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3.3. W:czora;szy pierwiszy
pro<::esu „Bloku prawicowQ - troc\ci
'ego•• w. Moskwie .zara.iz na w:sł.'ępie
!Zał rozbieżno-8ć międży akte.m oskar
a wyjal3nieniami stav1~ionyCh !Przed
dziaJaG~)l\--. _r~ea.jąc jask.rawe świa
mętody walki ·z opozycj~ w Sowie·
'~edztwo

„ustalHo",

że

Trocki

miał

sto

· z niemiecką słitllŻibą wywiaid~
1921, zaś z angielskim „Inteligenee
lfoo" - od r. 1926.
jeStinski, będąc <lo końca 1937 roku
~ ludowego komisarza ,~a\\i za·
cznych, miał naiwi.ązać stosunki z
iecką służbą wywiad'.owczą 1if r. 1921.
'sarz handlu za&f'aniOZ!llego. RPsen. miał rozipocząć sWą ipracę S2JPiegoW'·
na korzyść niemieckiego sziaibu w r.
a na ko·rzY'ŚĆ "I.nteHgence Servioo"
1926.
.
owski w Paryżu .miał być a:gentem
ligence Service" od roku 1924 1 agen
\\"ywiadu ja1Pońskiego od r. 1934.
emaw - do koń-ca 1937 r. pefuił funk
omisarza rolnictwa, oskarżony jest o
Jalno.śĆ szpiegowską na: 'k0rzyśĆ Nie
w r. 1928.
'
rangomez,
b. sekretarz e.k. partii
ll'uskiej, rep. lud. miał · być zweribowa
wysłany w r. 1921 przez wywiad pał
1':l ZSRR. z tym, że ma tam ujprawiać
lalność szpiegowską.

nko, wieloletni do

końca

1937 r. ko

'irz finansów, oskarżony jest, że stał
~entelll!

2.5.0

wyntuszone przez siepa~zów ! .
Krestinski jeden z głównych · oskarżonych

Te zeznania
-

są
,

miesięcznie

wywiadu nie.mieclilego i ;pol-

fo od r. 1932.
'1edłi.Ig aktu oskarżenia,
SjpiSkowey
izowali gęstą Sieć ośrodków dywer
saibotażu, obe]mtuijącą wiele przedsię
tw przemysłowych, tran$ort, rol'nict
.handel.
iy:gotowa~i o.ni również "Wykolejenia:
lgÓw wojskowych z licznymi' ofiara' ludziach.
tdług aktu oskarżenia, dążl\c do fig0 U!Sunięcia Gorkiego za ws.ze,Jką
blok 11 prawicowo • trockisto\\'Bk.i" po
dceyzjię zamordowania Gorkiego.
oda miał użyć w chara.kt-e rze ~
'Il.ich wykonawąów tegO zamiaru, byłe
lomowego ·lekarza Gorkiego, doktorai
'na, PrOf esora Pletniowa, sekretarza
'ego Kruezkowa i sV't~jego sekretaBuła:nowa:.
· 1
:goida „po jego usunięciu ze -s tanowi:..
komisarza spraw weWIIlętrznych, wy- według aktu oskarżenia - zarzą.
ia celem dokonania: zabójstwa J ezo-

MPrderstwo J aźowa miało być dokona
przez otruci~. Oskarżony. Bułanow,, se
kretarz Jagody, oświadczył, że oaobiścle
przygotował mieszaninę, kt6rą miano ot·

ne

ruć Jeżowa.

.iski.~ Gdybym odmówił przyznania się
do winy, ;ą.ie doszłoby do rozpr-awy sąd.o·
Celowo Więc zeznawałem fałszywie~
aby móc powiedzieć prruwdę na pul:iliczn.ej

wer

rozprawie.

Inaczej prawdziwe z,e,z nania mogłyby
dzi wreszeie akt oskarżeni.a - dokonany nie dojść do wiadomoiŚCi kierownictwa
30 sierpnia 1918 r. przęz terrorystkę socja partii i rządu.
Ustkę, rewo.Jucjonistkę Ka{Płan, był ibez Na zaipytanie, czy był trockistą, Kirespośrednim rezultatem ~m.iarów lewico ·
tinski odparł:
wych komunistów z Bucharinem na czele
- Tak, a.le tylko do r. 1927. W!tedy jed
oraz .ich wspó:i'ników praw!icowych i lewinak
trockizm był legalnym ruchem WeW·
cowych socjalistów · reiwolucj~tów"..
nętrzno - "Rartyjnym. Wi listopa;_dzie 1927
Po odczytaniu. ~ktu -0ska.riZenia, kolejno ~. zel'Waiem -z Trockim. List, k'tóry-doń
wszyscy oskarżeni iprzyznali silę do ,popet- wówc:zas napisałem, zahraJno mi w czasią,
nionycll im zarzutów.
re'\\-izji. Powinien on być w aktach.
· W,ydawało się, że ' metody GIPU. nie za·
Prokuratoir WiyislZyński: Takiego htu
wiodły. Gcfy o(?siio do Krestinskiego na
w aktach nie ma. Jest kqpia: listu do Tro
· stąpiła niespodzianka.
ckiego, ale całkiem innego.
Krestinski: - To :niem.oZLiwe !
- Czy oskarżony Kirestinski przymaije
się do ·winy zapytał przewodniczący U
J'rok. W:Yszyński próbował złamać o •
lri<:::h.
pór Krestiilskiego, konfrontując go ~ in·
_, Nie ! - odpowiedział mocno· Klres· nymi podsądnymi, potulnie przyznającymi
tinski.
silę -do winy: ROsenh'o lzem,, Be.ssonowem,
- Te zeznania złożyłem .p od przytm.u- Grynką. Ale naipróżno. Klrestfoski wszys.t
sem. - oświadczył w odpowiedzi Krestin kiemu za\PrzeCzał.
11 N.iecny 1Za1111ac:h na S'taly,ina .:__ twier

