęła

stwierdzając ze swej strony, że jedynie
Partia Młodoniemiecka ma wyłączne
prawo do zastępowania wszystkich interesów mniejszości niemieckiej w
Polsce.
Inicjatywa Rady Niemców w Polsce
nie powiodła się, zjednoczenie bowiem
objąć ma to,
co już właściwie było
zjednoczone - chociaż nie bez znaczenia jest fakt ujęcia grup "staroniemieckich" w jedną organizację.
Odmowa "młodoniemców" pozwala
prz€widy",·ać wzrost nasilenia walk w
obozie niemieckim w Polsce, który
jednak - o czym pamiętać należy w całości przyznaje się do narodowego
socjalizmu.

Demonstracyjny zjazd
Niemców ma odbyć się
w Poznaniu?
Na dzieJ) 1 maja został zapowiedziany w Poznaniu manifestacyjny
zjazd Niemców 7. całej Polski. Dziel1 1
maja jest - jak wiadomo - świętem
Oficjalnym w Rzeszy Niemieckiej, jako tzw. dziell niemieckiej pracy.
Demonstracja niemiecka w dniu
otwarcia Targów Poznal'lskich, który
przecież ma charakter pewnego rodzaju święta pracy polskiej. jest niedopuszczalną manifestacją korzystającej

ze zbyt wielkiej swobody niemczyzny
w Polsce. Zjazd ten już chociażby ze
względu na j€go demonstracyjny charakter winien być w Poznaniu zakazany.

gIi ideał Polski wielkiej, potężnej i
sprawiedliwej.'\
Słowa te gen. Skwarczynskiego zostały ogłoszone lUZ
po m ow ie

min. KWLatkowskiego, który staną.ł
nie na jednostronnym gruncie "Ozonu", lecz oświadczył się za
współdziałaniem
w s z y s t k i c h ugrupowań politycznych, tak prorządowych, jak opozycyjnych. Postawa
przeto polityczna wicepremiera Kwiat-.
kowskiego i stanowisko szefa Ozonu"
. ' :
g~n. Skwarczyńsklego sę. sobIe przeclwstawne.
Droga od wygłoszonych ostatnio
słów min. Kwiatkowskiego do czynów
w ich sensie jest niekrótka i niełatwa,
jest bowiem zatarasowana ideowym
zamętem,
politycznym
bałaganem
i
organiz.acyjnym
uporem "Ozonu". A słowa mogą mieć charakter ogólny i elastyczny, - czyny musiałyby być konkretne, zupełnie konkretne i zupełnie zdecydowane, musiałyby obecnę. polityczną. "rzeczywistę.
rzeczywistość" przewrócić
do
góry nogami.
Czy, o ile chodzi o p o l i t Y c z n y
obóz rządowy, widać w nim j,akiekolwiek dane realne, że do takiego przewrotu zmierza istotnie?' A do czego
zmierz.aję.
czynniki wyższe w pań
stwie?
Tego wyjaśnienia należy spokojnie

I

odczekać.

Drugi zeszyt
"Polityki Narodowej"

......

........;;............

.;~
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Ze wszystkich stron Albanii przybyły d o Tirany tłumy ludzi, aby uczestllic::;yć w uroc:.yslosclach weselnych. Na 'tdjęciu z lewej włościanie z okolic Tirany, z prawej d:,i('wr;:,ęta w strojach ludowych przyglądają się defiladzie wojska
i organizacyj

Wyszedł spod prasy drugi, kwietniowy zeszyt nowego miesięcznika pt.
"Polityka Narodowa", w~· choclzącego
pod redakcją Z~r gmunta Berezo\\·skiego. Na treść zeszytu składają się następujące artykuły:
Romana Dmowskiego - "Rzym i chrześcijal'lstwo",
P 1'0 f. Bohdana VlasiutYllskiego
"Ludność żydo,,·ska w latach 19211931", Stanisława Kozickiego - "Czechosłowacja",
prof. Romana Rybarskiego - "Polityka gosnodarcza i wychowanie", Kazimierza Piwarskiego "Hołdy pruskie" oraz Zygmunta Berezowskiego - "Anschluss i jego następ
stwa w pOlityce europejskiej". Treść
zeszytu uzupełniają recenzje książek.
Cena zeszytu 2 złote. Prenumerata
kwartalna wraz z przesyłką wynosi zł
4,50.
~renumeratę "Polityki Narodowej"
mozna zamawiać oraz pojedyncze ze~yty nabywać w administracji tego
pIsma pod adresem: \Varszawa - Al.
Jerozolimskie 17 lU. 5.

!".
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ORĘDOWNIK, sobota, dnia

30 kwietnIa 1938

Rumer 9ł
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SPRAWY GOSPODARCZE

.~owe

w

Łod;?;i

polskie

zakłady przemysłowe

p";?;y ul. Kopm'nika 50 po'w stala nowoc;?;esna fabryka uędlin, l~onserw '1nięsnych i rafineria smalcu p. f.
"T~on8erw- El~ SPOł't"

Ł ó d ź,
odbyła się

28, 4" - W środę, dn. 27 bm.,
w Łodzi uroczystość poświę
c·C'nia. lokali i urządzel'l. fabrycznych
nowej polskiej placówki przemysłowej,
występującej pod firmą Spółka Kupc.ów Trzody "Konserw-Eksport". Nowe
2.aklady przemysłowe obejmują fabrykę wędlin, konserw mięsnych i rafinerię smalcu.
.
Na uroczystość przybyli delegaci
Min. Przemysłu i Handlu, Min. Rolnictwa i Reform Rolnych, Parlstwowego
Banku Rolnego, Izby Przem~rsłowo
Handlowej, Izby Rolniczej, Izby Rzemieślniczej,
władz
wojewódzkich,
miejskich i powiatowych, władz wojskowych, organizacyj kupieckich oraz
rzemieślniczych.

Zgromadzonych na podwórcu

za-

kładów . przemysłowych gości powitał

słowach p. Teodor Szulc prosząc ks. prałata Dominika Kaczyńskiego o dokonanie aktu poświęcenia. Po obejściu murów fabrycznych ks. prałat wygłosił piękne przemówienie, wyrażając radość z powstan)a now.ej polskiej placówki gospodarczej, wzmacniającej
chrześcijański
front rodzimego przemysłu.
Z kolei przybyli delegaci pod kier{)wnictwem członków zarządu zakła
du z prezesem Kazimierzem Radziejowskim na czele zwiedzili wspaniale

W prostych, szczerych

Termin płatności
podatku lokalowego

~ię prezentujące ,po'dług wymogów najl'!owocześniejszej techniki
wykonane
ul'Ządzenia fabryczne.
Po obejrzeniu urządzeń przemysło
wych goście zgromadzili się w jednej

z sal fabrycznych, gdzie byli podejmowani bankietem przez gospodarzy. \V
imieniu zarządu przemówił prezes K.
l;adziejowski, przedstawiajl!c w krótldm zarysie zadania nowych zakładów

Jakie

przemysłowych. Przedsiębiorstwo prowadzić będzie sprzedaż na rynku wewnętrznym, a przede wszystkim zwró-

c I u wagę n a eksport.
Firma "Konserw-Export" jest pierwszą tego rodzaju placówką na terenie
Łodzi

i

okręgu łódzkiego.

nie techniczne zakładów jest pierwszorzędne . . Całokształtu prac dokonywać
będzie zakład mechanicznie. Fabryka
wyposażona jest w drugI! co do wielkości chłodni ę. Zarząd zakładów star.owią: Kazimierz Radziejowski - prezes, Aleksy Uznański, Konstanty Kamiński,
Eugeniusz Bujnowicz i Czeslaw Dobrzyński.
Nowej, czysto polskiej placówce gospodarczej życzymy jak najpomyśl
niejszego rozkwitu. (Ł)

podałki płałne są

W maju rb. płatne są następuja,ce podatki:
1) do dnia 1 maja - przedpłata na podatek dochodoV'.y na rok podatkowy 1938
- przez osoby pra wne, w wysokości poło
wy podatku. Jaki przypada od zeznanego
dochodu;
2) do dn. 5 maja - podatek od energii
elektrycznej, pobrany przez sprzedawcę energii w czasie od 16 do 30 kwietnia rb;
do 20 maja - tenie poda tek, pobrany w
czasie od 1 do 15 maja rb;
3)- do dn. 7 maja - podatek dochodowy
od uposażeń s/użbowych, emerytur i wynagrodzeń za. najemną pracę,
wypłaco
nych przez służbodawcę w kwietniu rb.;
4) do dn. 25 maja - zaliczka miesięcz
na na podatek przemysłowy od obrotu za
r. 1938 w wysokości podatku, przypadaja,cego od obrotu, osiągr.iętego w kwietniu
rb. przez wszystkie przedsiębiorstwa,

Wyposaże

w maju 1

obowiązane
do publicznego ogłaszania
sprawozdań o swych
obrotach, lub do
składania sprawozdań do zatwierdzenia,
a z innych przedsiębiorstw - przez przedsiębiorstwa handlowe l i II kategorii oraz
przemysłowe I-V kategorii, prowadzące
prawidłowe

księgi handlowe;
5) do dn. 31 maja - podatek przemysłowy od obrotu za r. 1937 (po odliczeniu
wpłaconych
zaliczek)
przez
wszystkie
przedsiębiorstwa handlowe i przemysłowe
oraz zajęcia przemysłowe i samodzielne
wolne zajęcia zawodowe, o ile nakazy pła
tnicze zostały płatnikom doręczone najpóźniej w dn. 1 maja rb.
Ponadto płatne są w maju zaległości
odroczone lub rozłożone nil raty, z terminem płatności w tym mIesiącu, oraz podatki. na które płAtnicy otrzymali ' nakazy płatnicze z terminem płatności również w maju 1938 r.

I

Rzemieślnicy żądają

wprowadzenia
praktyki przymusowej

1

Finałowe

spotkanie o puchar Ap. Lan-

decka między drużynami I. K. P. i Geyera,
odbędzie się c~efinitywnie ~ tym tygodniu,
y/ piątek lub niedzielę.

Nie jedziemy na mistrzostwa
Polski Zw. Pilki Ręcm)ej zde<;ydowal sil: .ze
na przelożenie terminu ml:st!zostw śWIa
ta w koszykOwce męskieJ w ~~rhrue, zrezygnować z wysIania drużyny polskl.eJ.
.
.
Wyjazd kobiecej drużyny kOIiZy~Owkl. n'1- mIstrzostwa świata w lipcu w RZYl!llle dOJdz~e do
skutku. Skład reprezentacji ustalow.zostaJlle na
trójmeczu \Vat'szawa - Lwów - IMź 25 czerwca w Warszawie.
.
. 21'"
Dwa trójmecze szczypiOrniaka .odbedll SIIl "
- 2G maja, a mianowicie w KatOWIcach .śląsk KrakOw - LwOw, a w Łodzi ŁOdź - Wa.rszaw a
- Poznań.
Kobiece mistrzostwa szczypiorniaka od{JE!d'l
się 15 17 czerwca w Truskawcu.
.
Międzyokręgowe
rozgrywki
mistrzostwo
Polski w szczypiOrniaku męskim rozegranf~
staną 15 -- 17 czerwca w Brześciu, Łodzi, Katowicach i Poznaniu. a finaly 24 - 26 czerwca 'II'"
Krakowie.
Sprawa wyjazdu polskiej reprezentacji szczYpi6rniaka do Budapesztu na 2 - 3 czerwca na
mecze z WCllrami i do Wiednia na 5 - 6 czerWca z repr. Wiednia nie jest jeszcze zdecydowana
ze względu na. brak wiadomości od związków
węgierskiego i niemieckiego .
. Mecz pomiędzy drużyną, Deutsche Studenten·
schaft z Wrocławia i AZS 'Warszawa w szczypiorniaku odbędzie się 11 - 12 czerwca w Warszawie.
względu

°

Z""

Automobilizm

Tegoroczny Zjazd Gwiaździsty Automobilklubu Wiełkopolsld na Targi Poznańskie, -odb,wający sie już PO raz 8 z rzędu, zapowiada ~ię
bardzo dobrze. Świadczy o tym znaczna liczba
zgloszeń uczestników. ktOre jeszcze wciat naply·
waj~. oraz piękne nll.grody. ktOre zostaly ufundowane przez A. 'V. oraz przez szereg firm ·

Piłka nożna
Na zawody ze Lwowem, które rozegra
Łódź w dniu 3 maja we Lwowie, kpt. zw.
p. Z. Otto ustalił następujący skład reprezentacji łódzkiej: bramka; Lass (LTSG),
rez.: Janiszewski (Wima), obrona: Karasiak (ŁKS) i Kudelski I (SKS), pomoc:
Chojnacki, Pilc (UT) i Nawiszewski (Widzew), atak: Królasik (UT), Kudelsk~ II
(Wima), Lewandowski (LKS), Lubczyński
(SKS) i Swiętosławski (UT), rez.: Kałwak
(WKS).

