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Wobec ponownego odrzucenia wniosku obrony o wyłączenie ze sprawy sądu lwowskiego, osk. inż. Doboszyński
odmówił wyjaśnień, aobrona zrzekła się udziału w rozprawie
L w ó w. (Tel. wł.). W poniedziałek
po godz. 9 rozpoczęł,a się w lwowskim
Sądzie Okręgowym rozprawa przeciw
inż. Adamowi Doboszyńskimu.
Jest to, jak wiadomo, czwarta już
rozprawa w ciągu ostatnich dwóch lat.
Pierwsza była w Krakowie, druga we
Lwowie, trzecia w Sądzie Najwyż
szym w Warszawie, czwarta obecnie
we Lwowie.

Sala rozpraw
Rozprawa odbywa się w tej samej
sali, co rozprawa w lutym przed przysi~głrmi. Na sali sądowej nic się nie
zmieni lo, poza tym, że n iejsca, przeznaczone dla przysięgłych, zajmcje
obrona. Zmienił się tylko skład trybunalu i publiczność, wśród której
przeważają.
przedstawiciele
sądow
nichya, adwokatury i bardzo wielu
członków
Stronnictwa Narodowego.
Zauważrli 'my wśród publiczności kilKU s~dZiów przysięgłych, którzy -poncza' ostatniej rozprawy we Lwowie
sJJd9:i/ i inż,. Dobo~7.yi1~k iHgO.

Oskarżony

i ława obrońców

O gody.. 9,05

policja wpro\·.adzjla
na salę. Był on
ubrany na czarno. Szczupła sylwetka
jego nie zmieniła się zasadniczo w
ciągu tych siedmiu miesięcy.
lVidać
jednak, że schudł nieco i przybladł na
twarz~r.
Przybyło mu również więcej
siwych włosów, co zreszta. komentuje
inż. Dobo;,z.' ·ńskiego

się żywo wśród publiczności.

salę
witają się

Na

wchodza. adwokaci, którz.v
z oskarżon~rm i zasiadają
na swych miejscach. Z Krakowa przybył adw. Pozowski, z 'Warszawy adw.
Stypułkowski, ze Lwowa adwokaci
Maciejko,
Macieliński,
Pankowicz,
Małachowski.
Adw. Pieracki jest
chwilowo nieohecny.
Bezpośrednio
przed
dzwonkiem
wchodzi na salę siostra inż. Doboszyń
ski ego, p. Malkiewiczowa z mężem.
Po dzwonku wchodzi prok. Olszewski,
następnie prok. Olberek i radca Prokuratorii Generalnej Jaworski, który
wnosi imieniem skarbu pal'lstwa powództwo cywi!ne.
. W chodzi wreszcie trybunał sądzą
cy w składzie: przewodniczący s. S. O.
Ponurkiewicz i wotanci s. S. O. Stafiński i sędzia śledczy Cisło.

Otwarcie rozprawy
Rozlegaj:;t się sakramentalne słowa
przewodniczącego:
- OclbQdzie się rozprawa karna
przeciw inż. Do'boszyńskiemu.
wstępie
sprawdza przewodnigeneralia oskarżonego, z których
wynika. że inż. Doboszyński urodził
si ę w 19{1-1 r. w Krakowie, iest inżr
nierem
bllclowlan."m.
podporucznikiem rezerw~' saperów, karan~'m nie

Na

czący

był.

Wniosek
adw. Stypulkowskiego
Po ustaleniu generałij zabiera
adw. Stypułkow!':ki i stawia wniosrk o powołanie w charakterze świad
ków \\'!'7.~· ~tkich prn' ~ir,gtr('h, za!"iac1a,iQcrch w czasie rozpl'aw~' lutowei,
na !'twierclzenie okoliczności, że prze\'.'odnirzacv ówczc!':nego
tl'~' bun81u,
-

głos

sędzia Sądu Okręgowego, Paweł Dysiewicz, w czasie obrad przysięgłych
nad werdyktem objaśnił przysięgłych,
iż w razie
potwierdzenia czwartego
pytania przy równoczesnym skreśleniu
słów: "celem przywłaszczenia", oskarżonemu Doboszyńskiemu
grozi jedynie kara grzywny i - że przysięgli
skłonieni
jedynie tym pouczeniem
przewodniczącego, pytanie powyższe w
tej formie siedmioma głosami poh\'ierdziIi.
Sąd Najwyższy zajmował się rozpa,
trzeniem ważności zapadłego wyroku
przeciwlw inż. Doboszyńskiemu i ten
właśnie Sąd Najwyższy ",eellug slów tego wyroku 17 czerwca 1938 r. powit:·
dział: "W tych warunkach Sąd Najwyż
szy nie ma możności kontroli, jaka była
rzecz.vwista intencja przysięglych i \"\"0'
bec obrazy a l'łykulu 1.26 i 1.49 kplc. kt6ra mogla mieć wp/yw na tI'e~ć wyrokl1 ,
wyrok ten w cześci wskazanej sentencji
uchyla".
"Jeśli. spoleczeńsh..·o mówi wnio·
f'.ek :-- w7.gl~dnie. iako wyrazi.ci.el jego
opinii: sl1.(\ Nllijll~niej<.l·'.ej H9',eczypo?POlitej ma ewentualnie polf:pić czyn inż.
Doboszyrl!'kiego, to niech f;ię to stani!:'
z wyelimino\yaniem wszelkich uboc'?nych elemenfów. a przede wszystkim
momentu bezprawia. jakim niewątpli
wie bvlo stanowisko s. Dysiewicza. l<Łó
ry wplynął na decyzję Jawy przysięg1ych. Sprawę tę należy do dna wyjaśnić, aby mOt;na bylo stwierdzić niewąt
pliwie, jakie pobudki kierowaly wyrazicielami sumienia obywatelskiego WÓ \ Vczas. gdy potwierdzali pytanie czwarle'·.

Replika prok. Olberka
Z wnioskiem obrOl'tcy polemizuje
prok. Olberek, który twierdzi, że powołanie przysięgłych świadków jest niedopuszcz,alne, gdyż nie mogą oni zdradzić tajemniczy obrad, jakie toczyły się
w czasie uchwalania werdyktu i wnosi o oddalenie wniosku.
Oświadczenie

adw. Maciejki

W odpowiedzi na to zabrał glos adw.
Maciejko, który oświadczył, że art. i03
kpk. przewiduje możność zwolnienl~
przysięgłych
z tajemnicy sIużbowej,
chociaż - zdaniem obrońcy - tajemnica ta obecnie, po zniesieniu sądów przysięgłych, nie istnieje. W tym celu adw.
Maciejko zwraca się do Trybunału z
wnioskiem o odniesienie się w drodze
telegraficznej lub telefonicznej do ministra sprawiedliwości - bo nie wątpię,
wtrąca adw. Maciejko, że w dniu dzisiejszym istnieje połączenie telefoniczne
z Warszawą - o zwolnienie b. sędziów
przysięgłych
z tajemnicy służbowej.
Kwestia ta jest tym ważniejsza, że już
po werdykcie p. minister sprawiedliwości oświadczył w Senacie, że sprawa
inż. DobosZYliskiego została już załat
wiona. Na tej podstawie niewątpliwie
Senat uchwalił ustawę o zniesieniu są
dów przysięgłych w Polsce. Poza tym
adw. Maciejko zwróci! uwagę na okoliczność znaną
ówczesnej la wie przysięgłych, która to okoliczność niewątpli
wie miała także wpływ na decyzję ła
wy, a mianowicie na fakt, że żaden z
towarzyszy inż. DoboszyM;kiego nie zosŁał skazany za kradzież, pod którym to
7.arzutym staje dziś przed sądem oskarżony
inż. Adam DobosZYl1skLNa są-

dzie lwowskim - ciągnie dalej adw.
Maciejko - ciąży poważny zarzut... (w
tym miejscu przewodniczący przerywa
obrOllcy). Aby ten zarzut uchylić, należy przesluchać sędziów przysięgłych, w
charakterze świadków.

Przemówienie
adw. Macielillskiego

będzie we właściwym cz.asie.
Inż. Doboszyński: Do słów,
które wypowiedziałem, nie mam nic
więcej do dodania - i siada.
Wobec odmowy wyjaśnień prze-

wiony

wodniczący postanawia odczytać wyjaśnienia inż Doboszyńskiego, złożone

na poprzednich rozprawach.
A d w. P o z o w s ki: - Proszę o zaprotokołowanie
motywów, dla których
W związku z powyższymi wnioskami obrony przemawiał jeszcze adw. osk. inż. Doboszyński odmawia skła
\lacielil'lski, który oświadczył, że Sąd dania wy jaśnień przed sądem Iwowsl{im.
Najwyższy wskazał
wlaściwą
drogę
P r z e w.: - Pan mecenas nie wie,
postępowania,
Dzisiejsza rozprawa
jest tylko dalszym etapem sprawy, co jest zaprotokołowane, dlatego wnioktóry od dwóch lat toczy się w Polsce. sek ten uw,ażam za nieaktualny.
Należy więc wszystkie cienie przeszło
Odczytanie wyjaśnień
ści usunąć, aby nie spotkać się z eweninż. Doboszyńskiego
tualn~' m zarzutem niedop.atrzenia czy
też stronniczości.
Znall~ ' jest bO\\'iem
Następnie przewodniczący
Ponur\\'njo~ek inż. DolJo!'z,n'I:·;j{jpgo o wydaldewicz odczytuje z protokółu poprzednie sęclziego D~':--;j~,,' ; ('za sądom. celem niej rozprawy wY.iaśnienia inż. Dobo"':lia 'nienła tych ,,'la 'nre eieni. Nie szyl'lskiego, dotyczące najścia na pol)ociągl\i~to do odpowiedzialności ani
sterunek w Myślenicach.
Prok, Olszewski wskazuje coraz to
s. DysH.'wicza. ani o~k. Dobo"z~'11skie
go o znieslawienie. Dlatego też obec- nowe miejsca w protokółach poprzedny Tt'ybunal winien u\\'zgl~dnić wnio- nich rozpraw i Wl10S1 o ich odczytanie.
Wszystkie wnioski prokuratora sąd
sek obJ'on.v o powo!ĄlIie na świadków
b. prz,\"sięglyd1. 5'dyż t.dIw \\' ten spo- uwzględnia.
Po zak0l1czeniu odczytywania tych
sób można będzie u:.unąć te cienie,
które nad sądownictwem lwowskim wyjątków, przewodniczący oznajmia,
że z kolei przejdzie do
postępowania
zaciąż) ły.
dowodowego, a tymczasem zarządza

Postanowienie

później

Po przemówieniach ODI'011CÓ'" prze,,'odniczący trybunalu
oświadczR, że
sąd wyda postanowienie co uo wniosku obrony we wlaściw\'m czasie.
Do głosu zgłasza się jeszcze adw.
Pozowski, jednakże przewodniczący
głosu mu nie udziela. Adw, Pozowski
odwołuje się do trybuna/u, który jednakże z.atwierdza
zarządzenie . przewodniczącego.

Akt

oskarżenia

Następuje odczytanie
przez przewodniczącego punktu 3a aktu oskar·
żenia Prokuratury w Krakowie. Punkt
ten oskarżenia jest kwalifikow,any jako występek z art. ZÓ7 k. k. (kradzież).
W uz,asadnieniu jednakże aktu oskarżenia
czyta przewodniczący
także
wszystko, co było przedmiotem postę

powania na poprzedniej rozprawie, a
dzieje myślenickiej wyprawy.
Adw. Pozowski znów prosi o glos;
ale przewodniczący i tym razem odmawia.
więc całe

Ośwh.dczenie
inż. Doboszyńskiego

Po odczytaniu aktu osk,al'żenia
przewodniczący zwraca się do oskarżonego i zapytuje go, czy przyznaje się
on do zarzutów, sformulo\vanych w
p. 3a aktu oskarżenia.
Inż. Doboszyl'lSki wstaje i . oświad
cza:
- Dopóki sQdzi,a Dysiewicz nie zasiądzie
na ławie oskarżonych, przed
lwowskim sądem odpowiadać nie będę.
P r z e w.: - Ale czy pan przyznaje
się do zarzutów w akcie oskarżenia?
I n ż. D o b o s z~' 1'1 S k j: - Dopóki
wniosku obrony sąd nie zalatwi, nie
będę w ogóle zeznawał.
P r z ew.: - Pański wniosek załat-

krótką przerwę.

Po przerwie wchodzi

świadek,

post.

Małecki.

adw.

Oświadczenie
Słypulkowskiego

Z ławy obrOllców podnOSi się adw.
S t Y P u I k o w s k i i oświadcza:
Nim jeszcze ten świadek zostanie
przesłuchany, oświadczam, że zgodnie
z zasadami postępowall ia karnego obrona winna mieć w procesie te same
warunki, co prokuratorzy. Orobńca
chce więc wiedzieć, jaki jest materiał
dowodowy. Imieniem ławy obrońców
wnoszę więc o wydanie przez sąd postanowienia, co do postępowania dowodowego, jacy świadkowie będą, słu
chani i jakie dowody będą przedłożo
ne.
Pr z e w.: Postanowienie takie
będzie wydane we właściwym czasie.
O b l' o 11 c a: - W takim razie 'p roszę o wyjaśnienie, co to jest "właści
wy czas".
P r z e w.: - Aż do zamknięcia rozprawy.

Podtrzymanie wniosku
o wyłączenie Sądu
Z kolei wstaje adw. Pozowski i o-

świadcza:

W tym stanie rzeczy podtrzymuję
nasz wniosek o wyłączenie całego Są
du Okręgowego lwowskiego od rozpatrywania sprawy inż. Doboszyl'lskiego.
Gdyby wniosek został jeszcze raz odrzucony, uniemożliwiłoby to nam obronę, gdyż

oskarżony odmówił zeznań,

a w tych warunkach obrona wobec
nieznajomości
intencji oskarżonego
musiałaby przestać brać udziła w rozprawie.
P r z ew.: - Czy mam to rozumieć
jako wniosek_ o. wrłączenie kompletu
sądowego? \\ nIOsek o wyłączenie całego sądu lwowskieg'o został przez o(Ciąg dalszy na stronicy 2).
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lnów atak Hitlera na (ze[hosłowa(e

czas istniała potężna Rzesza, byłOby!
to niemożliwe. Gdy tylko Rzesza znowu stała się silniejszą, Niemcy sudeccy zaczęli się organizO'wać.
"Rząd czeski czyni rozpaczliwe wy.;
siłki powaśnienia wielkich mocarstw
europejskich. Inaczej bowiem państwu
czeskie nie mogłoby dalej istnieć. Ale
jest rzeczą niemożliwą utrzymanie te<
go rodzaju nienaturalnej instytu.c;
drogą. politycznej
i dyplO'matycznaj

I

Wywiad z Ward Pricem L o n d y n (PAT) "Daily Mail" 0wywi.ad Ward Price'a z kanclerzem Hitlerem na temat CzechO'słowa
cji.
"Czesi twierdzą, O'świadczył Hitler,
że nie mogą odbyć plebiscytu, bO'wiem
tegO' rodzaju zarządzenie nie jest w ich
konstytucji przewidziane. MO'im zdaniem ich kO'nstytucja zdaje się zap&,,'n iać tylkO' jedną rzecz, a mianowicie, aby siedem miliO'nów Czechów
mogłO' uciskać 8 milionów mniejszości
narodowych.
Te kłopO'ty z Czechami
winny ulec natychmiastowej likwidacji i tO' raz na zawsze. Jest to wrzód,
który zatruwa cały europejski O'rganizm. O ile ten stan rzeczy miałby
trwać nadal, to zarażałby stO'sunki
międzynarO'dowe dO'tąd, dO'Póki by si.,
one katastrofalnie nie załamały.
głasza

Gwałtowny

ton

wynurzeń

nie pragFlę, r6wnież żadnej wojny z W.

kanclerza Rzeszy

niższej

garstki Czechów w roli rządzą
cych nad mniejszościami, należącymi
"Mój Boże! - wykrzyknę.ł Hitler do takich narO'dów, jak Niemcy, Polap:odniesionym głosem. - Ileż mógł cy, Węgrzy i posiadających za sobą. przebiegłO'ści.
bym w Niemczech i dla Niemców zro- , tysiącletnią. kulturę byłO dziełem szabić, gdybym nie miał do czynienia z tę.
leństwa O'raZ ignO'rancji.
"Gdyby Henlein został aresztows;..
piekielnę, tyrani'ę, czeską nad paru miny, to ja sam stanę się przewódclJ
lionami Niemców. Ale to musi ustać,
Nienaturalna instytucja
Niemców sudeckich i bardzo byłby,m
to ustanie!
,.Niemcy sudeccy nie szanuję, Cz&- rad widzieć, jak długo po tym p. B&:i
"Czesi nigdy nie byli niepodległym chów i nigdy nie przyjmą ich panowa- nesz mógłby ogłas.zać swe dekrety.
narodem, dopóki traktatami pDkojo- nia. Po wojnie mocarstwa sojusznicze Mam nadzieję, że nie wyda on listu
wymi nie podniesiO'nO' ich do niezasłu- oświadczyły, że Niemcy niegodne są., gończego, celem aresztowania mnie,
żonej i sztucznej pozycji panowania
aby panować nad czarnymi, ale rów"GdYby Czesi posiadali wielkiegd
nam mniejszościami, liczniejszymi od nocześnie udzieliły drugorzędnemu mę2la stanu, to dawno dopuściłby on
nich samych. UtwO'rzenie tej Czecho- narO'dO'Wi, jak CzechO'm prawa 'Pan o- .do tego, ,by Niemcy sudeccy połączyli
słowackiej Republiki, składającej się
wania nad trzy i pół milionami Niem- się z Rzeszą, ' zapewniając w ten Sp():i
z wielu narO'dowO'ści, pO' wojnie, było ców, odznaczają.cych się najwyższym sób autonO'mię Czechom. Ale p. Benesl
obłędem. Ustanowienie intelektualnie
charakterem i kulturę.. Gdyby wów- jest politykiem, a nie mężem stanu".
Brytanią.

I
I

Przyczyna wzrostu niemieckich sił lotniczych
"Egzystencja Czechosłowacji jakO'
sojusznika Rosji Sowieckiej, wysunię
tegO' w samo serce Niemiec, zmusiła
mnie do stworzenia wielkiej niemieckiej armii lotniczej, (! - Red.), CD z
kolei doprowadziło dO' wzmO'cnienia
wojsk lotniczych Francji i W. Brytatiii. Już raz pO'dwoiłem niemieckę, flotę powietrzną z pow ocIu p:ołożenia istniejącego
O'becnie w CzechO'słowacji.
Jeżeli tym razem nie uda się opanować kryzysu, marsz. Goering niedługo
domagać się będzie ode DjInie zgody na
ponowne podwO'jenie sił, a wówczas
Francja i W. Brytania podwO'ją też
swe floty powietrzne i w ten sposób
SZalony wyścig będzie trwał nadal.
"Dopóki ucisk czeski nad mniejszD
ścię, niemiecką trzyma Europę w stanie gO'rączki, muszę być na wszystkO'
przygotO'wany. PrzestudiO'wałem linię
Maginota i dużo się z niej nauczyłem.
Ale myśmy skonstruowali na pDdstawie własnych pomysłów coś, CD jest
jeszcze lepsze i co wytrzyma napór
wszystkich sił świata, Q ile w razie
zaatakO'wania zdecydujemy się pozostać w defensywie.

:c

o n d y Ii. '(Tel. wł.Y Pierwszym nicza czesKo-niemieckiego korespon-wynikiem energicznej samoobrony cze- dent "Daily Telegraph") nadchodzą. poskiej w okręgu sudeckim jest coraz dobne wiadomości, więc np. w głównej
wyraźniejsza reakcja samego społe
kwaterze Henleina w Asch miejscowy
czeństwa niemieckiego przeciwko obo- "gauleiter" Otto Richter wyrzekł się
zowi Henleina.
swego dotychczasowego "fuhrera" i
Po ucieczce przywódców sudeckich wyraził swQ. lojalność wobec władz
do Rzeszy szerokie masy Niemców ma- czeskich.
Szczególnie liczne wycofywania się
ją. więcej odwagi w wyrażaniu swojego
zdania. Mnożą się też z każdym dniem z szeregów hitlerowskich zdarzają się
akty lojalności wobec rządu praskiego, wśród członków dawniejszej Niemieckiej Partii Agrarno-Katolickiej, która
nadając całkiem nowe oblicze zagad- jak wiadomo - jeszcze niedawno
nieniu sudeckiemu.
zgłosiła swój akces do partii RenIeina,
pod wpływem gróźb, że uważana bę
Al(ty lojalności
dzie za zdrajców narodu niemieckiego.
W Mariańskich Łaźniach, nazajutrz
Znaczne ilości Niemców, wiernych
po zamieszkach, zgłosił się senator nie- HenIeinowi, przekroczyły granicę Czemi.eeki Frank do prefekta policji, ofia- chosłowacji, znajdując schronienie '.'
ruJąc swe usługi w zaprowadzeniu poBawarii i Austrii. Oczyszczanie terytorządku w mieście. Z innych środowisk rium czeskiego z elementu hitlerow(jak referuje ze swego objazdu pogra- skiego postępuje szybko naprzód.