.Morderca aka!any na· śmierć
za zabójstwo 'dziewczyny·
OOZNAA. 3.3. Sąd aipelacyjny w Pozna
niu ro~atrywał :spral\1tę Ludw1:ka; ~~ew
skie§o, g.roźn~ ~zest~y, lrtóry, IS(l>ę·
dził już 21 lat w: :więzieniu, a: w dwa' dni
po 2:Wolnieniu po odbytej ostatnio karze
popełnił w Bydgoszczy mol'dexstwo na: osa'Pie ś.p. CzechoiwiczÓWny.
~ zbrodnię tę limniewskiego. skazana

na dożywotnie -vv•enie. Sąd AJpe~acyj
ny zmienił ten. wyrok i skazał Leśniewskie
go na karę śmierci.
Wskutek kasacji · skaza.mego, Sąidl Naj„
wyższy uchylił ten wyrok i przekazał pono
wnie ~rawę do S'ądu .Apelacjynego, który dziś. wydał ponownie w:yrok, skazu~y
Leśniewskiego na karę śmierci.

Dramat w kabinie telefonicznej
Podwójne samobójstwo, czy zbrodnia?
RóWlNE. 3.3. Niezwykły dramat ro:ze
grał ,się w rózrnównicy urzędlu: pocztowego
w Równem.
·
Służba pocztowa .ooslała zaalal'~Wana
odgł~em strzałÓV'.1 w kalbinie telafonkznej.
·
Po otwarciu kabiny zna.leziono dwóch
ciężko rannych ludzi, 23-letniego Stanisła
wa Gadulskiegp, syna dyrekton· miejsco
wego wydziału Banku Polskiego, Olfaiz 18-.
letniego ucznia gilmn. '.Mleksandra .W ier· ·

cikosze ·aiia tilko Diwa
1---~~
·
z b ro w ar u
-ll!JW9

,

dórskiego, syna prokurenta
'k'.u.

teg()Z ban"-

Ustafono, ze strzały oddał Ga&.lski p0
rozmowie {telefoniczneij ze swym ojcem.

Rannych odwieziono w stanie ciężkim
do szpitala.
Możliwe, .że zachodzi łu :wypadek pod
wójnego samo.bójJtV'tia.1 nie jest jednak wy
kluczone, .że Gadulski zastrzelił kolegę, a
nastię.pnie ·Usiłował - popenić samobójstwo.

Zachowanie .się Krestinski6!fe> wywoła.
ło oo·omną sensaeję wśród d-yplom.atów
i dziennikarzy zaigr.am.iczn~.
Podsądny Bucharin wygląda mizernie \
jest bardzo iprzygn.:ębiony. ·Zmizerniali rów.
nież Krestinski, a czterdziestoletni Jagoda..
robi Wrażenie zgirzybiałegn .sł.aJ!'ca.

.Dalszy ciąg procesu oczekiwany jest
wielkim napięciel!l·

~

Program wizytv · min. Becka
w stolicy Italii
RjZY!M.. 3.3. Wizytaa -OfiOjalna ·man. Be
eka w Rzymie odbędzie się w dnia.eh 710 b. m.

W ramruch tej wizyty iprrewi(lziana ~.
audiencja mi.n: Becka u króla.
Szef rządu włoskiego MusSOlini
mować będzie min. Becka obiad~

wym.

podej
galo·

.

Również

min. spraw zagranicznych hr.
Ciano pQdejmowae .będzie min. Becka o...
biadem, .w amibaJsadzie polskiej zaś odbę
dzie się obiad i raut.
W czasie sweg<? ;p0tbytu w Rzymie ru.~J;l.
Beck, któ~emu w podr6ży towairzyszy-ć hę
d·zie p. Beckowa złoży wieńoo .na grobie
Nieznanego ~erza., ora:z w Panteonie
i na grobacll poległych faszystów.

7-Ietni malec

uratował
tonącego rówieśnika

LID.A. 3;3. Diwaj siedmiol'etni chłopcy
wybr&li się,
na ślizgawkę na stawie, z kióregb ·roz.tPo
żeb11owski i Pietnunrus z Lidy

czę.to

· ;wydobywać .}ód
.Zebrowski Wl,Padł do przerębla i zaCJ'41

tonąć.
Tonącemu pośpi-eSzył

z ;pomocą~ kó
lega, który z nara.żeniem własnego tycl.111
zdołał wydąg.nąć ~ebtowsk.iegp z w.ody. >

.

.

.