w

Sport Litewski

zwiazku ze staraniami o nawiązanie ahlego kontaktu m!ę,dzy sportem polskim I litewskim
nie od rzeczy benzie zapoznać się ze stanem IIpor. W dniu 30 kwietnia (w nadchodzą
tu naeze&,o 8l\,siado kowieńskiego.
cą sobotę) upływa
ustawowo termin
PIŁKA NO:tN A
Najbardziej popularną galezia sportu litew·płatności pierwszej
raty półrocznej
skiego jest piłka nożna, chodaż w OtStatnich lapaństwowego
podatku lokalowego.
tach silną konkure .. cjp stwl'J'za jej koszykOwka, zwłaszcza PO zdobyciu przez Litwę miPłatnicy tego podatku mają jednak
dla absolwentów szkół zawodo~ych
strzostwa Europy w koszykOwC'e. Mistrzostw:t
otrzymać w tym roku od urzędów skarpi/karskie Litwy datuje eię od 1923 r., chociaż
Sfery rzemieślnicze zaniepokojone de wszystkim z teorią.. Na praktykę piłka nożna uprawiana była jut od r. 1919. _
b.owych nakazy płatnicze na nowy oW mistrzostwach biorą odział okregi: kokres dwuletni. Nakazy te są. już roz- ~ą zniesieniem przymusu odbycia nie ma już czasu.
wieński. kłajpedzki. sza '" elski i suwalsJ,i. Walpraktyki w warsztacie danej gałęzi
Zaradzał temu częściowo przymus czy o~Ołem 10 druźyn (6 kowień.skich. 2 kła;
syłane. W myśl przepisów płatnikom
pedzkte. 1 8zawełski i 1 t. Kibart). W okrp,gU
fachu, który obowiązywał do niedawna praktyki warsztatowej. Zniesienie go kowi!'ńskim
przysługuje 30-dniowy okres zwłoki w
w młodszych klasach (b-c) biorl\,
absolwentów
szkół
zawodowych.
może,
zdaniem
rzemieślników,
fatalnie
udzOial 44 drużyny, Iic7Jącej 800 zawodnikOw.
płaceniu od daty otrzymania nakazu,
gólem
IV
Litwie zrzeszonyC'h jest oknlo 100
Rzemieślnicy w ogóle
krytycznie odbić się na kwalifikacjach zawodo- klub6w pilkarski<'h.
ustalającego wysokość przypadającego
Hcząc.ych 8000 zawlJrlnik6w.
W
odnoszą
się
do
szkół
zawodowych.
Uwych
przyszłych
rzemieślników.
Aby
S'krE'.sie
.
od
r. 1923 do 1938 odbylo !!ie 51 spopodatku.
tbn
m1erlzynarodowych
Drużyna litewska roważają oni bowiem, że nawet najlepde tego nie dopuścić, rzemieślnicy do- z!'grala dotychcza .. mh:dz}'pań.~twowe
zllwodT II
sza szkoła nie jest w stanie zapoznać magają się, aby przymus odbycia prak- ~ot'Yą. Esto~ia, F.i,nlandlą Szwecją. SzwaJcal Rllmllmll.
gruntownie uczniów z tajnikami da- tyki warsztatowej zostal utrzymany. na
. Prezesem ,litewskieco 1nVtllzku piłki nośnej
nego fachu. Rzemieślnicy podl<reślają, Dopiero po odbyciu takiej praktyki Jest dr Jan Nawakas.
. .
iż jeden instruktor nie może zająć się
terminatorzy staną się pełnowartościo
LEKKOATLEYKA
.
War s z a w a. (Kabel). Odbył się tu kilkoma uczniami, poprzestać musi wymi rzemieślnikami, oheznanymi ze
Sport lekkoatletyczny w Litwie w ostatnich
latach szybkimi krokami idzie naprzód, choC'iai;
Walny Doroczny Zjazd kupców pol- 7.wykle na zapoznaniU uczniów z rze- wszystkimi tajnikami swego fachu.
na arenie międzYna.rodow~i litewski sport lekskich, handlujących trzodą chlewną, czami najbardziej zasadniczymi, przekoatletyczny mało jest jl'szcze znany. Dotąd
Litw.a roz~rala tr1ko 2 lI"il:dzypatistwo~e I!f)Obydłem, drobiem i końmi. ZJazd zgrotkanul z Łotwą I Estonią. przegrywaJl\c oba
madził stukildziesięciu delegatów z camecze. Lekkoatled Iitews('~· startowali poza tym
IV zalVodach miedzynarodowych w Bud~eszeie.
łej Polski. Dokonano wyboru nowego
Turynie. Helsinkach. Rydze. Tallinie, KrOlewprezesa, którym został p. Adam Dobrocu. Tylżv i Libawie. gdzie ustalono lIl!lereJl' rekordów litewskich. O p'oziomle lekkoatletyki liwolski z Sosnowca. Ponad to dokonatewskiej świadczy pomższa tabela rekord<5w lino wyboru członków zarządu zrzeszetewskich (stan na J IItycwia 1938 r.):
nia. Nowoobrany prezes jest znany ze
Konknreneje meskie'
60 m - Augevicius 7.1.
swej pionierskiej pracy w eksporcie
100 m - Jodele 111.
trzody Chlewnej. Jest on również wła
200 - Svarplaitis 22,3.
400 - BakUJlas 515
ściwym twórcą. giełdy mięsneJ, przeROD - Simanas 1 1:5\1!.
W piątek wieczorem odbędzie się w Berlinie
Przykład idzie z góry
wodniczącym Komitetu Organizacyjne1000 - ~imanns 1 2:3il4
turniej eliminacyjny pię§ciarzy, celem ustaleni:!.
1500 - ~imanas 1 4:06'6.
go Giełdy oraz urzędującym obecnie
Przykład idzie z góry, można by powienziec
reprezentacii Europy, która w ChiclllI'o walczyć
~OOO - !'limanu 1 8:53.6
przy krytyce poziomu walnych obrad związków będzie z reprezentacją Ameryki. W ostatniej
pierwszym wiceprezesem Giełdy Mięs państwowych
5000 - Simn.nas 1 1G:i!1.8.
czy okręgowych. Dyktatorskie za· chwili FIBA zdecydowala pewne zmiany w oblO
000 - Viertrinas 3~:45 . 8.
nej w Warszawie.
pędy w sporcie specjalnie Z. Z. są bardzo modne.
sadzie, woboc czego Sobkowiak walczyć bęrlzie
4.X 100 m <'IrUŻyn8 Ilkarlemicka. 44.7.
'\V zakończeniu obrad Zjazd uchwa- dają jednak opłakane wyniki. Zarząd Związku z Nardecchią, a nie z przewidzianym pierwotnie
4 X 400 m - druty lP kowil'ńRkl. 3:33,7.
ZwiązkOw posunął się jednak na ostatnim wal·
Paesanim.
Koziołek ma za przeciwnika Graaia
100
X
200
X
300
X 40r m - druż. Rkad. Z:04.t,
lił jednogłośnie na wniosek p. Dobronym zebraniu Z. Z. zbyt daleko. spychając na- (Niemcy). Czortek Voelkera (Niemcy). KoIczyń
110 m przez plotki - EOlnaras 1!i.4.
wolskiego - . zorganizowanie piel- wet walne zgromadzenie do roli organu zatwier' ski walczy z Clancym <Irlandia) a Pisarski z
400 m przez plotki - P.olciu, 59.8.
wyłącznie uchwały zarządu.
Campem (Niemcy).
Rkok wzwyż - KOmR":t~ A5 mtr
grzymki członków zrzeszenia na Jasną. dzającego
~kok wdaJ Fominqb 7.02,
.
W czasie wyborów uzupełniających zgłoszo
Ostatnio odbyte mistrzostwa Polski ustano·
Górę, celem zadokumentowania. kato- no dwie kandydatu ry, których poprzednio nie
Rkok o tyczce - Vabr.laR ~.52
wiły pewien rekord, na który w szerszych koTr6jsknk
Komara~
13.78
mtr.
lickiego charakteru zrzeszenia oraz ustalono z zarządem. Obowiązek taki przecież lach nie "wrócono uwagi. Bodaj po raz pierwszy
Rzut kula - Puskunigi~ 13.lIt m
istnieje. a mimo to zarząd w niesm!l."znt:i w hi~tt)J'ii polskiego pięściarstwa rozegrano mI'
\zaniesienia modłów o dalszą owocnI! nie
Rzut rly~kiem - Sa('kp~ 42.:17 m.
formie wypowiedzi a! się przeciw kandydaturze strzostwa
Polski
bez
udziału
sędziów ... p oRzut
oszczepem - 61.52 m.
inż. Maksysia, ponieważ jest on ... członkiem za·
pracę·
z n a ń s k i c h. Sędziowali Pomorzanie, $lązacy,
rządu Sol<oła, a w zarządzie Z. Z. winni być luKonkureTtcje IIlń:
łodzianie. warszawianie a nawet lwowianie, nie
fl(I m Radziulyt p 11.1.
dzie, nie związani z żadnym związkiem sporto- bylo wśrOd sęd,;iOw punktowych czy ringowych
100
Rarlziulyte
13'
wym. Argument ten nie wytrzymuje krytyki I
200 - Rlldzinlyte 27.11.
dyskredytuje czlonkOw zRrządu Z. Z. przemawia- natomiast ani jednego 8~dzie&'0 z Poznania.
Notowania giełd
400 - Sepaitiene 6.'1.1
jących
przeciw kandydaturze inż. Maksysia.
Prasa warszawska I ł6dzka jako najładnie~·
" X 100 m - druiyna 7.,.-. I'<trze1. 56.4.
Wiadomo przecież powszechnie, że wiceprezes Z. sza walkp, pierwszego wieczora uznała 5potkanle
zbożowo-towarowych
M m przez plotki - ~lIbrklyte 14.4.
Z. i przewodniczący P. K. Ol. pIk. Glabisz jest Jasińskiego z Czerwińskim, dru&,iego Czortka J:
L w o w. 28 kwietnia. :bto I st. 19-19.25 II prezesem PolskiE'go Związku Pilki Nożnej, a po- Chrostkiem.
Rkok wzwyf; - Ma1i.t!lenaitE' 138 li mtr
Skol,f Vfdal - SepaitiE'n .. 5.12
st. 18.25-]8.50: pszenica cz. j. 25.75-26, zb. 24.75 zostali czlonkowie zarządu Z. Z. są prawie
Nowy mistrz Polski." wadze musze; "Jasiń
TróJ b6 ł - . Radziul/'te 939 p.
do 25, biala j. 26.25-26.50, zb. 25.25-25.50; jęcz WszYSCy członkami innych związk6w sportoRzut dyskH~m - Hllgl'naite l!~.111 mtr.
ski", to Alfred Polok z Wielkich Hajduk. Jako
mień przem. 16.50-17, past. 15.50-15.75; owies
wych.
Rzut OIl,..rMpem - Vą"kelyte 36.41 'lltr.
I st. 20-20.25. II st. 18.50-19; otręby żytnie 11
Po tak "pielmy ch" przem6wieniach członk6w uczeń iimnazjalny rozpocząl uprawianie picDl". p,?ilkreAl,cf!ill s71ybkiel1o rozwoju lekkościarstwa
pod
pseudonimem,
aby
uchronić
alę
od
do· 11.25; otręby pszenne gr. 13-13.25, gr. 11.25 zarządu Z. Z. wygloszonych w obecnosci p. inż.
atletyki htew~kl"'J WYstllrcn znzn~(,7JY". że W'
no 12.25. m. 12.50-12.75; mąlta żytnia 65'/, 30 do Maksysia, kandydatura jego w glosowaniu prze- skutkOw zakazu szkolnego.
l'1I!llym
tylko roku 193T pobito 22 1"Ilkorlly Iit.. w30.50; mąka pszenna 65'/, 39-39.50.
padla. Kandydatura p. So§nickiego zostala prze~
f)Ośr6d "ilnicj"?;f!'h Idllb6w. kt6rt! kulW związku ze Ipotkulem Udi-Śl..-k, "tkle .. Z ten
I" ó d Ź. 28 kwietnia. :t; y to 20.75-21.25; pszeni- p. inż. Znajdowskiego wycofana.
lIPort. waka1;lać należ,. nil ~trzelec
c:!. 27-27.{)O, zb. 26.50-26.75; jęczmień. przem. 17
które odbędzie się w dniu 8 maja w Lodzi kI klub ~porto.wy Grand\( (w latach 111:15, 1D36.
do 18; owies j. 21-21.25, zb. 20-20.25; otręby
19!17
.tnE',1eckre
klub.. "porłowe ,.;i!nbyly t~tul
w
ha.li
parku
Poniatowskiego
na
rzecz
Pięściarze
polscy
wyjechali
żytnie 13.50-1~.75; otręby pszenne śr. 13.75 do
mistrza L1twr\ <?ra7J J. ~. O (or/:tłniz8cjll 1I1'ęr
14, gr. 14-14.25; mąka żytnia 65'/, :ro.75-1I0.2i'i;
W czwartek w połUdnie pociogiem Funduszu Obrony Narodowej, kpt. zw. L. towa mloilohtwm~w). Mistrzostwa l!'romadz.
mąka pszenna 65'/, ~9-40.
..,
O. Z. B. p. Milsch ustalił następujl\cy skład
llOO. uc~stmkOw
Sport lf>kkoRtletv('zn,.
War s z a w a. 28 kwietnia. ~yto I st. 20.75 berliń!\kim opuścili Poznali
pięściarze reprezentacji Lodzi: (Od wagi muszej) nkoło
kon('entrn.le. SIę przew3ł.rlir w Kownie. Ponie'do 21.2;;; p~zenica 28.2!'i- 28.75, jedno 28.25-2~.75, polscy, udając się na piątkowe eliminacje
WII'7.11. Marlsmpolu i Kł~ipe(lzle
zb. 27.75-28.25, jęc7.mień I st. 18-18.25 II 8t.
pięściarskie
przed wyjazdem do Północ- Szwed, Marcinkowski, Spodenkiewicz, KoPr!"zellern litewskieJ!'n I'willzku ·'ekkoatlet,-ez.
ne&,o Jest adwokat J. Buhitis
17,liO-17.75, III st. 17.25-17.50; owies l st. 21./i0 nej Ameryki, w Betlinie. Pod opieką tre- walewski, Ostrowski, Pisarski, Pietrzak i
do 22, II st. 19.75-20.25; otręby żytnie 12.75 do nera p. Sztamma oraz dwóch członków Kłodas. Dojdzie między in. do walk: Ja13.2!); otręby pszenne gr. 16.25-16.75, śr. 14.75 do
15.25, m. 14.75-15.25; mąka żytnia 65'/, 29.25 do zarządu PZB wyjechali: Sobkowiak, Ko- siński-Szwed, Pisańki-Wiedeman, Pie.
29.711; mąka pszenna 65'/, 38-40.
ziołek,
Czortek, Kolczyński i Pisarski. trzak-Kolonko i Kłodas-Piłat.
Składki pokwiłowanla
B y d g o s z c z, 28 kwietnia. ~yto 19.50 do Wszyscy oni znajdują się w dobrej formie
Wicemistrz
Polski
'W wadze kogutle.
W ad~inistrl.cji pisma naszego złożono ."
19.75; pszenica I st. 24.75-25.25, II st. 24-24.50; i so dobreJ' myśli. Hala s"ortowa, w któSzrajter, przyjecał z Kalisza do Lodzi. d al Rzym CIągu:
j()CZmierl I gat. 17-17.25, II gat. 16.75-17; owies
..
,.,
17.50-18: otręby żytnie 13-13.50; otręby pszen- rej mają się odbyć w piątek wieczorem Walczyć on będzie wkrótce w barwach K.
.~a p0Jl!.!'ik Serca Jezusowego: ·M. P. w pewneJ l.ntenCJI 1 zl. razem z poprzednio pokwitowa.
ne m. 14.75-15.25, §r. 14.25-14.75, gr. 15.25-16; walki, jest jut całkowicie wysprzedana.
S. Geyer.
nyml 190 zł.
mąka żytnia 65'/. 29.75-30.25; mąka ps~enna 65'/.
Niemieckie Biuro Pr.sowe donosi, te
.Na Acleaez ..Pozna6": Ira Skr. w zamian za
Augotowtcz, który uległ nieszczęśliwe kS.lątkę 0,6Q, razem z poprzednio pokwitowany~9~ t o w i c e. 28 kwietnia. ~yto 20.50-20.75; Międzynarodowy Amatorski Związek BomI
4!U10 zł.
mu
wypadkowi
podczas
pracy
i
wskutek
pszenica C:j:. 27.50-28. j. 27-27.50, zb. 26.50-27; kserski mianował trenera polskich pię
. Na. p.oDlJłlt ks. prob. Str('jeba: Stowarzysze.
jęczmień prZE'Jn. 18.fiO-19, past. 18-18.25; owies
ścian.y p. Sztamma, opiekunem reprezentego nie mógł brać udziału w finałach mi- me
Mlmstrantów. par. §,,:. Marcina I rata '5 zł,
i. 21-21.50, zb. 19.75-20; otręby żytnie 12.25 do tacji Europy, która 18 maja w Chicago strzostw Polski, szybko wraca do zdrowia ra1.f'm
z poprz!'dmo pokwltowsnymi 238.30 zl.
12.75: otręby pszenne gr .. 15-15.50, śr. 14-14.50, rozegra '""'
. tkanie ze Stanami Z]'ednoczo- i już 4 maja opuszcza sZp'iY.L Augustowiez
~a Tow.... W!łrta" (kolOnie letnie dla dzieej):
m. 13-13.50; mąka żytnia ~ 30-30.58: m,h
.~..Dma
26
kw!etma 1938 r. wy»laciliśmy na rece
pszenna 65'/. 38.50-i'"
.. nyIl1
CZ\l~1I się iw dohrz.-.
.
p. lIegaloweJ 50 M.

l

Polscy kupcy organizują
pielgrzymkę na Jasną .GÓrę
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Okradł

skarb państwa na 142.000 zł

, CYLINDEREK DAMSKI
~~

Tak gospodarowali wychowankowie Kirtiklisa - Naczelnik Maćkowski z Torunia
przed sądem
T o r u 11 (Tel. wł.) . Dziś o godz. 9,10 w
Sądzie Okręgowym w Toruniu rozpoeząJ się kilkakrotnie odraczany proces
przechvko 5i-letniemu inż. l<azimierzO\vi Konstantemu .Maćkowsldemu,
byłemu naczelnikowi wydziału komunikacyjno-budowlanego
pomorskiego.

Co zarzuca

boty ani wykonane, ani też przyjęte
nie były.
Czyny te przy zastOSO\"'aniu art. 31
KK stanowią w punkcie 1 występek z
art. 286 par, 1 KK. \\' punkcie :2 wystę
pek z art. '287 par. 1 KK

województwa

się inżynierowi

Maćkowskien1u

Prokurator Sądu Okręgowego w
Toruniu o~karża ~1aćkowskiego, mieszka.iące~o obecnie w \Yarszav,:ie przy
ul. Mochnackiego 7, o to, że:
1) W czasie od dnia 2 listopada 1931
r. do dnia 15 grudnia 1934 r. w Toruniu
Jako naczelnik wydziału IwmunikacYJno-budowlanego Urzędu \Vojew. Pomorskiego, w związku z budową
przez , ten urząd zakładu kwaraJltannowego w Babim Dole pod Gdynią, działał na , szkodę skarbu państwa
przez
to, że:
a) przekroczył swą władzę wystawiając
w imieniu urzędu wojewódzkiego osobom trzecim, na żądanie firmy "Zjednc;>cz!:me Tow. Inżynieryjno
Budowlane w Warszawie", prowadzą
cej budowlę, 15 stwierdzeń dłużnych
na łączną kwotę 477.524,96 zł;
b) nie dopełnił ciążą,cego na nim obowią~ku sprawdzenia podstaw , należ
ności wymienionej firmy
powodując
drogą
wystawienia , wspomnianych
stwierdzeń dłużnych
powstanie przepłaty
na rzecz firmy "Zjedn. Tow.
Inżynier.-Budowl.
w \Varszawie" w
łącznej wysokości ' i7i.749,96 zI;
2) W dniu 2 września i i5 grudnia
1934 r. w wystawionych przezeń
stwierdzeniach dłużnych z tytułu robót budowlam'ch zakładu kwarantannowego w Babim Dole pod Gdynią na kwotę 60.000 zł dla domu bankowego D. M. Szereszewski w Warszawie
i 15.000 zł d.1a Rafała Lipmowa l{oracha w \Varszawie - poświadczył nieprawdę, jakoby podstawę. ich wydawania była należność firmy "Zjednoczone Tow. Inżyn.-Budowlane w Warszawie" za roboty, wykonane przez tę
firmę przy budowie zakładu kwarantannowego w Babim Dole pod Gdynią,
gdy w rzeczywistości w tym czasie ro-

Zeznania

oskarżonego

Po odcntaniu aktu o:<karżenia , co
nastąpiło 'kilka minut po g-odz. 10,
przewodnicząc~'
wicepI 'czes Krupka
pr7.~- stąpił do badania o~karżol1ego.
Oskarżony
inż . ~{a.ćkowskj
rozpoczął składać ' obszerlle \v~· jaślliellia i zasadniczo nie pnyznal się do żadnego
z zarzucam' ch mu przestępstw,
Kolejno wyjaśnia spra\\'ę poszczególnych umów zawal'lych z firmą Zjednoczone 'row. Inżynier,vjno-Rudowlane
w \Varszawie \V lalach 1930-310. dotyczą
cych budowy zakladu w Babimdole.
Szczególów podać nie może, gdyż rzadko bywał \V Toruniu. w tym czasie bowiem był czlonkiem ministerialnej komisji drogowej, której działalność obję
ła cala Polskę.
Wyjaśniając jeden z punktów aktu
oskarżenia, odnoszącego się do umowy

z r. 1933, oskarżony twierdził. że z racji
pelnienia obowiązków urz~dowych. z
polecen ia wicewojewody Seydlitza mIał
"przykre"
przejścia
7. najwyższY,m
sv,ym
zwierzchnikiem
\V
\\'oJe,,;ócl7.lwie.
Zdanie-m inż. Maćkowskiego budowa zakładu kwarantann ego przeciągnę
ła si<: ponad normalny czasokres z powodu braku kredytów. C.O 7.no\yu powodowało sIały w7.rosl kosztów.