Proces inż. Ooboszvńskiego

SIanowisI(o wobec Francji
"Wszystko to jest szalellstwem, bowiem nikt w Niemczech nie marZł' o
zaatakowaniu Francji. Nie odczuwamy żadnej niechęci wobec Frencji.
Przeciwnie w Rzeszy istnieją silne uczucia sympatii dla Francji. Niemcy

(Ciąg dalszy ze stronicy 1)
bronę złożony w dniu 5 września i zostal następnie przez Sąd Apelacyjny

Ta nieoczekiwana zmiana wśi6C1
niemczyzny sudeckiej nie pozostała bez
skutków na nastroje w W. Brytanii,

Nic z plebiscytu .,
Podczas gdy pod wpływem ostat,.
nich dni hasło plebiscytu zyskiwało
coraz liczniejszych zWDlenników, dziś
wyczuwa się poważną. zmianę w zapatrywaniach. Prasa londyńska drukuj/!
sporo wiadomości z Pragi, które jednomyślnie odrzucają. ideę plebiscytu, jako "nie nadają.cą. się do dyskusji": Również Runciman powrócił pono z Pragi
pod wpływem tych przeciwplebiscyt0wych nastrojów i w takimże .duchu informuje rząd brytyjski.
Na członkach gabinetu zrobiło wrażenie, że Hitler w swej rozmowie z
Chamberlainem nie zmienił niemal w
niczym tonu, jaki brzmiał w jego koń
cowej mowie norymberskiej.
Przewooniczący

co

Niezwyk

WKrakowie

I

przerwę;

o godz. 12 m. 15 zarządz.a przerwę, która trwa dO' godz. 13,10. Po przerwie
trybunał wchodzi na salę i
z.ajmuje
miejsca. W tej chwili adw. Stypulkowski prO'si o glos. Prze"vodniczący,
odmówił udzielenia mu głosu, oświad
czając,
że przede wszystkim musi
wyczerpać spr,awę wniosku o wyłącze
nie i O'dczytał w całości postanowienie
Sądu Okręgowego, który tO' sąd w skła
dzie: prezes S. O. Haninczak, wiceprezes S. O. Michalewski i s. S. O. CybulL w ó w. (Tel. wł,). W późnych goski na pO'siedzeniu niejawnym wniosku o wyłączenie sądu lwowskiego nie dzinach wieczornych zapadł wyrok w
procesie inż. Adama DO'boszyńskiego
uwzględnił.
przed Sądem Okręgowym we Lwowie.
Obrona zrzella się udziału
Inż. Adam Doboszyński skazany zow rozprawie
stał na cztery lata więzienia z zaUcze·
Po odczytaniu tego postanowienia za- niem aresztu śledczego, Za namawia·
brał głos ad\v. Stypułkowski, składając nie do rabunku.
w imieniu o s k. i n ż. D o b o s z y ńDalsze szczegóły z rozprawy oraz
s 11:. i e g o i w s z y s t k i c h o b r o ń- zczegółowe uzasadnienie wyroku poc ó w następujące oświadczenie:
damy w jutrzejszym numerze.
W imieniu osk. inż. Doboszyńskiego
Telegram obrońców inż. Domam zaszczyt złożyć następujace 0boszyńskiego do min. spraświadczenie: Doboszyński podjął swój
wiedliwości
czyn wyprawy na Myślenice, aby ujaw..
L w ó w. (Tel. wł.). Jak się dO'wianić a przez to uleczyć ogrom nieprawo- dujemy, obrońcy w procesie inż. Dobości ,które - jego zdaniem - toczą życie ~ZyilSkicgo wysłali do ministra spraw Polsce. Tym bardziej nie może Doboszyński dopuścić myśli, aby wyrok wiedliwości GrabowskiegO' następujący
w jego sprawie wydany, który ma są- telegram:
dzid jego czyn, mógł pozostawać w ja"Do Pana Ministra Sprawiedliwokimkolwiek związku z czyimkolwiek ści w Warszawie. W imieniu inż. Aczynem nieprawnym, a tym bardziej z dama DO'bosZYllskiego zwracamy się
czynem sprzecznym z prawem polskim do Pana Ministra, jako naczelnego
sędziego. Ponieważ osk. DoboszyIiskie- prokuratora, z prOŚbą. o zarządzenie
mu, mimo jego wyjaśnień, nie udało się zbadania zarzutów, stawianych panu
czynu s. Dysiewicza ujawnić, a przez to, s~dziemu Dysiewiczowi w zwiGlzku z
jego wpływu na bieg sprawy wyelimi- werdyktem przysięgłych we Lwowie,
nować, przezto uważa inż. DoboszYliski zap,adłym w dniu 15 lutego 1938 roku.
składanie dalszych wyjaśnień w sprn- Wyjaśnienie tej sprawy leży zdaniem
wie już kilkakrotnie sądoznej za zbęd- naszYI!l w iStO't.n.rm interesie wymiaru
ne, a dalszą obronę za bezprzedmioto- sprawledliwoścI.
wą· Dlatego prosi inż. Doboszyński
swoich obrońców, aby da,lszy udział w
rozprawie zaniechali. Obrona stosow-l
nie do złożonego już przez siebie oświadczenia, podzielając nadto zdanie f
swego mandanta, ma zaszczyt zawiado.
mić Wysoki Sąd, że od dalszego udzia- Jr
lu w przewodzie sądowym uchyla Się"" '

odrzucony. MO'że więc zatem być mowa tylko o nowym ,vniosku, a w takim razie proszę o podanie przyczyn
Wło[ławku , wyłączenia obecnego kompletu sądzą
została przeniesiona ts tlI. :l-go Maja 40 na Plae
cego.
'Wolności 7. Polecam sio: i nadal względom SzaAdw. P o z o w s k i: - Podtrzymunownej Klienteli.
ję cały pierwotny wniosek.
Z motyK. Mlelezal!Jkl, Plae Wolno§cl 7.
wów w nim przytoczonych wynika,
n 18298
że wniosek s. Dysiewicza ...
P r z e w Q d n i c z ą c y przerywa i
mówi:
PISZA" INNI
- Proszę o podanie przyczyn, czy
też okoliczności, przemawiających za '
wyłączeniem, a odnoszGlcych się tylko
ły pośpiech
do obecnego składu sądzącego.
"Dziennik Ludowy" pisze:'
Adw,' P Q z o W s k i: - Jest to dla
"Zarządzenie o rozwiązaniu Sejmu i
mnie niemożliwe, jeŚli nie omówię caSenatu zostało podane do wiadomości łej sprawy. Muszę przecież podać podpublicznej o godzinie 2 po południu. łO'że.
A już wieczorem na murach stolicy zoP r z e w o d n i c z ą c y przerywa:
sf,ały naklejone dwa rodzaje afiszów
- Ja odczytam postanowienie Sądu
"Ozonu". To jest amerykailski rekord:
Apelacyjnego, oddalające wniosek 0'napisać proklamację, wykonać rysunek,
sporządzić
kliszę
i wydrukować w brony z 5 września o ,,,yłączenie całe
dwpch kolorach w dzies:ątkach tysięcy go sądu lwowskiego. (Czyta): "Wyłą
egzemplarzy - a wszystko w przeciągu czenie takie mO'głoby nastąpić jedynie
6-7 godzin."
w wypadku zgłoszenia uzasadnionych
Słusznie w związku z tym p. Welm ze
zarzutów indywidualnie co do każde
"Słowa" dodaje":
go sędziego Sądu OkręgO'wego."
"Rzeczywiście pośpiech niesłychany,
Adw. Pozowski: - \V tym staszczyt osiągnięć nowoczesnej techniki nie rzeczy muszę się powołać na pi- motna powiedzieć. Jak tak 'dalej semne motywy naszegO' wniosku, któpójdzie, dojdzie do tego, te zaczniemy rych nie wolno nam tu, jak widzę,
coś dzisiaj, a skończymy wczoraj."
przytoczyć ustnie, ,ale które znane są
SądO'wi.
Inż. Doboszyński' postawił s.
się kłócą
Dysiewiczowi pewne zarzuty. Skoro
nie wytoczono . sprawy o naduż~'cie '
Poza czynnikami oficjalnymi, które uł d
.
. k t
d .
.
rzędowo przygotowują
wybory, akcją w.a zy p~zecl~v. O emu fo1l;' ,ZIP~U. am
przedwyhorc7.ą zajmuje się jeszcze "Ozon" te~ prze~lw. Jl1Z. .n0boRzrnfo11~lemn f)
i P. P. S. Na razie "Ozon" rozlepia przy zmesławleme sędZIego, ofo1karzony odpomocy Młodej Polski ulotki i afisze, zaś mówił zeznań. Ze względu zaś na wę
socjaliści zwołują zebrania, na które niezły koleżeńskie, łą.czące s. Dysiewicza
wiele osób przychod~i.
_
."
z wszystkimi innymi sędziami sądu
Na tle kopkurencJl wybo~czeJ .doszł? d~ lwO'wskiego, oraz ze względu na to, że
z~bawnego Incydentu. SoCJ~liŚCl wnle~h praktyka prawna zna wypadk' wył<>pIsmo do Starostwa GrodzkIego, te ZWIą. . al C7
'.
l .;zek "monowy" ukradł im listę członków w czema c eno sąd~, z t;aklch !,łaśll1e
'je<lnej z fabryk, aby tym sposobem po- PO'wod6w~ uzasadmony .lest wmosek o
większyć ilość swych członków, i uzysk!\ć wyłączeme całego fo1ę.du, a zatem
delegatów w zgromadzeniu okręgowym. kompletu ' sądzącego.
Poza tym socjaliści oskartają "Ozon"
przed zarządem miasta, że na domach
Odrzucenie wniosl(u obrony
Obrona opuszcza salę ,rozpr:aw ,.
świeto odmalowanych
rozlepiają
afisze
Pry;ew!>dniczQ.cy zarządza. przerwę i
be,:r; zgody prezydenta Qliasta.
Po tym oświadczeniu wszyscy Dbroil- y
Te odwołania socjalistów do zarządu przek,llż:UJe wnjosek wlaściwemu są ey opuszczają salę rO'zpraw, CD WJWO- J ....
miasta ;>osiadają swoją wymowę ....
dowi 'do rozpożnania. Równocześnie luje tywe poruszenie.
•. _

Cukiernia i Owo[arnla we

zarządza

po której w wyniku narady. oglasls
postanowienie, moca, kt6rego każdego
obr'ońcę sąd ukarała grzywną po iOO zł.
Sąd uzasadnił swe postanowienie tym,
że krok obrony mial charakter demonstracji, naruszającej powagę sądu.
Następnie
sąd
przystąpił do przosłuchania kilku świadków, powoła
nych przez prokuratora na przebieg
zajścia na posterunku w Myślenicaeh.
O godz. 14,15 przewodniczący zamknął przewód sądowy i O'głosil przerwę
do godz. 17,30.
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W przełomowym momencie
Rozwiązanie parlamentu i zarzą
dzenie nowych wyborów do ciał ustawodawczych nastę.piło w chwili, kiedy
Europa przeżywa okres największeg~
napięcia od czasu wojny światowej.
W najbliższym naszym sąsiedztwie.
pomiędzy dwoma państwami, które na
długiej przestrz€ni graniczą z Polską,
rozgrywają się z błyskawiczną szybkością wydarzenia, których konsekwencje muszą być brzemienne w skutki
dla całej Europy i Polski. Od miesię
cy "ocieramy się" o sprawę pokoju i
wojny, a światowy aparat dyplomatyczny, który dziś w tak wielkim jest
ruchu, żongluje ogniem i wodą dokoła
czeskosłowackiej beczki prochu.
Jaki€kolwiek wyładowanie napię
tej atmosfery, bardziej lub mniej wybuchowe, musi w silniejszym lub
słabszym stopniu odbić się bezpośred
nio na Polsce. Pisaliśmy już o sprawie
czeskosłowackiej
wielokrotnie
zajmując
stanowisko
zasadnicze.
Idzie o układ sił i stosunków w
Europie środkowej i wschodniej. 'Viemy, co znaczy dalsze wzmocni€nie się
Niemiec, a co osłabienie ich sąsiadów.
Wiemy, co jest dobre dla bezpieczeń
stwa i rozwoju Polski, a co złe. \V niczym nasz stosunek do niebezpieczeń
stwa niemieckiego nie osłabia oczywiście troski naszej o los rodaków naszych w Czechosłowacji.
Zagadnienia te sę. dla nas tak wielkiego znaczenia, że blednie wobec
nich w tej chwili wiele innych problemów, które stoję. przed Polską. W takich momentach zwykło się w innych
pal'lstwach skupiać całą uwagę i czujność narodu
na bieg przełomowych
wydarzeń

wuję.c

zewnętrznych

Charakterystyczny oddźwięk znaten stan rzeczy Wf prasie niemieckiej, która snuje rozważania na temat
neutralności Polski w stosunku do ostatnich wypadków w Europie. "Deutsche Rundschau" pisze. że "beztroska,
z jaką Polska podjęła rożwiązanie
ważnych i
jak powszechnie się
twierdzi ciężkich
zagadnień wewnętrznych, staw1a Polskę w roli tego
europejskiego państwa. które nie tylko może być neutralne. ale w rzeczywistości jest 'neutralne i czuje się bezpieczne wobec zagranicznych niespodzianek"
W ten sposób interpretuję. Niemcy
fakt, że w przełomowym momencie
komplik,a cyj europejskich zarządzone
zostały w Polsce wybory. Fakt ten wywołuje komentarze polityczne i w innych krajach, które przywykły postęl,azł

Z satyry politycznej
.Jak w

życiu

Wie pan, nic nie rozumiem.
mówi i pisze o pokoju, o kozabezpieczenia pokoju, o pracy dla pokoju itd. Wydawać by się więc
mogla, że caly świat jest za pokojem, a
jednocześnie wszyscy się zbroją ... Jak to
pojąć? ...
'.
- Zaraz panu wyjaśnię. Widzi pan,
z pokojem jest tak, jak ze starą ciotką.
TV oczy to jej wszyscy śpiewają: "Sto
lat, sto lat niech żyje namI" - a po cichu s-:sepczą: "Kiedyż nareszcie tę star'ł
wezmą wszyscy diabli?"
"Ekspress Por."
się
nieczności

nad dolnym biegiem i ujściem Wisły.
Gdyby Niemcy miały bezpośrednio czy
pośrednio wzmocnić ścianę swą, przylegającą do naszej granicy południo
wo-z.a chodniej, za którą mieszczą się
n.ajwiększe skarby ziemi Rzeczypospolitej, jeden z głównych warunków jej
niepodległości gospodarczej i politycznej, - winno dla jej bezpieczeństwa i
dla równowagi europejskiej doznać
równecześnie wzmocnienia stanowisko
Polski nad dolnę. Wisłą i Bałtykiem.
Jest to postulat zasadniczy, podyktowany instynktem samozachowawczym
n.arodu polskiego i naturalnym jego
parciem ku rozwojowi mocarstwowemu.
.

I

I

D~iennikar?Je na terenie rO?Jgrywających się wydar~e'lł

czujności

tycznę..

W ciąż

u siebie inaczej.
(Ze swej strony uważamy sobie za
obowiązek położyć cały nacisk na czujność społeczeństwa wobec tak nam bliski ch wydarzeń zagranicznych, - czujność. która nie może być przesłonięta
kurtynę. naszych spraw wewnętrznych.
Musimy mieć wciąż na oku możliwość
nowego po "Anschlussie" austriackim
wzmocnienia się Niemiec. bezpośredniego czy pośredniego, i dlatego naród
polski nie może się ograniczyć do troski o los rodaków swych zaolzańskich,
lecz musI myśl swą i wolę zwrócić ku
zagadnieniu, w jakiej postaci otrzymałby rekompensatę od Niemiec.
Narzuca się problem pozycji Polski

podporządko

sprawy wewnętrz
mogą. być tak samo dobrze
załatwione później, jak dziś czy jutro.
U nas mimo całej powagi sytuacji międzynarodowej, w której Polsk.a zainteresowana jest jak najbardziej, zwrócona została myśl społeczeń
stwa ku wewnętrznym sprawom pań
stwa, ku wyborom, które w sposób
nieunikniony spowodują agitację w
rozbieżnych kierunkach, walkę
politej
ne, które

pować

Sprawa sudecka zelektryzowala ca'lJ śuAat. Toteż nie dziw, że jednymi z pierwszych, którzy udali się na tpren rO'Zgrywajo,cych się wydarze(~, są dziennikarze. Na zdjęciu grupa dziennikarzy-sprawozd'lwców ' na granicy czeskoslowackuniemieckiej.

Odrzucone wnioski obrony

Na marginesie
(Od

poniedziałkowej

rozprawy
skiego

własnego

korespondenta

inż. Doboszyń

"Orędownika")

Oto charakterystyczny obrazek z nad
granicy czeskosłowacko - niemieckiej:
dzieci niemieckie chwyciły się za ręce
i 1a11CZą okola słupa granicznego ...
ną" większość. Pozostaje ciasny przesmyk
art. 33, brzmiący:
,,\V sldad zgromadzenia okręgowego
wchodzą poza tym delegaci. zgłoszeni po
jednym przez conajmniej 500 (!) wyborców. zamieszkałych w okręgu wyborczym".
"A punkt 4, dodaje: "Podpisy na zgloszeniu mają być poświadczone przez notariusza".
Ni mniej ni więcejl
"Weźmy do ręki kalendarzyk wyborczy .
.,3 października: zgłaszanie delegatów
do zgromadzeń okręgowych przez wyborców. W 18 dniach ma zatem 500 wyborców odbyć ze świadkami identyczności i
legitymacjami pielgrzymkę do notariusza,
t[lm wykazać swą osobowość, podpisać
zgłoszenie, a notariusz ma pod tym podpisem położyć pieczęć i umieścić klauzulę
uwierzytelniającą. Licząc tylko 15 minut
na jedną legalizację, otrzymamy 125 godzin pracy notariusza przy koszcie co
najmniej 2000 zł za to, aby taki "intruz".
opozycjonista znalazł się w zgromadzeniu
okręgowym, gdzie zastanie 99 pct byłych
bezpartyjników. wysłanych tam przez
osławione "bezpartyjne" ciała samorządo
we. komisarycznych prezydentów, rady
powiatowe. gromadzkie, gminne itp.
.,\Vszedł jednak i ma ... prawo głosowa
nia na czterech kandyd atów spośród ludzi,
którzy byli głównym powodem, że ten ow>zycjonista - nim jest, pozostał i w życiu
publicznym od roku 1928, a więc pełnych
lat 10. udziału brać nie chce".
"Rzeczpospolita" - jak z impetem doskoczyla do wyborów parlamentarnych,
tak wycofuje się pośpiesznie. uprzyto-mni wszy sobie wąskość i kosztowność ,ucha.
igielnego",

nej inż. Doboszyński będzie skazany tylProces inż. Doboszyńskiego, który ko na grzywnę. Inż. Doboszyński prosił
Socjaliści
rozpoczyna się w dniu dzisiejszym, b~ o wszczęcie dochodzeń i w tej sprawie ...
Prokuratura załatwiła prośbę inż.
dzie, zdaje się, ostatnią fazą tej głośnej
sprawy - przynajmniej przed sądem Doboszyńskiego odmownie, a odpowied\V "Dziennil<u Ludowym" ukazał się
pierwszej instancji. gdyż nie jest wy- nie zażalenie inż Doboszyńskiego na tę
kluczone, iż strony będą się jeszcze od- decyzję prokuratury do Sądu Apelacyj- artykuł, w którym stwierdza się, że "obóz
nego zostalo również przez Sąd Apela- demokratyczny nie widzi możliwości
woływać do wyższych instancyj.
udziału w wyborach sejmowych i że deNależy przypomnieć, iż w czasie od cyjny lwowski odrzucone ...
ostatniego wyroku przed sądem przyW sierpniu rb. wniosła obrona inż. cyzja stronnictw opozycji demokratyczDoboszyńskiego (adw. Maciejko) o prze- nej" nie budzi żadnych wątpliwości i jest
sięgłych zapadłym 15 lutego rb. we
Lwowie od oskarżonego inż. Doboszyn- słuchanie na najbliższej rozprawie jako przesądzona przez samą sytuację".
Żydowski "Nowy Dziennik" komentuskiego i jego obrońców ciągle wycho- świadków b. sędziów przysięgłych na
jąc ten artykuł informuje, że
dziła inicjatywa prawna we formie okoliczność. jaka była ich intencja - na
wniosków i zażaleń. Decyzje władz jed- co zwrócił uwagę Sąd Najwyższy - o- "PPS i Stronnictwo Ludowe odnoszą się
nak prokuratorskich i sądowych były raz jakich wyjaśnień udzielił im sędzia negatywnie do or'dynacji wyborczej i nie
Dysiewicz. I ten wniosek został przez wezmą czynnego udziału w wyborach. nie
zawsze odmowne.
się jednak czynnie przeciwstawiać
I tak najpierw wniósł inż. Doboszyń Sąd Okręg-owy załatwiony odmownie, będą
akcji wyborczej. czyli że zachowają pozyski do prokuratury we Lwowie prośbę przy czym Sąd oświadczył, iż dla obec- cję
z roku 1935. Będzie to bierność neutralo wszczęcie dochodzeń przeciw tym sę nego procesu oboiętne jest, jaka byla in- na i raczej życzliwa."
dziom i urzędnikom sądowym. którzy tencja przysięglych.
nie rozpi~a1i na czas drugiej rozprawy
\Ve wrześniu wreS7.cie adw. Pozowpr7.ed sqdem pr7.y~i<;,g-lych po uwalniają ski z Krakowa w imieniu inż. DoboWśród "sławkowców"
cym werdykcie krakowskim. Obrona sZY(I~kiego zgłosił jeszcze jeden wniostała na stanowisku, iż w tym wypadk1l
sek i to o wyłączenie ze sprawy całego
OJ'gan grupy tzw .. narodowych piłsud
w ogóle proces w spó7,nionym terminie lwowskiego Sądu Okręgowego. Szczegó- czyków". zbli1.onych do pIka Slawka _
odbyci się nie może, kiedy zaś Sąd o- ły tego wniosku zostały w prasie skon- "Jutro Pracy" - w spoc;ób dosyć minoświadczył. że 7.achoc1zi tu tylko narUS7.e- fiskowane, więc nie możemy ich tu
rowy zajmuje się rozwiązaniem parlamennie przepisu instrukcyjnego, inż. Dobo- przypominać.
tu. Zamieszcza V\rprawdzie artykuł zatytuszyiJsld domagał się pociągnięcia do odI ten wniosek obrony zostal przez łowany .. Idziemy do walki", ale je-st OD.
powiedzialności winnych tego naruszeSąd Apelacyjny lwowski odrzucony. pełen ogólników i niedomówień. Zapowiania. zarówno w Krakowie jak i ,,'e Lwoda. jedynie coś jakby na wzór "Falangi",
wie. Inż. DoboszY!1ski oświadczył w
"wielki wstrząs moralny" nie precyzując
swej prośbie. iż niewątpliwie sędzia
tego blitej.
Horski w Krakowie, a wiceprezes sądu
W innym art.ykule znajdujemy m&!Ię
Malicki i sedzia Dysiewicz we Lwowie
"Nowa Rzeczpospolita", organ "frontu pochwał dla działalnoŚci posłów gTUPY
znają nazwiska winnych...
Morges", daje przykład "ucha igielnego", "Jutra Pracy".
Panegiryk ten napisał jeden z tych
W tej samej prośbie inż. Doboszyń- jakie musi przebyć "opozycjonista" - dewłaśnie posłów.
ski zwrócił uwagę na jeszcze jedną nie- cydują.cy się na udział w wyborach.
prawidłow?ść, a mianowicie .falszyw~ "Na wejście do zgromadzenia okręgo
.lego .zdamem pouczefl1e SędZl~W wego droga, delegacyj samorządowych czy
przyslę~łyc.h prz.~d naradą pr~ez sęd~Je- zawodowych liczyć nie może, a jeżeli, to Obowiązkiem dobrego obywago D.ysle\\'lcza. 1Z na wyp~de;{ zah~'Jer-ljakO biały kruk, zdecydowany na staje i
tela jest kupować towar
dzellla 4. pytanIa w formie ogralllczo· bezwzględne majoryzowanie przez "elita•.
polski u kupc:a Polaka I
L w ów, 19

września.

i ludowcy
wobec wyborów

Kosztowne "ucho igielne"

Il.'.ID. .