Hollywood zalane .
przez powódZ
J

LOS ,AlNQELES. 3.3. Od czter00h1 dni
tu nie1Przerwane -lli'ewy. ~w:le\\"Y
rzek południowej Kałifornii są tale wielkie.
jakicll nie notowano od 400 lat, HolJ~
od zala!J.e jest na znacznej 1Pr7'eS'trzoc..1.
Wielkie poła.eie kraiju poiZba;wi()Jle s:ti
wszelkiej 'komum'ka~jL
..
Sytuacja. jest niebezpieczna. gdlyż słtt:t
ba meteorologiczna prZewiduje dialsZe, je:szcze bardziej ~Howne, ulew\Y i· Durze'.
Czerwony Kxzyź został zm01hilizowa:ny dJ.a
niesienia pomocy .o fiarom ,żyiwioru.
trwają

Braullńskiegc

PIĄTEK,

Str. 2

dnia 4"go MiAlRCA 1938 ROKU_ _.;...;.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _._ ._._ _ _ _ _ __,
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tia pograniczu dobrej · woli
i ·apetytów biurokracji
W dyskusji na temat ,.,neo-interwenojo
na!izm.u", w spraiwie n.owych prób przeor
ganirowania interwencjonałi.zmu państwo
:weg-o, l?llliaJdu.jemy Ostatnio na łamacll pra
sy dwa ciekawe głosy: o „komisji illlterwencjolnistycznej'' pi.Sze „Kurier Wrarazaw
ski" o „planie stworzenia jeszcze jednego
samorządu gos·podarczegoł' wypowiada się
na ła.macll „Il. Kuriera Codz." znany eko
nom.ista p. F. Zweig.
W. „Kurierze Warsza""'SkJ.m" czytamy:
,,Ni z tego ni owego, zjawia ~ :nowe' ze
stavitlen.ie: „ii.ąterwenojpnizll\' prywl<itny",
które mOŻe być usprawiedliiwione jedynie
papularnością do u.żywania słów niezrozu
miałych Ja.ko wyrazów obrailiwych„.
Usiłowanie USprawiiedliwienia. nadln.ier
negp interwencjo,na.lizmu państwav-;ego
rzekomym „interwencjonizmem pry.wat nym'', może .być wytłomaczone tylko rachubą lla zupełną !Prostodu~ uczestników dysk~ji.„
.. .Przeciętny obywatel, na którego .plecach odbyrwają się haree, nie docenia wagi
rozważań

w

zasai~e.

Rozumie on doskon.aJle,, że :państwo w
niektórych wypadkach musi 1nterv.-enio ;wać i wie, że jaik daleko sięgnąć wstecz
pa·IIllięcią, państwo wywierało wpływ na
;bieg spraw gospodarczych. Afe wie rÓW
nie dobrze, że inte\\-encja tai, zaa-ówlno co
~ zakresu, jak i co do :tempa miała zupełnie inny chara>kter i widzi, że hezcere
~onialny,, doraźny, zadyszany z 1pośpioohu
interwencjonizm współczesny, jest przewa.
żnie bezmy;ślną łataniną .dni,a,

i martwoty, cz;ęJsto hamowały inicjatywę
i przedsiębiorczość, które są jednymi siła
mi dyna.micznymi przemysfu'.
· Ostateczny Wlniosek aut0ra artykułu
zmierza ku t€lDl!U, żeby nie tworzyć nowych środków :b iurokracji gospodarczej,
le-cZ oprzeć się na starych, banalny.9h środ!
kach twórczych, jak inicjatywa, [przedsię
biorczość, kapitalizactia.

„Ęcho". w
odbędzie się szereg

naj·
bliższym cz31Sie
Zjaz
dów Obo2ltt .2Jjednoczenia NarodQwego na
terenie województwa wai:iSZawskiego.
W Zja:zdaoeh tych wemią Uldział sen.
Róg, sen. M.aJlonowski ii były poseł No sek.

ZJA.ZY:D

STRONNICTW~

Spór a

codziennego

wić o doświadczeniu j:uż ~bionym
:na.u~ 1 · która z niegd wynika ...

ao

BYLE NIE
,,ĘOMENDA BIUR~TYCZNA'".

,.n. Kiur. Cod.z.'' zada.je rw ~u z. pła

nami

reorganizacji interwencjonalizmu
trafne pytanie:
- „Czy ta myśl jest' słuszna? Czy prze mysł ma być w rezultacie uszczęśliwiony
nową, ogromnie 'rozbudowaną orga.nizaC.i(t. która będzie mu tylko prze.6zkadzać
IW pracy, a której koszty w tym wypadku
rwcale niebagatelne będzie musiał sam popaństwowego

pół

W.

niezwykłej

sytuacji znajdzie

się

Za-

rząd miejskim. Tomaszowa, o ile sąd uzna słuszność pretemsji hr. Ostromskiego,

właściciela

kilku

ma.jątk.001

zi.ettn'skit:h pod

Tomaszowem.

ar. Ostrowski wystąpił do są.du okręgo
wego w Piotr'lmwie z Powództwem o
:zwxot stanowiących oibecni.e własność gmi
ny m. Toma.soowa Maz. dóbr, skonfi.skowa
nych jego przodkom w r. 1832 za udział
W [pOWstaniu listopaidcm--ym.
Chodzi o tereny, na których znajdujoe

W

pociągu

wytworny

jest, Że środki
ogroillJilie rozbudowane, że jest
o instrument wielki i roz1:egły, a .rozkłe
:otany, na którym kamy urząd gra co
no.ego, inaczej, ·bez myśli o całości. Pow·
taje stąd prawdzitwa k8.k<>Wnia.

Zakres interwendjonizmu gospoda.re.ze
go powinien .być okrojolily do granic m<:lŻ1.iwości i faktycznej ;potrzeby- oto właś
~we wnioski.
Należy gó V'ł-yda.tnie · zre
aukować i og.raniczyć do miary strawnej
kila organizm.u gosipodair~„. Fala środ
ków inter.wencyjinych pań.st.Wa wznosi się
eoraz wyżej, tak, że śmiało można tu mó·
MĆ o gjroźbie powodzi,, której nieJ:>e~
k:zeństwo zagraiża w coraz wyżSzej mierze
bbrkyqm i warsztatom pracy.
W Polsce potrzebna jest deflacja środ
ków interwencyjnych - a. nie nowa infla
cja organizacji i ~ków.
~ne PaJPierki. żadne r0zporzą!dzenia,
żadna biurokratyczna kontrola i admini
stracja gospodarcza nie dały nigdy uprze
kraju, rowoju

twórczości

i

postępu.