Zwala

winę

niu swego zastępcę inż, Niekrasza,. któ~
ry równie7. wystawia! skrypty dluzne )
to także na okaziciela, co wywolało
na,,-et intenyencję minislerstwa.
\V tym miejscu oskarżony przer~w.a
swoje zeznanie i oświadcza, że mlmsterstwo zwolniło go z tajemnicy służ~
bowej. Część zeznań inż. Maćkowskl
składać więc będzie przy drzwiach
zamkn i<?tych .
Rozprawa trwa. 'Proces nie wywoł~1
w Toruniu większego zainteresowanIa

Charakterystyczny proces przed

,v a r s z a w a. (Tel. wL) Sąd Grodzki rozpatn' wał spra\\ ę dra. Michała
Studzińskiego z Lukowa oskarżonego
o zniesławienie byłego sędziego Sąd li
Najwyższego,
a obecnie adwokata
Kondratowicza. o któl'\' m zIOż\'1 pisemne zameldowanie do ~p. wiceministra
Świątkowskie~o. iż był on komisarzem
bolszewickim na S\'berii.
W roku 1D~0 d~ Studziński był w
KI'asnojarsku jako b, żołnierz V. dv\vizji s;'benjsk'iej i udał sie do urzędu

na kogo innego

ciągu inż. MaĆ'ko\\'ski
wyjaśnia spra\yę slwierdzeó dhlżnych
na wadia i obciąża w znacznym stop-

\V dalszym

I

sądem

Kapelusz

wyścigów

11 ławki

stkami.

w Warszawie -

pr::,yporninafący
pojawił się podczas

Sl01l1/;O/l...'1I,

męski "cylinder".

w Lan(Jclzamp i podobno bardzo się podobał.

dla
(z)

publiczności

Rozprawę

świecą

pu-

odroczono

bol:"zewickiego o zezwolenie na powrót 11922 r, Podczas odwiedzin u Świątkow
do kraju" Tam funkcj~nariusz z. czet:- sk~ego żalił się prz~d nim, ż~ przeszkowoną gWIazdą, w ktorym stWIerdZIł dZlł mu w powrocIe do krajU "moskal
późn ieji<zego emigranta śp. Jaczynisa, i . bolszewik". . Gdy. . Świą.tkowskie~o
skierował . go do urzędnika,
sędziego m~, ano"v.ano
wlcemlms.t;e~ Sp~WIE~
l{oncll'atowic'z'a. Gdv okazał mu swe dhwoSCl, wezwał StudzJl1sklego l polepapien' i stwierdził. że jest Polakiem, ci.t mu przeds~awienie, na piśmie przeotrzymał oopowiedź: .,Pan nie obcy bIegu ~darzel1la, \ykrotce potem I~on
01)\'watel. \\'edług naszego zdania pan dratowlcza Z,,;ollllono ze stanOWIska
jest ob~' watelem rosyjskim". Studziń- sodziego Sądu I\'ajwyższego. Następnie
ski nie otr7.ymaJ potrzebn~-ch doku- przesz~dł do adwokatury.
mentów i do kl'aju wrócił dopiero w
Kondratowicz oddał sprawę sądowi
•
.
t
korporacyjnemu, który po przesłUCha
niu świadków śp, Lednickiego i Gintowt _ Giewaltowskiego ogłosH wyrok
rehabilitacyjny. Kondratowicz zgłosił
się wówczas do ministerstwa sprawiedliwości z żądaniem pełnej rehabilitacji. Sprawą zają.ł się dyrektor biura
personalnego Siewierski, który wezwał
dra Studzil1skiego, i po jego wyjaśnie
Ur*ędnik magistratu ln'zemysl,dego lJJ'zyjmuje do pracy tylniach. na wezwanie ówczesnego wiceko tych robotników, którzy zapis.~q sie. do ",OZO 'IłU"
ministra, złożył pisemną skargę, zaP r z e m y ś l, 28. t - Duże obur'ze- 5illliej usuniQcia Wochanki z pracy_ rządzając konfrontację między drem
Warsz ,a wa. (Tel. wł.) Na wczo- nie na o~tatnim posiedzeniu Rady Należy przypuszczać, że również prez. Stud7.il'lskim a Kondratowiczem. S turajszej 'rozprawie przeciwko Idzikow- Miejskiej wywołało wystą.pienie jed- Chrzanowski bQdzie konseln\'entny i z dzfński poznał w Konclratowiczu oweski emu byli badani dalsi świadkowie. nego z radnych narodowych, który u- Hgitatorem "ozonowym" zrobi porzą go bolszewika, który go tak nieprzySą to przeważnie
członkowie Cechu
chylnie potraktował. Po śmierci Świą.t
clpk.
jawnił kompromitujące fakty prowaCukierników i Związku Pro.ducentów dzenia polityki .,07.onowe.;" przez kankowskiego Kondratowicz dwukrotnie
Trzody Chlewnej. Składali oni zezna- celistę magistratu \Yilhelma WohankQ.
zwracał się do dra Studzińskiego, aże
nia związane ze spotkaniem w lokalu, Urzędnik ten do pracy z Funduszu
by cofnął postawione w 1929 r. zarzuty,
Węgier żydów
o okolicznościach "interwencyj" Idzi- Pracy dopuszczał tylko robotników zaa wobec odmowy, sprawę skierował do
B u d a p e s z t. (ATE). Podczas de- s~du.
kowskiego w interesach tych organiza- pisujących się do "Ozonu". Prezyd.
cyj. , Poza tym był badany poseł Cho- Chrzanowski oświadczył wówczas, że baty nad ustawc) antyżydowską w poNa rozprawie przesłuchiwany był
łą.czonych
komisjach Izby Posłów
łyński, który omawiał procedurę przymu te, fakty są. znane i że 'Vochance oświadcz~-l minif'ter oświaty i w)'7.na11 dyr. Siewierski, który przedstawił gegotowywania ustaw na poprzednim zagroził wyciągnięciem ostatecznych
nC7.ę sprawy w świetle aktów ministeSejmie. Podkreślał on żywy udział konsekwencyj, o ile swych metod nie Homan, iż rząd przedłoży jesienią. w rialn~' ch. Sąd odrocz~'ł sprawę dla zbaIzbie projekt ustawy o organizacji li- dania wskazanego przez świadka sę
Idzikowsklego w pracach komisji.
zaniecha.
teratów, mU7.~-ków i malar7.y.
dziep:o Lubowickiego. (w)
Na dzisiaj zostali wezwani świa~'
P. Wochanka, którego brat jest wokowie w łączności ze sprawę. Michar.
jewódzkim dyrektorem Funduszu P:uaDuński
przemysłu
skiego.
(w)
ZEGARY, ZEGARKI
ry we Lwowie, nie sobie z ostrzeżenia
. WIZE.LKĄ BIŻUTERJĘ i PLATERY
przybędzie
prezydenta nie robi i w dalszym ciągu
"WIELKłM WYBORZE
obchodząc przepisy dopuszcza do robót
\V a r s z a w a.. (Tel. wł.) Dnia 2 ma~~
POLECA
tylko tych, którzy równocześnie zgła ja rb. przybywa do Gdyni duński minie7.ają. u niego akces do "Ozonu". Jest
ster przemysłu i handlu i marynarki
to jaskrawe nadużycie władzy służbo John Kjerb6l, który będzie na zjeidzie
wej i dlatego ogół robotników polskich, inżynierów pOI·towych, jaki będzie w
KONKURENCYJNE
który z "Ozonem" nie chce mieć nic Gdrni obradował między 3 a 6 maja.
n 97tI7
'wspólnego, domagać się poczyna coraz
(w)

Kompromitujące

metody
działacza "ozonowego"

Proces
"sanacyjnych" dygnitarzy

Dalsza akcja oczyszczania
z

i handlu

minister

do Polski

~
~(I
Cffn!!,,~o,;
~ (!c~~~

Niesamowite harce aKsówki na uli(ach Warszawy
Pijany szofer

jeździł

po najruchliwszych ulicach z szybkością 70 km /godz.
tyczna walka policjantów z nieprzytomnym kierowcą

War s z a w a. (Tel. wł.) Niezwykłą
walkę musiała stocz~'ć policja z szalejącym szoferem na I\'owolipkach.
Późnym wieczorem ulicami 'Varszawy mknęła z szybkością 70 km na g,
takf.ówka nr 2162, Auto wjeżdżało na
chodnik, raz po lewej, raz po pra"'ej
stronie, wymijając jakimś cudem slupy tramwajowe, kręcąc ósemki na
skrętach ulic. Za samochodem podjęto
pościg.

Szofer taksówki, widząc że jest ści
skręcił f;1.ybko w ul. Smoczę, dojechał do ul. Dzielnej i kiedy tam zda-

Wsp~nia'JI jest oltar'L (/łÓUJ'n1l w k~'§ciel~ gan,'
'(J01'a(ialnym w Zywcu.

wało się, że uda siQ go zatrzymać, skrę
cił w miejscu l z olbrzymią szybkością
ruszył z powl'otem w kierunku I\'owo-

lipek. \V czasie tych niesamowitych
harc)' policja zaalarmowała są,siednie
ulic€>, które opustoszały.
Zarządzollo z różnrch stron pościg
oddziałów policji za taksówką. Korzystając z tego, że taksó""ka przejeżdżała
przed komisari.atem i zwolniła dwom
posterunkowym udało się wskocz~' ć do
niej. ZaczęJa się wówczas walka z kierowcą, któn' nie chcial wypuścić z rąk
kierownicy. 'Wtedy oszalały szofer

Drama-

skręcił raptownie, tak że taksówka z
dużą sz~' bkością zmierzała wprost na
dom~' . Polic.janci, którym groziła niechybna śmierć, zdołali na C2':as wyrwać klero'l\' uicę szoferowi, wyrównać
wóz i 7.atrzymać go. Szofera obezwład

niono i zabrano do komisariatu.
Zatrzymany był tak pijany, że nie
mógł w~' mówić ani jednego słowa. W
kieszen i jego znaleziono dowód osobisty na nazwisko Z~ gnlUnta Kaczmarskiego, lat 29. \V komisariacie awanturnicZy szofer spał ~,13 godzin,
(W).

StronA .,

KRONIKA PABIANIC
Tradycyjne "Jajko wielkanoone" S. N.

Koło
Stronnictwa. 'arodowego im. St
Wacła,vskif'go urządza w sobotę, dnia :?9
bm. w lokalu własnym przy ul. Pulaskie·
go 13·15 dla swych członków uroczystość

tradycyjnego "jajka" wic>lkanoc!1ego.
Wszyscy Polacy biorą udział w uroczystościach 3 Maja w szeregach Stronnictwa Narodowego. Z okazji rocznicy
Konstytucji 3 Maia, Stronnictwo Karoclowe w Pabianicach organizuje w dniu
3 maja rb. obchód "Święta .larodowego"
z następującym programem: O godz. 8.30
7.biórka w lokalu Stronnictwa Narodowego przy ul. Pulaskic>~o 13-15, slqd nasll\pi wyma1'5Z na uroczysta. mszę św. do kościoła św. Floriana.
O godz. 12 w poludnie w sali J{ina .,Luna" odbędzie się urc.q:ysta aJ.,adrmia. Do udziału w pochodzie oraz akademii wzywa. wszystl{ich
Polaków Stronnictwo ::\arodowe.
Tradycyjne "jajko" Młodzieżv Katolickiej parafii N. M. P. W ub. niedzielę o
godz:. 19 w Domu Katolickim przy ul. Że>
romskiego zostało urządzone przez Oddziały K. S. M. M. j Ż. doroczne tradycyjne .. jajko" dla członków i ich rodziCów, Uroczystość tę zagaiła prezeska Oddziału żeńskiego p. Majkowska. 'Cdział
w uroczystości wzięło całe duchowielJstwo tejże parafii i licznie zebrani człon
kowie z rodzicami. Do zebranych przemówił w serdecznych słowach
ks. superior Szadko, omawiając znaczenie uroczystości,
po cz~'m nastąpiło wspólne
dzielenie się jajkiem i kolacia. Podcr.as
kolacji odbyło się wręczenie nagród o mist.rzostwo oddziału w grze ping-pongow0j.
Pierwszą nagrodę
otrz~'mał
druh KlimŻYI1Ski, drugą druh Musiał, trzecią druh
Magrowicz. W dalszym ciągu odbyła się
skromna zabawa taneczna.
Wypadek radnego miasta. Radny m.
Pabianic p. Wendlcr, zam. przy ul. Zamkowej 37, uległ w Łodzi nieszczęśliwemu
wypadkowi, a mianowicie na placu Reymonta został uderzony ciężarowym samochodem w ramię, a następnie, kiedy upadł auto przednimi kołami
przejeChało
mu przez nogi. Stan p. Wendlcra jest
poważny i wymaga dłuższej kuracji.
Okradziona na ulicy. Przechodząca ul.
J{onopną Leokadia Cymermanówna
(ul.
Poniatowskiego 35) okradziona została
przez nieznanych osobników. którzy wyciągnęli jej z koszyka torebkę, zawieraj8,cą zegarek i inne przedmioty ogólnej
wartości W zI.

KRONIKA ZGIERZA
Śmiertelny wypadek robotnika.
We
wt.ol·ek, dnia 26 bm. we wsi Kębliny, gm.
Biała pod Zgiel'r.c>m,
robotnik Jan \Viawiórski, zajęty pt·zy naprawie pa rtel'owej
willi, uległ nieszczęśliwemu wypadkowi.
:'IV czasie pracy w;:;kutek nadmiernego poulwpywania zawaliła się ściana i przywaliła Wiewiórskiego. l-ieszczęśliwy uległ połamaniu żeber i wewnętrznym
uszkodzeniom. \Viewiórskiego po "ydobyciu spod
gruzów odwieziono w stanie beznadziejnym do szpitala w Rauogoszczu. 0ia miejsce \',:ypadku przybyły władze śledcze i komisja l'zeczoznawców.
Zebranie likwidacyjne banku. \V sobotę, dnia 30 bm. o godz. 20 w lokalu Pal'lstw.
Gimnazjum Kupieckiego przy ul. Pierackiego 5, odbędzie się zebranie cr.łonków
Banku PrzemysłowcÓW Zgierskich, mieszczącego się przy ul. Pierackiego 2. Zebranie zwołane jest celem ostatecznej likwidacji banku.
Wcześnie zaczęła. W poniedziałek, dn.
25 bm. policja aresztowała czterech męt
czyzn na skutek oskarzcnia liS-letniej
Frenklówny, zam. przy ul. Średniej w domu barakowym Zarządu ~rie.i kiego, która oświadczyła w komisariacie, :;e wskazani przez nią mętcz~'źni zmusili ją siłą
do nierządu. '" tol\U dochodzenia wyszlo
na .iaw, że nieletnia dziewczyna w pOI'OZUmieniu ze swym ojcem uprawiała nierząd
i umyślnie zrobiła doniesienie, chcąc sr.antażować oskartonych. Zatrzymani mętczy
ini zostali zwolnieni, natomiast aresztowano Frenklównę, a jej ojca oddano porl dozór policji.

KRON I KA LASKU
Kradzież. W dniu 26 bm. na szkodę Ignacego Dobroszka we wsi Pruśnowice nieznani sprawcy skradli rewolwer systemu
Mauser, wartości 40 zł.

KRONIKA TOMASZOWA
O zatrudnienie kobiet na robotach publicznych. Mimo uruchomienia w Tomaszowie robót publicznych. przyjmowanie
sezonowców odbywa się bardzo powoli z
pominięciem bezrobotnych kobiet. Związki
zawodowe odbyły konferencję z prezydentem miasta w sprawie zatrudnienia na
robotach publicznych takiej samej ilości
kobiet.. jak w J'oku ubiegłym.
Uruchomienie betoniarni. ,,, Tomaszowie uruchomiona została betoniarnia. w
której znalazły zatrudnienie około dwudziestu bf'zrobotnych. Dalsze przyjęcia do
praC'y nastąpią w krótkim czasie.
Z Komitetu Pomocy Zimowej. Akcją KoJIlite1u Pomocy Zimo"..-ej w Tomaszowie
ohjętyeh zostalo w bież D"iesiącu 8H rodzin, liczących 2.325 osób. Bezrobotni otrzymali talo!1y na artykuły tywnościowe
bez racyj opałowych.
O kredyty dla BezproceDtowej Kasy Pożyczkowej.
Zarząd Kasy Bezprocentowej
w Tomaszowie rozpoczął starania w kierunku Zr!obycia kredytów, pragnąc przy.i~ć
z pornor:j por!upa. dłym kupcom i rzemieśl
"Likom. chrześcijańskim.