Tabe a lolerI

42 Loterl-I- Państ·w
· owej
12 dzle AD" ciągnienia 4-eJ kl::asy
'"

I I II

ciągnienie

Główne

31327 24 48 95 526 72 98 609 52206
53 377 447 567 703 42 846 67 87 900
49 68 97 53236 528 684 731 54 012 60
251 467 665 764 87 807 2 996 55157
90 314 48 71 472 537 42 619 724 86
815 941 50 57018 143 200 519 6Y 66.')
86 46 825 929 58009 036 86 262 86
581 651 717 939 59065 113 297 327
532 59 622 71 97 718 93 823 915 53
63 60116 249 456 529 35 51 634 782
958 61028 186 210 339 423 55 . 592
653 794 62 013 12048 53 92317 408
15 509 716 18 802 50 84 979 53004
021 101 209 61 60 334 73 735 900 49
75 64043 240 57 87 449 55 82 .528 48
6~2 17 30 38 709 6 18 32 72 877 054
5D182 335 54 91 98 535 736 859 69
934 57 66 342 43 90 877
67247 !H9 54 77 483 619 716 6
823 68025 31 44 343 5450898723
897 914 47 690J.0 4~ 67 113 284
367 114411 740 9G<' 70016 127435

wygrane

·Stała dzienna wygrana 5.000
na nr. 109234
15.000 zł.: 45292
10.000 zł.: 40478 152073
10866
13417
5.000 zł.: 5850
41562 58110 61962 155076
2.000 zł.: 4090 17677
31920
37839 85605 82566 90426 90828
117055 134529 137225
1.000 zł. 8511 9409 15240 17715
20855 20079 24816 25637
29663
30724 40498 42357 52413
55630
59970 64934 70302 82411
83318
88348 91358 92619 96199 100638
112718 111956 123711
123643
')
,)
152902 152994 583 6~w 51 91770838087871084
138304 143160
88 10 .. 12 71 83 fin 710 46 59 829
153168 159600
48 71 9111 66 72124 42 48 235 320
36 82 401 613 76 813 987 73160
Wygrane po 250 zł.
99 333 35 639 85 93 811 90 994
48 83 254 500 9 754 959 1000 35 74098 ?93 433 5~3 606 833 40
zł. padła

S5 115089 1606637843687 622 44
68 778 116016 28 116 47 69 79 261
436 508 649 737 82472 915 19 117020
71 10422432305 20 43 781 855 911
118140 49 238 320 28 64 88 586 694
806 27 953 119002 43 76 906 133 255
95 355 81 513 632 822 120025 179 86
, 208 400 561 858 906 121029 166 244
' 391 679 709 916 122050 69 266 659
I 709 972 94 123068 121 367 537 631
112407 241 442 555 750 125010 143 73
I 357 97 462 74 76 536 635 50 728 42
54 82 86 126001 292 332 41 62 869
I 991 96 127080 257 351 462 516 85
729 70 80 803 4 906 70 128001 201
16 36 419 76 564 644 99 727 87 91
94 856 129004 112 13 215 38 428 558
, 780 821 915 58.
I 13056 258 353 510 64 830 131020
3725334967 461 561 623762 13223
362 492 578 89 768 75 810 978 84
135083 4445 76 767 72 950 83 96
134071 155 95 219 71 341 50 92 673
i 868 135052 384 617 162 981 136183
418.70 503 616 700 74 909 107320
584927037681791213902546338
i 452 533 614 15 32 800 138238 59 73
I 49 57 96 516 4u 657 869 140109 38
I 64 200 416 23 567 601 831 926 85
I 141165 210 66 324 81 468 531 8G2
1142162 82 231 33 64 77 528 38 83
639 704 933 143122 241 67 69 312
479 606 32 780 144074 394 438 72
674 905 21 27 95 145044 60 315 38
48 428 33 83 514 38 785 883 146129

~~~ ~t2l02;2 8:1ci°i7*23~~ 548361 ~i ~~~ ~~0~~/~~226934:4~6i~35~6632~;63~~

~i: ~~2 ~og;74~1\51gii

III ciągnienie

i: ~ii ~~ ~~~ ~~~ ~~15~4~3613 87;~)14:2;77;8~8g~g

Główne

wygrane

-

34.ti

2863Ś

Tabelę

loterii

państwowej

Nalot na Alicante
.

I

.

_W ~ l, e 11 c J a (,PAT). O godz. 10 mm.
10 plęC samo.lotow narodowyc? bom~;rg~;~!~. Ahcante. Bomby zlllszczyły
Samoloty szybowały na wysokości
5.000 mtr. Artyleria przeciwlotnicza
zdołała zestrzelić jeden aparat.
.

Pociąg rozbił

samochód

B e r l i n. (Tel. wł.). '\' niedzielę
wieczorem w pObliżu dworca w Baiersbronu ('Virtembergia) zderzył się samochód, wiozący 5 os ób, z pociągiem
pasażerskim.
Jadące autem dwie l<obiety i jeden
mężcz~' zna zo"tali zabici na miejscu,
kierowca i mała dziewczynka odnieśli
ciężkie rany.

Kłusownicy

zabili

sołtysa

Warszawa. (Tel. wł.). We wsi
"Julianów pod 'Var s zawą. został postrzelony sołtys tej wsi Michał Chęt
ner. Sprawcą. strz.ału okazał się 16letni kłusownik Jan " Typ orek, ki6n'

Dr med. H. ZIOMKOWSKl

tlperj. ebor6b 8k6r. wener .. mot't(lplrl(lwyrh

6 Sierpnia Z.
tel tl8-3l.
P1'Zyjmuje9-12 i 3-9, "nie Izlelę: 9-12.
.• iio~ ~

L6dź,

I
I

I znów

przYJ"mować żydów

War s z a w a. (Tel. wł.). W podani.ach zglo:;zonych przy zapi sach
nowow ~ t~pując~' ch
słu c h.aczów
na
wyż s ze
uczelnie jest bardzo wiele
prośb o zaliczeni e studiów {)(lb~· t~· ch
na tel'enie Czechoslowncji. Liczni Ż~' dzi z Pol ~ l{i. klól'ZY odb~' wali studia w
Pradze i Berlinie, wrócili wskutek 0s1atnich wydarzell w Czechosłowacji
do Pol ski i obecnie s taraj ę. się o przyi~cie na uczelnie polskie. (w)

is ;

6136383461 839284181487500752
830 905 40 85023 35 308 435 42 754
84 892 86310 405 772 82 904 96
87119 263 316 462 544 612 783 93
909 88065 98 171 456 669 880 89296
90026 100 88 323 416 38 577 697
870 91264 402 536 817 64 90 92168
329 513 32 93177 337 523 963 94106
659 95216 653 54 96287 426 56 560
693 97187 248 351 726 976 98785 808
99079 633.
100174 255 390 529
982 101021 110
~~~3~~ 8:0:~g81~~!081iJJ/~75553 875004
106104 228 458 513 643 58 744 828
107005652123474327421593926
108068 152 882 109460 682 745 997.

20i1~~i0616~7;0~O~2i1:;536~~3M~1~~

134 512 632 114002 236 395 432 567
673 820 979 115095 218 38 470 90
507 604 762 931 116216 55 334 88
505 46 57 954 62 89 117409 794 953
118045 166 472 11907
8 427 55 56 90
774.