Nafom~t często

sl~arzał.y mia.razmy

Nie uspokoisz sumienia póki nie podzielisz się
z bezrobotnym bratem

--·-->-::.u•·=--w„ ,________

kiwietnia b. r.

DR.

P.U TEK
TWORZY NOWIE STRONNiar\VO ?
się

dowiaduje Ag. „Echo", wykluczony na kongresie Str0nnictwa Ludowe
go ·b. więzień brzeski 1dr. Józef Putek nosi
się z zaintiarem utworzeWa. nowem> Stron
nictwa chłopskiego.
·W najbliższy.in czasie ma. silę; już ukazać
pismo tego nowego Stronnictvta p.t. „Pol
ska LudQWa".

Tomaszowa
Qbecnie większa częiść budynków gm.in
nych oraz liczne domy mieszkalne, zbudo
wa1ie n.a placach sprzedainych ongiś pr.t.ez
a:n.ia.sto osobom prywatnym.
Ogólny teren objęty prele~jami hr.Os
trowskiego, wynosi z górą pofowę dzisiej
szego ·Illli.asta Tomaszowa.
Sprawa ta została przez sąd okrę~wy
w Piotrkowie na razie zawieszona ze wzglę
du na zapowiedzianą u.stawię o postępowa
niu w sprawach konfiskaty majątków u~
czestników walk o Niepod.łegłość.

złodziei usypiał

spra'\\·~e

zuchw~ kradzieży dokona·
nej nocy wczorajszej w pociągu OSQbo wym idącym z Kaitowic do Warszawy.
Pociąg ten wyszedł z Katowic o godz.
O, 10 min. W przedziale 2-ej klasy zajęli
miejsca ipasażerowie: obywatel zremski z
Kalisza, 54-leni TOillla.S2: :Wiśniewski oraz;

dwie pattl.ie.
W nocy .podc'Zas snu pasażerów, do IPMe
działu Wszedł na stacji Lódź · Ka.liska. no
Wy podróżny „ Był to młody człowiek,, ubrany w eleganckie futro. Jedna z tQWarzyszek podrÓży, obudziwszy się, zauwaźyła, że nachlyiwszy się nad uśpiony'm. o·
bywatelem. Po chw.ili Opuścił przedział.
TaJjemniczego m~odz.ieńca widzi.a.no w in
nych przeidziałach.

pasa!erów

BadaAie zostało iporw'ier.zc>ne Z c
chejdzie. prof. Hii·lerowi ii p~.
skiemu,, a. z ramienia wo~ · p

na

Kia.ksta.

ju2

Samobójstw~~
1

kierownika age iuI
I

pocztowej :!i

Kieroo·nik agencji poq;tow~j , Pr
wicach w pow. koninńsklln, F.d: ol
raga, wystrzałem w :skroń p<>z.b,,elr
życia.

eh

PowodEW samO!bójstwa była
cy od dnia. 1 marca r.b. Denat

nę i kilkuletnią córeczkę.

osiłłO

'

eg
·le

Skazanie b.zaQJ ą
dawcy za krad

S'

szyn

KALISZ. Proces o sprzedaż
<
Wwał przez 3 dm.i, zakończył . n
kiem skaizującym zawiadowcę od· o
gowego na. stacji Si':r~z •. Adama.e r
szewic.za. na 2 lata więzienia, ~tralcfi
aby:watelskich i honorowych na l·
lat 5 oraz zapłacenie 2.918 zł. za 1~
NatOOn.iast kancelista Ignacy Re N

ry

został uniew~nniony.

łi

~

...„ ...

~

„Uitilill!RdMB!mll!Bmm

ót
o

HABBOLIHf

SADOWNICZ~
D. K. M.
oraz środki chemiczne
zwalczania chorób i sz
nik6w roślin

Dopiero nad ranem, gdy pociąg docho<lo Warsza,wy, p. Wiśniewski. zbudziw
szy się, stwierdził, że przecięto mu. ki~zeń
i skradziono portfel z ipieniię,dzm.i i dakumentami.

POLECA
Skład

Aptecz11

Niewątpliwie kradzieży dopuścił sję ÓW

tajemni.czy młodzieniec.
Wkrótce wyjaśniło się, że w ipocfubny
sposób zostało okradzionych jesezcze kil
'ku

podróżnych.

Obsługa ipociągu zaalannoiwa.ła policję.
Tajemniczy złodziej zdołał jednak opuś·
cić na jednej z mniejszych stacjii podwar

szawskich wa.gon. ~raUąc s.ię na ryudzielonym przez pasażerów. ~
dŁOno poszukiwan:ia za zręczny.!Ill przeatęp
s~e

c4

Czy Greta Garbo prawdziwie
hrabiny

P ~Y.ż. Wskutek sensacyjnego procesu
film produkcji amerykańskiej ip.t. „Mlaria
(Walewska" prawdQp<>dolbnie nie uka.te się
na ekranach francuSkich..
Proces wytoczył producentom amerykańskim: prawnuk Marii Wia.Iwsk.iej, hr. Or
naM.
Potomek ujął się za prawdą historyczną
twierdząc. że pcmta.ć jego jprababki, od-

~

~
go, p~ wskutek śmierci p
sego, zOStalo wznowione.
PC

dził

· Sensacyjny proces filmowy
postać

l :i

nad mózgiem
Józefa Piłsudskieg

się

Katowice - Warszawa·

Władze śledwle prowaJ<W.ą doch~i-e

interwencyjne w w

Praw;dą.
il'olsce są

cze z kong)resu krakowskiego oraz przygotowania do wielkiego Zjazdu w Ra.cła
w:icach który ma się odbyć w dniu 18-ym

Potomek pows·tańca żąda zwrotu
skonfiskowanych w r. 1832 terenów

inosić 1

mysłowienia

LUOOWEGO.