ORĘDO~lK,

sobota, dnia 30 k"';etnia 1938

Numer 99

Żydzi wypierają polskich robotników "7

stu głosami przeciwko dziesięciu uchwalono sprawę emerytalną odłożyć
do Ilastępnego posiedzenia.
t"rn momencie socjaliści poka~lltsou'Y '1'UlIJlyw em.igrant6w ~ydolf'shich do Ło(l~i
zali Whlściwe swe oblicze. l\Jianowicie
Ł ó cI Ź. 28. 4. Zestawienia staty- kamaszniclwa. \V tym dziale stosu- rndn,' PPS Cieślak oświadczył wrQcz,
:'ot~'czne wyl{azują, żc w porównaniu z
nek Żydów procentowo znacznie zma- że fJ:akcja soc ja I ist~'czlla swoje ustoo!ltatnim spisem ludności w roku U)31, lał, co tJumaczy siQ pogorszeniem wa- sunkowanie się do inll~-rh spraw uzależni ocl uchwalenia ich towarz~'szowi
ludność \voje,,~ództ,,"a łódzkiego, z ul'\)nków zarohkowvch.
wzglęclnieniem granic do 1 kwietnia
\V rzemiośle u'dział Ż\'llów w 193G wspomnianej emcr.dury (sic!). \Vynirh. wzrosła ponad 10 pct, podczas gdy roku wynosił ogółem 37,5" pct, gdy je- ka z tego zupełnie jasno i niezbicie, że
v.' t~-m sam~'m czasie liczba Żydów szcze \V 1931 b~-l znacznie mniejszy czerwonym "bonzom" hardziej chodzi
wzrosła o 22 pct.
(29 pct). Wyjaśnić tu należy, że u- o pensje i emerytun' dla SW) ch menerów, niż o los rohotników i interes
Z ogólnej liczlly Żydów na terenie dział Ż~"dów w poszczególnych, renmiasta.
woj. łódzkiego, wynoszącej na rok tu",niejszych gałęziach rzemiosła, jak
bież. okolo 720.000 głów, znikoma za- lo'awiectwo, piekarstwo, fryzjerstwo,
ledwie ilość zajmowała się pracą fi- t<tpicerstwo wzrósł znacznie wydaturzędu
Z~TCZl1ą. w przemyśle, choć i tu ob ser- niej.
wowa~ można znaczny wzrost, szczeL,:",ia część Żydów jednak nadal
Ł ód Ź, 27. 4. W początkach 1937 r.
gólnie od chwil wzmożenia akcji w źródła swych dochodów opierała na w firmie Józef Rychter (Skorupki 19)
kierunku odżydzenia handlu i gospo- przemyśle, handlu i obrotach pienięż VI Urząd Skarbowy dokonał zajęcia
darki polskiej.
Ilych (banki, pośrednictwo handlowe). motorów i maszyn za zaległe podatki.
)Iylilby się ten, kto wnioskując ze Dyrektor firmy Reinhold Rychter zaNa ogólną liczbę 221.000 robotni- zwiększenia udziału Ż -dów w przebi egał następni e o zwolnienie maszyn
~ów, zatrudnionych w przemyśle, było myśle, jako robotników mniemałby, iż
Zydów 48.000 i to zatrudnionych wy- udział ich w handl~ i przemyśle jako od zajęcia, by móc je sprzedać z wo1pej ręki. Porozumiał się z referentami
łą,cznie niemal w drObniejszych za- przedsiębiorców zmniejszj-ł się. Przyegzekucyjnymi VI Urzędu Skarbowekładach. \V tym dziale w ostatnich zl~ać należr, że liczba placówek ży
f'O Henr~"kiem \Vucowem i Czesławem
trzech latach (od 1935 r.) notowany
jest ogromny wzrost, bo o całe 16.00'0 c10wskich
szczególnie
w
handlu Olszewskim, którzy za 7 tys. zł uwolzmniejszyla sir;,
niemniej
jednak
nowych robotników żydowskich, gdy zwiększenie Hczby Żydów spowodowa- pili maszyny spod sekwestru.
Nadużycie ujawniłO się, gdy 01o€fólna liczba r.atrudnionych wzrosła o liC zostało przybyciem nowych partyj,
szewsld
w,"stawił dokument jakoby
5.000 robotników. \Vskazuje to, że 0- rugowanych z innych krajów.
koło 11.000 robotników polskich, wy\Vreszcie wskazać trzeb~, że udział podatki zostały przez firmQ Rychter
l:ugmyallych zostało z placówek przez Żydów w wolnych zawodach w okre- zapłacone co nie odpowiadało prawdzie. \Vucowa, Olszewskiego i ReinholZ,ydów.
sie ostatnich 3 lat również nie zmniej- da Rychtera pociągnięto do odpowieChałupnictwo, według niedokładszył się choć przybyło w tym czasie
dzialności karnej.
nych zestawiell rejestracyjnych, obej- wielu Polaków. Powodem tego jest
\Vczoraj sprawa znalazła się na womm"ało około 83
t,-s. robotników napływ inteligentów Żydów z zagra- kandzie Sądu Okręgowego w Łodzi,
glównie w dziale tkactwa, szewstwa: nicy. -o_ o . _ ~_
została jednak odroczona ze względu
na chorobę głównego oskarżonego \"ucowa.

Sprzedajni referenci
skarbowego

•

Tacy "rzemieślnicv"
mogli konkurować z Polakami

NarOdowcy przed

sądem

28. 4. - Wczoraj przed Są.
dem Grodzldm w Łodzi odpowiadało
pięciu członków Stronnictv,'a Narodowego koło Chojny, oskarżonych o
wrzucenie do sklepów żydowskich próPiot,-kowski "roces o fals*owanie kart r*enł-ieślnic#ych debówek z cuchnącym płynem.
'łJlltskuje i;ydotvsl~fI.. "fachowość"
Dwa i spośród oskarżonych: Roman
P i o t r k ó w, 28. 4. - \V dalszym ka centralnego zarz~du Zw. Rzemieśl Psiur~ki i Tadeusz Gremborz przyznaciągu sensacyjnego procesu o fałszo
ników Żydów, do l<tól'cgo miał całko li się do wrzucenia żarówek wypełnio
,,,anie kart rzemieślnicz\'ch składali wite zaufanie. Jakubowicz wpłacał n~'ch kreozotem do sklepu Rozenbluzeznania oskarżeni Żydzi. ]{ilku oskar- l\Iortenfcldm"i Rumy powyżeJ 100 zł, a ma w~-jaśniają.c, że uczynili to bez wieżonrch, a mianowicie: Jankiel Goluten doręczał mu sfah;zowanc karty dz\" ",ładz Stronnictwa 1 Tarodowego na
hersch, Mordka Sztajnberg, Szmul Ja- rzemicślllirze. W ten sposób np. Żyd własl1i,l. r~kę uważając, że należy zaknbowicz i Lejzor J(l'akauE.'r przyznali Rozen~ztajJ), nie bęlląc krawcem, uzy- ostr'zyt: nkf'';C pl'zeci",żydowską·
siC) do zaJ'zucanego im pl'Zcstępstwa. skał kartę l'zemieślniczą, choć nie
Sąd Grodzki w łJodzi po przemówieGoldhel'sch w kilkudziesięciu wypad- umiał uszyć lnar~-nal'ki ani palta. llllly niu obl'oilcv a.llw. Roszkowskiego, który
kach "wyrobi t" karty l'zemieślnicze, Ż~'d łódzki - I(l'akauel', prezes ł.ódz \Yskazał, iż oskarżeni działali wyłącz
pobierając za to od 20-150 zł. CzvlIił
kiego Związku TIzemieślników Żydów, nie z pobudek ideowych, rozumiejąc
to za pośrednictwcm s,,-ej żony. 'f-a- fal~z~-we karl" rzemieślnicze, \vydanc konieczl\oś6 w~"zwolenia Narodu Polstępny oskarżony Nachmim Lichten- w Piotrko"'ie zamieniał na nowe w Rkie!2'o z go~podarcze.i zależności ż~-
stein pl'z~-znał się, że Odsyłał amato- \\T,'dziale Przenwslowo _ Handlownll clo,,"skiej "'~-dał wyrOk, mocą którego
•
rów nielegalnych karl rzemieślniczych w ·Łodzi.'
Gl'embo~z i PsiuJ'ski skazani zostali po
do Goldherscha \V Piotl'ko,,·je.
Ka I'ozpl'awt~ delegowany został wo- 1 miesiącu aresztu z za\Yieszeniem wyCharakterrstrczne zeznania zlożvł jewódzki inspektor starostw, p. Bu- konania kar".
Szmul Jakubowicz z Bełchatowa, zwa- żallski z ŁocIzi.
Pozostali' o:'1kal'żeni I\osmalski, Kolaj~c całą, winr; na MOl'teufelda, członmorowski i Zawadzki zostali uniewinnieni.

Ważniejsza

Ł

emerytura
niż los bezrobotnych

Socjltlistyc~u(( clbalość o

los )'obołnilw
wycTt fal~tó'W

_ P a b i a n i c e, 28. 4. - Swego czasu
llada 111. Pabianic, opanowana przez
Y:iększość socjalistyczlH~, pl'zy wsp6łudziale "Chadecji" uchwaliła zaliczyć
wiceprez. Szczerkowskiemu do miejskiego funduszu emerytalnego 14 lat
Jego poprzedniej pracy, na którą skladało się 8 lat tłustego p.oselstwa z ramienia PPS i blisko fi lat pracy w socjalistycznrm związku zawodowym 1'0botników przemy lu wł6kienn'iczego,
która to pl'aca nie miala nic wspÓlnego
z ohecną jego pracą samorządowA..
Nawiasem dodajemy, że p. Siczer)(0,,"5ki funkcje wiceprez~-denta miasta pełnił od zaledwie dwóch lat. Soc.ialist~-czna większość oraz Z~'dzi i
częściowo "chadecja" zrobiły z owych

'te

ś'wietle jasl~,.a-

dwóch lat prawem l,aduka aż czterr,aście. Na szczęście jednak minister~two uchwały tej ze wzglGclów formalnych nie zahyierdziło i sprawa ta zn3l~.zla się jeszcze raz na forum Rady
Miejskiej na ostatnim posiedzeniu.
Frakcja właścicicli nieruchomości
przedstawiła wniosck, aby sprawa ta
zdjęta została z porządku dziennego,
a w miejsce jej rozpatrzone zostały innt, hardziej palące, a mianowicie sprawa kredrtów na robotr ~ezonowe itp.
Zdanie to podzielili także radni z inn~-ch fl'akcyj, którzy niestety dopiero
teraz przejrzeli, że w październiku r.
ub. zbyt pochopnie uchwalili sprawę
emen'tury dla tow. Szczel'kowskiego.
Po dłuż. zej, gorącej cl~':o;kusji cztel'na-

I

KRON I KA S I ERADZA

KRONIKA PIOTRKOWA

Pobór rocznika 1917. Z dniem ~ maja
rozpoczyna siG !la terenie ieradza pobór
l'ocznika ]917 oraz czasowo lliezdolnvch z
rocznika 1915'16. Pobór trwać będzie' do 2
czet'\\'l'a.
Sprawy budowlane. Projekty budowy
natlllUrló"'ek i pl'Zelllltlówek będą u\Vzględniane przez Za1'7.ąrl ~liejl'\lci () tyle, o ile bęlią odpo\\'iadaly p/'z('pi"orn o bezpieczeństwie przcciwlotnic:zym i przeciwgazowym
dla mieszl,m1ców danego lJUdynku.
Uroczystość w "Sokole", Z racji imitmin
założyciela i długoletniego prezesa "Sok 0ła" w Sieradzu,
dra Mal'kr. Zalewskiego,
odbyło się w ])onm Ka tolickim uroczyste
ztożenie życzeJl solenizantowi przez wszy&tkie drużyny sokole, z ks. drem Andrzejewskim na czele oraz przedstawicielami
Stron. Narodowego.

Kino As - "Tak ię ko(lCZY mi.łość".
Kino Czary - ,.SzampaIlski walc".
Kino Roma - .. Moje szczęśl'ic> - to ty".
Przez dziesięć lat nie będzie mógł być
sołtysem. Przed
Rąclem
Okręgowym w
Piotrlwwie rozpatl'ywana była sprawa, b.
solt~·S[1, z Chabielic, SianisłlllYa Ciupy, 0skarzonego o pl'zywlaszczcpie sobie 116 zł,
POChOflza.cych z podatków .. ąd, hiorąc pod
uwagę nieh:aralnoó<ć

oskarżonego,

skazał

go na póltora roku więzienia, zawic!'zaja,c
mu wykonanie kary na trzy lata oraz pozbawiając go kandydowania na stanowisko solty~a na okres dziesięciu lnt.
Pięć lat więzienia za postrzelenie narzeczonej. Sa,d OkTf:gowy w Piolrkowie skazał Józefa Totarka z Piekar, I<m. '\'oźniki,
na j lat więzienia za postrzelenie swej na_rzcc=uc~ Józef y Goski.

6d

Ź,

12 zagrÓd
pod laskiem

SpłonęłO

Ł a s k, 28. 4. W nocy na 2i bm.
we wsi Kam~"k, gm. Dąbrowa Rusiecka
z nie",iac1om~- ch przyczyn w zagrodzie
Antoniego
\Viśniewskiego
powstał
g'Wałtown~T 1wżar, który
mimo akcji
ratown i rzej przeniósł się na sąsiednie
hudynki. Ogólem spłonęlo doszczętnie
12 zagród go. poclarRkich. Straty wynoszą pona cl
13.000 zł. Dochodzenie
prowadzi policja.

Za

obrazę

narodu pOlskiego

K a t o w i c e. (.\JS) Cl'zQdnik firmy
Kollątay,

fnbn-ka mydła w Katowicach, Jan Ka.ilich. odpowiadał we śro
dę przed Sądem Okręgo,vym w Katowicach za obrazę narodu polskiego,
crego dopuścił się sypiąc wyzwiskami
na dzieci szkolne, przechodzące koło
niego po ukOllczeniu nauki szkolnej.
Za czyn ten skazano I{ajlicha na 4 tygodnie bezwzględnel!o aresztu.
OskaJ'żon~r przybył na rozprawc nietrzeźwy i po rozprawie wygrażał się
świadkom i chciał ich pobić, tak że
woźny sądowy musiał ich wrprowaazić innym w~Tjściem z Sądu. I{ajlich
zagro~ił urządzeniem wyprawy na mieszkame świadków. Niewątpliwie odrowie za to także przed Rądem.

Z mostu chwaliszewskiego
Skoczyła do Warty
\" Poznaniu f'koczYła z mostu
do Warty w celach saJnobójczych około 25-letnia kobieta. Samobójczyni
~/~korzy~tała moment, kiedy na mosCle był słaby ruch i przez poręcz skoczyła do rzeki.
Kazwisko jej nie zostało na razie
stwierdzonc.
\Vedług
obsenyac'-j
świadków licz)"t mogła okolo 25 lat" i
ubrana była w Ciemny płaszcz i kapelusz. (jr)

Numer 99

E2
Kwiecień

Z9

Kalendarz rz,m .•kat.
Piątek: Piotr z Werony
Sobota: Katarzyna Swieniellska
Kalendarz ;;Iowłań .. kl

11

n~re~ re~ak[ii i a~miDi~tra[ii WtO~li
C'

,.

Piotrkowska 91
tel. 173·55
NOCNY OYZUR APTEK
Noey dzisiejszej dy:iJUrują apteoki: Kal!'perkie'W'ioz, ~gierska 54. Rl'chtel i Łoboua, 11 Liosto'
pada 86, Zundelewicz (Żyd), Pi"! rkoVl'skft 25.
Bojarski i Schatz, Przeiazil 19. J{ylel. Koper·
nika 26. Li·piec (żyd), Piotrko\\'~ka lila. I<owal·
ski i S-ka, Rzgowska 147
TElEFONY
pogotowie miejskie 102-90.
Pogotowie P. C. K. 102·40.
Pogotowie Ubezpieczalni 208·111.
Pogutowle łekarzV chrześcijan Ul-III.
TEATRY
'J'catr Polski - "Kr610wa przedmieścia".
Teatr Kameralny - "Rewizor".
Teatr PUjlułarny - ,.Intere& " Ameryką".
KINA
Capitol - .. Po wielkiei woinie".
Corso - .. Zew dżungli".
Ikar - "Życie ulicy" i .. M3ria Rtuart".
Metro - "Ostatni aIHrm".
Mimoza - "Sam na sam" i .. Zahiłem"_
Oświatowe·Słońce - .. Ogród Allacha" i "J t!go
zlota rybka".
Palace - ..La habanera".
Przedwiośnie "Szczęśliwa trzynastka".
Rialto -- "Pensjonarka".
Stylowy - .• Książe X".
Cyrk Staniewski('h, al. K(\g~iuszki 5. jedno
llrzedsta wienie o godz. 2U.:\0.