5/~~~b~11~i~1~2~~7g66 4;~ 6~~5 9:g

124290 713 125130 963 126110 431
581 731 65 127075 325 50 1280.0.5 164
"374 649 964 129148 283 428 661.
130.169 274 331 550. 953 131010
13 58 138 76 804 52 132296 554 661
IV i
66 68 "32 133034 630 961 7
c ągnlenle
315 52' 415 586 629 35 91: i~~~!;
Wygrane po 250 zł.
123 231 820 935 136254 428 627
137063 179 254 342 795 138146 227
6
477 967 130. 55 613 35 2006 279 92 320 402 48 546 630 139002 278
~~~4 7~11~6go ~~~ ~~o 8~:0 5~1 ~ ;~~ 1730143060'5 ?
891 901 6134 2
3 6_ 167 596 726 849 1410.03
41 3R1 434 59 555 67 117 54448 616 14?517 659 703 964
91 5
8 9635
24
27 32 905 9400 599 797 10031 98 199 146316 1472."3 94 743 148048 151 641
759 841 1100
_.,
7 60 145 221 531 789 828 149409 546 730 75 96 1503068
12069448 69517 621 13065 99 .37 92 13 21 739 151062 446 54 65 79 736
5~8 20 731 960 14~68 .425 707 9~9 94 152551 95 625 886 923 1530"6 110
b420 679 16131 9D 224 687 840 lil ii0 1'269 427 873 91 154188 155-9"6 8821433405 946 18701 19171 147 .~3 , 951 156'6? 660 907 157446"78 86~(
673 939 20462 689 897 948;1100295 158000 127 476 159416

~~g

tg3 8il ~~ ~i~27~~i N326~~ ~~~

i!:~~t ~X ~~~ ~if t~~0:~8

W'

12 dnia

ciągnienia

IV klasy 42 loterii

padło

r6wnież wygrana złotych
w kolekturze

2D·DDD

BoleslaftTR BO~CZ"KA
Łódź,

L w o w. (Tel. wł.). Pod z.arzutem
zacierania winy oskarżonego, aresztowano tu adw~ata Żyda, dra Adolfa
Pozamenfa. (w)

- Nie

f;54

Kilka dni temu padJa

Aresztowanie
Z" ydowsk'lego adwokata
,

'V a r s z a wa. (P A T). Prezes Rady
Min. gen. Skłnclkow~ki mianował w
dniu 17 wrze ś nia rb. dyrektorem przedsiQbiorstwa paJlstwowego "Polska Agencja Telegraficzn ego" p. l\1ieczy~ława Ohnl'sl;:ieg'o, dotychczasowego 1'edaktora naczelnego PAT.

fb!4t~857J8llO lJr7~9 f34~817~Ojg~! 82~0~g07l~~ :~g524~~ ~~0~~61~~ ~~~
419 664 808 40 106034 71 32:5 . 739
107075 414 574 819 923 24 10/j2R!:J
463803 1090677077 186331 4046::6
723961 11034676887823951 111007
14 103 283 444 629 855 1126?0 717
969 85 113010 626 930
114292 853 115025 416 501 70{) 76
81 966 115052 70 394 515 631 66
1783 89 370 406 32 569 951 118214
677 119014 355 497 649 910 120037
43 359 515 682 822 83 121608 8\1
122064 414 70561 646 123?8' 91 3 8
785 124?96 1253
- (j
O
351 428- 654 7465~38177121iI6~2')j~7~~~
52 w 809 1?OO96
'
20
~ _ 5~0 036 739 1300.17 ~1
13~~i91ig:>2:~I~I~ 516 798 833 b6
322 90 457 1344?~:>
~~ i~~~j~
832 992 13606246; 65669 798 137003
358 699 709 9?2 138032 278 "4034
139~13 388 681 140051 360 736 ~18
1~ID67 _685 806 34 142056 119 580
6~4 72D 143400 829 972 144233 536
6D8 815 93 145019 55 76 297 179 477
552 146081 189433 38 569 I 72R542 55 934 1480?6 457 955
i9f~2
354 541 57 150082 958 151413 51~
664 854 941 152171 446 512 903
153103 20.0. 46 471 154250 530 796
818 967 156008 11 701 4 156152 412
520 ~572~3 158470 646 85977 1590.52
89 1D2 2D8 459 604 785 912

złotych 15 000 na numer 105068

wraz ze swymi rówieśnikami Jerzym
Tyglarskim i Janem Zielenickim strzelali do kuropatw. Wszystkich trzech
chłopców zatrzymano. (w)

Nowy dyre kt or Pata

614 34 878 78646 79124

podajemy bez gwarancji

Spróbujcie szczęścia
Ce"lrala: Wanuw •• Ją",,? 'wł.. 64
•
Oddlilł~ G "le I n o. C" ,. II u, 02
• kol.lulIr .. Dzicrianowsklego ,d.ie ....... pada wiele .,.r..,,1I
I

431677 756 58 880 992 22333 412 ~
69 730 231Y7 340 473 566 035 854
80 90 !:J56 74 24370 662 764 94425456
502 46 57 613 743 62 26081 194 238
543 693 828 42 27276 30 59 8z 780
!m ~8142 551 899 965 29222 361 717
78 30450 92 714 31006 69 511 57 \J8
997 32032 418 538 33135 281 488 619
97 340Ul 336 42 670 730 98 !i4S 90
350{)5 YO 105 24 239 347 72 791 869
36046 262 401 503 742 72 911 37078
668 727 800 38154 680 780 814 9S!:J
39144 244 437 506
.
40010 10380 309 497 567 893' 911
41491 614 876 91042378 419 53 788
43156 797 828 44002 319 707 451 .S;:;
69 354 418 889 46219 22 969 470J!;
171 332 700 48056 78 927 49026 33..
461 513 842 50103 502 89 754 M9$
51204 36 76 87 391 907 52032 ~j
370 75 657 53153 244497 988 .54UU2
786 55214 976 56009 124 520 76 7~'
8t6 903 57252 330 87 616 745 823 JI
58107 28 609 74 59165 222 568 920
52 6{)153 475 510 728 51279 627 713
52218 574 60429 424 501 53 ~ 680
54020 239 439 51 658 767 65082 2ł""
481 5779266610637841797 ó2() S7J
908 63 85 67060 619 58182 /,72 351
446 837 921 37 69188 272 496 861
70159 380 491 559 71008 220 482
609 76 922 72004 99 207 361 486 Jj07
601 12 731 73308 446 509 720 96
74118 23 32 52 201 67 708 96 814
986 75002 190 450 655 755 76497 598

~~ ~~~1~0200~I~ls9i~ ~~3 1~2~11 ~~~ ~~~ ~~~ ~~57~3

572 86 92 653 99 720 57 58 921 5060 136 96 353 94 IH6 48 664728 995
Stała dzienna wygrana 20 tysięcy
94 102 57 75 97 297 446 598 673 76 79264 '>:i& 506 4:5 77 673 725 858 złotych padła na Nr. 131789
vu
706 11 61 65 90 885 975 7174 93 450 970
52 533 754 75 995 8025 91 106 386
. ')
25 tysięcy złotych na 21115
450 61 654 65 773 811 9139 218 342
8019w 244 59 ·148 683 81077 104
15 tysięcy _ 105068
4395046123870349878064510033 64 349 70 92 60;:; 2~1 71 763 88 805
10 tysięcy zł. _ 42402 91877 14R664
8016589225403195846762511006 49 935 97 82030 180 369 476 91
17 139 44 229 438 674 748 84 867 568 707 828 8305R 109 53 61 89
5 tysięcy zł. - 78112 89058 90577
12093 294 397 422 86 501 71 708 18 403 11 l'i14 86 63 76 47 823 R4063 157225 .
873 922 75 13185 284 325 409 608 795 205 323 64 431 86 727 945 85033
2 tysiące zł. - 16055 64103 73763
925 14044 142 b7 58 98 230 432 84 88 127 ~11 15 Gl 373 463 507 47 83444 84285 86408 117751 13~(jt8
865 900 37 15060 287 300 24 452 90 1
. .
a
97 501 52 64 653 70 923 16026 136 96 861 56110 23 Z{, 340 65 69 403 133847 138923 142989
6873 87 235394243493572 604 661 4 0 43 59 75 5:50 793
934 6 69
1 tysiąc zł. - 2127 1789575811124
85 789 947 17279 359 428 537 48 753 187061 Hl 77 248 380 42i 42 568 1360? 18 9 2 3 2076 995 180.03 115 262 82 350 98 422 93 659 63 841 38 916 46 88663 37
3.9 O 19 502 31556 ~7401
3574785034256265773590.5 28 1 12 3595829633949544363 563 ! 37630 42650 542925503458801 66406
190.11 114 57 230 350 70 88 460 614 · 778 8GO 11 93g 77 89853 202 383 170306 74137 76850 82196 8380 7 92901
53 729 955 76 20028 79 184 291 481 1404 32 75 96 5'33 975 33 55 70.
195246 103559 107669 128517 130~2ł
554 617 892 901 24 21021 39 76 128
9001 HO 304 40G 29 92 784 825 1134039 141897 150301 153346 157103
~~0~~0 2~~ 3~:8 4fi1 ~t84~3707159 8i~ i~~ 979 91219 335 468 507 41 648 704 157770
,
261 65 479 506 14 47 97 683 777 806 802 998 92064 15!) 80 356 476 91
915 50 24115 73 236 318 562 73 618 505 905 93011 34 ~4 193 343 646
Wygrane po 250 zł.
, •
7163239 50 52 70 840 559273625003 881 980 94044 98 137 59 224 342
297 351 438 530 623 805 970 1096
34 71 139 233 312 18 52 525 82 776 86 660 98 732 74 1'22 23 36 44 681180 2~6 433 599 908 4? 61 2377 50?
~~g ~~57~39~~ ~~32~9~2~3~7Ó~63~~ ~~ , 903 20 91Xl64
685 806 26 931 720 9i6 3106 8 346 80-608 935 4458
66328384199 -1464056 71? 30 895196159 3,;C 87 4?,) 9l:! 799 97246 595 543 648 812 85 5413 828 940 6329.3::1
907 2800.6 123 6~ 225 583 600' 741 96 ' 637 824 992 98 fl8082 122 ?~ 478 / 423 887 7149 81 407 837 804~ p6
?9074 203 93 392 635 745 911 43 1 543 67351 82 7,10 ~'9063 92 260 30 \77 92 83!) 9a 9Q92 237 462 720 b8 ,,40
30019 112 81 237 457 529 615 732 35 . 34 90 423 92 5G4 674 81223 914. 10288 382 920 60 97 11041 135 Z18
9884664 916 3116596216223834431 100054 72 136 325 403 57 639 71 519 12072 361 647 824972 13380 413
673 74 32136 397 404 29 729 809 14 , 786 98 946 101099 532 664 85 759 ' 12?1 ~78 14752 864 961 _15 261 79 317
84 934 46 72 33143 324 588 654 843193 945 102051 122 79 256 480 576 5;;8 Dl 74 94 742 I60D1 52 _220 fl!
900 63 34159 572 no 887
856 928 103161 368 512 49 736 859 g~~ ~~9 7~~0~~0~~7 36~ ~g~ ~cig3~8i ~~
38 014 87 610 50 929 89 39004 48 104133 74 237 409 37 74 508 57 83 , 262 49 69 351 89 413 544 6Bo 861
314 407 75 675 706 30 81 40 041 149 97 703 885 928 64 105044 83 170 393 i 21046 126 5?8 n?38 3-5 427 -36 804
207 35 518 297 946 84 41 161 5~3 6877091259866949042334106002 123241 399 42734- 692 ;)24031 308 .')38
87 658 709 33 927 42165 29~ 425 04 14 42 132 47 226 39 45 349 79 495 125042 57 128 484 524 917 26008 77
56870 85 645705 931 624,,099 1.54 556 666 84848 107077 85 92 455 528 1136 475 270?4 57 76 77 117 3'i9 fili
42372 98 595 64272 921 50 65 44 094 84 664 108076 227 52 74 339 50 434 i 78 81
832 926 29018 327 '36
29 130 75 237 84 454 747 45040 71 95 555 850 944 109082 177 220 64 , 725 30127 230 756 69 891 al029 347
396407 68540640 89446008 109 11 590 787 828 110044 71 123 46 374 451 641 888 32086 257 755 81 33"09
212494216719576984647152375 452899 111073 170241 397422569 ! 341 605 23 70 877 34198'?81 633"4:'
476 682 719 65 810 18 983 48142 78 946 112210 54 420 48 69 554 70 697 712
,)
1
69 831 922 35016 242 79 395 5)3
602 21 819 87 930 77 49126 66 203 799 833 51 81 947 60 113031 151 73 ; 36379 576 651 37145 293 602 ~96
6241732557 689 8~2 319576174 220 22 73 327 418 549 831 912 21 . 38004 112331766566770682905
50205 376 79 402 50D 4 624 61 772 114030 57 77 598 69 712 822 49 78 139146 88 270 605 950

I

40054 377 !:J4 775 818942070332
43013 377 731 802 72 4406!:J 10cl 207
45058 574 865 46194 488 780 820 60
47245 445798453777 921 4248423
647 73 730 49039 385 96 509 6211 SG
50293 773 51150 299 52001 132 451
53 8295321248367 41921 65854022
64 70 86 143 758 805 34 55006 273
97 621 73 867 997 56089 264 345 54
491 821 71 963 57157 365 78 626 903
58319 24 670 59274 498 758 929
6001 339 929 44 61127 205 590 b2345
s08 80 964 63380 91 667 703 :>4026
925 65448 517 75 66313 638 b73J9
7374468046650 69993 70182 349 7'27
827 71152 616 930 58 72013 122 422
580 633 752 94 862 99 73227 31 50
74081 162 423 905 75172 94 27ą 558
84 948 90 76096 338 402 6 18 1~ 6
77086 354 428 40 782 814 910 ll2
78014 73 20633444 6052279094 327
557 62 976
80335 442 504 767 832 81141 302
908 82059 351 53 434 47 744 d30S2
334 88 726 84031 45 178 445 695
85139 621 729 939 86373 501 738 92
879 98 87004 256 89 360 701 88)(19
427 632 871 929 63 89179 91 226 82
378 489 94 949 09?35 86 369 1911 6')2
91087 326 419 70583 92270 463 701
93143 202 383 427 553 713 27 4.'1 863
919689410531 4{)3 87 613 912 95517
763 69 96347 562 606 724 811 go.)
97243 88 519 005 794 98? 98025 277
677 92 94 98 862 97 99066 72 249 69

Piotrkowska 11'1 • Telefon 24'1.68

T"
d
raglczne zerzenie
motocykl U z aUtob usem

I n n" b r u c k. (PAT). Na jednej
z ulic miasta zdcJ'?:ył si~ motocykl z
autobusem. Oba pojazdy uległy p<>_
ważm' m uszkodzeniom.
Jadaca w
przyc'zepce motocyklu kobieta ~ginęła
na miejscu. siedzący oh ok niej 17-letni
chłopiec zmarł w czasie przewożenia
do szpitaln.. Sarn l<ierowca doznał tylko lekkich obrażeń.
Spośród pasażerów autobusu kilka
osóh odniosło ci~żkie, a killw lekkie
rany.

Morderstwo

Jak ustaliły przeprowadzone dochodzenia, morderstwa dokonał Jej
przyjaciel, fryzjer 37-1etni Mieczysław
Szulewski, który przed paru dniami 0puścił wiQzienie.
Powodem zbrodni
były porachunki
osobiste. Do czasu
zakoJlczenia śledztwa, aresztowano
córkę Borkowskiej, fortancerkę ''\fandę, oraz jej
przyjacieJ.a, którego nazwisko ze wzgl~du na toczące się
śledzhvo jest na razie trzymane w tajemnicy. Mordercę SzuJewskiego aresztowa.no. (w)

P. Potocki ustąpił

War s z a w a. (Tel. wł.). Jak się
". a r s za w a. (Tel. wł.)~ Dziś w dowiadujemy, u s tą,pił już definitywnie
dyrektor
poniedziałek , o godz. 9 "ano w ' klepie z zajmow.ullego stallowiska
departamentu wyznań w Ministerstwie
spoż~' wc zyn:1 przy ul. Powązkowskiej
nr 18 uderzeniem noża rzeźnickiego w Wyzna]'1. i Oświeceni.a Publicznego,
plecy została zamordowana wł.aściciel Franciszek Potocki. Nominacja na jeka sklepu 50-letnia Władysława Bor- go nast~pcę jest zapowiedziana na najbliższe clni. .(w).
kowska.
·
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~ o a 10Przeglądu"
lmiin·~ wiarl na a I ami I

Rewelacje "Naszego

Świeżo żydowski "Nasz Przegląd"
zamieścił ciekawą korespondencję dra
H. Szoszkiesa pt. "U maranów w Meszechedzie" (Z podróży na 'Vschód) w
nr 256 z 11 września rb., w której wyrainie przyznaje, że zmiana wiary
pnez Żydów jest tylko pozorem, środkiem do przemycenia się do spoleczeń-

stwa gojów".
Znany .iu~ jest przykład prr.echrztów
hiszpailskich - maranów, którzy po
łOO latach potrafili przejść z powrotem
na łono Izraela, bo w ogóle z nim nie
zerwali - mimo chrztu ... Obecnie mamy no,...'y dowód ze \Vschoc1u, z Persji.
Może te autent~'czne wyznania Zydó,,',
a nie "tendencyjnych endeków" przemówią. do pewnych kół i je ostatecznie
otrzeźVv·ią..

o masonach w Persji - Cenne przyznanie

cji obecnego cesarza mogli oni ogłosić jawnie, że ich ojcowie, dziadkowie
i pradziadkowie nigdy nie przestali

wyznawać religii Mojżesza i przestrze-

gać żydowskich obrządków, - ale urzędowo nie mogą jednak jeszcze teraz wrócić do judaizmu. Gd~'by zaledwie przed 1;) laty pl'zyznali si~, że z
pokolenia w pokolenie nie przestali
być Żydami i świ~cić świąt ż~'dowgkich - powie"zonoh~' t:vch śmiałków
na środku rynku "'śród dźwięków
świąteczncj modlitwy.
"Odkąd Jednak ohecn~' Szach przełamał panowanie multów _ nie grozi
im już nichezpiecZCl'll'lwo ż~'cia, lecz
pozostali formalnymi mahometanami,
choć naz~'wają. ich
"Dżedid" t. zn.
młodo-muzułmanami."

ŚWI:J:TE MIASTO -

MESZECHED
,,0 tysiąc kilometrów od Teheranu
znajduje się najświętsze miasto mahometan obrządku szyickiego - Meszeched, który jest dla szyitów tym,
cz~' m Mekka dla Mahometan sunitów (np. Arabów). Tam zetknęła się
córka . Mahometa, Fatma, z zięciem
proroka Alim. Tam również znajduje
się grób Imana ósmego, tj. następcy
w linii pro~tej Mahometa.
. "Na grobie wzniesiono marmurowy
meczet z mauzoleum, do którego przyb~'wają, setki
tysięcy
wiernych ze
~Yszystkich krańców świata.
Wybudowan.o tam baseny dla tysięcy pielI!'rz:vmów, którzy kąpią. się w "świętej
wodzie", ahy zmyć brud ziemskich
g-rzechów i potem móc całować marmur świętego grobu."
PRZED STU LATY W MESZECHED
"Przed przeszło stu laty, podczas
upalnego lata, gdy Meszeched przepeł11 iony był dziesią.tkami tysięcy poboż
nych i wypoczętych pielgrzymów, fanatyczni mułłowie rozpętali
tlum
przeciw kiJku tysiącom Żydów, mieszkających w świętym mieście.
Rzucano hasZo: "Meszeched tylko dla Muzułmanów", tłum rzucił się na Żydów,
wyrzynając ich masowo i, jak 'POdają.
kroniki, baseny rytualne wówczas były czerwone od krwi. Po rzezi Żydów
wierni korzyli się w wieczornej modlitwie przed miłosiernym prorokiem
Mahometem, wówczas częścj Żydów udało się ocalić i gdy nazajutrz tłum
u>'pokoił się,
~maJeziono starego rabina w jego kr~'jówce i rozpoczęto pertraktacie. Pod groźbą. w~'mordowania
powstałych prr.y życiu Żydów
rabin
zgodził się,
aby wszyscy członkowie
gminy żydowskiej przyjęli islam, lecz
przy uwzględnieniu następujących warunków:
,,1) Nowi Muzułmanie mogą zawierać małżeństwa jedynie między sobą.
'''arunek ten motywował rabin tym,
że z powodu obyczaju zawierania czasowych małżeństw, może się zdarzyć,
ip. mężczyzna poślubi własną. . córkę, z
której matką. łączyło go krótkotrwałe
małżeilstwo.
Podobnie istnieje moż
liwość, że syn jego ożeni się z własną.
siostrą.,

"2) Przestrzeganie uboju rytualneto ze względów zdrowotnych.
"Warunki zostały przyjęte. Cała
gm,ina żydowska w Meszechedzie przes1ła na mahometanizm.
Jedynie rabin kabalista z kilkunastoma Żydami
z elity gminy r.amknęli się w ostatniej
starej synagodze i zginęli samobójczą
śmiel·cią w płomieniach
ku chwale

te Lecz w sklepie pozostawał tylko
jeden z na~, który odpowiadał klientom: .. Właściciela nie ma, będzie dopiero jutro". I zdziwi się pan na
pewno, kiedy mu powiem,. że ~ ~iągu
l\'ch stu lat nie znalazł Slę am Jeden
z'drajca wśród Żydów, choć przypadko'wo odkrdo kiedyś zakonspirowaną
bóżnicę podziemną ' i memu stare~u
dr.iadkowi ocll'ąhano głowę na głow
nym r~' nku świ~teg9 miasta.
"Urr.ądzaliśmy się w ten spo~óh,. że
we ,vsr.v~tkich domach i wszy"tklch
"l-lepach nasz~' ch zatru~niali::;l~~r wyłącznic "Dżedidów". Dajemy \y!ele. na
cele filantropijne. Jeste~my tez wlern~' mi obywatelami państwa, które p~
wierza nam odpowiedzialne stanowlska. 'Vielu zamożnych "Dżedidów"
w~'jechało do Palestyny i ~am stało
się formalnie Żydami. Obysmy i my
tak mogli uczynić ... "

SZABES TAJEMNIE CZCZONY
"W soboty sklepy nasze były olwar-

.j

.j

W Zoologu w Broklynie (Ameryka) słoń
swoją małżonkę podczas nieporozumienia malżerzski ego zepchnął do rowu otaczające,go zwier:yniec.
Kosztowało to
trudu niemalo, żeby ją wydobyć.

Trzvdniowa rozprawa
o· marsz na "Mvśleniee

1!ra~,

APETYT
~m

JEC~

r""INl~T:, WII~

Pr.~e(l s({(leJ1ł sfane.li du'aj ostatni tlC~eShlicy 'U'yprctu'y

Akt oskarżenia Z3nuca im nalezenie do "r.wiązku zbrojnego", zabranie
i niszczenie mienia na pOi"terunku, oraz strzelanie do policji w czasie zajść
w Poręhie. Oskarżon~'ch broni adw~
kat dr Oskar Sluhr. Rozprawa rozplsana została na 3 dni.

•

Zydzi warszawscy ukradli
300 łysięcy koron
"Jak

Żyd,,;; u~a,'s'U('Wscy urabilljq na'łn

,V

a r s z a w a. Przed kilkoma \
tygodniami wyjeChało z Polski do
Czech troje aferzystów żydQwskich:
Szmul Dawid Sarna (l{rochmalna 5),
Ryfka l(ołol1ik (Lubeckiego 266) i Wolf
FUnd, noszący pseUdonim \\'oładko.
Aferz ,\"Ści dokonali w Wan:zawie i na
prQwincji szereg oszustw na szkodę
r6żnrch firm jubiler!'kich
oraz wieje
kradzieży biżuterii.
\V obawie przed
aresztowaniem złoczyli. c~r zbiegli za
granicę, do Pragi Czeskiej.
Ostatnio do poliCji wan'zaw5kiej
nadeszło od pOlicji czeskiej zapytanie,
dotyczące
personalij aresztowanych
"warszawian". Jak się okazało, trójka
złodziejska weszła w kontakt z jubile-

opinię

rem llrask im Janem Kubkoyern, od
którego wyluclzQUO biżu\('l'\j na kwotQ
ponad 300.000 koron. Tt·ó.ika złodziej
ska dokonała kmdzieży w sprytny
spoRób. Jubiler czeski otT7.\' 111 al za pośI'ednict\"em Sarny zamó"'ienie na biżuterię 'IV \\TSokości 100.000 koron oJ
.iNlnej z firm warsz3\\·skich. 'V og-lą
daniu biżut.el'ii brali udział \\""z~·i"c~'
zlodzieje.
Po ich WYJSCIU Jubiler