Ja:k się dowiaduje Ag. „Echo'', S'tronnictw:o Ludowe. urządza cafy szereg Zjazdow
wojewódzki.cli i powiatowych na terenie
ca.tej Polski. Będą t.o ZjaiZdys.prawomaw

stwa.rzającą

nazajutrz nowe tirudnoścL
„Praca (w k.ierooku interwencjonizmu,
przyp. r~) w tym zak.reSi.e działania. opie
ra się na obszernym ustawodawstwie, któ
re dało administracji państwoweij niczym
n.ie skrępowane możliwości.
P.raktyka dowodzi, że rbyły one wyzyski
wane bez ceremonii. MiamY, wiięp .p rawo •mó

,,Skaordynowanie i sharinonizowa.nie dzi
siejsmj kakofonii interwencyjnej VI jedr.yim. ośrodku dy~p0zycji .i 1prog)ramu (autor proponuje np. Mńn.i:steretwo Gospod.ar
stwa Narodowego, którego aśrodkiem! win
no być Ministerstwo Skarbu), dałoby o
wiele większe rezw'taty, niż gnębienie prze
mysłu jeszcze jednym <l!paratem regla.men
tacji, nadzoru i kontroli".

Jak

1

Baldajn.ie móigu 'Malt1Jułka

·-·
Na Ironcie ·politycznym

ZJAWY O.Z.N.
Jak się dowiaduje Ag.

Wznowienie ba, I

· Słowackiego tY
Ceny fabryczne.

~

~

~-illlillll••------••Jl1

Bandyta

- kański powie
s·Judzi
odtworzyła

Walewskłel

tWOrzona przez słaWIIlc gwiazdę ekranu.
Gretę Garbo, specjal'n.ie zaś stoS!Unek hr.
Walewskiej do Napoleona, przedsta'V'łiooa
jest fa.fszywie.
ProeeS, w który.!I1 :t&w necz0znaiwcy
wystąpią znani historycy i najwybitniejsi.
prze~tawiciiele świata. filmu, zapowiada
się niesłyc:hanie sensacyjnie i st.a.nie siięi
gwoździEm dnia stolicy nadsekwańskiej.

splądrował wieś i pod

kilka budynków
MEKSY:K.. Znany herSZt ba
Ta.Uarin który przed paru. laty
wał stany Mozelos i Puebla., WlllJ~
raj na wieś Quatilea w stanie Pue
drował ją, powiesił kierownika
czfonków zarządu gminnego1 P<>idiPa~
łę i kilka innych budynków, po

że zbiegł.

1

Nieudany zamach nauczyciela
a

w kurator.iutn szkolnym w

rade~

POZNAŃ, 2.3.

Nie przebrzmiały
szcze echa strasznej zbredni dona.nej w. ~iedziel.ę . na . osobie śp.
proboszcza Strekha w Lub'oniu,
już mieszkańcy Poznania zaalar1owani zostafi dziś krótko po połu1iu nowym zam~chem rewolwero~.m, dokonanym w gmachu kurall'ium szkolnego na radcę szkolne~ p. Mik i etyńskiego. Zamach nie
lał się na szczęście, sprawcę jego
esztowano.
'·
Przebieg zamachu był następujący:
o ~ o godz. 11 zgłosił się do na·t.elnika wydziału . s2kół powszechych b. nauczyciel, 28-łetni Leon
awrocki. Ponieważ naczelnika nie
~o w biurze, skierowano Nawrociego do gab netu radcy Mikietyń ·
kiego.
Jak się ok a zało, Nawrocki pr zybył
· sprawie zwolnien;a go Jz~-!'C~~d'!·
ieważ sprawa ta była już prze Q.11.a, radca Mikietyński oświad~ Nawrockiemu. że wszelkie in·
'!rwencje są bezskuteczne. Na tym
doszło następnie do bardzo ostrej
miany zdań, w czasie której Na·
· ocki wydobył błyskawicznie z kieni rewolwe~ i dał 5 strzałów do
cy Mikietyńskiego. Kule na szczę·
· chybiły.
.
.
Ma odgłos strzałów przybiegli na, hmiast urzędnicy, którzy rozbroili
awrockiego.
1 ~a miejsce zamachu przybvł nathmiast ·szef prokuratury, dr. Lipsz,
óry przystąpił do wstępnych. do10dzeń.
·

Zamach Nawrockiego jest niewąt
pliwie dziełem zemsty. Został on
. pr:zed . dwoma miesiącami zwal ni ony
· w drodze dvscyplinamej ' posady.
Nawrocki mieszkał stale w Plesze-

Poznani~

wie i przy}echał dziś rano do Poz·
nania. Według wszelkiego prawdo·
podobieństwa jest on człowiekiem
anormafnym. Nawrockiego osadząno
w więzieniu.