Z :tYCIA ORGANIZACYJ

Polskiego Tow. Krajoznawczego. W .in .
od 1 do 3 maja rb. Oddział L6dzki Polskiego '1'0warzystwa Krajoznawczego organizuje wycieczkc do Gniezna i Poznania pociagiem popularnym Diecezjalnego Instytutu Akcii Katolickiej.
Karty Uczestnictwa w cenie zl !l.- do nabycia w sekretariacie '1'0'"n rzystwa (Al. Ko~C'iu8z
ki 17) w piątek, dn. 29 bm. w godziu:lcll od 19
do 20-tei.
Na dziefi 8 maja (nif'dzieln) przl>wic1ziann. wycieczka do Brzezin. Szczcgóly w nast<:pnym komunikaci{'.
Odczyt Czerwonego Krzyża. Sta raniem sekcji odczYtowej oddzlalu ł6dzkiego P. C. K. w
niedziele. dnia 1 maja rb. o godz. 12 min. no w
sali P. C. K. przy ul. Piotrkowskiej 190. ofiC'yna I·sze piE!tro. zosbnie Wyg/oszony odczyt nt.
"Gruźlica u dzieci" \Vst~p bezpłatny .
Z walnego zebrania Łódzkiej Rodziny Radiuwej. 'V auli Pali.twowei Szkoły TechnicznoPrzemysłowej przy ul. Żeromskiego 11:) odbyło
się roczne walne zebranie czlonk6w Ł6dzkiej Rodziny Radiowej. Po wybraniu prezydium i ustaleniu porządku obrad, ustępująCY zarząd w wyczer[)ującym sprawozdaniu zobrazował ~wą działalność cha ryta tywną na przestrzeni ostatniego
roku. Jak wynika ze sprawozdania, bilans prac
Stowarzyszenia za ostatni okreR sprawozdawczy
przedstawia się dodatnio. Uwidoczniło się to
p:zede wszystkim w zwiększeniu się liczby wychowanków. bedą~y('h na. całkowitym utrzymaniu Ł .R. R .. jak również w spie~znym kOliczeniu budowy specjalnego zakładu dla rJ:r.icci nicwidomych, który jeszcze VI' bież. roku ma być
oddany do użytku.
Wszystkie te osiągnięcia świadczą o dużej ży
wotności tej organizacji. Na zakOlkzenie obrad
urJziE'lono absolutorium ustępującemu zarządowi.
po czym na_tąpiły wyhory do nowych wladz.
Z Tow. Śpiew. ,.Echo". Dorocznym zwyczajem sekcja rlochod6 w niestałych urządza w nier\ziel~. dnia 2 maja rb. o godz. 21 w łokalu włas
nym przy ul. Piotrkowskiej 11r 92. tradycyjne
"święcone jajko", na kt6re zaprasza pp. człon
k6w wraz z ich rodzinami oraz sympatyków.
Podczas uroczystości udekorowani zosta ną orlznakami honorowymi członkowie ch6ru Towarzystwa pp. Włarlysław Kuiawski i Ludwik F~
ja za 2.3-lecif' nalpżrnia do ·Towarzystwa.
SckretariRt Towarzystwa ·o.odaje niniejszym
do wiadomości, 7.e powolany na walnym zgromlldzeniu członków Tow. zarząd ukonstytuował ~ię
następująco pp.:
Kusiiiski .Tan - prezes. 8zor
Wiktor - wiceprezes. Jungnikel Bronisław skarbnik. Kusiak Roman - sekretarz. Bełdow
ski Julian - delegat K. D_ N., Miszczak Adam
- gospodarz, Chłodziiiski Bolesław - inspektor
ch6ru.
Sekretariat Tow. jest czynny w lokalu wlasnym przy ul. Piotrkowskiej 92 w poniedziałki i
czwartki w go(lzinach od 19-tej do 22-giei. w
kt6rym to czasie przyjmuje zapisy kanuydatów
na członk6w.
Z

KRONIKA MIEJSCOWA

Czy to nie jest pikietowanie? Żydzi i soktórzy tak energirznie występują
przeciw pikietowaniu sklcpów żydowskich,
przez członków Stron. Nal'Odowego, prowadzących zrcsztą akcję bojkotową nie dla
osiągnięcia zysków osobistych. sami uciekają się clo skanrIalicznych metod, o czym
świadczy szereg sprawo tamowanie ruchu przez żydo\\'. kich naganiaczy.
Kiecodzicnna była sprawa o takie wJaśnie
wykroc7.enie, wytoczona Izraelowi
Orzegowl'.kiclllu, w pierwszym rzędzie z tej
racji, iż sam on jest wŁaścicielem składu
przy ul. Xowowicjl'.kiej 2, po wtóre ze
\\'7.il'1r,(\ u na tło za j .~cia.
Orzegow~ki w tygodniu przedświątecz
nym luk gorliwie zaj{\t się napędzaniem
klientów, 'juy i naganiacze płatni zniknp,li,
cjaliści,

Strona'

dnia 30 kwielnia 1938

Żvdo-komunistvczni bojówkarze
sądem

przed

Piątek~ Sławogost

Sobota: Chwalisława
Słońca: wschód 4.27
Piątek
zachód 19,H
Długość dnia 14 g. 47 min.
Księżyca: wschód 3,47, zachód 1~,37
Faza; 1 dzień przed nowiem fi• • •
"

ORĘDOWNIK, sODoła,

Niecod~ietł'łły proces p'ł'~ed Sądem. G'ł'o(l~l-:,hłł w Łod~i - llo'1llu11isfYC;1;".,Y naJmita usilou'al ~biec 1)0 u'Ył'oku Sk(l~ujący'łn
Ł ód ź, 28. 4. W dniu wczoraj81ym przed Sądem Grodkim w Łodzi
odbyła ię niecodzienna rozprawa przeciwko dwom najmitom żydo-komuny
Marianowi l\Iaciilsli:iemu i Franciszkowi Markiewiczowi, obu zamieszkałym
przy ul. Garbarskiej 7. Oskarżeni odpowiadali z więzienia.
Sprawa przedstawia się następująco:
D
nia 22 czerwca 1937 r. Józef Zgierski
i Franciszek Szlal przechodzili prze~
Bałucki Hynek, przy czym Zgierski
czy tal "Orędownik". l\farldewicz, zna~
[ly z organizowania bojówek przeciw
pikietom Stronnictwa Narodowego na
sklepy żydowskie, podbiegł do Zgierskiego, wyrwał dziennik i rzucił na
7.iemię. Sztal pośpieszy napadniętemu
z pomocą, gdyż Markiewicz wraz z Macińskim natarli na Zgiel'skiego.
Widząc, że nie dad7.ą rady obaj mołojcy komunistyczni pobiegli do swych
mieszkań w pobliżu i wkrótce powrócili uzbrojeni: Markiewicz w toporek
a l\1aciński w nóż. Natarli powtórnie
na Zgierskiego i Sztala raniąc ich ciężl<c, tak że obu przeWIeziono do szpitala.
Ponieważ
napadnięci
przebywali

mniej niż 20 dni w szpitalu, zgodnie
z postanowieniami kodeksu karnego,
llszkodzenia
zakwalifikowano jako
lżej~ze. Sprawa skierowana została do
Sądu Grodzkiego.
Obu napastników
aresztowano i osadzono w więzieniu.
Obronę bojówkarzy żydo-komunistycznych oczywiście wnosili dwaj
aplikanci ż~'dowscy. Sąd po naradzie
wydał wyrok, na mocy którego l\facillski i Franciszek Markiewicz ska7.ani
zostali każdy na 6 miesięcy więzienia.
Po skoilczonej rozprawie, gdy obu

ska7.an~· ch wyprowad7.ała policja do
karetki więziennej, Maciński znienacka zerwał się eskorcie i rzucił się do
l'cieczki, kierując się w ul. 1\fagistracką· Policjanci puścili się za zbiegłym
w pościg, oddali dwa strzały na pof:trach. W ślad za ścigającymi ruszyła
karetka samochodowa więzienna.

l

Uciekającego aresztanta zatrzymano przy zbiegu ulic Magistrackiej i
Południowej,
obezwładniono i umieS7.czono w karetce. po czym odwieziono

do wi~zienia. 1\faciński odpowiadać bę

cizie ohecnie 7a nl'iłowanie ucieczki z
aresztu.
.

Komuna podnosi głowę
Kom,tł;n;styc~'ł'le

ulotki 'w fab'ł'ykacll -

Ł ó d ź, 28. 4. - W związku ze zbliżającym się dniem 1 maja socjal-ż~'do-

Terror "m,ajufesotcy"

nr 19) w dniu 27 bm. o godz. 13 odbyło
foię zebranie robotnicze, zwołane przez
socjalistyczne związki klasowe, na
którym technicy komunist~'czni bez
najmniejszej obawy rozdawali ulotki
pierwszomajowe, wydane przez komilet centralny Komunistycznej Partii
Polskiej .
~zereg r~~otników zgł?sil s!Q do naS7e.l redakc.ll przedkładając nielegalne
ulotki z wielkim oburzeniem.

komuna stosuje w niektórych fabrykach terror w odniesieniu do tych 1'0t>otników, którzy nie zdradzają chęci
~więcenia żydowskiego majufesu.
Tr7.eba stwierd7.ić, iż nacisk ten nie
Gaje p07.ytywnego re7.ultatu, gd~-ż rollotnicy już niejednol<rotnie przekol18;1i
~~ię na swe; skórze, komu tego rod7.a)u
manifestac'je Sl;!. potr7.ehne.
W rabryce Karola Eiserta (Żwirki

I

Sezonowcy i brukarze

zapowiadaią

Jes~cze

straik

sprcltca ntaj'itrów fabrycznych

L ó d ź, 28. 4. - Rokowania z brukarzami, ubijaczami i płyciarzami, prowadzone w Zarządzie TlI. Łodzi w kwestii unormowania plac, nie doprowadziły do porozumienia. Na tym .tle,
jak to podawaliśmy, doszJo do strajku
demonstracyjnego na rohotach brukar~l\ ich.
W dniu 29 bm. delegacja brukarzy
ma podjąć intenvencję w Urzędzie
Wojewódzkim w Łodzi, o ile zaś na tej
Grodze nie zostanie uzyskane poroZllmienie, brukarze na zwołanym w dn.
30 hm. 7.ebraniu mają uchwalić strajk.

botników, którzy pracowali w ub. roku
tj 2.400.
Przedstawiciele związków zawodow~Tch robotników sezonow~'ch w przys7ł.vm tygodniu jeszcze raz mają interweniować w Urzędzie \Vojewódzkim.
a nast<;pnie' u ministra opieki społecz
f\('j i d,\'rektOl'a Funduszu Pracy.
TIokowania 7. majstrami fabl'ycznymi w ~prawif' 7awarcia umowy 7.bioro",ej ze 7.wią7.1<icm przem~';:;łu włókien
nic7.f'g'o prowadzone maję. b~-ć w przy~wł~'m tnlOdniu. nrz~T czym przedstawiciel !\fin. Opipki Społeczne.i nac7..
Prennier zająć się ma ostatf'c7ną liRównież
zabiegi o unormowanie kwidacją sporu, który trwa od 15 mieplac, rozpoczęte przez robotników se- si ęC~T.
zonow~' ch w 8tyczn in rb., dotychczas
Majstrowie żvdowI'kie.i Widzewskiej
nie dały żadnego rezultatu. Sezonowcy Manufaktury nie otrz~' ma1i jeszcze odzapowiadają również strajk, który na
powiedzi od dyrekcii na swe i~dania
razie nie jest ogłos7.ony z tej racji. że i 7.apOWiNlzieli 7.wołanie zebrania. któroboty nie zostaly pod.i~te w pełni i za-I re w razie rla1szego oporu administratrudnionrch jest 7.alrdwie polowa ro- cji proklamuje stra ile
że przechodzącej kobiecie-Polce w pewnej
chwili ściągnął chustkę. Napadnięta w tak

gwaltowny sposób sądziła. że Żyd zamierza ją ograbić, wszczęła krzyk i policja
zajęła się gorliwym pikieciarzem żydow
skim. Sąd Starościński skazał Izraela
Orzegowskiego na 3 tygodnie aresztu.
Tajna rzeżnia żydowska. W dniu 14 bm.
ujawniono w komórce Berka Denkowa
przy ul. Północnej 16, tajną rzeźnię. Denkow urządził całkowicie rzeźnię i ubijał
(rytualnie) cielęta, oczywiście spl'zedając
przodki mięsa swym współwyznawcom, a
zadnie części dla chrześcijan. Denkowa pociągnięto do oclpowiedzialności i skazany
?:Ostal przez Są(l Starośrir'l~ki na 500 zł
grzywny, oraz kOllfisJ,ntę mięsa.
Naciągnął spólnika.
Ahra lU Bok8enbaum (Piepl'zowa 9) w pólnie z Chaskielem Flamem w styczniu rb. przystąpili do
zorganizowania wytwórni swetrów. Flam
wplacił na ręce Boksenbauma 1000 zł na
kupno maszyn. Boksenbaum zakupił maszyny i urządził wytwórnię, ale na swoją
własność. Ponieważ zwlekat ze zwróce-

zalI

niem pieniędzy Flam zwrócił się do władz
i Boksenbauma pociągnięto do odpowiedzia l ności karnej za oszustwo. Sąd Grodzki w Łodzi po rozpoznaniu sprawy skazał
Abl'ama Boksenbauma na 10 mies. al'e~ztu
i zasądził od niego 1000 zł powództwa.
Ukarany lichwiarz. Salomon Ekerman
(ul. Żeromskiego 61) pożycryt w styczniu
1937 r. Stefanowi Kępińskiemu 500 zł i za
okres półroczny pobrał od dtużnika aż 280
złotych procentów. Gdy następnie K ęP i!l-'
ski wszczął targi Ekerman wręc
w _
z
y
smIał g?
I\.ępmskI zwróclI Się do władz.
'" wymku zarządzonego dochodzenia Ekerman pociągnięty zostal do odpo\viedzinJności kamej i Sąd Grodzki ska:r.al go
na G mies. :ll'cs7.lu z :r.awieszeniem wykonania kary pod warunkiem, 2e clo 1 lipca
rb. ureguluje pretensje Kępil'lskiego i
zwróci mu narlebrane 254 zł procentów.
•

•

T'

.'

•

••

KRONIKA DNIA
- W hucie ~zkla ,.Ge-Ha" przy ul. Nowej 24,
zam. tamie rol>otnik 33-letni Czesław '!'U8zyiiski
w cza~ie pracy spadł z drabiny, odnoszuc ciężkie

'w

Wydawnictwa regionalne
Ł ó d ź, 28. 4. - Ruchliwy historyk
regionu łódzkiego p. Roman Kaczma~
l'l'k wydał ostatnio dwie nowe prace.
Pierwsza z nich pt. "Materiały do dziejów parafii Kazimierz nad Nerem" ukazała ~ię jako tomik bihlioteczki Muzeum Diecezjalnego w Łodzi. Drugą.
Objętą tytułem "Legenda o Pawle. Ło
dzi Kubowiczu w świetle prawdy hlStOr:-:c7.nej" wydało łódzkie Archiwum
1\[iejl'kie.
Ob~'dwie rozprawy stanowią cenny
wkład do literatury historycznej, poświęconej okręgowi łódzkiemu.
(W)

Echa aresztowania
członków

Str. Nar.

Ł ód ź, 28. 4. Ostatniej niedzieli
odbyło się w Łodzi kilka zebrań Stronnict'wa Narodowego, poświęcon~T ch omówieniu zagadnienia zależności PPS
żydowskiego kapitalu.
p'o odbyciu jednego z zebrań policja
are~ztowala członków Stronnictwa Nart'dowego kolo Lódź-Baluty Władysła
wa J{rysiaka, Bronisława Szperlinga,
Stanisł'awa Mateja, Tadeusza Ślesickie
go, .Tózefa l ..llczaka, BronislaviTa Chojnac1<iego, Leona Lenartowskiego, Bronisława Żylaka i Antoniego Wasiaka,
jnko pode.1rzanych o wybijanie szyb w
sl;]euach ŻYdowskich.
Wczoraj Sąd Starościński na podstawie zeznań świadl,ów Żydów, zasą
dził Leona Lenartowskiego na 1 mie",iąc aresztu. resztę zaś uniewinnił z
bral,u dowodów.

od

Oszust aresztowany
na sali sądowej
Ł ó d ź, 28. 4. - Przed Sądem Okrę
g'owym w Łodzi odpowiadał wczoraj
Żyd S~apsia Dąb, notoryczny oszust,
syn rabina. człowiek ze średnim wy~
k'sztalceniem, oskarżony tym razem o
oszustwo matrymonialne, fałszowanie
podpisów i namawianie do przestęp
stwa.
Dąb :;;tale zamieszlmły w \Varszawie
obrał sobie za specjalność oszustwa
matr"monialne. Bllszo'wał on na terenie !<iIlm większych miast, gdzie był
kijka razy ],arany. \" ub. roku pojawił się na terenie Łodzi, gdzie za pośrednictwem jednei z kobiet poznał
służącą. Żydó";kę Sżajnd1ę Trajnd, która miała na PI<O 1000 zł oszczędności.
Ż~-do,,,sld amant przy pomocy nieznanej kobiety podjął niemal całe oszc7.ędności
naiwnej służącej. Rzecz
wkrótce się wydala i zawodowy 0szustw wkrótce stanął przed Sądem
Okrf'gowym w Lodzi, któn' skazał go
na 2 lata więzienia i pozbawił praw
publiczn~-ch i obywatelskich na prze~
ciąg' 5 lat. P07.a t~'m n.akazał aresztowanie g-o na sali rozpraw.