stwierdził brak biżuterii na sumę 300
tysięcy koron.
c..'1.ł~ trójkę zlodzie.isk1,l osadzono 'IV
areszcie. Po odcierpieniu kary w wię
zieniu czeskim będą, oni oddani ",ła
dzom policyjnym w , \Varszawie, gdzie
czeka ich druga porcja kary. (lAP)

Kwasem solnym woczy

Maltretowana kobieta ~emścila się na brutalnym mę~
czyimi e

ma

War s z a w a, 19. 9. - Przed kilkomiesiącami
-iO-letni Jan Grodzki

(Tarchomińska
8)
poznał
20-letnią
Wandę Biskupską, w której z miejsca
zakochał się. Grodzki zarabiał dQbrze
będąc pracownikiem stacji trychinoskopijnej na Dworcu Głównym i dlatego zaproponował dziewcz~,rnie wspólne pożycie obiecują.c jej utrzymanie
całkowite.
Ponieważ początkowo Biskupska namyślała się z decyzją,
Grodzki zaczą.ł do niej pisywać listy
miłol'ne,
w któłTch błagał ją na
wszystko, by zamieszkała z nim wspól-

MAGA BUl'\O~

slużb~ wo.i>:ko,,· ą, a drugi llyl w czasie
I'ozpra wy chory.
'
.

Kra k ó w, 19, 9, Dziś rozpocz\:ła się
rozprawa przed Sądem Okr~gowym w
Krakowie przeciwko Józefowi Wąsioł
kowi i Janowi T~Tce, któn' ch o!"karżono o udział w wyprawie inż. Dohoszy!'l.skiego na ~Iyślenice. Obaj osl<arżeni nie sta,vali przed sądem razem z
inn~'mi uczestnikami "marszu na Myślenice",
albowiem jeden odbywał

ciółrni,
które były dotychczas dobre,
zmieniły się radykalnie.
Grodzki zaczą.ł

Qdtąd

Biskupską.

maltretować,

; uiKoaOl
p

~'I'RANU

675~-62 , 684

wypłynęły

jelita. Pozostali dwaj męż
na widok rannego rzucili się
do ucieczki. Jeden z nich został schwytany przez przechodniów. W komisarlacie okazało się, że jest to 20-letni
Hazimierz Miszczak (Zakroczymska
11), nazwisko jego kolegi, który zbiegł,
nie jest wiadome. Rannego wezwany lekarz pogot.owia przewiózł do szpitala ną. Czystem. Tu ranny nie odzyskawszy przytomności zmarł. Z dokumentów znalezionych przy zabitym
dowiedziano się, że zabitym jest Ludwik Umiilski (Felil1skiego 1).
Badany w policji zabójca Miszczak
podał jako
powód morderstwa zazdro ś ć spowodowaną o kobietę, którą.
kocha. a która chodziła z Miszczakiern w charakterze narzeczonej. Nazwiska tej kobiety ani nazwiska kolegi współuczestnika morderstwa nie
chce on wyjawić. Zabójcę przekazano
do dyspozycji sędziego śledczego.
czyźni

Tygodnik "Merkuriusz Polski" informuje, że w dniu 7 bm. radio angiel skie
podało następująca, depeszę a.gencji Reutera.:
"Znakomity pianista polski Artur Rubinstein odwołał wszystkie swoje koncerty
we \Vtoszech i odesłał wsz ystkie ordery
włoskie Mussoliniemu, na znak protestu
przeciwko włoskim ustawóm antytydowsldm."

bijf}c ją., a nawet i kopiąc, byleby się
jej pozbyć, W końcu wyrzucił przy jaC7.:y p. Rubinstein - 'jako "Polak" ciólkę z domu na bruk.
zapytał przed wysłaniem depeszy o zdaW dniu wczorajszym zmaltretowa- nie innych Polaków, olbrzymiej większo
na kobieta przyszła do stacji trychino- ści Polaków? Poza tym, kto p. Rubinsteina
skopijnej na Dworzec Główny, chowa- w ogóle upoważnił do reprezentowania za.
Bożej."
ją.c skrycie
jakieś
zawinię.tkQ
pod granicą Polski i do dodania do swego ty~
PO STU LA'l"ACB
chustką..
W hallu do wychodzą.cego tułu: "znakomity pianista Rubinstein"
ze stacji Grodzkiego podbiegła ona przymiotnika "polski" ?
"Od tego czasu minęło pr7.es7.ło sto
i nagłym ruchem wylała c.ał~ zawarlat - i oto siedzę teraz w dużym matość butelki, ukrywanej pod chustkę..
Zydowski ,.Nasz Przegląd" obchodzi
gazrnie d~' wanów perskich, należącym
Gl'Odzki, który w ostatnieJ chwili 15-lecie istnienia i w związku z tym wynie.
do prawnuków dawnych maranów.
zaslonił oczy rękoma,
został straszlidał numer jubileuszowy, bardzo obfity.
Młoda panna zdecrdowała się wre,,~fojmi gospodarzami
są.
bogaci
kupcy, których hurtowy skład zawa- szcie i przeniQ!'ła się do mieszkania wie poparzony kwasem so)n~'m w ręce Ciekawy to numer i warto wsń wniknąć.
lony jest sto::;ami towaru. Prz~' pomi Grodzkiego. Po 3 miesiącach "'spółży i na ~\\"al'z~': Zni!'zczeniu uległo także
Przedstawia on dwois10ść żydowskiej
na mi si~ przedwojenna ,,\Varwarka" cia Biskups-ka w~'jawiła prz~'jacielowi, ubranie. BIskupskI). zatrzymanQ na duszy, a lepiej jeszcze - dwoistość żydow
w Moskwie, lub po prostu zak~tek że c.zuje się w błogoslawion~' m stanie. komisariacie koleJowo 'm, gdr.ic też spi- " ski ej metody.
Wówczas to stosunki między przy ja- sano protokół zajścia.
Gęsicj ulicy w \Varszawie ...
Tam gdzie jest mowa o stosunkach w
"Dokoła mnie w kantorze karawan----------------świecie i o "gojach", to aż rozplywa się
seraju stoi kilku ludzi młodych i w
jubileuszowy ,,!\asz Przegląd" w fraz esach
śJ'ednim wieku ubranych po europejpacyfistyczno - liberalllo-dr.mokratycznych,
sku, którzy słuChają z ogromnym zaprzyzywając Ila wet obłudnie na pomoc _
interesowaniem moich opowiadań o
Nowy Testament. Tam, gdzie idzie bezpoEuropie, o Palest~Tnie, o Hitlerze...
.
'M ęty ł.tlic~?łe hulajl{ W Jłr ars~atvie
średnio o Żydów, to mówi się o nacjona"Właściciel firmy nazywa. się Moliźmie żydowskim, o obronie zagrożonych
hamed Ali Szahaban i paszport okreWar s z a w a, 19. 9. Przed domem jeden z mężczyzn wydobył z kieszeni placówek, o zamiarach zd obywczych itd.
śla go jako mahometanina. Również nr 11 przy u1. Nowiniarskiej wynikła nóż fiński i uderzył nim drugiego w
Tak to Zydzi na pasku swojego "zowij .ieg'o !'~'nowi(' "ą mahometanami. z~aVl'antura między trzema mężczyzna- brzuch, a następnie w piersi. Ranny nizmu ciągną lilJcralno-demokra tyczny ba\cdwi, pned 10 laty, pod "as ko,o.,..1 mi i
,,- pewnej ,bwili
na
,
j'go gaż

*

Krwawa bójka o kobietę

jak.ś kobietą·

I

upadł 'iemię, ,ołądka "ś
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Sensacyjny proces o nadużycia poborowe przed Sądem Okręgowym w Łodzi
Z uroczystości otwa1'cia boiska KS "Arko" w Łodzi. Ks. dr Makowski dokonuje aktu poświęcenia boiska.

..
Pani dyr. Plagnet przecina wstęgę, dokonując otwarcia boiska.
~~

Zakończenie

zbiórki
na niewidomych

L ód Ź. 19 9. - Jak już donosiliśmy,
w dniu 17 bm. rozpoczęła się w Lodzi
trzydniowa zbiórka publiczna na rzecz
niewidomych. Zbiórkę przeprowadzało
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
wespół z Lódzką Rodziną Radiową.
Zbiórka zakOllczona zostala wczoraj
'dnia 19 bm. Fundusze przekazane zostają na rzecz Tow. Opieki nad Ociemniałymi, które utrzymuje zakłady dIn
niewidomych w Laskach, woj. warszawskiego.
W zakładach tych przebywa, ksztalci
i wychowuje się l i niewidomych z terenu województwa łódzkiego. W liczbie
tej jest czworo niewidomych dzieci z
samej Loclzi.

Ł ód ź .. 19. 9. Na lawie oskarżonych
w Sądzie Okręgowym w Łodzi zasiedli

42-letni Ignacy Derski, b. referent stal'ostwa w Łasku, 36-letni Maksymilian Anuszczyk, b. urzędnik PKU. w
Łasku i Stefan Ludwisiak, b. referent
wojskowy w Zarzą.dzie m. Pabianic,
oskarżeni o uwolnienie w drodze niel('galnej od służby wojskowej poborowego rocznika 1910 Leopolda 'Vernera, syna przemysłowca z Pabianic.
Sam Werner również odpowiadał
za bezprawne uwolnienie się od służby wojskowej. Na trop afery władze
wpadły całkiem przypadkowo.
W dniu 24 stycznia rb. plut. Stefan
Małachowski w pociągu do Końskich
podsłuchał jak Eugenia ~faciejewska
z Pabianic zwierzała sie jednemu zna~

jomemu, iż kolega jej brata zwolni 0nv został z wojska za 1.000 zł łap6wki.
. Plutonowy wylegitymował Maciejewską. i doniósł komendantowi PKU.
w Koilskich. Dochod7.enie ustali,ło, że
ojciec pohorowego Wernera, właściciel fabryki w Pabianicach zwrócił
5ię do Derskiego, którego poznał w restauracji. Derski przyrzekł uwolnić
snla od wojska.
. 'V ma.iu 1937 r., gdy 'Verner miał
się stawić do poboru, Derski poradził,
by przesunął termin stawiennictwa i
nie sŁawał przed komisjI}. w Pabianicach lecz później w Łasku. Skierował
następnie Wernera do "macher~': Chaima Łaznowskiego, który pr~YJ?lOsł od
dr Grzegorzewskiego, ówczesl1le lckarza miasta Pabianic, świadectwo, iż

I

2 lała więzienia zaI napad rabunkowy
Ł

6d

ź,

19. 9. -

Sąd

Okręgowy w

rok więzienia z pozba"9\rieniem praw
na przeciąg lat pięciu za napad na
kupca Cyferszłajna z Łodzi (Rzgowska).

Łodzi skazał 3S-letniego WładYi'ilawa
Warchoła na 2 lata więzienia i 32-letniego Mieczysława Piaskowskiego na

Radiofoniza(ja dzielnic robołniczy(h
Do aTwji

pr~ys;a.pily

42 firmy

Ł ó d ź, 19. 9. Pod przewodnictwem
inspektora pracy inż. Wyrzykowskiego odbyła się konferencja z przedstawicielami przemysłu włókienniczego
w sprawie radiofonizacji dzielnic robotniczych.

łódzkie

Do akcji radiofonizacji dzielnic robotniczych przystąpiły 42 firmy łódz
kie, które aparaty detektorowe rozdzielily między swoich robotników,
zbierając należność na raty po 50 groszy tygodniowo.

I

Werner jest chory, choć dr Gl'zegorzewski nie badał w ogóle Wernera.
Na podstawie tego świadec~~a
Werner staną.ć miał przed komls.lą
poborową w Łasku. Pojechał tam. razem z wynajętym niejakim Fr~!1kJem,
osobnikiem o słabej l<onstrukc]l organizmu i niskiego wzrostu. Obaj rozebrali się, lecz gdy wywołano Wernera,
Derski wpuścił na salę Franka Został on zbadany przez leluirzy i zakwalifil<owanv do 'kategorii "E", jako niezdolny w 'ogóle do służby wojskowej.
W chwilę po tym przyszedł urzęd
nik PKU. ~~u~zczyk, spisał person.alia, ale. lUZ Wernera. ?ezpośr~dmo.
Uprzedl1lo .leszcze ~Ud.wl~lal{ w llstach
poborow~'ch w odmeSlel1lU do vVernera przerobił dane personalne a mianowicie; że Werner skończył 3 oddziały szkoły powszechnej a nie 6 klas
gimnazjum. Na tej podstawie 'Werner
u'stał 7.wolniony z wojska.
Za te czynności otrzymali Derski
400 7.1 i 20 metrów towaru. Anuszczyk
- 50 zł i również 20 in towaru, wrei'iZcie Ludwii'iiak za pr7.erohienie ewidencji ViTernera - 50 zł. Niezależnie od
tego ~am Werner kilkakrotnie g-ościl
wszystkich macherów u siebie w domu.
Na. rozprawie wC7.ond~zpj nrri'iki
składał wykrętne wy ,iaśni('nia. Również pozostali dwaj: Anuszczrk i Ludwif;iak nie przyznali się do winy.
Ludwif;iak pl'l7,yznał jedynie, że przerobił ewidencię Wernl'ra
na prośhę
Derskiego. 'Vrei'izcie 'Vernrr pJ'7.yznał
siQ do uwolnienia si~ od służh~r na 01'0dze nielegalnej i podał w!';zystkie
s7.czegóły.

Wyrok podamy jutro

Wolne miejsca
w gimnazium tkackim
L ód Ź. 19. 9. Dyrekcja Pallstwowej
Szkoły Przemysłowej w Lodzi 'przy ul.
(Ł.elefon
Prezydenta. Narutowicza 77
i54 20) komunikuje, że w Pallstwowym

Gimnazjum Zeńskim Introligatorskim
i Państw. Zel1skim Gimn. Tkackim jeszcze jest kilka wolnych miejsc.

Amator cudzych ryb
pod kluczem
p i o t 1" k 6 w, 19. 9. W dniu 16 bm.
ze stawu należącego do folwarku
ŚWierczyńsko gm. Rozprza
dokonać kradzieży

usiłowało

ryb czterech osob-

ników.
Spłoszeni złodzieje poczęli

uciekać

w kierunku majątku Wroników, lecz
tu jednego z nich zatrzymano.
Amatorem cudzych ryb okazał się
Kliszewski Władysław, mieszkaniec
Tomaszowa Mazowieckiego.

Samochód
. zabił konia

Zarząd

będzie

"Wimy"

Ł ó d Ź, 19. 9. Na innym miejscu
donosimy o wyznaczeniu terminu nad_
zwrczajnego zebrania akcjonariuszy
,,\Vidzewskiej Manufaktury". Jest to
już drugie
w krótkim stosunkowo
czasie walne zebranie akcjonariuszy
tych zakładów.
Czytelnicy sobie przypominają, bo
szczegółowo o tym referowaliśmy, że
na zebraniu t:nn postawiono dotychczasowym właścicielom I{ohnom !':zereg poważnych zarzutów, a grup.a
akcjonariuszy z mniejszości zagi'oziła
nawet oddaniem sprawy do pl'9kurator",'\.
Niewątpliwie, że władze zainteresowały się gospodarką. Kohnów,
którą
możn.a określić
jako gospodarkę z
niepra wdziwego zdarzenia, i spowodo-

.

zmieniony i oddany w inne ręce

wal y, że Kohnowie będ:;t musieli dotychczasowy swój srstem zmienić.
Zaznaczam~r, że I{ohn starał się 0statnio o zaangażowanie na naczelne
stnowisko inż. K, któremu miał oddać całkowity zarzą.c1 fabryki, a sam
wraz ze swym synem Maksem miał
się całkowicie usunąć w cielt. Chodziło
tu prawdopodobnie o odwleczenie interwencji skarbu p-ailstwa.
\V~' ,maczel1ie terminu nadzwyczajnego walnego zebrania. nasze informacje całkowicie potwierdz'a.
Fakt, że na porządku dzienn~r m zebrania znajduje się punkt, mowlący
o zlożeniu mandatów członków Rac1~
Nadzorczej i zal'zą.c1u, ,vzględnie iC!l
odwołaniu i wyborze now~' ch CZ1011ków
świadczy, że zarzac1 ,,".' idzmyskiej ~la-

~

P i o t l' k ó w, 19. 9. W dniu 16 bm.
pod wsią Jarosty pod Piotrkowem, został najechany z tyłu przez auto cię
żarowe wóz Strzałkowskiego 'Wacła
wa ze Rzgowa.
Ciężarówką prowadzoną przez szofera Buśka Tadeusza, uderzył tak
mocno konia, że ten padł na miejscu.
\Vartość zabitego konia
sięga 500
zł.
Buśko zamieszkały jest w Bydgoszczy przy ulicy Jackowskiego 1.

Spłonęło

68 stodół
z masznami i zbiorami
Straty

tłJynos~ą

Ł ó d ź, 19. 9. Pożar powstały w
stodole Piotra. Adrianowicza w osadzie
Działoszyn rozszerzył

się błyskawicz-

~l

nie i str,awił 68 stodół z maszynami i
zbiorami.
Straty oblicza siQ na 200 tysięcy zł.

w

Krnąbrny

pastor

Katowicach toczy się obecnie Spl'llo<
wa sądowa przeciwko pastorowi ewangelickiej gminy wyznaniowej Wa~nerowi o
zwalczanie polskości w tamtejszej gminie
i sabotażowanie rozporządzeń władz. l\fa
z tym związek także mianowanie nowym
kierownikiem gm iny pastora lIn rlfing-era,
który równi<,ż skarży złożoną ohecJl ie ewangelicką lwści('lną radę gminy o zniesławienie.
\V sprawie tej toczy się już
proces.
.
gg

ES

Dziwy "ozonowej" arytmetyki wybor(zei
Typowanie kandy(la.tów - TY 'łnczasou'1J pre~yde'ł1t Godlewski, poseł JJl adowski, soc,jalista Walczak i poseł Mincberg
n.a pieł4ws~y1n 1niejscu
Ł ó d ź, 19. 9.
Na odcinku wyborczym
do Sejmu, jak dotąd, żywą dzialalność
wykazują ... wladze administracyjne.
Ordynacja bm\'iem stanowi prawdziwy
gąszcz przepisów, paragrafów, k'óre muszą ",ladze administracyjne wojewódzkie
i starościllskie w specjalnych z31'ządzeniach wyjaśniać i tłumaczyć.
Ukazalo się zarządzenie wojewody o
wyborach delegatów clo zgromadzeli okręgowych sejmowych. Łódź podzielona została na trzy ' ol,ręgi: XV, XVI i XVII. 0kręg XVIII obejmuje powiat łódzki i 11)czycki, okręg XXI powiaty sieradzki i Jaski, okręg XXII piotrkowski i brzeziński,
okręg XXIII raclomszczańsld i wielUllsld.
Zostały równipż ustalone już daty ze-I
brajl po~zczrlZólny('h organizacyj, k1óre
mają wybierać delegatów do kolegiów wy-

I

200 tysie.cy

nufa.ktury" będzie calkowicie zmieniony i oddany w inne ręce.
Charakterystyczne jest również, iż
przewidziane jest upoważnienie przyszłego zarządu
do zb~rcia niektórych
nieruchomości
na rzecz skarbu pań
stwa. Dotyczy to niewątpliwie olbrzymich zaległości podatkowych na rzecz
skarbu państwa, sięgających, jak wiadomo, 7 milionów złotych.
Ciekawi jesteśmy 't~' ll{Q, czy zbyciu będą podlegać sławne "kohnowskie" domy robotnicze, które już w
projekcie umowy sporządzonej przed
kilku miesiącami Kolln oferował skarbowi pal1stwa na bajeczn~rch, oczywiście dla siebi~, warunkach.
W każdym razie ,,\Vidzewska Ma,.
nufaktura" jest w przede dniu powa;"
nych zmian .

borczych oraz tych delegatów dla poszczególnych organizacyj.
Cyfry

ez pokrycia

CZ~'sto informacyjnie tylko podajemy,
jak wygląda arytmetyka wyborcza. Tak
więc z socjalistycznych związków klaso-

wych powoI ano aż 43 dele~atów do okręgow~-ch zgromadzen wyborczych, a. mianowicie z okręgu XV - 13, z XVI - 16 i z
X"II - 14.
Żydowskim związkom klasowym robotniczym przyznano 8 delegatów.
Ponieważ związkom zawodowym przysługuje prawo wysIania po jednym delegacie na każdych dwóch wysyłanych

przez Radę Micj$ką, a ponieważ w Łodzi
nie ma Rarly J\fl<,jskirj z wyhorów, dcl('ga Łów wy,;yla wydzial wojc\\ódzl.i po jcd-

nym delegacie na kazd)'ch 4000 wybor- z tego względu, że w Łodzi liczy się roców. W kalkulaCJi urzędowej wypadało botników na 150.000 ł ą cznie już z człon
by, że związ~i wysylaja, po jednym dele- kami rodzin. uprawnionymi do glosowagacie na każdych 8000 wyborców, zrzeszo- nia, w samych zaś klasowych z\\iązkacn
nych w s,"vych szeregach.
zaworlowych wladze urzędowo naliczyły
G(ly więc pOIl1nożymy 8000 przez 43 de- aż 344 tysięcy robotników.
legatów, otrzymamy, że na klasowe zwią
Typowanie kandydatów...
zki zawodowe przypada ai 34~.000 wyborców. Z tego wynikałoby, że klasowe zwią
Mimo, że socjaliści mają dość poważ
zki posiadają a~ tylu członków.
ne per pektywy ze wzglQdu na \V~'żej podam~ arytmetykę wybol'zcą, do tej pory
Również fantastyczną wprost cyfrę 0tI'7.ymamy d la wyborców z klasowych nie są jeszcze zdecydowani. czy pójdą do
wyborów. Oglądają się na wynik narad
związków żydowskich GIt.OOO robotników,
chodai ka:':demu wiadomym jest, Że ogól- centralnych władz partyjnych.
PraRa żydowsl<a jednak już obecnie
na cyfra Żydów-robotników dosięga 10.000.
sugeruje, że .z ł.odzi l<andydować hędzie
Z tym samym zjawiskiem spotykamy na
posla p. \VaJczal\, sekretarz klasowych
się w "sanacyjnych" związkach. Z. Z. P.
związków.
.
(Zjednoczenie Zaworlowe Polskie), które
Ta
sama
pra
a
wysuwa
jako
kanc1)'dajuż połączyło się z Z. P. Z. Z., a więc sata ze strony żydowskiej dotycl1czaso\\'ego
modzielnie nie istnieje, otrzymało mimo posła
Ze strony "Ozonu" wyto po jednym delegacie w ltażdym okręgu, suwa. Mincberga.
się jako czołowego kandydata tymczyli liczbę czlonków oblicza się na 24.000. czasowego
prezydenta GOdlewskiego oraz
Jak z tej arytmetyki wyborczej wyni- dotychczasowego posła 'Vadowi'kicgo.
ka. cala Łódź grupuje się w szeregach kIaObecnie ukazały się już odez\\'~' Fl'uesO\\'~'clt związków oraz w "sanacyjnych"
racji ora?; Zw. Legionistów. ld6rz)', ink to
('!'g-<lniz;lcjach rohotniczych.
zwykle, zgłaszają swój udział w wylJoJ c::. t to oczywiście niemożliwe, choćby rach. (m..~

•
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- - ---- - Kalendarz rzym.-kat.
Wrzesień
Wtorek: Eustachy m.
Środa: t S dz., 11ateusz
Kalendarz słowiański
Wtorek: l\!yślisław
Środa: Boiydar
Słońca: ws:hód 5.33
zachód 17.57
Długość dr:!8 13 g. 24 min.
Wtorek
Księżyca: \'schód 106
zachód 15.58
Faza: 3 Jzie:i przed nowiem

20

Ze'ł'''u:anie pr~yc~yną sa'łJłobójstu'a
Ł ó d ź, 19. 9. W
piwiarni Adolfa
Berendta (Kilińskiego 180) popełniła
samobójstwo jego przyjaciółka 28-letnia Erna Wetbel'g (Słowiańska 18).