.. Miód _
pszczelny··".

lpc~_wy p_ierw~zęj j•ścl pod· gwara ·ęłą
:>ei iaelhych doii:tie k, 3 ki gramy

aa

,; łclks :H.20 zł;-'10 • 21.50 zł.;. 2.0 ho
14 ~ł.; 30 ~Uo _61. z fch, wraz ż nacą-

nlem I

opłatą pocztową wysyła .·

)łałopolski

·

)łid1

Eksport

w Zbarażu
Skrytka pocztowa
. . 6.
•/

,. ..

'1"

.

.

••

-~· odafki wszędz1 ie Wzrasląłt ::"::
W Polsce suma obciążeń be·z -Zmian ;::_
Czy podatki w Polsce są wysokie
czy niskie? Czy można mówić o
obciążeniu, czy Q przeciążeniu . podatkowym? Czy udział Skarbu Państwa w dochodach obywateli jest
umiark0wany czy nadmierny, czy
małeje on czy wzrasta?
Pa.te i tym podobne pytania odpowiedzieć można jedynie na tle
wszechstronnej 'illl.~~y .§fą!lll_g~~JłQ:.
darczego kraju. dochodu społecznego
jego mieszkańców, warunków geopolitvcznych itd. Bo przecież inaczej
wygląda położenie np. Szwecji ani·
żeli np. Włoch; w każdym z tych
dwóch wymienionych krajów stopień

Z wyjątkiem jednej jedynej Pinlandii wszędzie obciążenie podatkowe wzrosło. A przecież r. 1933 był
ro-kiem głębokiego kryzysu. Od tego
czasu, co prawda, dochód społeczny
wzrósł, ale szereg państw (że wymienimy Niemcy, Pranej~ i Włochy)
skorzystało z okazji, aby podnieść
te łub owe daniny pubłicz11e.

„

.

.

•. .

. . „..

~.

...

...,· ·. ~

..

....

.

<i

"' \ .:

•. . „ .. ·. .

A jak jest ., w .ł?ołsce? W :r. 933
przy dod!odzie --;społecmym,· ·.: wynoszącym 15,5 miliar~a .zł. ' doch~y
Skarbu Państwa z. pódafków; ;w --i
monopoli wyniosły _i~·6 mm~~:. ',~·
czyli 1o proc.; .w . ł~7 . przy .20
miliardach dochodn ob«iitłŻenie wyniosło 2 miłiar.dy czyli równreź · '-l'.O

r. .

• o DIZetar ··-· :,-.

proc. ..
~
~
„
·
~-----------------------~-..-.1111111111-..-~,
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~.,.lenie
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Z a nąd Miejski m. Plc~kowa Tryb.- Zjednoczone Przedslebiorstwa Miejskie, _nin•eiszvm ogłasza

zamożnościjesttudności
inny, jak w nnirezreutcahr!mUośc1·Wa~hh:OOBDił
odmienna
strukturajest
gospodarcza
li
_
lub podatkowa.
Według obliczeń, przeprowadzo1. Krukowskiego Stefana
·
t,
d
k"
h
2.
Szc zecińskiego Jakuba
nyc h· przezek onom1s ow szwe z 1c ,
3: Rosyjskiego T wa Dobr.
obciążenie podatkowe, wyrażone w
4. Sztejnberga Emanuela
odsetkach dschodu społecznego wys. Muszyńskiej frvmety

wewn ~
.Bi iDSlllHii Wodliłl.DWBi .i ~Hal.iza~gjtej
_
-

przy "' Legio 6w Nr. 4
przy ul.
ra~klego Nr. 10
przy ul. Si - ~,, wicza Nr. 3
przy ul. farnej r.:--........._r
przv ul. Farnej Mr. 6
_ .
nosiło:
6. Ooldhersz Tanb~
przy ul. St.~Wuazawskiei Nr. 6 . . ~ .: · 1
1. Mielczarka Michała
- przy ul. Przedbortkiej Nr. 8
, • •· · '
r. 1925 r. 1933
8.
Winterowej
Antoni-ny
- przy ut Nietałei Nr. 3 · ,•
-·
... · ·
15 '
Szwecja
13
.
Oferty
zawierajace
ceDr
iednostkewe
robocl7.ny I materiiał6w poszcŻegÓlaych
15
Holandia
19
rodzajów
robót,
zestawk:Jne
W/i zatwierdzonych planów 1· wymogów przepisów -miej·
20
Dania
20
scowych o zaopatrywaniu ludności w wodę oraz. o usuwaniu nieczystośćf i wód
22
Finlandia
20
opadowych w mieście Piotrkowie Tryb. (Łódzki Dziennik Woiewódzki Nr. 16. z dnła
23
Stany Zjedn. 11
IO sierpnia 1933 r. poz. 209) naldv skł,dać w Biurze Ziednoczogycf1 P'rzedsłebiorstw
bią bardzo panie,
Miejskich. Termin składania ofert upływa z dniem 25 marca 1938 .r.- o godz-. lZ-ei. :
18
Niemcy
23
o są dobre w smaku
Plany do wglądu oraz informacje udzielają Zjednoczone Przedsiebiorstwar Miej21
Norwegia
25
skie
w
Piotrkowie, Al. 3 Maja Nr. 31 • I p. w godz. trrzedowvch (od toi;ej do 12:-e:j).
25
23
Anglia
Zarząd Miejski - Zjednoczone Przedsiebiorstwa Miejskie tastrzega. 10bi pra"2o
26
21
Francja
swobodnego wyboru oferenta, oraz powiekszenia łub pomnlejszeała " zakr su W.Vilo·
·
18
31
Włochy
nania
rob · t.
,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _f.11111m_ _. . . . . . . . . . . . . . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ .._..~1
WPMS'ftliS:tik!&fi'l0