W kwietniu zmarzła
w górach
K I' ak ó w.
(Tel. w1.) Jak donosi
prasa, niejaka 'Maria Makuch z miejscowości Cz~'r\1a
kolo Krynicy, wybrawszy się l,rótszą drogą. przez góry
do Krvnic,', zabłądziła wskutek zadymki śnieżne.i i zmęczona drogą, usiadł
S7.y na śniegu. usnęła i zmarzła.
Niezwykły
wypadek śmiertelnego
zmarznięcia w kwietniu jest tym tragiczniejszy, że miejsce, w którym śp.
J\'1akuchowa zmarzła, jest tylko o kilometr oddalone od miejsca jej zamieszl<an ia.
u.zkodzenie ciała. Rannego opatrzyło pogoto·
wie i przewiozlo do lecznicy.
- W melinie przy ul. Zgierskiej 118. policja
zatrzymala 32-letniego Franciszka 'Vintera. pnyhylego z Krakowa na go~cinne występy. Winter
poszukiwany za r6żne kradzlE'że przez policie
w wojew6dztwach poludniowych. zbiegI do Lodzi. Zatrzymanego osadzono w areszcie.
- IV halach targowych przy ul. Piotrkowskiej 517. zatrzymano trzech złodziei kle~zonko
Wyc~ na gorllcym uczynku kT&dzie~y na sz~ode
~tal1lsławy Ję.dra~zczy~ z .u~. DolneJ 3 (ChoJny).
~atrzymanyml ol,az~h .Slę.
Ignacy.J a.szczak
(Krakusa 13). Leon 'VaslRk (Sanocka 29) I Hen·
ryk Wi"niewski (Karpia 19). Wszystkich trzech
przekazano do dY8pc.zycii władz sądowych.
_ Na po~egii przy ul. Mlll'arskiej 28 w czasie
opró~niani:l dołu kloacznego wydobyto zwłoki
dziecka płci r.p"~ki~j . znajdllj~('e się już IV stanie rozkłauu. Powiadomiona policja przesł3ła
zwloki do prosektorium dla zbadania, a równocześnie zarzlld~ono dochodzenia.
- VV bramie domu przy ul. Pabianickiej 14
zaslabl nagle i padł na ziemię młody m~żczyzlla,
lat około 22. Pogotowie przewiozło chorego IV
stanie nieprzytomnym do szpitala. Powo,lów
nagIego zasłabnięcia. jako też nazwi~ka i adresu
chorego nie ustalono.

miNi4l~.
('l ~dan tF&'Odnio~o). a odbiOC'łllD w ..~turaeb ».16 Ił.
Centrala 38.qJ
Poma4.
Yarem 70 :P. K.
0 P0sna4 100 l .. TelelODF centnl1'.
"'l2.
U-TA
odnoezerua do
domu odpOwi.cł1l1& dopłata. N. pOCWtaeh l 11 liatonoer.Ow
... .fl '3- 2ł.
- A _ '1.
..
.
m!!!ei4lCZJl:la Z.M sl. kWl1'tałnia 1.-. Poesu prlJJmuJe aamOwieni. tJlko
....... '?§o_. PO ,.......
~ rueddela .' twi.ta: 40-72. 14-7«1. 11-01.
OrędownIka na 6 ",.dań t'. mnlowo Cbez pon:edaiaI1l:owero). - Pod OPulut • Poll!('a
. Red.utOI' odl>owledzl.ln~ Jan Plaz.ak. POJllan1&. Za w\.dom~eł 1 art,kulJ I m.
I - al mlM;eemie N4klad l ezcionld: DruJtarn:a PoItka. 8p61k. AiCJjna. Pam.A. t •. Ha.rein
Lo<l&i odpoWIada W/ad,.la. MaCI." L6dł, PlOtrkO_It. n. - Za OłłOMeD>ia I r..v m,: Al\ton.
70. Relr.opi.. Ów n łezam6wionJeb re<.llkcja Di. awraeL
Letni.wica e Po.nanła.
W razie wypadk6w &POwodowllU7eh atlll W7UM. onee*6d • a&khds.M. lIłrajk6w b~ W7dnmietwtl ni. odpowiad. . . cIoeła.r~ pilIlDL I ~ ... ID""""", 10m. . . . . . ld4Mło.t.,.,.
w I
clIOIIJeb ftumer6. lud OIłntoGO"anła.
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ORĘDOW~IK,

Strona 8

Nagłówkowe słowo (tłusto) 15 groszy, katda
dalsze słowo 10 groszy, 5 liczb = jedno słowo,
1. w, z, a - kaide stanowi 1 słowo. Jedno ogłoszenie nie może przekraczać 100 słów, w tym

5

I

OGŁOSZENIA
Ogłoszenia wśród

nagłówkowych.

HIPPODROM

sobota, ania 30 kwietnia 1938

I

Znak oferty Laprzykład: J 18923, D 27"~, d 1790
i t. d. = 1 słowo.
Drobne ogłoszenia w dn! powszednIe przyjmuje
si~ do godz. 10,30, w soboty i dn! przedśw!ąteczne przyjmuje się do godz. 9,30.

DROBNE

drobnych: t-Jamowy mlllmetr 30 groszy.

I

Kolonialka

egZY$ten('ja gwal'nl!to~vana. ta.rg
dZJehny 100.-; dZI!lrzawa 40,powód J)I'zellle,if'me wlasne~o
domu. 1 300.;- ~Adres Orędowruk
Poznań zd 25 710

GNIEŹNIE{iSKI

Numer 99

Gościniec

wydzi<>rża" ię.
Illie~zkallłe z

okolica letnisk9wil.
meblami do obJęCIa
1500,- z!. Promno "'icś. pO.C1lt\ł,
Pobicdziska.
zd 25 411

Piekarnię
55
miej.cowość. wydzierżawię
psozenn.ei. 7 laki. zaboudowaJl·ia dobra
rJogodYl1ych waru!lka(·h. Pą
maSl,wne. komlpletm"mi j,n.wemta- na
rZ:Hni., słzos.ie. m'i.eście. PO.llJlania, wód budowa własneJ plcka,TllI.
Zglos7A'lli
a Agcncj a O rędowm~ a.
'j 300. Bartk~wiak. Do-piewo. PoN 10 50]
alnań.
zd al 'ro-1 śmigiel.

Skład

kokm,iabny.

I[23.

z:l.lJllod·owaI1!Le nJO<We..

pię6ubi.kacyd·nf'. 8 mórg ps..z.el!1.n~J ,

ZAWODY KONNE
GNIEŹNIE

Z udziałem czołowych leidż[ów [ałeJ

li

2'i',WOLNE MIEJ3CA

r.

Poczl\tek każdorazowo o godzInIe 14-teJ.

Pomocnik

fr)'1Zje-r&ki może z 00Hd'llllacj4_ po.
trzeo.ny z:araz. Ka,r6Iak. W~ze...
śnLa. p()oZnal> ,ka 16.
zd 25 318

Panienka
potrzebna 1. 5. do piekarni, PO:W.
szamotuIski" pensja 15,- m~ ..
siecznie. calkowite utrzymame.
Oferty Orędownik. Poznań
zd 25 518

Pomocnik

Polski

30 kwietnia

1. 2. 3. maja 1938

Sta.rszei.

I

bo

Z

Poznań

R. Barcikowski S. A.

::li I[

\\"ollny stempla. Pwnania. 4900.
Bartkowiak, Dopi.eowo. P<>'Zmań.
osobie dam dozywotnJe utr21ymai"'i6_ _ _ _ _ _ ni·e.
ogniskoletniskowa.
7.a POŻycz~ę
3000,-;D Zl-ewczvn a
_ _ _ _ _ _7Jd_ 2.5
__
7.1, okolica
"'glo,zema
OrGclownik. Poznań zd 2n 488
do WSIl)· - tkiego d'Wudl7Ji'estole-tlloia.
Sklep
ozy&ta. uczciwa. kochahlca dlZie·
kolooniaLn,. z3'Prowadlzo.ny. Gdyci. Dobre polecenia. Własn.a poPrzyjmę
ściel
potrzelma do państwa z
n ia. wzgórze Focha. powody rodzinne. kOl'z,stnie gprredam.
dzi~cko na wlasne za jednorazo· dwojgiem d'zi.ooi.
Peonsja l5.d",i.-rżawa ni.<;Ika. Zg'/06'Zenia Orę wym wynagrodzeniem 2000.- zł. zlotych .i
utrZy~a'lHe. _ Qferty
downik. Gdl"nia.
N 10 roi> Zgloszenia Orędownik. Poznań
OrędowlJol'k. Poznan bd 2.'i 6/3
zcl 25 487

WIELKIE KRAJOWE
W

ROZMAITE

Czeladnik

kra:wieoki może sie ZMaz ",ld<l6ić. szewski potrzebny J)a stalj\ 'PrtSta.n1&law MalyS'ZOZa.k. Krzywi11. ce od zaraz. Antoru SmJ:'~la~ Kupuję
Oglos7enls do 30 s!ów dla pOSZo- ul. Kościehna 3.
N 105().2 Chodzież.
N lu 482
każdą ilość wal'zywa wczesnego
kuiącycb posad,. w tej. r!lbry~e
i p6źnego. Oferty Kurier Pozn.
obliczamy
PO jednej trzeCIe) cerue
Uczeń
zug 25 37;)-6
Pomocnik
drobnycb.
ogrodmitOZy potnzebny od z.aralZ do bednarski potrzebny od zaraz;, -'
3 ba og>rod·u. UtJ-zyma.nie i 2'0 zl stala, posada. Bruno Klika. Mi4t'
Żelazo
m. i esi~czmi€.
Mają.tek Plaza.. p. dZYCh6d nlWarta. Rynkowa 6.
użytkowe. 10m. metale inne ku- b) Inni
Cbroz:anów, woj. krakowskie.
zd 25010
[luie. Place na·jwY'Ż8ze ceny. z.d 2ii 6&9
KośC'iański. PO'bnań. Pama 30. Telefon &.'l-·Hl.
zd 22 629
Dziewczyna

Czeladnik

poszukuje posady do l€kkich prae
domowych um.ie sz]'ć. prasować.
Oferty Ol'ędownik. Poznań
zd 25589

Potrzebny

samotny czlo'<\;ek do koni Ru·
szczak. ł,6dź. Brzeziliska 36.
N 10260

Poszukuję
sic ro,l?liny do objęci3. gospooa r- Potrzehny
sI \\'a I'olnego do spólki we Fran('ji. BIiż.zc szczególy ustnie. Oferty OrGIlownik. P('znall
krawiecki.
zd 2;> 322
Piwna ;;..3.
Poszukuję
500.- zł. dam 20.- zl
Na sprzedaż
procentu miesi41cznie. gwarancja
nieruchomość. Uferty Urędownik mlocarnia Lanza 66 caJi.. 5 kultyPoznaJJ. zd 25 614
Wator6w. 14 plugów Salei. 8 dwuskibowc6w. 2 dryle 3 mtr .. 2 do,
lowniki. 1 sikawka pożarowa. 1
sieCZKarnia zUPQdowa. 11 kompl.
wozów roboczych. 1 karetka. 8
kóJ. 1 wylegarka na 200 jaj. broKawaler
ny. wagi i inne narzedzia. Wyna sta./ei posadzie. lat 28. poszu- żej wymieniony używany mart,,·y
kuje panny krawcowei. mieszka- inwentarz znajduje się w fll'niem. Cel ma<1:l'ymonialny. Oferty mach NHsche i /:loka. ul. KoleOrędownik Poznań zd 2;) 717
jowa i Markowski. ul. Jasna.
.
I5przeda ŚmigieIski. Poznań ... .I:'a7 SPRZEDA1:E
saż Apollo" m. 21. oook kio_sJu.
telefon 40-10.
P 4402-"".50
•
Gospodarstwo
Piekarnię
84 morgi ziemi żytnio • kartofla· korzystnie sprzedam. Oferty Oręnei z budynkami naty_c_bmiast do doV'",ik. Poznań zd 25 696
sprzedania wplaty 5000.- reszte

czeladnik
Wiadomość

Lódź.

N 10259

pożyczki

II

1[

~~w.sPJ:;;~a.5

lat.

Szulc.zd~~kł:6 cukierk6w. o~~~~~ centrum

Skład

p. k
le arn1

.

gro

Wyspę
(mieisce wycieczkowe) 260 m6rg
jeziora z pl'3wem rybo}óstw)l
wydzierżawi zaraz ]'faJ. DZleka·
Ilowice, pow. Gniezno.
zd 25412

-I

WYTWÓRNIA BIELIZNY i FARTUCHÓW

'
ADAM KUBlAK ,Ł"
od Z,

Agent

odwiedzajacy kolonialki. drogerie.
szukam IV dziel'żawę w dużeJ , skiady galantel·yjne. posz:ukl1je
przemy)'lowej wiosce. ewen~l, ma· zastępsl\\ a na \\ OJ . 16dz~\e.
lem mlasteczku naJchętmeJ. od W~pólpraca sub agenta me wygospodarza. między Torulllem , kluczona. A. HofmalJ.ski. RudaBydgoszczą a Gnieznem. Zglosze- Pabianicka. P6łnocna 4. N 10 2-16
nia do Oredownika. Poznań pod
zd 2:>;:;11
O
d -k

nI

~

Stary Rynek 44 l-ue

<$ Poleca I
~

-

po-I

Łódź, Piotrkowska li2 Telefon 162-83

-I

WEŁNY

zd 25 748

0(7 ł O szen i a

Skład

],fuz. tanec:r.na. Berlin Muz.
popularna. 23,00 Bruksela fI. Wieczór t3ńca. 24,00 Kiinigs\Vusb.
- Konc. nocny. Mediolan - Muz.
tant'czna.

Materiały

OGÓLNOPOLSKIE
6,15 audycja poranna: 11,16
audycja dla szk61: .,Śpiewajmy
piosenki": 11,40 Leo Del.ibas:
Sylvia
muzyka ba.]etowa plyty: 11,57 snrnal czasu: 12,03
audycja poludniowa: 15,30 wiacklllOśc: goop.; 15,45 Teatr WyObraź,ni dla dzieci: .. Marsz. marsz.
na wah. z doroślejszym maI)''':
16,15 Kapela Ludowa 1<'. Dzipr'
żanow~kiego (przyśpiewki JeI'ZY Klillla;zew~.ki): 11i,50 pog. aktualna: li,OO "Gdy demony gra;;oll'a!y PO świecie" felieton;
17,15 pieAni ludowe węgiel'skie (z
X VII w. IV \Yykonan:u npn
Csob _ "piew: 17.50 na~z prog"r~m: lR,OO ,pol'l; 18,10 pog. spo!PCW3: H!.lj l'ilJs i 'rub e t śpi!'
waj;l PiOH'lIki solowl' plyty:
1~,:10 PI'<>;!I';lm: 18,a5 audycja rlla
lI, i: 1. \\' tl'O<C'P o za\Jrzewien ie
k rajn. 2. Ito?lda,1 zaje<' IV gospoc1al'cC' - ;>ngo:lllanka: 19,00 aud)'cja dla Pnla,ków za gran i cą: 1.
.. TI·ochę pio,cnck. tl'ochę wier·
SZ~'ków" - ~ !lIlycja dla dzieC'i. 2.
.. \V majowym slollcu";
19,50
PP!!'. aktualna: 20.00 .. Raz - to
111310" - ""pomnienia muzyczne
z kwietnia. \\. pl'zer\\'ie nk. gooz.
20,4i> dziennik i pogal1,lankn: 22.00
k""lkl1r~ chórów regiona].lIych l li BII11YPja). U,lzial biol·,t ('h6·
ry z Katowic. Kl'akowa i Lodzi: godzina 22.35 muzyka lek-

fabryczny

I
bawełniane I

Żyrardowskich

lniane i

n 9909
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KRA .OWE
KatOwice - 11,40 plyty z 'Var·
'7.aW1: 13,00 muzyka obiadowH.
V,ykona\\'cy: ol'kiestra salonowa
pod dY'r. Jaros,ława LeszczY(I'
skit'g'(). Maria'n \Voźniczko - baryton, Jerry lIarald - akompan.
14,25
wiadomości:
14,35 Piotr
Rajcew tenor
plyty; 18,10
sport; 18,15 muzyka rourywko·
wa plyty: 18,45 pogadanka
ak t llalna; 2'2,35 plyty z 'V-Wy;
23,00 pól godziny jazzu - plyty.
Kraków - 11.40 płyt, z "'arSza\\')'; 13,45 koncert źycze(\ z
plyt: 14,45 wiadomoś0i; 14,50 z
pols,kiej twórczości operowejptyty; 15,15 pogadanka; 15.25
wiarlomm::ci go,pQc]arcze; 18,10
SPOl't; 18,15 .. Kraków wczorajszy i dzi~ir.i'>'Y":
.. Krak(lo\\'sk ie
>.uhawy w ielkanoc'IlC''': 18,nO reci·
lal forlĘ'i)i:lllflllY ILILinl' Szwar·
c~lIh!'l·g-('7.el·ny; 22,35 J)'I'zeboje w
\\ykon:Jlliu Jt;.Jp da Co,ta - pll"
t)'; 23,00 lIluz)'ka tane czna.
Lód, - H,iO pl:d, z War"'za·
\\ y: 15,00 o ,nzn t kim PO troszku
15,10 utwory .Joe Rixnera - pl,·
I y; 15,27 !óilzka gielua.: 18,10
<porl: 18,15 pogadanka pl.: "Estetyka ~Pl'zęt6\\' . i drobiazgów w
mie~zkaniu iedno i?ibo\Yym"; 18,25
I(·kkic utwory fOI·tepiano\\'cply!y: 18.45 I'omnowa ;to raoio~l'lI'
chn('znmi: 22,35 gl'a ol'kiestr·u
Dnjosa Tleli - plyty: 23,00 lIlUzyka taneczna j piosenki - pły·
l)'; 23,30 koncert :tyczeli.