"Tetbel'g przyszła o godz. 7 rano do
Berendta, lecz gdy go nie zastała, za-

•

A~re~ re~ak[ii i a~miniitra[ji " tonl~

Piotrkowska 91,
Godziny

przyi-;ć I

żądała od służącej wódki, wypiła ją
a następnie wydobyła rewolwer i strzeliła sobie prosto w serce.
Przybyły lekarz stwierdził zgon. Jak stwierdzono Berendt zerwał ostat-

nio z

Erną

Wetberg.

tel. 173-55

WysJawa "Dziecko w Polsce"

11 - 13 l 16-1'7

DYtURY APTEK
Nocy dzisieiszpj dyturują n:l!'\tępujące IPlpk:;
Kasperkiewicz;. Zgier~kll 54. Rychter i Łoboda
11 Listopar\a 86. Zundelewicz (żyd) . Piotrkoll;ska 23 .. Bojarski.i. SC'hatz Przej3z;r\ 19 Rytt'1
Kopernika 26. LIPiec (Żyd). Piotrko\\'~ka 193
Kowalski i S-ka. Rz;;:owska 147.

Ł

ód

ź,

19. 9.

Jak

i działy, obrazują.ce działalność przedszkoli, szkół, zagadnienie wrboru zawodu i drogi życia, wreszcie zagadnienie urabiania obywatel:-kiego i społecznego dzieci oraz ich stosunku do
ludzi i ś",iata.
Na II piętrze bQclą. dział~7 : kgiaźki
dla dziccka i książki o dziecku, eksponaty artystyczne, zgromadzone przez
komitet kongresu jako plon dwóch
konkursów sztuk plastycznych i fotografij.
Na wystawie znajdą. swoje miejsce
świetlica harcerska, sklepik uczniowski, pomoce przedszkolne i zabawki
dla dzieci.

informaliś-

mr, w

październiku rb. uruchomiona
zostanie w związku z Kongresem

Dziecka w \Yarszawie wysta,va pn.
"Dziecko w Polsce". Mieścić się będzie
24 a.
w gmachu fabrycznym przy ulicy
TELEFONY
NowogródzkieJ nr 74-76. Trwać ma
Pogotowie miejskie 102·90.
. po&otowie P. C. K. 102·40
i przez cały październik. Zwiedzać ją
\' Pogołowie lekarzy ehndeijar tt 1 l\.
będzie można codziennie w gotlzinach
l Pogotowie Ubezpleualnl 208.10.
od 9 rano do 9 wieczorem.
Straty Pożanej 8.
Rozmieszczona zostanie w sposób
TEATRY
Teatr Polski - Cegielniana 37 - .. W Pt'. ru· następując~': na parterze znajdować
merii".
się będzie hall reprezentacyjny i dział
ogólny. Poza t~-m - działy opieki nad
KINA
Capitol - ,.Kobiety nad przepaśeia,".
macierzyństwem i dzieckiem:
Corso - .. Zemsta Tarzana' .
, Na I piętrze będą grupy pokazowe
Ikar - .,Varietćs'· i .. Po wielkiej wojnie"
Metro - .. Zawini/am"
.
Oświatowe-Slolh-e .. Znachor".
Pałace - ,.Pobożnp ktamstwo".
Przedwiośnie ,.Narorlziny gwiazdv"
Rialto - "Pieśniarz Jej \V,sokości':.
Stylowy - "Gwiazda Riwiery".
KOMUN I KATY
, 1~O delegat6w ~ całej Polski uc~esttlic~y w ob'ł'adach
Ił j t ·
.
Ł o d z, 19. 9. Wydział Plantacyj
skie i inne zadrzewienia.
e e.s raCja męz~zy~n :rocznika 11121-21
Zarządu Miejskiego w Łodzi informuDl!.la 20. bm~ '~'mm SIę z:~losić do reje- je że na wczorajszy zjazd ogrodników
'V zjeździe bierze udział 100 uczests t raCji męzczyzm wspommanych roczni'...
•
.
.. '
ników z całej Polski. Program zjazdu
k,o w, zamIeszkali na tercnic IV Komisa-, mleJ.sklch w 'Varszaw.le. \\I) Jechał w przewiduje wygłoszenie referatów, a
natu P. P. o nazwiskach na litery: Sz, T, ch.al.ak~erze przeds~awlclela. PlantacYj między innymi na następujące tematy:
l.!,
'~, Z,. Ż. Ż oraz mężczyźni z tcrenu XII MleJskIch
naczelmk wydziału tego
K~mlSartatu P. P.
nazwiskach na lite- inż. S. Rogowicz.
zieleń w różnych dzielnicach miast, 01'ry. _K •. L. L. :M. ~. O. P.
Zjazd rozpoczał się 16 bm. i trwać ganizacja działów ogrodnictwa w mia. I~azrly z.glas~a.la.cy ,się do. rejestracji będzie trzy dni do 18 bm włącznie stach i ochrona zieleni miejskiej i saW:Illen ,?osladac:. dowod OSObisty, wzglęcl.
. .
. . .
. morządowej, tereny turystyczne w 0Dl~ wyCHU!' z re.lcstl'U mieszkaJlców wraz ZOI!~aU!z?wany zosta! st.aumem Tow. kolicach miast, nowe i mało znane
z .mnyr~ dokumentem, stwierdzającym Pop~er?-Uia Plan~ac~'] :MIast Rzeczypo- krzewy do zadrzewienia miast itp. Pot~zsamosć o.soby c'raz dowód zamcldowa- spolitej oraz ZWlązku Miast Polskich.
ma w Łodzi.
Jest to pią.ty z kolei zjazd ogrodników. nadto ",ygloszone zostanie sprawozdaZjazdy te posiadają doniosłe znaczenie, nie z Międzynarodowego Kongresu
gd.,·ż zapoznają uczestników z postę- Ogrodnictwa, jaki odbył się w roku
KRONIKA MIEJSCOWA
pem na polu ogrodnictwa miejskiego, bieżącym w Berlinie.
~t~!ut _dla Instytutu Wyższej Kultury BeliglJneJ
t.\'m bardziej, że w obradach biorą uW ramach zjazdu uczestnicy zwie.
J. E. ks. bi kup \Vloclzimierz Jasiński dział nie tylko zatrudnieni ogrodnicy, dzą ogrody stołeczne, kolonie i ogródordynaJ'iusz dicrezji Łó(lzh.iej nadał sta: ale i przcustawiciele samorządu, któ- ki. na Rakowcu. ogródki działkowe dla
tl!.t d.la Instytutu Wyższej Kultury Reli- rych opiecl'l podlegają nlanta.cje miej- bezrobotnych, starą. \Varszawę itp.
gJJnc] w Łodzi.
Ze statutu w~'nika, iż bezpośrednim CI'!......
~em Instytu.tu y;~'żs7.ej Kultury Religijnej
Jcs.t sZ~l'zenJ}) ~ p0l:l'l~bianje wiedzy religijn~J. W~l'órl sWJec·kJe./ inteligencJi katoIic~ICJ ~Jasta Loązi ! die~ezji łódzkieJ, a pos.red.n~m wyrablanJe dZlałaczr Akcji KatolickieJ oraz pl'Owaalenie katoliCkiej działalności wyd a wniczej.

I

Łódź na zjeździe ogrodników miejskich

°

~

Nadanie regulaminu dla alumnów W,Ż
szego Seminarium Duchownego w Lodzl.
. J. E .. ks .~iskup ."~ł. Jasiliski, ordynal"IUSZ dleCeZ]1 łóc!zkIeJ
nadflł regulamin
dla al u mnów Wyższego Seminarium Duchowncgo .dic.ce~ji łÓdzkiej, który ma na
. celu ułatwlel1le alumnom wyrobienia charakteru i zdobycie wiedzy ł,otrzebnej kapłanom do sprawowania swego stanowiska,
Nowy dyrygent w Lodzi
Chrześcijański związek muzyków zaangażował_.ostatnio znanego dyrygenta p.
T.omasza I\.lsswetel'a, któn' obejmie dyrekcJę, muzrc.zną zlViąz~u.
~owy
dyrygent,
ktory UJc]ec1nokrotme dyrygował koncerta.mi.,~ ~ilharmonii warszawskiej, katoWIckIeJ ltd., UkOllCZył konserwatorium
warszawskie i uz)' kał dyplom IV klasie
prof. Berdiajewa J dyplom kompozytorski
w klasie prof. Rytla.
Walka z plagą żebractwa
daje pomyślne rezultaty. Na dzień 1 września IV zbiorni żebraków przy ul. Kątnej
10 przebywało 101 osób, które wysyła się
do stałego miejsca zamieszkania, wzgl~d
nie umieszcza się w domu dla kalek.

KRONIKA DNIA
W kl~tec schodowej domu przy ul. Okrzei 23
uparlt H6·letni :::>tsllislaw 'fuue' i wskutek upadku ocJni,jsł okaleczenia glowy i twarzy. Rannego
opatrzył lekarz pogotowi II.
Z korytarza dOl11u przy ul. Traugutta 13
skradziono Józefowi Minkipwiczowi (Hipoteczna
3f)) pozostawiony bez nadzoru rower lI'arto~ci
100

zł.

Z dorożki na podwórzu przy ul. Piotrkowskiej
51 skrarlzioJlo paczkc obru",,'ó wartości 100 zł na
szkodę firmy Jelska
Zatrz)'many ZOstHt w taksów('p przy zhipgu
ulic Pogr:>nowskiego i 6 SierPJlla ~tefan MiclcZllrek (Podwórzowa 10). poszukiwany za kradzież
przęu7.Y.

Marinnna Zieliriska (BrnteJ"Rk~ 34) zawili/lomila policjp,. że w mic~zkanill swoim została pobita przez wlaściciela domu Benedykta Bronieckiego, o<lnosz(lc lekkie uszkodzenie ciała.
Z tramwaju nr 2 wyparlla 2S-letnia Pola (Narutowicza 42). orlno~zllc ogólne obrn1.enhl ciala.
Na ul. Bydgoskiej :l w czailie bójki zostar por3.lliony ostrym narzG/lziem 28·letni Feliks Błot
nicki (ul. Klonowa 33).
Na boisku sportowym w LęC2'YCY w cz;u." ~ry
zostal ranny Henoch Obster, zam. pny UliCf

.

--- -

---

---- ----

Zatrucie grzybami
Ł ód ź, 19. 9. 72-letnia Józefa, 33letnia Helena i l3-letnia Janina Kajzer
(Zgierska 111) uległy zatruciu grzybami.

Spalił żywcem

kota

Ł ó d Ź, 19. 9. 19-1etni Stefan Jastrzębski (Rysia 21) pociągnięty został

do odpowiedzialności karnej za spalenie żywcem kota.

Strajk

kuśnierzy

chałupników

trwa nadal

L ó d Ź, 19. 9 Proklamowany w ub.
tygodniu strajk kuśnierzy chałupni
ków wobec nieprzejednanego stanowiska nakładców, prowadzony jest nadal.

Rozbiórka 40 domów
Ł ó d ź, 19 9. Wydział budowla.ny Zarządu Miejskiego zarządził, aby
40 domów, zakwalifikowanych do rozbiórki a dotychc2'as nie usuniętych, z~
stało rozebranych naj dalej do dnia
1 kwietnia przyszłego roku.

Ilość

bezrobotnych
na terenie woj. łódzkiego
Ł ód ź, 19. 9. - Wedle danych W~
jewódzkiego biura Funduszu Pracy z
dnia 10 bm. na terenie województwa
łódzkiego jest 3D 525 bezrobotn~ch
rejestrowanych, w tym w samej ŁodZI
21069.

za:

1500 zł W łachmanach
żebraka
Ł ó d ź, 19. 9. - W zagrodzie Józefa
Topolskiego w Brzezin~ch zm~rł. że
brak w wieku 69 lat PIOtr ŻYWJSkl, u
którego w łachmanach r:naleziono kwotę 1500 złotych.

Krótkie

wiadomości

STUDIUM o WSI ŁÓDZKIEJ
Izba Przemysłowo-Handlowa w Ło
dzi przystępuje do u'ydania pracy o wsi
łódzkiej, która by była przeglądem oddzialy(('ania centrum przemysłou.'eg?,
jakim jest Łódź, na wieś, uzależmente
jej od ośrodka przemysiowego i wpły
wu nI!. podniesienie gospodarcze wsi.
Powołany zostal już specjalny komitet redakcyjnv, który odbył jut w t~j
sprawie konferencje. Praca ta będzte
miała charakter zbiorowy i przedmiotem badań będą takie zagadnienia jak:
geologia, historia demografia, sytuacja
gospodarcza, uprzemysłowienie, kultura,
odżywianie, odzież itd.
SOCJALIŚCI URZADZAJA WIECE

.

c _

Fragment

rzeźni

miejskiej.

Zamiast brylantów

Akcja
ekspedientek sklepowych

p RZ EDWY BORCZE
W ubiegłą niedzielę klasowe zwif.(,zki
zau:odowe urzqdziły szereg zebrań {IJbrycZ/lych na których zebrani wyrazili
aprobatę uchwały słynnej konferenrji
socjalistycznej z dnia ~4 ub. m., odbytej
z udziałem Żydów i Niemców. Zebrania takie odbyły się w fabryce Eitingona, Hirszberga i Birnbauma, Johna itd.

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE
AKCJONARIUSZY "WIMY"
kupiła szkiełka
W dniu 1~ października odbędzie si~
L ód Ź. 19. 9. _
Związki zawodowe
L ó d Ź. 19. 9. - Eleonora BIum (Ce- nadzwyczajne walne zebranie akcjopodjęły akcję o unormowanie warun- gielnianą, 67) nau l. 7.achodniej pod nr. nariuszy z,akładów "Widzewskiej M (lków pracy ekspedientek w zakładach 54 zosŁala zatrzymana przez dwóch osob- nufaktury" Usze'ra Kohna.
handlowych. Wyloniono komisję orga. ników z których jeden podawał się za
Zebranie to będzie zdaje się niezwyknizacy jną. która ma zrzeszyć ekspe- emigranta z Niemiec.
diantki i następnie podjąć zabiegi o za- . M.ieli oni na sprzedaż sznur pereł le ciekawe. Według bowiem ustalonewarcie umowy zbioro\vej i uregulowa- 1 kolię 7. brylantami. BiżyŁerię te: war- (JO p01'ządku obrad przewiduje sit; mię
nie warunków pracy i plac.
Łości 15 tysi~cy zf zgodzili się sprzedac dzy innymi: zlożenie mandatów przez
Obecnie place ekspedientek wynoszq za dwa tysiące zlotvch. BIllmowa nie dotychc~a.sowych członków Rady Namiesięcznie od 30 zł wzwyż do 60 zł przy mając pienięd7.Y przy sobie, zost~Wjl,l dzorczeJ t Zarządu, względnie odwoła
12 godzinach i wi\,cej pracy dziennie.
własne kolczyki i pierścionki z brylan- nie niektórych członków i wybór noDążeniem organizacji jest wprowa- t~m .oraz adres, polecając się zglosić po wych, ustalenie wynagrodzenia. dla
członków władz fabryki, upoważnienie
dzenie ustawowego 8 godzinnego dnia pu.;!iląclze do swojego mieszkania.
pracy, unormowanie kwestii ubezpieDopiero, gdy oszuśc.i się ulotnili Zarządu do zbycia niektórych obiektów
czel' i wynagrodzenia.
stwierdzila, że za brylanty własne otrzy· na rzecz skarbu państwa.
W sprawie tej poczyniono już wsŁęp- mała tylko s7.kielka.
~ebra1l:ie ~o i jego porządek potwierdZl!Ją zda,1e szę nasze przypuszczenia wyne kroki u Inspektora Pracy.
RkłnrJowej 19 w Łodzi. Rnnnt'go opatrzyło po,"ora~one nleda~v,!o, że Ko/mowie mają .zato wie.
konczp,
'
W mieszkaniu własnym przy ul. Piukowej. L 6 d Ź . 19 9 . '"-:- W
. s k u t ekza
mzar Cf!l~OWlCt~ u~unąć s.ię z Zarządu
49 w celach umob6jez;ych zatruła ~ię kwasem ma. sezonu :v ceglelUJ.ach uległQ okresofabrykt t oddac kzerowmctwo w ręce
solny~ .25-ietnia ~t'nryka Gr)"?. D~.pcratkll weJ redukcJ i W okręgu !łódzkim tysia(' ?sób .T.JO:stronnyrh. nn ~nrawl' (ego zeprzewlezlOJlO do !zPltala.
robotników.
.
Jranw Jeszcze lJow/'ócilltl/.

I

RedukcJ-a 1000 robotn"lkoFw

ORĘDOWNIK, ~roaa, ania

SkODa III
·A

SPORT

Wyszedł

Poiska -

Włochy

wrzesnIa

1935

Numer

21ft

z druku Tom ' ))) "Dziej6w Polski"

Nakładem ,;Zorzy· warszawskiej wyszedł li: druku i SOtItał skierowany do wy.
ilylld (od 20 wrzeinla) prenumeratorom i księgarniom

Reprezentacja Polski
przeciwko Jugosławii

Ka'pltaon zwią'Zkowy PZPN ustalił nastę
pujący skład reprezentacjti Polsk.i na zawody z Jugosławią 25 bm. w Warszawl e: Madejlski, Gałecki, Sz'ozepani8ik, Góra, Nyw ,
Piec II (o ile DytJko nie wyzdrowiej!e), Piec I
PiQntek, Korhas, W ·ilimowski, Wodarz.
Drużyna jug{)słowiańska wysŁą-pi w
składzie: Glazer, H'llgl, Matesic, Lechner,
JazbilILSek, Kokotovk, Si:pez, Le8ni'k , Welf,
Antelkovic, Welker.
Zawody prowad~ić będzie szwedzki sę
dzia p. Eklind.

21

,-

Tom Ul nowego wydania "Dziejów Pol.ki"
pro!. Waclawa Sobieskiego,
Tom 111. wyszedł w opracowaniu senatora Stanisława Kozick:€.go i obejmuje
dzieje Polski od roku 1864 do 1938.
Ng 18193 /"
W drugim wydaniu ten tom III. ma :3 rozdziały zupełnie nowe (Rządy parlamentarne, rządy pomajowe. ostatnie lata)
Cena - 6 zt
Tom IIL zawiera stron 307+V.
Wydawnictwo "Zorza", Warszawa, al. Jerozolimska 17. P. K. O, 581.

U wag a. Tom II. "Dziejów Polski" (obejmUjący czasy od r. 1696 do 1864) wyjdzie z druku około 20. 10. rb., wobec tego zakupy całości "Dziejów Polski" w drodze prenumeraty trwają aż do dnia 20. 10. rb. na dotychczasowych warunkach, tj.
cena za 3 tomy - t5 zł., dla młodzie:ty uczącej, dla nauczycieli i ir.stytucji oświa
towych - zł 13.50, Wpłaty należy dokonywać jednorazowo w całości. Tomy I. i III.
pp. prenumeratorzy otrzymują natychmiast Koszta wysyłki obcią:tają wydawnictwo.

Natomiut bardm nikll' jest;.~ chod6w ciebrowych (52 jedn06tki). j
__L
Jeśli idzie o przyrost nowych po. m>e<al, W'
sierpniu 1938 i por6wnanie poszczeg61nych bezłt
z odnośnymi cyframi z lipca rb. otrzymamy n.stepujące zestawienie:
.
k
b I
nowych Jednoste przy ye
w sierpniu 1938 w lipcu 1938
og6łem poj. mech.
1439
1737
samochod6w ogółem
1060
1300
751
913
samochod6w osobo
samochodów ciężar.
166
118423
taksówek
92
autobusów
51
.62
353
..25
motocy kli
26..
12
pojazd6w specj.
Ogólnie można powiedzieć, że sIerpIeń rb. dal
ty.

Lekka atletyka
Słynny biegacz angiel~ki Wooderson zaatako'Wał w Oslo rekord swj ata na 1500 m, należąey

do Now ozelandczyka Lovelooka (3:47.8).
Woudersonowi nie powjodła sie próba. UJ;Y·
akał on bow iem czas 3:48.7. Mimo to wynik ten
joot lepS'zy o 0.1 sek. ad aktua!nego rekor~u
Europy i stanow i najleqJSzy w tym roku w)'nik
na §wjecie na powyżs:zy>m dystansie.
Porażka mistrza Europy. Na międ1:ynuOOo
wych zawoda.ch lekkoatletycznych w Sarpsberc
(Norwegia) niespod2iewanej poraż,ki doznal d'WUk.rotny mistrz I<~urCtPy, Holender Osendarp, ullt'
gając w biegu na 100 m Duńczykowi HansenC)o
wio Zwycięzca miał czas 10.6, Osendarp 10.8.
Hansen zwyc i E:'Ż,ł nadto w skoku w da,l I
wynikiem 67:> cm przed N()rwegiem Bra.keveł
dem 655 cm. (P A T)
Fantastyczny rzut dyskiem. Norwe~
Seerlie uzyska! w dysku na treningu fantastyczny wynik 54.83 m. Wynik ten lepszy
jest {) 173- cm od aktualnego rekordu świa
ta, będącego w posiadaniu Niemca Schreedera.
Wymieniony wy:tej wynik nie b~%ie,
rzecz prosta, uznany oficjalnie z powodu
braku dopełnian i a przepisów formalnych.

na), Woźniczak (HCP), Szymański A. (Ad- opinii. Sprzedd wyniosła poważną, jak na nasz
mira), Cichorzewski (Warta). Sobczak Br. ~~~t~' ilość 1439 nowych pojazdów mechanicz(Unia-Swarz.), Mikolajewski Cz. (Legia),
Zaznaczyć należy nadto, że w dalszym ciągu
Nowicki (Stomil), Kmiecik A. (Blask). Re- postępuje intensy_wnie wymiana zużytych jedno.
)
B
l
stek
na nowe. W sierpniu sprzedano 1439 nozerwowi: Kaczmarek 'V. (A d mIra, a cer wy ch poj. mech., podczas gdy liczba pojazd6w
(Stomil). Dropik H. (Pogoń), Zim.mermann zarejestrowanrch wzrosła w tym miesiącu za(Legia). Toliński (Pogoń).
ledwie o 865 Jednostek. Wynika z tego, że 574
R e p r. k l. B: Posko (San), Rasch jednostki nowe poszły na wymianę pojazdów zu·
(HCP). ŁawIliczak (Sparta-Pozn.), Geldner Żytp~~~zeg6Ine pozycje statystyki na 1 wrze(San), Waligórski (Britania), Skibiński śnia przedstawiaJą się następująco:
(Sparta), Celner (Britania), Bartkowiak Ilość zarejestrowanych pojazd6w mechanicznych
rejestracyjnie
T. (Britania), KamiIiski (Warta). Graczyk
stan na stan na
w sierpniu
T. (Stella-Żabikowo), Graczyk J. (Stella1.9.38 1.8.38 przyb. ub.
środkowe
Żabikowo). Rezerwowi: Kardacz (Sparta), og61em poj. mech. 54920 54055
865
Szymański H. (Stella-Żab.), Zbąski H. (Posamoch. og61em
39979 39581
398
samoch. osobo
24 694 24 303
391
W niedzielę reprezentacja Poznania
snania). Niemir B. (HCP).
samoch. ciężar.
8197
8145
52
spotka się z zespołem środkowych Nie"'
taks6wek '
5078
5119
41
miee. Jako przedmecz odbędzie się spot1439 nowych pOJazdow me- autobus6w
2010
2014
4
ł
motocykli
13516
13060
456
·
h
b
Piłka nożna
k anie zespołów klasy A i klasy B.
C h anlcznyc
przy y o
poj. specjaln.
1425
1414
11
Skład dru:tyn kapitan związkowy red
••
Zwraca. uwage fakt stosunkowo znacznego
Irlandia - Szwajcaria 4:0 (3:0). Spotkanie
... .
. .
.
.,
W sierpniu
przyrostu taboru motocyklowego, kt6ry rośnie odbyło sie wcwraj w Dublinie wobec 30 tysieer
i3mIglak ustalIł •Jak
następuJe:
S·lerpl(>
. ń ro k u b"lezącego, maJący
.
. t .
..
500 sz t 11 k • \,-y"SierpnIU
.
.
widzów. Najlepszym graczem na boisku był
. k (Ad . ) H -"'t
w h an dl u
przecIę me co miesiąc o
R e.p r. k l: A . S Ob'.I8Ia
mIra. o~
samochodowym opinię miesiąca .. słabego". mię:
zarejes trowano 456 Jednostek. Sierpień zazwy- p61lewy Dunn. ktÓry sam strzelil trzy bramki.
(StomIl), Knrat (LegIa), Frenzel K. (CybI- dzysezonowego, nie potwierdzi! tym razem teJ
czaj wykazywał b. znaczne osłabienie sprzeda- Czwartą bramke uzyskał Bradshaw.
War s z a wa Na zawody za.paśni
cze Polska-Włochy, które odhędą się dn.
2 października w Poznaniu, ustalony został
następujący
skład
reprezentacji
Polski:
waga kogucia - Rokita (Warszawa),
piórkowa - Marczok (Śląsk).
lekka - Świętosławski (Warszawa).
półśrednia Szajewski (Warszawa),
średnia Kryszmalski (Śląsk),
półciężka Jakubowski (Łódź),
cię:tka (Gwóźdź (ŚląSk).

Poznan' - NI"emcy

I

A

t