1

~yczEJenszerta
i ·· ·ta n i e I

', ,

O.• STEHLE.

tiułeryzovana

-

adaptacja Jerzego

Plewińskiego

Zagądka
•

pociągu

y.
ł-1· ._t. .
- Nie ulega najmniejszej wą,'ił"-'1wv;::1cl
' ~adczył - to jest :nJarz.dzie mordu.
- .Dziwi mnie, że nieibo~zy,k nie 2rljął
fa. - zauwaJżł illiSIPektor Gyor.Ws,za:k
o zbrodni.a .została p~ełn.i.oina; mię 
·godziną drugą a trzecią w nocy, to
:malny pasażer wagonu sypialnego po·
lien był leżeć w pościeli ·r ozebraany.
JT.a iwdopodobnie oczekiwał kogoś ~jrzał na obecnych, a nie słY,.sprzeciwu, mówił da1ej: ~ Qdby'fo
.p ewnie tak ! nieboszczyk, czując 1z.n.u
p0łożył się w ubraniu !Ila tapc~aniei

otwarte,

g;dtyż spodziewał

Oczekiwana osoba długo nie
odzila, więc nieboszczyk skracał so

y.

•

pospiesznego

- żaidlnycl:l. odcisków pa'tc6w nie znalaz
~ oświadczył in~ektor, zakończyw
oględ.ziny .---< RzeźlbiOIIla .rękojeść nie
'f'Yta odcisków, a nikt, operujący sztyle
n., nie tmyma go z.ai kli'ng'ę, :wii1ęic 1i na
~ śi:adów n ie znala:złem.
.zezwoleniem Sqprona. lekarz są.do·
wziął ,do ręki sztylet i przyłożył go d'o

zt>stawił

•

bie czas, jak u.miał, trocihę czytał, a. eh'wi
lam.i pewnie na.wet drzemał. WI ipe.wn.ej
chwili wślizgnąłi się do kaJbiny imprde.rca ...
.Czy pan przypusżcza, że 1był on tą oso
bą, której oc:zeltiiwał nieboszczyk ?
- Może tak, a może i !Il.ie ..• To się jeszcze okaże. Porositaje jeszcze do .zlbadania to - SoiPr0n wska.za! illra butelkę z wi
nem, stojącą WTa.z iz karafką wody i dwo·
ma kiehisz:kaund. na .qpws~zanym stoliku,
pomiędzy . tapczaJD.em a. drz;wi.am.i. Bu.teł.
ka, zaiwiera:jąca .w ykwiintne w.ino węgler·
skie, 'była odkorkowana • .aJ.e jpr.awie pełna
jeden kieliszek był pusty:, drug.i) zaś doi po
fowy na,peł.niony wodą.
- . Niech ,p an sprawdzi odciski ipail:ców,
inspektorze Szalk- Pole~ Sopron.- Teraiz na ipeM1IlO C<>ś ipan znajdzie.
- Miejmy na.dzieję ___, odparł SzaJl.k i
wziął się do pr.acy..- Przypuszczalnie jed
na.k te odiC'iiski, -które widać wyraźnie na
kieliszku .z wodą, ipo1zosta.wił nieboszczyk.
.Zaraz to Sprawdzimy,- Podisze.dł do tru·
1p a, ujął go za rękę i odcisną trzy ipierw·
sze palce na odpowiednio $pl'(1parowanym

kartonie. Na~tępnie porównał otrzymane
odciski ze ślada.Illlii, !I>O.zos"ta,wion~ ina
kieliszku. Na twrurzy jego odbiło się vs.iel
kie .zdumienie. R.az jeszcze rzucił okiem na
odciskii i rzekł.
- Stwierdzam z całą stanowczością, że
odciski nie są id~tyczne. Z ikieliszkai nie
pił nieboszczyk, lecz kto mny.
___. Tyom lępiej kochany S'za:lk, tym le piej - ,powiedział zadowolony z :w-Yników
badania S0pr0n.- Wrócimy jes.zcze do te
go ... To byłQby ws.z.ystk.o '! ..•
Gyor, który tymcztsem ~eszukiwał po
dł-o~, •podniósł się.

___, Nie ma tu zadnych śladów.
- Dobrze ! Codźm.y zatem zrewlkląwiać
inne ikabi!ny - odipo'\\-iedziiał SQpron.
N ajszc~egółowiej przeszukano .kabiny
są;siedni:e. Za~ od lllUJneru 106, Grtóry
był nie ·zajęty, Die w nim. pOciejrzan~się
nie znal.a.zło, jak rów.n:ież w !Il~ 1()17,
zajmowanym przez samotnego :painai. iNumei: 104 naJ.erżał do •miarchesy; panlQW.a.ł tu
nieład, j ak.i .stę. za.wsze spotyka w uibikatjach zajmowanych ipl'Ze:z młQde i ł.a~e
lrobiety. FJ.a.kooy :z ·Wodą ~' i per
fumami, luatra. ~terka, grzebienie,, azezo
teczki i azczoilti, sdafrok, peinill41il', Wiz
na jedwabna, 1pońc.z.oohy, pantofelki w.s.eystko było porozrzucane iPO całej .kabinie. Nie było tam je&ak ni'c ta.kiego,
co by vs.:ygi.~alo podieijrzanie. Podobnie
prze.ds.tawiały ,się Wyniki oglęthin pO.zO&ta
łych kaibin; uwagię. ipolicji · zwró~ jed:y-

.