•
Humor zagraniczny

-

Pdi się! Ubieraj się i uciekajmy!
Co mam włożyć? Czy zieloną jedwabną

tę fioletową, wełnianą?

suknię,
(~1)

("Pragcr Presse", Pl'ag~).

milimetr lub Jego miejsce kos7.tuje: w zwyczajnych na stronie 6-łamowej 15 groszy, na stronie redakcyjnej (4-łamowej) a) przy końcu części
redakcyjnej 30 groszy, b) na stronie czwartej 50 groszy, c) na stronie drugiej 60 groszy, d) na stronie wiadomości lokalnych 1,- zł. Dlobne ogłoszenia
(najwyżej 100 sI ów, w tym 5 ~~główko\Vych) sław,) nag~ówkowe drukiem tłustym, 15 groszy, .k?-Me dalsze słowo 10 groszy. Ogłoszenia większe wśród drobnych poczynając
od ost~tniej s~ron~, 1-łamowy n:lllmetr 30 groszy. Og.tus~e Ol~ skomP!lko'~'ane, z zastrzeieOl~m mIejsca - od poszc~ególnego wypadku 20~ nad,yyż~i. Ogłoszenia do bietą,cello
wydania przyjmujemy do godZIny 10,30, !\ do wydan niedZIelnych I śWiątecznych do godZIny 9,30 rano. Ogłoszenia z poza WIelkopolskI przyjmujemy do wydań bietą,cych
do godz. 1~ do wydań niedzielnych i świ9,tecznych dnia po przedniego do godz. 8. Za błędy drukarskie, które nie znie kształcają treści ogłoszenia, administracja nie odpowiada.
Ogłoszenia przyjmujemy tylko za opłatą gotówka. z góry. Konto w P. K. O. nr 200 149. Pocztowe konto rozrachunko"'e Poznań 3, nr kartoteki 03.
...

l-łamowy

- JEDWABIE

Zakla(lów

Reprezentada
Phiinomen
. PRqPONUjEMY '.
..
Wulgum
Hecker
, LAMPOWICZOM
_
Triumpb
motorem
Sobota, 30 kwietnia,
::3achsa
15,00 RYlCa ~ MllZ. kameraIliwlatlo elektryczne.
Rejestrara. 16,00 Kiinigswnsh. - Ko.nc.
cja iak rower tanio sprzedaje
I'Ozrywkowy. liambnrg - WesoWul. Gum
le melodie. 16,30 Rzym - .. TuPozna1\.. Wielkie uarba17 8.
randot" oP. Pucciniego.
17,30
Lathi - :Muz. salonowa. 18.00
F~ 336516·133/4
Brukscla CI. .. Zmierzch Bogów" op. \Vagnera. Kopenhaga
Restaurację
- Melodie operetkowe. paris
0tl'r6d wycieczkowy. sklad kolo- PTT. - Koncert - orko Berlin Jtlalny. blisko Poz;nania spr~e ::Ilu7.. rozr,wkowa. 1~,30 LOndyn
dam zaraz. Oferty Oredowmk. - Koncerr ol'le Saarbriicken Poznań zd 24 200
Recital fort. R. Laugsa (Mozart
Sc hubert! . 18,45 HiI\'crsum n. ::I>Iuzyka organ. Droitwich - SoInteres
naty na 8krz. I fort. 19.10 Frankzbożowy bIi~ko Poznania z powo- furt Koncert orko Lipsk d6w rodzinnych odstanie na ko- \Yiecz6r rozrywkowy (ork .. ch6r
rzystnych warunkach.
Oferty i soL) 19,15 Poste Parisien Orędownik. Powali zcl 24 !lOn
Dawlle :nelorlie taneczne. 19,30
Londyn _ . SOllat fnl't. Hl,35 HaIHo - Romania - .. Zygfl'yd" op.
Gospodarstwo
\\'agnel·u. 20.00 Berlin - KI'lIJ('
00 m6rg do .'llI' zcd an ia od wla- kallleralny. Królewiec Mll?
ś('ioi~ l a.
,\dre« w ",każe Or.wow- 1·l'lzrYwkowa. 20.11; Londyn
Jlik. P071naii ul 25 Oli
f\: oll'('ert orko (Hardn. \\'hrte)
1\1. Ostrawa - .. tlcLza" opt . .Inne~3. 20,30 Rz)'m Muz. rozZakład
fI1'zjerski apar~t.pm clo trwald l'ywko\\' :1. Strasburg - Konce"t
mtes7.kaniem. dzierż~w~ 55,- zł ~ytrrf. (R. I"tr3n"". Ravel. Corcl·
Po:rnRniu. cpna 700.Oferty II. Pizzetti). 21.00 l<'Iorellcja ~fuz. le;;'ka.
Oslo
Koncert
Oredo\\ nik. l'uznali zd 23185
Grk. RzylU - .. Blękitny m~zur"
opt. J,e "31'<1. 21.15 Lusemburg l\.once~t ~~ In r. IBeetho\,PI1. t'chuUrzadzenie
restaurnc'yjno -' sklacIowe salonik bert). 22,05 Radio - Paris - Mukredens sprzpdam tani o. Oferty zyka HIlIf. J(openhaga - Konc.
ruuy\\'kowy. 22,30 LOfldyn Or~downik. POZllań zu 23454

bieliznę męską. damską i dziecięcą oraz
fartuchy płócienkowe i alpakowe.

E.MARTZ
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MotOCykli

front.

lat 2'0. ozteroletllią praktyka I~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _IIIII~~~~~~~~~~~~~=
ogrodach han,d'lowycb obeznany I
p,,!zozel'ar&twie. sum-ię>nny. prac!>" " , • ' , .
, ' " : "II
. , ' , .... ·t
' . .'
"
,.,'
w l-ty. dobre r.efere!,!cJe I>Osz~ku!e
posady ~d l.., mała. 7:~IQ'S'~en'l a
Ol'edown,lk. Poznan zd 2.) .16

znania. pewna egzystencja. po-/
wód wyjazd tanio sprzedam.

kliw Września dobrym miejscu,
dobrze
prosperujący
za.raz sprzehurt detru
okulak6w
dam. Staśkiewicz. Grodzisk Wlkp.
zd 23 237
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- Może to oni umieścili naumyśl
nie?
- 2eby zatrzeć ślad swojej łączno
ści ze mną? To jest możliwe!
- No widzi pan!
Rotmistrz chodził wciąż wielkimi
krokami po pokoju.
- Swoją. drogą. - to nie jest rozsądne.
Przecież to osłabi wiarogodność moich informacyj!
- Czy w pańskim memoriale było
pana nazwisko?
- Bylo. Okazuje się, że bylo lepiej
nazwiska mego nie umieszczać.
- Tak. Ma pan rację. Ludzie mniej

wdzięcznie słuchał.

,

•

• .....

nazywa nie-komplementl

•

, ..,

~

fraudant, - to się po miesiącu, tak czy
siak wyjaśni. Niech by :pani stronnicy
zechcieli odłożyć swą. nieufność do
mnie na jeden miesiąc, - a tymczasem postępować tak, jakby mieli do
mnie pełne zaufanie.
- Nie będą. potrzebowali tego robić,
bo zaufania do pana nikt nie straci.
- Zobaczymy.
Doktor lanuszkiewicz powrócił do
domu dopiero w porze obiadowej. Przywitał się z rotmistrzem uprzejmie, ale był o jotę chłodniejszy i bardziej
powściągliwy, niż wczoraj.
- Byłem w "Dzwonie Narodowym".

Gdy tego samego dnia późnym wie_
czorem rotłl1istrz w gościnnym pokoju
pal1stwa Junuszkiewiczów zasypiał, myśl jego i wyobraźnia krążyła nie koło spodziewanego żydowsldego zamachu, jak w ciągu wszystkich wieczorów poprzednich, - ale koło postaci
ślicznej panny Danki.

bQ..

I to

,

Zmlellmy temat. Przestanę pana lubić,
jak pan będzie mówić takie rzeczy.
- Stąd wniosek - że teMz pani
mnie lubi.
Spojrzała na niego odrobinę zmieszana, - ale widząc, że mówi z przyjaznym, na pół żartobliwym uśmie
chem, - raczej jak do dziewczynki,
niż jak do kobiety, roześmiała się i
oparłszy dłoń i brodę na ramieniu ojca, odrzekła:
- Lubię. Każdy belfer i każdy mówca lubi uważnego i wdzięcznego słu
chacza. A pan mnie dziś wyjątkowo

Rotmistrz
słuchał
uśmiechnięty.
Istotnie - była jeszcze ogromnie dzie-"
ćinna. A może raczej tylko nie zepsuta,
nie rozbudzona zmysłowo - i dlatego
świeża, dziewicza i prosta. Ta dziecinność, ta choćby taka ufna, dziewczęca swoboda i prostota w ustosunkowaniu się obcego mężczyzny, - st.anowiła jej niewypowiedziany urok.
- Myśli tatuś, że nie wyszłabym za
mąż? Wyszłabym. Tylko nie za byle
kogo.
- Można szczerze pozazdrościć temu, kogo pani swoim wyborem zaszczyci. Takich panien, jak pani, mało
jest na świecie.
- Oho! Pan rotmistrz zaczyna prawić komplementy.
- To nie komplement. To tylko wyraz szczerego zachwytu nad pani oso-

..

~

. ~
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-.. ~l ;
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Atak w prasie
Na drugi dzień rotmistrz, niezupeł
nie jeszcze wypoczęty po wiŚlanej przygodzie, nieco zaspał.
Zbudziło go pUkanie do drzwi.
- Panie rotmistrzu, - czy pan jeISzcze śpi?
Był to głos panny Danki.
- Zaraz wstaję.
- Niech pan wstanie. Są. niedobre

wiadomości.

Poderwał się z łóżka.
Cóż takiego?
W gazetach. Atakuję.
Zdziwił się.

-

pana.

- Mnie? Jakim sposobemT
- Krótko mówią,c - za.rzucają, pa;nu, że pan jest defraudantem i że pan
Uciekł.

Fala krwi uderzyŁa mu do głowy.
- To niesłychanel
Milcz~łi chwilę Oboje.
- Wysłałam służą,oł, teby kupiła
wszystkie dzisiejsze gazety. Wszystkie co do jednej.
- Zaraz wstaję.
Ubrał się, jak tylko mógł naj prę
dzej.
Danuta ocżekiwała go w jadalni.
Była tak wzburzona, że łzy cisnęły się
jej do oczu. Uścisnął jej dłoń - i bez
słowa wziął z jej rąk gazety.
"Dzwon Narodowy" umieścił na
pierwszym miejscu obszerny artykuł,

w' którym obok szczegółowej informacji o nadużyciach, rzekor'no popełnio
nych pl'zez rotmistrza IV wojsku i o
jego ucieczce, zawarty był gwałtowny
atak na niego, jako na Żyda. "Oto są
skutki, - brzmiała konkluzja artykułu, dopuszczania 2ydó\V IV szeregi
armii. Z faktu, który dziś zaszedł, je-den tylko wniosek wyciągnąć najeży:
warmii - tak samo zresztą jak i w
innych działach życia publicznego nie ma llliejsca dla Żydów!"
Rotmistrz odruchowo zmiął gazetę
w garści.
- Jak oni mogli coś podobnego umieścić!
Przecież
redaktor Wojci~
chowski wie kim .iestem!
- Nie rozumiem I
- Pójdę natychmiast do niego i zażądam wyjaśnień.

Wstrzymała
współczucia.

go, -

łagodna

i

pełna

dręczy?

Niech pan tego nie robi. Nie mo- Co?
że się pan przecież na ulicy pokazy- To, że mogą mi przestać wierzyć
wać.
Gdv ojciec przyjdzie, to go tam ludzie z pani obozu.
wyślemy, aby to załatwił.
Zaprzeczyła mu gorąco i z zapałem.
Rotmistrz parę razy przestedł się
- To niemożliwe! To absolutnie
wielkimi krokami po pokoju.
niemożliwe!
- Przecież to jest niesłychane! - A jednak! - A tOby było najgorwybuchnął wreszcie.
sze.
Milczała zmartwiona.
Pomyślała chwilę.
- Ale to jest niepojęte - co sobie
- Jeden miesiąc można przecież
myśli ten "Dzwon Narodowy"!
_ zaryzykować! Defraudant, czy nie de-

dziedziniec.

No, ale teraz - rzekł głośno ćhodźtlly do naszych więźniów. Obyśmy mieli tylko dość czasu załatwić
się z nimi.
Lucynka zeskoczyła na ziemię i
wszyscy czworo udali się na podwórze.
Ksi<:życ oświetlał doskonale wszystkie
szczegóły na dziedzińcu. Toteż bez wahania skierowano kroki tam, gdzie inżynier zostawił samochód.
Niecierpliwy Fit wyprzedził wszystkich. " lecz jakież było jego zdziwienie, gdy samochodu nie znalazł w tym
miejscu.
Rozejrzeli się dokoła, obejrzeli całe
podwórze ...
Samochód znikł jak mgło. poranna.
SAMOCHÓD tóLTY
To byłO nieprawdopodobne! Prze-

Inżynier DareI schylił się chcąc dostrzec jakikOlwiek ślad ... gdy w tym ...
pod murem, rzuoającym gruby cień,
potknął się o jakieś ciało ludzkie, rozciągnięte na ziemi.
- Co to znów? - krzyknął przestraszony.
Profesor, Lucynka i Fit zbliżyli się
i nachyliwszy się wydali również okrZYki zdziwienia.
Na ziemi leżałv dwa ciała ludzkie.
Wyciągnąwszy . je na miejsce, oświetlone przez księżyc, poznano w
nich kapitana von Gotaga i doktora
Mathiasa.
- Ależ patrzcie - zawołał Fit
kapitan zamordowany.
- Zamordowany?
- Tak. Patrzcie! Nóż tkwi aż po
rękojeść w piersiach ... Oo!...
I tak było istotnie: stalowe ostrze
noża zagłębione było w sercu kapitana.
Zabójstwo to potęgowało grozę i
zdumienie naszych podróżników .

Jeszcze przed kilkoma minutami
wszyscy widzieli doskonale wóz, stojąey w kącie pod mm'em, otaczającym

zorientiowani mogą teraz uważać cały
raport za zmyślony.
- Do licha!
Milczeli oboje.
- Wie pani, co mnie najbardziej

-
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chodzące ludzką wyobraźnię!

Przywi tał się z rotmistrzem uprzejmie.,.

I

Kto i dlaczego wyciągną.ł ich z samochodu?
Kto się odważył na tę niesłychaną
zuchwałość, aby tu w bliskiej obecności inżyniera narażać się na schwytanie i karę?
Rozglądając się baczniej Darel dojrzał jakiś zwitek papieru, wciśnięty w
wąską pochwę od noża.
Podjął go natychmiast. Rozwiną,ł...
Były to dwie kartki.
Na jednej z
nich kilka wierszy, skreślonYCh na
maszynie do pisania - rzecz niezwyczajna w chińskich wioskach.
- Czytaj, ojcze, czytaj - szepnęła
drżą.cym głosem Lucynka.
Darel zbliżywszy papier do oczu jął
czytać pólgłosem:

"Przyjacielu VOn Gotag, powierzyłem ci moją tajemnicę. Myślałeś, że ci
się uda oszukać mnie l wszystko obrócić na swoją korzyść. Więc postanowi-

łem ukarać cię i karzę. Jako przestro-

gę dla p. Mathiasa dodam jeszcze, że
wiadomy mi jest współudział jego w
porwaniu Lizzie Topaz, sztuczne wywotanie katalepsji, kradzież i pogwałcenie grobu itd. itd. Jeżeli się pracuje
wspólnie z Wilm Odor-pem, trzeba iść
prosto i uczciwie."
- Wilm Odpro! - jęknął inżynier
herszt bandy, terroryzującej Zalima
w Ligorze!
- A co jest w drugiej kartce' - za'pytała Lucynkb.

1-

Notatkę umieścił na własną, o'dpowiedzialność nocny redaktor. Wojciechowski nic o niej nie wiedzia.ł. Jest mu
bardzo przykro i obiecuje dać nazajutrz sprostowanie.
- Bardzo panu doktorowi dziękuję.
Zapadło kłopotliwe milczenie.
- Jestem w bardzo niemiłej sytuacji, - podj~ł rotmistrz. - ByłOby
najwłaściwiej, gdybym się od pana
doktora mógł wynieść, aby nie narażać pa11stwa na kłopoty, mogące być
konsekwencją. ukrywania. człowieka,
poszukiwanego przez policję i będącego pod zarzutem przestępstwa.
(Ciąg dalszy nastąpi)

I

Darel rozwinął drugi kawałek pe.pieru.
Rzuciwszv nań okiem krzyknął
mocnO przestraszony:
- To do mnie.
,.Do rąk pana inżyniera Darel, wuja Lizzie Topaz."
- Do ciebie, ojcze? - szepnęła Lucynka.
.
- Zobacz sama - rzekł Darel pokazując córc.e kartkę. - Ależ ten Wilm
z góry widocznie wiedział, co się tu
stanie, gdyż te kartki musiały być na..
pisane nie w tej oberży. Tu nie mają.
chyba maszyny do pisania.
- Ale jakim spOSObem tu trafił'!
- Trudno naprawdę pojąć! ...
- Tym trudniej, że podczas całej
drogi nasz.ej - potwierdził Fit - nieustannie uważałem, co się dokoła nas
dzieje i nigdzie nie zauważyłem trzeciego samochodu.
.
- A któż może wiedzieć, cży ten
Wilm przeklęty nie czekał na nas i:utaj? - odezwał się ponurym głosem
DareI. - Nie, chociaż to niemożliwe dodał po chwili. - Ja sam nie wiedziałem, gdzie mi wypadnie w drodze użyć
chloroformu.' Zatrzymałem się tu, w
t.ej oberży, ale mógłbym stanąć gdziG
indziej.
- Ale przeczytaj prędzej, ojczulku.
Może to nas objaśni.
- Masz rację, dziecko - rzekł DareI i czytał:
(Ciąg dalszy nast?pi).