Jadwiga Czajkowa
lat 26. Pogrzeb odbędzie sie we wtorek.
20. bm. o godz. 5 po pol. z domu żałoby przy Ul. Staszica 24 na cmentarz parafialny na Jeżycach.

(l
·1

ELIBOR

W ciężkim smutku pogrą:!Jeni
mąż, matka, siostry i rodzina.

Nagłówkowe słowo (tłusto) 15 groszy, kaMe
dalsze słowo 10 groszy, 5 liczb = jedno słowo,
i, w, z, a - każde stanowi 1 słowo. Jedno ogło
szenie nie mo:te przekraczać 100 słów, w tym
5 nagłówkowych.

od najwykwintniejszyeh
do najskl'omniejszychpoleca po bardzo pny.tflPD.,ch ......

Cement, żelazo konstrukcyjne i handlowe, belkiikorytkażelazne,
b1acby żelazne, cynkowe i ocynkowane. karbid do oświetlania i spawania, gwoździe, wapno, gips oraz inne materiały budowlane
poleca po cenach konkurencyjnych le składu i wagonowo

przełyWllZT

Pozna:ń

MEBLE

\17" ~;;iel, Koks i Drzeuro

Dnia ·16 września 1938 r .• za~neła w Bogu po kr6t·
kich lecz ciężkkh cierpieniach, opatrzona kilkakrotnie
Sakramentami św.. moja najukochańsza żona. c6rka,
si06tra, IIzwagierka l ciocia, ś. p.
Z Wallertów

I

Oddział

w

Łodzi, Kilińskiego

OGŁOSZENIA
Ogłoszenia wśr6d

I

Wiatrak

m e d a l e m
Wytwórczość

sp.A..ke.Handl.PrzemY8ł~ ~

Ł.

i toalety na dogodnych warunkach poleca Fabryka Luster 16. zefa Ligocklego, Ł6dt, Dworska
I 20, przy Baluckim Rynku. T.leI fon 246-31.
n 18 255

c

70" Tel. 204-95

ł

I

101-73

Znak oterty naprzykład: z 18923, n 2745, d 1790
i t. d. = 1 słowo.
Drobne ogłoszenia w dni powszednie przyjmuje
się do godz. 10,30, w soboty i dni przed~wi,,
teczne przyjmuje się do godz. 9.25.

DROBNE

I Piekarnia· cukiernia

.

Zecer

I

zabooowlllThiaIDi gospodarczymi. 1 dla młodego rzutkiego. skład pa- z ~kladem i mieszkaniem w. Ke. . w"U
........
_;....
. I'1lIb/'
'---; ml3.S
. to poW .\a t owe Jęcia.
pme. Rynek
od zaraz do wyna·
morgą
Z1eI1l>l
e,"'a'W~
plem. t ywu",u
Zgłoszenia Adam KarolewPanna
ski. Kepno. Rynek 33.
32, mieszkaniem, praeuje, ~ s·przed,a NiśkiewUcz, SiedHk6w. Oferty Oredowil1ik. Poznań
prima przy Poznaniu, ir.ma kawalera - wdowca. eta/ej P<l'w1at Kep,no.
n 18 373
n 18 318
n 18372
prag,v rzemieslnika. Oferty
weJlltarzami. zapasy. Rutkowski
Oreuownik. Łódź pod .. 22-222".
Poznań, P6łwiejska 5. zd 83 811-2
n 1824'2.-=-_ _ __

•

25 letnia

•

m~tnlL szuka męża na lItanowisku. Zlrloszenia fotografią Orę·
downik PQoZnań zd 85 116

na wystawie
Polska 1937 r.

LUSTRA TREMA

J. Borkowski ~

drobnych: t.lamowy mlUmetr 30 gro.izy.

Okazja

A. KOPROWSKI

Ud:!, Zgłeuka 56, tel. 228-00
F-ma nagrodzona z ł o t 'Y m

li

26. SZUKA POSADY

akcydensa. tekst. kalkulator. po.
szukuje pracy. Łaskawe ziłOllze.
nia: Czestochowa. Aleja WoIJlo,
!lci 18...Praca Polska".
N 18195
- - - - - - - -_ _ __

Emerytka
inteLigentna
lat 50. z %o!lajomośoi,

Ogloszenia do 30 sł6w dla poszu- dobrej kuchni zaj,~ie. ai~ domt;m
kujących posady w tej rubryce IlLb chorą osobą. ZIe1ińeka. Gnie.
15,35
utwory
char.akte·
cert
rozrywkowy
(ork.
i
80l.)
obliczamy
po jednej trzeciej cenie uno. Witkowska 53. n.g 17 51~t20
OGÓLNOPOLSKIE
r,styczne
plyty;
17,00
pod
poSztutgart
Melodie
J.
Straussa
d b
h
P ~nna
łudniowym słoiicem płyty; i utwory Hayd .. a : M~zarta. 17,00
ro nyc .
~lu2b5. pprzystoma tgot6w.kki 2.000
środa, 21 września. 21,00 ,.1'0TZądk1 jesienne w ogród- 17 00 Kiinigsw _ -WA~ierska
27.WOLNE MIEJSCA
"""
ana na sPoznań
anowIs U. 0.
o t· 2205
'
•
~~
b) l nn.•
ferb IOrędownik
6.15 s,lld)'cJa
P,Oranna; 11.00 kach'" ' .2200
'
s~ r,
, .B y, j. muz.
skrzypcowa.
nastę·prue muz.
zd 85 64U
,.Leśne rachuneczki" - słuchowi· goszcz .. a)
Dawne szkolructwo wspólczesna. 18,10 BerlIn - Muz. _ _ _ __
sko dla dzieci młodszych; 11.25 bydg<?S~le. b) ze~p6ł solonowy L. kameralna. 18,20 Monachium
Dwóch
Rzemi 'lnik
muzyka baletowa - plyty; 11 57 Kwasmka.
KCtncert k!lmeralny. P. Parislen
Fryzjerka
zdol>nych akw.ilZytor6w do łl'ue-,
od"
es.
sygn.a/ czasu; 12.03 aooycJa poKrak6w - 810 muzyik'llekka - - Symfoma g-moll Mozarta. Pra- ptJ.s,zu,)ruje pOE!ady od 1 10 Oferty w miejscu i na prowLncjd pOMU_
~sr lZ!e1n~~ &2lllika zon.,. - łud'l'llowa; 15.15 .. Wszyst·k:ego po płyty' 1125 plyty z Warszawy' ga - Muz. lekka. 1 1,15 MOna- R b k C toch
v{
kuje poważna firma od zus,z
lor'1N~7
opaille, Poete Re- trochu".- audycja dla dzied; 14,00 'mu~yka obiadowa _ płyty: chium - Muz. ws·r6łczesna. a· ęe a. zes
owa.
arszaw· Oferty OredowlJlik Poznań
.
El 8JI! e
-..
zd 86101 15.45 Wiad. gOE!'podarcze' 16 fI:O 15.10 wiad. gospodarcze: 15.15 Kiinigsw. _ Koncert rozrywkowy ska l. 137.
n 18004
n 18 ~1
!oncert .r02l~yW'k()wy; 16.ł5 W~t budycja dla dzieci: a) &k.rzynka, " w~k. triil oraz kwartetu sa~Kawaler
_ko SOWiookie po ..cz)'stkach, b) .. Poczytajmy sobie", c) płyty; sofoJllst6w I sol. Ryga - Melod.e
l>at 35, fachowiec 5000 gotówki. 17.00. mu~y.ka ts,neczna w wyk. 1700 Skrzynka og6Lna'" 17 10 operetkowe. 19.45 SztutgartIPO:mla panne do lat 28. kt6ra ma MałeJ Orkiestry P. R.: - 18.00 M' '''t
k
t t
.. '
'k E
S k
ł' 2000 B
a;81lIl,i~owlłillie do k~iecl7wa, coś. Rośliny owad<ńerne' 18.10 recital k" mla nry war e owe w wy:
rna ac z p. y t .., '
rukseJa
ik I . k
t6 k'
skrzypcowy Z. Roe~nara (z To- w8:rt.eu emyczkoweg~ R.ozglośm fr. - . ,Pagamna
op. Lehara.
j>'w~e gO w I.
el matrymo- runia)', 18.45 •• 0 dw~u~nastu roz. kra.k., 21,.~0. .J. Kęd2Io.ra ... Pani Droltwlch _ Koncert symfonicz.
~:~~~2~ef1JYIJ1'f:.aa: fO~~~8~ bójni>kach" _ OPOWieść R. W. Kaletowa , 22,00 sport. 22.05 ~on· ny z Queens-Hall. 20,10 Wiedeń
Berwil1sikiego (dokońozenir,); 19.00 cert rozrywko·wy KatOWIC.
_ Koncert symf. 2CJ,3U Lilie _
r~. Śpiew. M. Zabejd)'-Sum;c·
Ł6d~ - 6,20 i 11,25 pły.ty; 13,45 Tr. z Opery. 2050 Sztokbolm _
Leśnik
kiego;
19.20
pog.
aktualna;
19.30
f.ragmenty
z
oper
R.
Wagnera
_
.' "
wdow,iec na posadzie. lat II!!, , .Jesień za pasem" koncert płyty; 14,15 giełda; 14.20 muzy- K01J.cert fl!harmo~lI. 2~.55 Prata
bezdzIetny poszukuje żony do lat r02rywkowy.
Wyk.:
Orko
salonoka
obiadowa
płyty;
15,15
audy.
:SymfOnia
,.Jesienna N()waka.
26. Majątek dla wSP61nego dobra
Koncert w;epożądany. Panie miłe i gospodar- wa 120d. dyr. LesL.Czyń&k.:ego. E· cja dla dlZieci: 1. r02Jm()wa , 2. pły- 21,00 Mediolan Ketel· czorny. Rzym - .. Lac8sea Innane zechca swe zgłoszenia prze- wa NOWicka - skrzypce, St. Kru- ty; 17.00 u1w()ry A.
zer
bas.
A.
Bryzek
akomp.
bey'a
płyty;
17.20
"Wesoły
Dy.
morala"
oPt.
Lombardo
i Simosłać dó Orędownika Poznań
I konferaruder: 20.41) dzienni,k; mek z Komina" - pt, "Wrześnio- niego. Wrocław - Melodie i rytm
zd 86102
20.55 P()g. aktualna: 21.00 .. Po- we hooki"; 21.00-21,10 poradnik - do tar'ica. 21.10 Berlin - Wią
rządki je-sienne w ogródkach" sportowy: 22,00 &port; 22,05 kOill' zanki melodij. 21.30 Florencja _
SPRZEDA2E _ . . pog.; 21.1.0 k()ncert cl '()!l:~owski w ~' ('rt życzeń.
Muz.
dwufortepianowa.
22 00
wykonanIU M. 'l'rombllll-Kazuro
K
.
.
I a .
'.
Tr. do Niemiec; 21.50 sport; 22.00
atowIce - 5,1~ a'wdycJa po. '. tiu - Muz. z płyt 22,05 DrOlt·
k()ncert kameralny w wyk kwar. ranna - płyt; 6,20 I 11,25 płyty z vr lch - Muz. na org&nach 'Vu.r·
N ależności ziemskie
P. R. 1St. Wloda~ki _ \y-WY: 14,00 .koncert ~y c zeń; 15.10 II~zera. 22,l~ qslo - Muz. symfo·
rozłożone pr2ez Urząd Rozjem- tetu
giełda: 15,la "Kuklełki 1<I~skie' n.lczna. 22,2 Kope:.haga - Octe!
czy w okolicy 'Vołkowyska i Tu- I skrzypce Eug Skowroński
II
skrzypce.
H. ''l'I'Wnek _ ;I: PI.on niesiemy plon": 15.35 chńr opus 20 Mendel~soh:!1a. 22.30 Wie·
szyna pod Łodzią na 0~61ną sume :rJ 23.000.- płatne JUŻ i od t6wka. J. Mi·kul~d _ wioloncze. ml(~dzys2!koIIlY - plyt)·: 17.00 mu- ~e(1 - Muz. wledell~ka (ork. sol.
1940 roku korzystnie do sprze- la; 2~.511 pr2plrląd pras)': 23.00 ~yka taJle~na w w~k. ~. ork ie. I .k~' artet waltornist6w). 23.00
dama.
'l'ermin sp/at 14 lat. _ os-tatme wIadomości.
s~r~P. R., 21,00 J. h .edzlOra: Pa· KiiDlgsw.
Koncert
symf.
g[erty do składania Oredow1ll
aletowa; 22.00 koncert rQoZ- Sztut~art i WiedeJi itd
M:
........ Łódź pod .. BRnk",
j]ik-~()S~'
.~r\
tane<;znej
k'
"Asz
Wiedllla.
23.10
Hilve;8~
l u.=
_ _ _ _..:n 18506a _ _ __
,
S111 n'-a plosen "I.
MulZ. organowa. 24,00 Frankfurt
- Co ty właściwie robisz?
Toruil - 8,10 od Offenb'acha
Wiatrak
do Kalmaa - przegl)ąd operetek
cie interesy. Na tym najblHszym ostrym zakr.,.
'!! cąłości lub częściowo. śmigi.
płyty: 11,25 muzyk:. kwartetozaluzJe. Fr. Cichy ZakrzeWI) wa
nachlUm). 1\t:onachmm .. sprze
i plaster angielski automopl,ty; 13,00 dla każdego
poczta Palędzie.
'zd 86 021-2 coś - płyty; 15,15 rozm()wa z
16 "" Kii'g
. L'"
K
muz. operowa, a nastepnie muz. blhstom.
,I1V
Dl sw. lIpS .. on- rozrywkowa.
'("Prag. P.")
dziećmi;

I[

I

Humor zagraniczny

'N'.

l§ąlf·.l8l1.,n- k~;~::r~rtcn:r(~. g~iiZ~~s:M;
Wł06ka
-~J~iWJ~

O~łoszenia l-lamo""., milimetr lub je~ ~lejece 1t08.atuJe: W' awyczajnych na atronIe 8-1..
. .
mowej 15 iroszy, na Itrome redakCYJnej (4·lamowej): a) przy końcu czełci
red H kCl'JneJ. 30 .~rosz7 . b) ~a. stronie czwartej 50 grou.,. c) na stronie drugiej 60 iroazy.
~) na etrome WIadomości mleJscow)'cb 1.- Ił. Drobne ogło.,zenia (najw)':!JeJ 100 1/6w. w tym
~ nagI6",:kowr ch ) s/owo nagl6wi>'owe drukiem tłustym, 15 groszy. katde dalsze B/OWO 10 gron.,.
Ogloszema w~eksze wś~6d drobnTch poczynając od ostatniej atronT. l-la.mowy milimetr 80 iro.
szy. Ogłoszellls sko~phkowane. !(, zastrzetenlem miejsca - od poszczeg6lnego wypadku 2Qł/.
n~dw.yżki. OglOE!~ellla do bieżącego. w-,dania przyjmujemy de> II'OrJziny 10.80. • d~ wY<1all
medzrelnych I. 8wląt~ZJ?ych ~o iod:&lDY 11,80 rano. Za b~edT drukarskie, kt6re nie zniekształcają
treści oglOllzema. admmlBtraCJa nie odpowiada. Ogloszema przyjmujemy tylko ~ oplatą ~ g6ry.
Nakład ł ezo::lonkł: Drukarnia Polska B. A. 'IV Poznaniu. - Konto P. K. O.

•

śWdie~ne
alę jodynę,

bandaże

Prenumerata Z Po1ace a odn~zenieDl cuet-, do domu mleelecznle (11 raJy W' tnodnlu)
.110 .al. sa I'ramc. miesięczni. od 8.00 III do 6.00 Ił (załetnie od kraju)
Ad res
redakcji I administracji cent aln j' P
r \ '
•
.
33·07, 44·61. 85-24, 35.25'
r
e. ozna. 8111'.. MarCIn .70. Te/efony: 40-72, 14.7&,

MPOwledzialny: Jan Plazak I Po~a~~adZ. ~9a orą.z dw n~C~1.liele I ŚWleta tylko: 40·j2. Redaktor
Wlad~sław Msciąg, ł..6dt uJ. Piotrkow k 111 Zla omo C!
art)'k~ly & m. Lodzi oopow;ad&
FranCiszek Prz)'tardki • Poznania _ Zaa oiio a ('K{onJ~f!I WlelklegC! Pomorza" odpowiada
a Poznania. Rek.opis6w nieiam6wionych I~:~a\ . re I!m., odpOWiada Antoni LeśniewicI
padk6w, BPowodowanycb Iii. wyższą
k6d
CJa .nIa zwraca. W ruia wy.
odpowiada za dostarczenie pisma. a 'p~!~~8~erat:rz:~·adzle, .atrajk6w IdtP .. wyd!lwni~tw(). nie
Itarczonych numer6w lub odszkodowania.
HI maJll prawa
omagaJ\lS 1141 nledoPoznali 200 149. Poczto"". konto rozrachunkowe: POZlla1ł 8, num.er kartotek 03.

li

Numer 216 "

ORĘDOWNIK, środa,

dnia 21

przeznaczono mi celę na trzecim pię. Zmęczone trzydniowę. Jazaę. p<>Clą- trze.
glem z trudem mogłyśmy iść przez
Coś w czternaście dni pózniej' staml'asto. J e d na z t owarzYSzek niedoli
.
kt·
' wiono mnie przed wyższym urzędnipolska zak-onmca,
ora
na
krótko
prz d
. . .
h d
kiem GPU celem przesłuchania. Urzęd~ flęzlemem przec o ziła opera- nik ten, typowy Moskal, był starszym
'~h~l~a ś ~~ejmkiSgZłki .i, ~ię.gle łje~zcze była człowiekiem, o włosach poczynających
, le o a ISC zupe nIe. Zwróó
"cilam się ,,,ięc .do dowódcy eskorty z pl' szyć siwizną· Zadał mi najpierw
· prośbą, by zechcIał uwzględnić ten stan kilka stereotYPowych pytań o miejscu
.'.
ł . . d
urodzenia, rodzicach, pracy itp., po~ m~ .Z~11u~za J~J . o odbycia długiej
d
d'ć'
I ucu~zll\veJ drogi pIeszO. Żołnierz dał czym zaczął mi owo Zl , ze przynależność moja do Kościoła katolickiego
.l b t l
d
.
ru a nę, o powiedz, ż,e jeŚli uwię. ć
.
d
ZlOna
zdoI n..,
"był
· popeł- musi mle czysto polItyczne po stawy.
.
a W t ym s tallle
lllĆ "przest~pstwo", to musi również
Jesteście, towarzyszko, wykształcomaszerować.
k . t
, Tknę. oble ę., a zatem nie wierzycie w
.
a szłyśmy bocznymi, wyboistymi Be""". Proszę się szczerze przyznać, I
~licami sow~ec~ie.l st.olicy, wspólnie z
Jedenastu wIedzmaml, które śpiewały
bezwstydne piosenki i rzucały sprośne
.okrzyki i klątwy.
. Za nami w niewielkiej odległości
postępowała banda apaszów i włóczęgów natrząsaję.c się z nas i szydząc
2. ) '

n:

września

1938

Strona t

chrześcijańskich

wierzeń prze chowywać ma w sobie ów czynnik życia,
energii i myśli kryJ'ocy się pod słowem:
~
dusza. vVedług mnie
dusz"... człowi&ka J'est po prostu J'ego energia, z której
wyczerpaniem się ginie człowiek.
_ Ależ sę. przecież fakty niezbite,
stwierdzające. . .
_ Zapewne myślicie, towarzy~ko, o
spirytyźmie. Stukanie stolika, czy hart l
. d
d'
i
ce a erza me owo zę, Jeszcze n czego.
Bo przeciw temu wysunę,ć można dzie. l i
t·
k
h
Slą.t r argum~m ow i tez nau owyc,
które z takim samym powodzeniem
k
mogę. być przedsta \-viane, ja o niezbita prawda.

.~,,---

niemiłosiernie.

\V więzieniu przypadało akurat na
ten dzień sowieckie święto i uwięzione
kobiety zabawiały się jak tylko mogIy najweselej. W sprzę.tniętych korytarzach urządzono maSOWe wyścigi
z zakładami. 70 do 80 kobiet zupełnie
nagich, . o ciałach od stóp do głów potwornie potatuowanych biegło do oznaczonej bialę. kresę, mety. Inne, również kompletnie nagie, przyglądywały
się widowisku z szatańskim chichotem
i prowadziły ohydne rozmowy, rzucały bluźnierstwa i przekleństwa.
Nieco dalej klęczała stara zakonnica - jak się później dowiedziałam,
przełożona
jednego z moskiewskich
klasztorów, a obok niej zaś mlodziu tka. szesnaście lub siedemnaście
lat licząca dziewczynka. Biedna si erotka płakala głośno tuląc się do zakonnicy, ktńra kryła ję, swoim szalem,
by dziewczę nie patrzyło na potworne
"'eseJe czarownic. MimQwoli pomyśla.łam W uqręc"eniu, jakie cierpieć musi dusza aztracona w strasznym towarzystwie potępieńców.
Pobyt w tym plugawym więzieniu
h'wal dla mnie - dzięki Bogu - tylko
trzy dni, po czym uzbrojeni od stóp do
głów gepiści przeprowadzfli mnie do
o~ławjol1.rch
więzień GPU na Łub!ankach Nr 2. Jeszcze raz więc muSIałam ·odbyć pieszą. wędrówkę przez
· Moskwę, tym razem jednak bez towarzyszek, eskortowana przez dwóch żandarmów. \V więzieniu na Łubiance

że towarzyszka tylko z politycznych
pobudek należała do Kościoła.

mu, ż·e osoby da1e k oOdpowiedziałam
więcej wykształcone ode mnie, a
'r
nawet uczeni o śWiatowej'
Shl'.':ie, nie
tylko, że wierzę, w .. Boga, ale nl'l~' o są
.
szczerymI, gorę,cymi wyznawcaD.~ l' a·
tolicyzmu.

j

Gepista uśmiechnął się ironicznie.
Jak towarzyszka może pogodzić
wiedzę z religią? Istnienia Boga nie
udowodni się niczym. Tak samo nie
możemy dać wiary w pozagrobowe
istnienie duszy i niewiarę tę rozszerzam do żyjącego człowieka czlowieka z krwi i kości, który według

- Zupełnie słusznie. A jednak...
Czy nic towarzyszowi nie mówią. te
historie o nadprzyrodzonych zjawik h t f kt
l I . t
.
S ac, e a y nag yc l III erwencyJ
1
h
ś"
.
J
'
)
N
umdar YG w WleCle zy IJ.cyml aprzykI
a...
- Ależ to zwykła gra rozbujałej
wyb . . l l'!
ł
i
.
o razm ue ZI przerwa m geplsta. - Nie ma najmniejszego sensu
wierzyć w "nadzwyczajne zjawiska",
"strachy", "duchy", czy "cuda".
- A ja mogę na dowód przrtoczyć caly szereg konkretnych faktów, gdzie o
złudzeniu mowy być nie może, bo zjawiska obserwowane były zbiorowo przez kilka osób. Tam chyba zludzell
nie bylo .. ~

- Mogło by~ przeczucie, plastyczne
przeczucie. Mogła też tam występować
telepatia. Pod wpływem nadzwyczaj.
nego skoncentrowania myśli daneJ' J'adnostki, inne ulegaJ' ..... sugestii. Ot i cala filozofia! ...
Dobrą. godzinę trwala jeszcze taka
sprzeczka. Gepista starał się wpoić
. .
we mnie swoje twierdzeme, ze wiara
nie da się uzgodnić z naukę., ja
zaś anI' przez chwilę nie myślałam rezygnować z własnej obrony i stanoWczo odpl·n.ralam zarzuty bolsze"'l·ka.
v
'"
Wkońcu, widzę,c że mnie nie przekona:,
oświadczył, iż jestem dzielna przeciwl1iczka w dyspucie i, że będzie chciał
jeszcze raz ze mnę. porozmawiać.
Zapytałam o jakie występki jestem

oskarżona, bo to, że jestem katoliczkę.

nie jest chyba przestępstwem; przecież żadna sowiecka ustawa nie zabrania mi wierzyć w Boga ...
- O tym pogadamy następnym razem - brzmiała odpowiedź.
Przesłuchanie było skończone" i żolnierze odprowadzili mnie' z powrotem
do celi więziennej. To,. że będę jeszcz~
taz przesłuchiwana nie przerażało
mnie wcale. Cóż mnie to mogło obch()dzić, jak GPU sformułuje oskarżenie?
Wiedziałam, że nic nie zmieni mej do·
li więziennej. Maleńkie. okienko celi,
w której bylam zamknięta wychodziło
na zewntęrzny dziedziniec budynków
więziennych, dlatego też wzrok mój
mógł widzieć tylko niedużę, cząsteczkę nieba. W okół panowała śmiertelna cisza, że słyszałam bicie wlasnego
serca. Od zewnątrz nie przedostawał
się do więzienia żaden, najsłabszy nawet glos. Gruby podkład filcowy na
deskach korytarzy tłumił nawet kroki
wartowników i dozorców więziennych,
którzy w dodatku obuci byli w filcowe
trzewiki.
Rozmowa głośna była naJ'surowiej
wzbroniona. Gdy się kto z więźniów
zwracał z zapytaniem czy prośbo do
'<'
wartowników - czynił to tylko szelltern, przez zrobiony w drzwiach celi
otwór. Przez tenże otwór, zwany pospolicie "judaszem", dozorcy, również
głosem przyciszonym, wydawali rozkazy i polecenia, oraz podawali nędzne
pożywienie. O godzinie szóstej rano i
o szóstej wieczorem wyprowadzano
uWięziohych do ustępu. Każdego więźnia eskortował uzbrojony żołnierz do
samych drzwi klozetu i z powrotem.
(Cią~ dalszy nastąpi).
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MICHAL

WODZYŃSKI

Próba zaufania
HUMORESKA
Nazwisko miał nie ażeby - Faja;
za to imię, po prostu romantyczne Ludomir. Całość wyglądała ' nie najgorzej.
W biurze Faja miał opinię takiego
sobie "letkiewicza" i trochę zarozumialca, ale na ogół miano go za miłego

?:.

Chłopca.

Zawsze wesoły i pełen werwy do
wszel,akiego rodzaju "kawałów", z których cieszył się personel tego nudnego i pospolitego biura, w którym Faja
pracował już od lat paru w wydziałe
kasowym.