-
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Gra·ek
(Szkic)
majowe stolIce nie poskąpiło
blasku temu właśnie podwórku, gdzie panna J.gata dokonywała prozaicznej funkcji
trzepania dywanów. Tuman kurzu wznosił się w górę i lśniąc osiadał na parapecie okien, lub wręcz naruszając nietykalność siedzib szanownych mieszkańców,
nie proszony wpadł do środka i grasował,
jak tylko potrafił.
Ale nic to; nie zamykano okien.
Jakoś nikomu to dziś nie przyszło do
Złociste,

głowy.

Raz przeciet w roku jest maj i wiosna!
Wiosna ...
Cóz to za czarodziejska pora!
W taki oto wiosenny poranek dzieją
sIę rzeczy zgoła niewiarygodne.
Spotykasz naprzykład nieznajomego
przechodnia. uroczystego pana, jakich się
widuje najczp,ściej po rozmaitych urzę
dach i którzy sieja wprost postrach niezamąconą powagą swego spojrzenia. Przypadkowo wasz wzrok się spotyka, i... cót
się dzieje? Bez najmniejszego sensu szczerzycie do siebie zęby w idiotycznym uśmiechu. Jak gdybyście SIę znali od wieków i wspominali w tej chwili ostatnio
odbytą wspólną bibkę.
Nie nale:ty się tedy dziwić pannie Agacie, śmiejącej się !lwym szerokim uśmiechem do ścian,
tak, do obdartych
ścian domu. do pyłków knrzu i w ogóle

I
6
ni.
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Okrutny kaprys miliarderki
Ze sztolni do

Snobizm i zblazowanie święcą w Ameryce prawdziwe orgie, nie cofając się nawet przed najokropmejszym okrucień
stwem. Jaskrawym tego przykładem jest
poniższe autentyczne wydarzenie.
Na łamach wielkich dziennikow nowojorskich pojawiło się pewnego dnia takie

pałacu

- Rok w raju - Krwawa

Hangers Office - 6 Avenue, gdzie będą
starannie zbadane. Maud Kennyod".
Trudno sobie wyobrazić piorunujące
wrażenie, jakie inserat ten wywołał w kołach
plutokracji amerykańskiej. Maud
Kennyod była córką zmarłego miliardera,
miała
lat 23 i odznaczała się niezwykłą
pięknością, ale takte niepospolitą ekscentrycznością.
Ostatni jednakże wybryk
panny Maud przekraczał wszelkie możli
we granice. Naletało temu za wszelką cenę zapobiec. Bliżsi i da Isi znajomi poczę
li na nią. nalegać, by przeciet odstąpiła od
swego zamiaru. Lecz naprótno. Nasyła
no jej coraz to nowych konkurentów, lecz
Maud ignorowała zupełnie wszystkich
tych lwów salonowych, obstając stanowczo przy wykonaniu zapowiedzianego zamiaru.
Do Hangers Office napływały eodziennie sterty listów od kandydatów do jednorocznego potycia małżeńskiego z miliarderką.
Sprawa ta była przez kilka t y-

ogłoszenie:

"Zdecydowałam się poślubić mętczyznę,
pochodzącego z warstwy ludu pracują.ce
go. Musi on być zupełnie nieposzlakowany, przedłożyć dowody, że zawsze spełniał
swoje obowiązki sumiennie i nie mote
mieć więcej mż 35 lat.
Małżeństwo ma
trwać jeden rok.
Po upływie tego czasu
rozwiązane będzie za poprzednią obopólną zgodą·
W ciągu tego roku mąż mój
będzie miał wszystko, czego serce jego zapragnie. musi się jednak:te na piśmie zobowiązać, te po upływie tego czasu wróci
do swego poprzedniego zajęcia. Nie wolno mu sldadać żadnych oszczędności. Reflektanci zechcą złożyć swoje oferty w

do wszystkiego.
Przed chwilą zamieniła uśmiech z pamą .,z pierwszego", która się wychyliła
z okna i miast obrzeclć F\ wściekłym spojrzenirm (będąc zdecyd:l\vaną przeciwniczką kurzu) spOjrzała na nią życzliwie. poczym jęła rozglądac SIę po podwórlm.
Male dzieci bawiły ~Ię w .,berka", albo
w "trojal,i·'. r<toś na parterze nucił falszywie, ale sentymentalnie arię z "Rose
Marie". Pani z "pierwszego" sama chęt
nie by coś zaśpiewala . Na przykład "O sole mio". cóż. kiedy wcale nip miała głosu.
1\a podwórze wślizgnął się młody czło
wiek w heznadzipjnych łachmanach i beznadziejnie obrosły w kłaki. \Vędrowny
skrzypek. Spróbował skrzypiec, rozejrzał
się małą chwilkę dek o/a i zugrał.
Coś banalnrgo; jakiegoś modnego foksa, ale z
odczuciem.
Pa n nie Agacie świetnie się
pracowało w takt Je!w muzyki; podrygi,,-a ła wesoło.

Skoro rzucono mu z góry monetę, chciał jut odchodzić, gdy CJbstąpily go małe dzieCI prosząc o jeszcze
Jeszcze? No,
dobrze; cóż to wa m zagra ć?
- Teraz coś poważnego - mówił mu
siedm io letni mote ch łopczyna o oczach
poety.
Skrzypka zastanowiły te oczy.
By ły szalenie podobne do jego wła
snych. Ten sam nierealny, marzycielski
wyraz.
Spojrzał przeciągle na chłopca, pogła
skał go po głowie, a potem, gdy strun
spróbował, spojrzał mu Je!'\zcze głęboko w
oczy i zagrał.
Liczne głowy powychylały się z okien.
Panna Aga ta zaprzestała trzepania.
Wyrazy szczerego zachwytu malowały
się na ich twarzach.
Nie wiclział tego. Grał wyłącznie dla
tego chłopca, o szarych, marzących oczach.
Opowiadał mu swoje dzieje ...

*

I on był niegdyś takim samym smykiem, bardzo, bardzc'podornym do niego.
I on także już wtedy namiętnie kochał
piękno
\Vzrós! pośród pięlma, więc jakże go miał nie kochać?
Przypomina to sobie tak dobrze ...
Szerokie łany, rozfalowane zboże; dużo
dużo przestrzeni'
A z drugiej strony las niebotyczny i
morze ...
Szeroki, piaszczysty brzeg morza.
Szumiące, rozfalowane, szare, jak stal,
to znów koloru najwspanialszego lazuru,
albo tajemniczego szmaragdu ...
Och, gdybyż mógł być tam dzisiaj! Gdybyt mógł tego oto chłopaka cudownym
sposobem przenieść w krainę swojej mło
dości i zarazem z nim podzhviać to pięk
nol Ale on musi, musi mu to dać odczuć.
Spoglądał więc weń całą siłą wzroku
i grał.
I chłopak także patrzał mu w oczy
dziwn~'m, zachwyconym wzrokiem.
Chyba się rozumirli ...

*

Opowiadał mu, śpiewał, całą symfonię
swego życia ..
Sielskie dzieciństwo, potem praca nad
sztuką
umiło" ana
w
konserwatorium,
natchniona krótkimI pobytfłmi tam ... w raju ...
A potem ocz~'wiście miłość.
Cudne. fiolkowe oczy. dla których grał
swą s~Tmfonię ...
- Za rok. gdy skończę · .. dostanę posadę ... pobirrzpmy się.
- Dohrzp, rlrOgl ..
A pol om, śmie\'c' uhojga rodziców.
Stra!'\zny cios ella młodego artysty.
Późnil'j clyplom l szukanie posady.
- .lut 1;~=r1łllgo. na.1d\"ażRza ...
- Tak kochan ie ..
Ale to było ellngo h,u'uzo dłtlgol \fój
Bo~e! Prawdziwy artysta nie jf'!'\t nigdy
czlowiekil'm życiowym.
Czelmła cierpliwie . . .
Wreszcie nie mógł J'!t znipść jej ofiary.
Krótki liścik: "Nie kocham, zegnaj".
Odjechał.
Był

maj.

*

TakI ranek majowy, jak dzi-

zapłata

godni sensacją Nowego Jorku i osiągnęła
swój punkt kulminacyjny, kiedy gazety
doniosły, że jury przediotyła Maud kilka
ofert do wyboru.
Armia reporterów i fotografów czekała:
na tę emocjonującą cbwilę, kiedy panna
Maud dokona wyboru. Spotkał ich do
pewnego stopnia zawód, gdy t Maud z miną znudzoną wyciągnęła z urny pierwszy:
lepszy list, podając go prezesowi jury.
Szczęśliwcem był John Barclery, górnik li
Kentucky, lat 30.
Wysłano do niego
natychmiast tel&oo
gram, a komitet udał się do niego specjalnym pociągiem. Pisma w wyda.niach'
wieczornych podały wiadomość w sensacyjnej formie. John Barciery stał się od
razu bohaterem dnia.
Delegaci panny Maud, nie zastawszy w
domu szczęśliwego konkurenta, udali się
natychmiast do kopalni i kazali go przywolać.
Po godzinie Barclery Zjawił się
przed delegatami brUdny i obszarpany,
niezgrabny i zatenowany. Kiedy mu zakomunikowano radosną nowinę, nie przejmował się nią zbytnio i oświadczył, że uważa! to raczej za tart l że nie wyobrat.ał
sobie, że właśnie na niego padnie wybór.
W gruncie rzeczy tak mu wcale na tym
nie zależy, żeby zmienić tryb życia. Ale
skoro ju:t tak ma być, pojedzie do Nowego
Jorku.
l\faud Kennyod przyjęła przyszłego
swego małżonka zupełme obojętnie, nie
darząc go nawet spojrzeniem.
Sekretarz
jej raz jeszcze przypomniał mu warunki
umowy.
D la Barclery'ego rozpoczęły się ciężkie
czasy. Przed ślubem musiał on sobie
przyswoić wszystko to. co potrzebne jest
tzw. dżentelmenowi w tzw. towarzystwie.
Byl on uczniem zdolnym. Po 6 miesiącach
był on "dżentelmenem". Panna Maud była z niego zadowolona, gdy go jej przedRtawiono.
Tego samego dnia odbył się
ślub.
W kil1<a godzin potem młoda para
udała się w podróż poślubną na parowcu
luli:susowym.
Dni upływały jak w bajce. Lido, Scheveningen, Trouville, Riwiera, zima w Egipcie. Potem polowania na tygrysy w
Indiach, słowem, wszystko co ziemia dać
mogła najpiękniejszego.

W.

78 NARODOW CZCi SZEf(SPIRA
10 Anglii ot/byly się wielkie uTorr.ysto§cź
ku czci S:ekspira. Na mas:lach 7Jowiewaly s:landary 78 narodów.

TV miejsco1l'o.§ci Sfr(llford-on-Avoll

Pośrednictwo "ducha" wmałżeństwie
Sensacja w J,'olach

tottar~ysk;ch Bł.ldapes~ttt

miał nie da wno
sensację
jednego z zamotnych i znanych w kolach towarZYSkich nacIdunaj skich stolicy [Jl'Zemyslowców rozleciało
się·
Sprawa znalazła się w tych cIniach
przed sądem rozwodowym. Mąt, oskarżo
ny o samowolne porzuceme żon - zaled,,-ie
w pól roku po ślubi~ tłumaczył się tym.
że pozna l ją w gronip. spirytystów i na jednym z seansów wywolany przez żonę
duch kazał mu ożenić się z nią.. W kilka
tygodni po ślubie okazalo się. że maltonkowie nie zgadza ją 3'~ ze sobą. Gdy nie
pomDg-ly ani perswazje ani zaklinania
"ducha", który skojarzył niedobrany zwią-

zek, mąż Dostanowi! uciec, tym bardziej,
gdy się okazaJo. że .,duchem" tym był jeden z członków kola spirytystyc-nego, namówiony do tej roli ol'"Zez przyszłą ż-onę

Buda peszt

~Ialżellstwo

przemysłowca.
Sąd nie uwzględni!
męża i oglosil roz,,"ód

jednak tłumaC'leń
z jego winy. W

wyroku napiętnował sąd
postępowanie żony, która nie zawahała się
przed użyciem podstępu dla zlow:enia mę
ża. potę-pił jednak postępek męża, który
nie powinien był orzed u regulowaniem
kwestii matel' ;alne-go bytu swej żony opuszczać j:ej i oozosta wiać na pastwę losu.
uzasadnieniu

wynala~ek in~yniera

angielskiego

Znany ze swych wynalazków v dziedzinie telewizj,i inżynier angielski, Baird.
skonstruował aparat, który umotliwia widzenie we mgle. Inżynier Baird pI"Zeprowadził próby ze swym 'lparatem i stwierdza, że, lecąc na bombowcu \vśród gęstej
mgly, dzięki zastosowaniu swego wynalazku, widział dokładnie przedm_Qty oddalone o 150 km. Wynalazek Bairda opiera się na udostępnieniu dla oka promieni infraczerwonych, których długość
jest znacznie więk sza od promieni zwykłych, wskutek czeg-o zdołają one łatwiej
pokonać przeszkody. spowodowane przez
mgłę lub sztuczne za~łony dymne. Aparat
konstrukcji Bah'da orzeksztalca w komórce fotoelektrycznej promienie infraczerwone w prąd elektryczny, który w tak
zwanej lampie Braunsa ulega zwiększeniu,

skutkiem czego obraz, rzucony przez promienie infraczerowone na umieszczoną, w '
tylnej ścianie aparatu matową st.ybę, staje się widoczny. Baird pracował nad swym
wynalnkiem 10 lat. pokonując szereg trudności. do których trzeba zaliczyć najczę
ściej spotykane odchylenia w stopni u przenikliwości promieni infraczerwQnych. Wynalazek Bairda po'siada d.oniosłe znact.enie dla lotnictwa i żeglugi m(}rskiej. Oba
te środki ' komunikacji dotychczas zawodzi1y prawie zupeł'nie w czasie gęstej
mgly. co byto przyczyną częstych i niezwykle ciężkich kata.strof. Poza tym jednak wynalazek angielskiego inżyniera
przekreŚla dotychczasowe metody osłony
przeciwlotniczej w postaci sztucznej mgły
i innych zasłon dymnych.

siaj. StOlIce slalo czarowne blaski, pobudzając
ludzi do beztroskiego uśmiechu
szczęścia. . .
.

Agata ujęła na powrót trzepaczkę.
Dzieci wróciły do swych "trojaków".
Bolek - rzekł jakiś ehłopak, uderzając siedmioletniego brzdąca o marzących
oczach.
- Nie gl'am - rzekł tamten.
- Glupiś.
Zabawa zawrzała na nowo.
Tylko na rogu podwórka stał nieruchomo brzdąc siedmioletni o oczach poety, i
długo, długo, spoglądal w przeczysty błękit majowego nieba . .•

- Jakie to
uznania.

*-

śliczne

rozlrgł się

szmer

Posypały się datki;
śmiechy rOZjaśniły ich

najrozmaitsze utwarze.
Dwie istoty nie śmiały się wcale...
Długą chwilę spoglądali na siebie bezdomny artysta i młody chłopak, pełnym
wzajemne~w zrozumienia wzrokiem.

I

Odszedł.

Ludzie 'vrócili do przerwanych

zajęć.

Słutba nie chciała go wpuścić do pała
cu. Udalo mu się jednakże wejść podstę·
pem. Maud, zobaczywszy go, chciała u·
ciec w przera:teniu, ale dwa celne strzały
z pistoletu położyły ja, trupem na miejscu.
Sąd przysięgłych w Nowym Jorku wydał jednogłośnie werdykt uwalniający zabójcę.
(Kk)

Konkareac,a

Przeciw sltucznei mgle i zasłonie dymnej
Sensacyjny

Ale czas w szczęściu mija szybko.
rocznicę ślubu parowiec, którym jechała
młoda para, zawinął do Hoboken. BarcIery od\"iózł swoją tonę do mieszkania, po
ezym podali sobie ręce. Sekretarz panny
Maud wręczył mu bilet kolejowy do jego
miasta rodzinnego. 10hn Barelery poże
gnał tonę ostatnim spojr2'eniem, na którym jut nie było odpowiedzi. MaUeństwe
było rozwiązane.
Kiedy Barclery wrócił do domu i uści
skał matkę, zapomniał zrazu o wszystkim,
co był stracił. Gdy jednakte następnego
dnia zjechał na dół do kopalni i przed sobą widział całą tę nędzę bez końca, począł się rodzić bunt w jego duszy. Po kilku dniach ogarnęła go rozpacz. Postanowił wrócić do swej tony.

Mieczysław

Tomkiewicz

Za co dostał się Pan tu do więzienia!
Z powodu kO'l1'kurencji.
Nie rozumiem.
A, bo wyrabiałem takie same dwud/Lieosto-złDtówki jak pań'Stwo.
-

HRÓLOJJTA. ALASKI

Panna Grace Bailey z AncllOragc l1a Alf!sce wybra.na została królou;ą Alaski. J\"owoodkryta piękność zaanga:ou.Jana jm
została do Hollywood.