Pracownik z niego, należy to przyznać, był całkiem dobry i, nie licząc jakichś czasem uchybień i pomyłek, zresztą. zawsze doraźnie wyświetlanYCh,
nic nie mą,ciło normalnego biegu służ
bowej kariery pana Ludomira.
Miał on ją niejako zapewnioną.
Dziś jest on pomocnikiem księgo
wego, ale już - już ma awansować, a
jak tak pójdzie, to z.a kilka lat moż~
· zostać nawet szefem całego wydziału.
Ale ... musi Faja powoli się statkować i nabierać powagi i solidności. Teraz to jeszcze nie potrzebne, toteż nie
opuszcza go nigdy jego beztroski i lekki nastrój, a jego światopogląd zabarwiony jest stale na różowo.

Faja był w swoim żywiole. Kroczył
pod rękę z dwiema najweselszymi i
najładniejszymi koleżankami, nie ustając w opowiadaniu co najlepszych
kawałków ze swego obfitego repertuaru. vVesoły nastrój panował, jak należy, w tym młodym towarzystwie.
Gdy, dzięki znajomości terenu pana
Ludomira, znaleziono miejsce postoju,
rozłożono się na małej polance i porozkładano na kocu przyniesione zapasy.
Pokrzepiano się mocno i "wyborowo", bo tak wypadało z programu.
Gdy po jakimś czasie młode szczę
ki i mocne zęby "dały radę" większej
części przysmaków koleżeńska ich
pogwarka stawała się coraz bardziej
ożywiona.

Mówiono oczywiście na tematy biurowe. Ot, takie sobie troski i kłopoty,
projekty i domysły tego urzędniczego,
skromn€go światka, w którym każda
kilkuzłotowa "podwyżka", awans lub
przesunięcie, mi.ały już poważne znaczenie.
Faja sypał jak z rękawa ciekawymi
nowinkami, dotyczącymi "ruchu służ
bowego". Toteż słuchano go z niemaIym z.ainteresowaniem i podziwerp. dla
tych jego wiadomości, które posiadał,
jak sam to mówił, z najlepszego źródła.
W pewnej chwili odezwał się milc?;Q.cy dotychczas "I{aczorek", jak go
przezywano w biurze.
- Powiedz no, Faja, ską.d ty się dowiadujesz o tym wszystkim zawsze
pierwszy, to po prostu zdumiewające.
- Widzisz, .Kaczorku, - brzmiała
wesoło odpowiedź Fai - o ile wiem to
Jakoś z początkiem wiosny, mimo i owo, może ~ięcej jak wy wszyscy, to
dlatego, że ja posi.ad,am szczególne zaskę,pych jeszcze jej oznak, cały biurowy personel z panem Ludomirem na ufanie u szefów, a n.awet i u dyrekcji,
rozl'~miał si~
czele wybrał "i~ pewnej niedzieli do la- i r-3ł~t w trm sekret...
sIw pcclml('j,.k,:~o.
l)[ll1 Lllllc;n-ł ir.

*

Kaczorek, sceptyk z natury, badał
Następnego
dnia, W poniedziałek
dalej:
już przed
plerwszę. Faja z Kaczor- No, tak to każdy może powiedzieć kiem, jako "delegatem" ogółu czato- zaufanie ... Ale jakież ty masz na to wali przed gabinetem dyrektora w ko- .
dowody takiego aż szczególnego zau- rytarzu, aby, gdy ten wyjdzie, udając
fania?
się o tej porze na śniadanie, sprawdzić
- Chodzi ci o dowody? N o, to bę zawartość jego kosza do papierów i ...
dziesz je miał i to nie dalej jak jutro. oczywiście wydobyć stamtąd list, któ- Jakiż to będzie dowód? - pyta- .ry Faja bardzo kunsztownie spreparował i wysłał w przedzień. Stali, kry~
no dokoła z zaciekawieniem.
- Nie powinienem wam może o jąc się za wieszakami w korytarzu,
tym mówić, ale, że chcę, żebyście się gdy ukazał się dyrektor. Spostrzegł zaprzekonali, więc niech będzie. Słu raz pana Ludomira i zawoławszy na
niego, krótko się odezwał:
Chajcie więc:
- A, pan -Faja. Proszę do mni~ za- Otóż, dla dostarczenia wam doI poszedł ku wyjwodu, jak tego chce Kaczorek, ja sam raz po drugiej. ściu. Rzucili się teraz obydwaj do gazrobię taką oto próbę zaufania, jakie
posiadam u zwierzchności naszego binetu. Ku wielkiemu zdumieniu
biura. Już to obmyśliłem teraz.
Oto listu w koszu dyrektor,a , nie było.
napiszę sam na siebie taki list, że niKaczorek spojrzał spod oka na.
by ktoś, bezimienny, przestrzega dy- skonsternowanego Faję i szepnął jarekcję co do osoby takiego Ludomira
koś ponuro:
Fai ... rozumiecie?
- Niedobrze . .. A do tego "Sam"
- No, no i co z tego ma być? kazał ci przyjść... obawiam się, że
pytano ze wszystldch stron.
ten twój cały pomysł z tę. próbą zau- A to ma być, że dyrekcja jak 0- fania może się skończyć całkiem inatrzyma owe pismo, pisane rozumie się czej, niżeś ty sobie uplanował ... na maszynie, to oczywista natych- Mianowicie, jak? - bladym gło
miast ... wrzuci je do kosza. Chyba że sem pytał Faja.
lepszego dowodu zaufania nie będzie?
- Ano zwyczajnie, że mogą cię
Bo rzecz jasna, jeżeli się ma do kogoś
wylać z biura, brzmiała odpowiedź
całkowite zaufanie, to żeby nie wiem
jakie anonimy, to ni~ nie pomoże: wy_ Kaczorka, który zaraz sobie poszedł
rzuca się je do kosza i nawet ten, kt6- do wydziału.
rego one dotyczą nie będzie o tym nic
Faja został sam w korytarzu. Stał
wiedział. Zrozumieli~cie teraz!
Che, głęboko zamyślony.
che, che ... dobry kawał, co, Powstała teraz dyskusja. Jedni uważali, że w takiej prÓbie jest duźo ryRzeczywi§cle, jak się okazało po
zyka, drudzy sądzili, że wogól.e ano- powrocie dyrektora - "próba" się panim to jakOŚ nie wypada. inni znowu nu Ludomlrowi nie udała.
.
znajdowali cały pomysł Fai ia}w barSmętna pr7.PDowjponia J{$1"7('1\1.~a _
uzo c10\\'C·;plly.
, "pCllliJa. ili~ co do joty.
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Zainteresowanie meczem jest olbrzy:
roie. Wszystkie bilety są od 2 tygodm
sprzedane! Przychodzi do nas do hotelu
dużo ludzi żebrząc o bilety za wszelką
cenę. Jak~ś pOCZC'l\Va babinka - Polski
nie widziała od lat - blaga, ż eby tylko
wygrać, bo synowie będą na ~ec~u i ch.cą
się Polską poszczycić, choć Jej me zI?-ala,1
I taka mała łezka w oczach starowmy.•,
Naturalnie! Wygramy! P o l s k a musi
. Ił·.;
O d
··;a")
wygrać - dla swoich synów. Nie zawstyJ
(Od specJa nego wys annlaa " rę ownla
dzimy Jej, babciu, nie! ... Tu ~ie c~odzi. o
Wsiadamy i jedziemy dalej. Okoli.ca ten kawał skóry. nadmuch~ne], ~ u l d z l e
\
piękna Na prz emian "óry i doliny. Jedzle- o P o l s k ę! Wjemy, babcIU, wIemy!... I
"."."
my au'tostradą, łączą~ą Drezno z T?ryn: .jeszcze ~oś, C? za serce. c~wyta: Jeszcz.~
,
ią Jedzie się jak w bajce. Wodarz sIedzI Jeden mIły gosć z pozn~ma. ks. prob: ChI
taclHimetr. 70: potem 80; 85, 95 - dociąga- I~mer. Odpra~\'i mszę sw. n~ naszą. mtentk'
'm to mif.·aJ·ą naa samocho- cJę. Cala druzyna wraz z klerOWD1ctwem
my se l a ml o
..
.
i
udaje się w niedzielę do kościoła na nady. Na. t~kleJ' . drodze zatraca SIę pJczuc_e bożeństwo. Krótki spacerek i lekki obiad,
szybkosCI: .Autobus p'm e s · ę 200 mel.rów w po czym odpoczynek i przygotowanie siEl
O'órę Jakis feudalny zamek To Augustusd
.
".
. Zame kl 'rolast)
"
teJlze
" nazw Y, założo-o .
meczu.
burg.
. . .
ne "przez księcia saskiego Augusta II . Krotko przed godz. 14 za]ezdza przydziś szkoła dla przywódCÓW partii. Na wó~ca sporty von .Tschammer. u.nd Osten,
zamku pełno url!odiców sudeckich Prze- z mm llczm .dygmtarze p.artyjm ~ mu~
. ..
A
b
'. . d'
ł b ; szyję
durach. NaSI chlopcy robIą "powazne mlJezd~amxuto us zJez za na e i . '
ny". Zdają gobie sprawę z zadania, które
w d~ł. Ciągle ~: ąs~a droga p~zez.vza Zl~lO~ ich czeka. A słoneczko pięknie przygrze\\zgol'Z~. raz \\ . dol , to ~no\\u .' gę .
wa _ jest ciepło. Ale oto i autobus. Że
plękna jes~ Zlem :a ?akson~k.a. l\1.lJamy .mla- gnam się z por. Kreyczim, który na RWD
stecz'ko I!'la~e. ~łonc~ WCląZ, n~m dO~leka, przywiózł naszych poznańskichh kolegów.
upał staje SIę llleZnOSn)~. Ukoł) s~~y . Jazdą, Wystartuje o 16 w drogę powrotną, zabiezasypia Góra, p.otem WII mowsk.l l JeSzcze rajf\c bezcenne filmy Zie~onackiego wr:az
dwóch trabantow. Ale oto. l mlas\o . . P<? z nim samym do Poznama, byś Ty, roIły
trzech godzinach j1azdy staJle~y zgło~llJal1 nasz czytelniku, mógł już jutro oglądać
w hotelu. Śpiochy s ę b~dzą l ruszr.J~ na w "K\lrierze" wyczyny naszej narodowej
obiad. Po obiedzie kr:Hkl odpoczynek l n~, jedenastld . . Siadamy z drużyną w autostE;'pn ie kąpiel w łaZienkach. To bylo naJ- busie. Okrzyki i nieopisany tłok przed
,r;rzyjemniejsze.
hotel ero. Jedziemy. Trochę w górę, to
.
.
dl'
d 1
i
znowu w dój i już zdaJa majaczą kontury
Gauchel st1'zela pie1'lt'szq b1'am1cę, W czym bezskutecznie usiłuje mu przeszko~'uż przed .k0I~~Ją
1 nam
os; o\,,:ne stadionu. Wysiadamy, drużyna udaje się
dzić Dylko.
z lIlleba dwaj mlll .go::>cle Z. Pozn.an.a l to do szatni. Ostatni uścisk dłoni i małych
Piąte
spotkanie międzypallstwo,ve z symbol tężyzny fizycznej, lecz gp.niuszu '1. "Kuriera Pozn.": red. ŚmIglak l fotograf palców. ostatnie "Szczęść Wam Boże",
Zlelonaclo bez Leici. ~ak prz:fstalo p,rzed- przesłane z glębi polskiCh serc... i druży
Niemcami należy już do pl'zeszlości. I tym polskieJ~ sztuki.
s ta \Ylclelom tak powaznego plsma, pl zyle- na polsl{a znika w czeluści korytarza.
Autobus iedzie dalej. 7:a cmpl1t~"7'1m ;
razem nie tylko ni e udało nam się NiemIdziemy na trybunę prasową. Widok
ców pokonać , lecz wskutek slabeJ gry od- na peryferiach miasta, widoczny z dala laB cieli samolotem . .Zi~lo.n?cki 1I''p!di J.aa~
masztów i flag; są i polsh:ie. '1 o l1o.J~1 y w .... • bomba do hotelu. l pIel Iv szym j.e"o pyt.
wspaniały. Stadion wypełniony doszczętnieśliśmy barrlzo dotkliwą porażkę·
Sprawozdani e z ZUIYodów zamieściliśmy ki stadion (Chemnitzer Gl'O'sskampfbahn). lll~m ~yło: .,Gd.z!e Scherfke, g(~~le mOJa nie. Zielona rourawa boiska błyszczy jak
miejsce naszej niedzielneji walki. Wchodzi- Lelca? . Jeden ' l drug .e w mig b,ę znala- szmaragd _ kolor nadziei.
już IV numerze wczorajszym, pon . żej dru..
' .
.
my. - Duża brama z wieżamI, na niej ze- zły. Zielonacki odsapnąl z ulgą: znalazł
kujemy migawki Pl,zed meczero.
SIę Je.szcze od p. Wltkowgar i tablica wyników. Patrzymy: Deut- sw'oJ'e drugie Ja. (W saroolocie nie woino SkI.DowladuJ~my
ego. wspołpracowmka konsulatu RzeSobotę zaczęla nasza druiyna pracowiczypospolitej w Lipsku (który całym sercrm opiekował się drużyną i nami), że
cie od śniadan i a w zacisznej salce restau::.•..
przybył również p. konsul Eliczewski oraz
racji hotelowe;' Na brak apetytu nikt nie
du~a garstka Polal,ów z okolicy z chora,narzekał. Giemza, gdy kelner zaczął sprzą
giewkami o barwach narodowych. Na bo·
tać ze stol'u mJ'ulmąi na wet pod nosem
isku popisuje się orkiestra S. A. Grają
coś w roclzajlu: "Pierunie! Dzieciak by się
trąby a nam nerwy.
tym nie najadł " . Tak! Niby to smakowalo,
Lecz oto już wbiegają o n i, z orłem
ale u nas I bułeczki .Ja ·koś bielsze i mniej
białym na piersiach.
Oklaski i brawa się kleją i kawa też jnkoś mniej gorzka a orkiestra gra "Jeszcze Polska" ...
a nawet śmietanki w~ę('ej u nas się podaje. niż na lekarstwo. Ale się .. wsunęło".
Wstajemy, wpatrzeni w tych. co bronić
Ofiarą śniadania padl nasz spiker radioroają w rycerskiej walce naszych barw.
wy. Lekkomyślny ten cz10wiek zdradził
Brońcie ich, kochani chłopcy, się, le ma jeszcze paczkę "Lotów". PomyWalczcie, "pieruny l"
ślna ta wiaclomość ob : egła lotem błyskawi
... Niestety...
ry stół i w m ig cale bl'uctwo pilka r!'kie
YVynik spotkania i jego przebieg jest
o c zyścila spikera ze wszystkich gl'zechów
znany. Zespól nasz nie spclnił pokladaMonopolu Tytoniowego.
nych w nim nadziei.
BEEL.
u O godzinie 11 zaj'e chal przed hotel wspaniały autobus i cala ekspedyda ruszyła
na zwiedzanie miasta i ol<olicy. Do ogląda
nia było dużo. I\amienica jest trzecim co
Pięściarstwo
do wielkoścj miastero w Saksoni·i. Liczy
Warsza"a - Aarh\l!\ 10:6. W niedzielę wie3~JO tysil:r.y mieszkańców i j'est miastem
CZOr",TI warszaWSCY bokserzy rozegrali trzeci
na wskroś przemysłowym i handlowym.
I11!'CZ na terenie Danii. 'l'ym razem przeciwniZnajdujemy tu licz·n e i potętne fabryki
kiem drużYllY warszawskiej była reprezentacja
Aarhlls wzmocniona zawodnikami z Kopenhagi,
przeroyslu maszynowego, tekstylnego i boa m. in. mistrzem Nilsenem. Warszawa odniosła
daj największe fabryki pończoch w Niemtrzecie zwycięstwo w stosunku 10:6. Punkty dla
Nyc i Szczepania1c usiłują powSI1'zyma,' napip1·aj.qcego u'irdł'/lczyka Strol~a, je.dczech. Uli'ce są na ogół wąskie. Ruch moWarszawy zdobyli Żyd Rothole. Czortek, Kolnego z najlepszych (jTaCzy niemieckich W .a1ęu.l okaz,ale preZe1l111Jąc.~ Slę lfJl~
torowy bardzo siln):, co przy lą,ski'ch i
czyński, Kowalski i Sowiflski.
ża wejściowa, mieszcząca lożę 1'eprezenlacYJnq ~ balkon do ceremonzJ powzta,.dziwacznie nieraz poskręcanych i skrzyżo
Rotholc pokonał Gustafsona, Sobkowiak przegrał z Frederichsenem z Kopenhagi na punkty,
...
nych itd.
wanych u'l'icach, nastręcza duż.o trudności.
Czortek znokautował w drugiej ryndzie Christianse.na. Kowalski pokonał wysoko na punkty
Kamienica posiada duto o~ obliwości. schland - Polen 0:0. Olbl'Zymie trybuny , przewozić apamtu fotograficznego).
mistrza Danii Nilsena. Kolczyński znokautował
Z
kolacją
zalat"'iono
się
sprawnie.
P.
Wymienię tylko wieżę kuranto ·. .-ą w ryn:
- jedna kryta, - mogą pomieścić do 60000
w pierwszej rundzie Krusta. przy czym wałka
ku, z której rO'zlegają się pięć razy dzien- widzów. Wszędzie beton, karoień i swasty-I Kałuża ,'.:ygnal znowu swoJe pociechy do trwała zaledwie parę sekund. w średniej Ożarek
pokOJÓW, gdzie odbył się "apel" but6w, został znokautowany w drugiej rundzie prZE>Z
nie prześliczne melodie kur: _owe oraz ka proste, monumentalne zarysy Doroba przegrał na punkty z Leichorab' , n nr""lDach i . , .. ,,',
uch u' wszystko obl iczone na efekt. Wrażenie rze- kołków i sznurowadeł. Gura dostał .'eszcze Christenscna.
malIeOl. z którym wygrał w KopenhadZE>. i w
liczny ustaje wtedy niemal zupełnie - lu- czywiście duże. Wchodzimy na boiskn. grzanego wina z goździlkam : , bo srcdze się cię1.kil'.i ~u",ińsl;i pokonal'na punkty Ols",,'I.
dzie słuchają. Pięknie re'j}t'ezentuje się też Piękne, Lrawiaste. 'VIaśnie koszą trawę. zaziębi! i głowa go bolała od kataru.
W obozie naszych przeCiwników do
staw zarokowy i park z efe<ktownymi fon- Patrzymy do·borze: nie tak równe, jak si'~
piątku wieczora panowała glu cha cisza.
tannami. Chlubą miasta są łazienki, naj- zdawalo. Są i pagóreczki. Trzeba sobie doMiędzynarodowe
zawody z Duńczykami.
większa dziś w Europie plywalnia kryta.
brze zapamiętać - to takie ważne! Idziemy Przed pólnocą przyleciały pierwsze jaWczoraj odbyło się w Łodzi nieofidalne spotkaktóra wzbudziła w nas, sportowcach, praw- dalej'. Oglądamy szatme, łaźnie l lokale skólki - a wlaściwie orły z Wiednia: na- nie
naszej narodowej drużyny sprinterów z czosi
najgrożniejsi przeciwnicy Hahnemann,
dziwą i szczerą zazdrość. Kiedyż to my w
klubowe. LU'ks'llsOWO urządzone. \V sH,.s:edz- Sl.roh i Pesser - słowem ekstraklasa wit>- łowym zespotem DU11czykÓw. którzy odnieśli zdecydowane zwycięstwo w stosunku 59:31.
Polsce ... it~. Wspomnę też o operze miej- twie boiska treningowe i korty. "Vszystko deńska.
zawodników niemieckich
skiej. Z nlemałym wzruszeniem :przeczy- nowiuteńkie i eleganckie. czeka na nie- zjeżdżała Reszta
W biegu sprinterów zwyciężył mistrz Danii
się ze wszystkich stron świata
talem na afiszu: "Sonntag, 18. IX. 38. q-zielne poświęcenie. Stadion wybudowa- w ciągu soboty. Prezes związku nieroiec- Nielsen w ('zasie 13,2 sek. przed Genne EricseIlem i świątkowskim.
"Halka" - Oper von Moniuszko. A więc 110 miasto własnym sumptem, z inicj'atywy kiego P. i\'. Linl1croann przyjechał w nieW spotkaniach dwójkowych Duńczycy 1\VYw niedzielę, po meczu z ?>riemcam:. zanadburmistrza. Tak! Pan nadburmist.rz dzielę rano. Sędziowie meczu z Szwajca- ciężyli
w stosunku 10:6. Najlepsi polscy sprintebrzmią tu tony Moniuszl,o\"skipgo
arcy- zroz'umiał potrzeby SpOI·tU - ale ten pan n'm p. Wiithrichem na czele, są już na rzy KlIPczak i Jędrzeje"'ski tym razem nie byli
dysponowani
i przegrali doliC łatwo. Duńezycv
dzieła. Zn0wu slowo Polska - ale me jako
też dziś Jeszcze kopie W piłkę nożną!!
miejscu i odbędą tuż przed meczem go- Atartować będą
w Łodzi jeszcze w dniu 22 i 25
dziną konferencje!
bm.
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Przed nowym rozkwitem

Towarzystwa Kredytowego m.

Łodzi

Nowa emisja i komasacja prowincjonalnych instytllcyi
,V krótkim wywiadzie przeprowadzonym z prezesero Związku Towarzystw
Kredytowych i prezesc.m I:yrekcji 1'owarzy:;twa J( I'edyto\\'ego m. Piotrkowa i m.
Lodzi p. Marianem Byczkowskim 1I0wiadujemy się, iż sprawa wznowienia działalności eroisyjnej Towarzystwa l{redytowego m. Lodzi przybrała kSl.talty konkretne, bowiem pismem z dnia 12 września rb.
zosLał zatwierdzony nowy wzór 5-procentowego listu zastawnego Towarzystwa
Kredytowego m. Lodzi. Na razie wypuszczono pIerwszą transzę na suroę trzech
milionów zJotych, która juź jest na wyczerpaniu. Pożyczka ta dzięki temu, te
mie3ci się w pierwszej połowie wartości
nierurhomości obciążonej pożyczką Towarzystwu Kreclytowf'go otrzymała specjalnym pismem ministra skarbu prawo tzw.
bezpiecze(\stwa
prawnego
(pupilarne).
Przywileje tyl.:h papierów ' polegają na
tym. 7.e Poluiyć one mogą jako: 1) kaucja
dla dostaw i pJ:zetargów; 2) jako lokata
kapitałów należących do TJieletnich, oraz
3) lokata kapitałów rezerwowych, wszelkich spółdzielni. Prócz tego Towarzystwo

Kredytowe m. Lodzi zrzekło się prawa skupu tej pożyczki, co zwiększa jej wartość,
bowiem będzie tylko umarzana drogą 10sowahia. dając tym samym preroię posiadaczom listów zastawnych . .Jak się dalej
dowiadujemy od prezesa p. Mariana Byczl{owskiego, istnieje prOJekt rozszerzenia
działalności Towarzystwa Kredytowego m.
Łodzi na dwa wojlewództwa: lóclzkip i kieleckie. Na wymienionym tet'enie zostaną
zlikwidowane Tcwarzystwa KreJytowe
miast Piotrkowa, Częstochowy, I\iele i
Radomia, a agendy związa ne z działalno
ścią emisyjną, zostaną przekazane Towarzystwu Kredytowemu m. Lodzi. Po zrealizowanlU tego planu TO\l'arz~· sh~·o.J l(redytowe m. Lodzi, któl'e ma tak piękna i
owocną przeszłość ponownie stanie si~
watnym czynnikiem odrodzenia kredytu i
źródłem gospodarczego podniesienia miast.
Najeży mieć nadzieję, że energiczna inicjatywa obecnej dY1'f'kcjl, która pchnęła
sprawę nowych emisyj z martwego punktu, zdoła pomyślnie załatwić koroasarję
prowincjonalnych towarzystw.
n 18 J07

Atak niemiecki usił,uje si~ p"',zedrzeć (w .frodk~ Schoen) przez obrono: polską;
s lewej, w blaleJ koszulce. D7;tko t :& prawej Galecki.