__

.
Die· fakt, że ok!llo w kalhinie ~:i;um,er.· 10'.2 bY,
.

ło -otwail'lte, eo wydał;f.)I siie _
..dziwne $ppr0J10
wi wobec tegp, że ipomnkii były ter.aa; . bar
dz<> ~hłodlne. Trzeba .było ~l>eCj.alll2gQ ~
tora, 1by w tak~ w:airµnkaC;b ~ 4J!k·

no otwa·r te...

·

.. :"1 .•

IX.
Po o.startooznym za:ko.i_c.z,eniiu oględzin
wa:go:nu sypialnego, az;ef b~e~stiwa
i . 'jegio satelici udali się z pow:r0tem do Po
koju dworcowego, odanego
do ~
· rządz~; · 'Eam oezekiw"at już' ~i.ai"3led
e.zy, iPain ~~ Soipi-w .za.czq,ł ~ sk,ła
dać sz.czegóło.we siprai.wozda:nń.e .z.. .. ~
CZa..W\1ł-yeh wyników @oehoidzeń,, ale lDlłl •
.siał IPrz~zyiać swie wywody~- gd.1.Z ·\IW4l.. ·jego doiSZedł Jliezwykly ihała!J z. · sailł., §dZie
przeiby:waili za.trzymiaini ,podrożm:i. :Udał
się tam lllierz.w'ł'ocznie i stwienmił. że Wlśródl
pasażerów panuje niebywałe :podniecenie;
wyglą,dało tak), jakby lada ch~ila ipułkow
-nik Mess.ainclro :Rosso miaJ · Się ' wziąć za
· bary z ·Poilicjan terit.
.
· · · · · ··
.- Co sDlł tu dzieje?. jM( pan · ś:rx:iię : się
tak zachowywać ? -zwrócił się:· S(jproa ·do
pułkownika.- Niech się 1p ain cofnie ! To
opór władzy ! Dosyć tego ! Sopron krży
czat, ipod.niecony do najwy.żazego Slt~a
nieznośnym ·dl,a funkcjanariusza państwo
wego widokiem !podeptani.al OOio!w.ię~ cyab przep~sów.
""
·.. ·
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Kronika piotrkowska

Miniaturowe Chicago pod Piotrkowe
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Kadmłerza

Kr.

,,Lekarz gangsterów'' konkurentem lekarza Ubezpiecz

Jutro. Euzebh11za

1938

,,Kopalnie

RAD I O

węgla''

w Moszczenicy

- Niech pan h~ie łaskaw ką>eliUSz ich wiedza, leczenie również musWo być
ze sobą„.
pow.ierzchoWne.
··
6.15. "Kiedy ranne 0 ;
Uiśmieeh zgasł mi w połowie, potoczyłem
Dziś, .mój prywatny gabinet, za<ą>atrzo
6.20 Gimnastyka;
zaciekawionym .ąpojrzeniem po niewiel- ny w narzędzia .i ~ekarstwa, sądzę~ jest
6.40 Muzyka ~ ·płyt;
kiej grupce pacjentów i wszedłem do ga .dobrodziejstw'elll ludności. Leczę dziee'i i
1.00 Dziennik poranny;
binetu d,..ra Fischera.
dorosłych. Siłą rzeczy jestem i a.kusze·
7.15 Muzy~;
Widzi
pan,
u
n~
co
trzeci
chfop
rem,, i chirurgiem i ginekologiem, pomi3a
8.00 Audycja dla szkół;
złodziej; co drugi - nożownik - z mi- i·ąic specjaloość; a często także aptekarzem
11.15 Audycja dlai szkół;
łym uśmiechem wyjaśnił lekarz - i !mógł Mamy jednak tu 1p aradoksy. które tP<>Waż·
11.04 Duety z oper włoskich;
by
pan odjechać bez głowy". Ale niec.h n.ie zakłócaiją zwykłą harmonię 1p racy. Mo
12.03 Audycja połu.dn.;
pan
się :nie 14zi,wi„. Ja ju.ż zdążyłem się
szczenica to coś w rodzaju miniaturoWe15.30 Wiadomości gospochu·cze;
przyzwyczaić. W:praiwd:zie IPI'Zedi dwoma la go Chicago (w dobrym okresie prze.stlęp·
15.45 Qpowia.danie dla dzieci;
ty nie ruszałem si~ z domu bez rewnl!we- c.zości). Sm1Utny jest fakt, że złodz.iejst
16.00 Rozmowa z chorymi;
ru,
·dziś jednak„. . .
we.m i •b andytyzmem w przerażającej czę
16.15 Koncert .rozrywkowy w wyk. ork.
Może
pan
doktór
pracować
w
talki.eh
ści trudnią ISię na ogół zamożniejsi,, przerpod dyr. B. Na:gujewskiego;
war.unkacb
?
ważnie
synowie gospodarscy.
16.50 Pogadanka aktualna;
17.()()t Pogadanka;
- Dzią to 'jeszcze gfopstwo; aile co .by- No, a szkoła? Jakaż j~ rola w
17.15 Audycja. m'll.ZYCZDo • Stowmai;
ło, .gdym tu nastał przed d'womai laty. Qdy wychQWaniu ?.
17.50 ~ąd wydawnictw;
trzeba było wlszystko ro(bić a1b ovo,„. Hi- Zobaczymy, co teraz zrobi; dotąd
18.00 Komunikat śniegowy i wiad~mości storia •b owiem lecznictwa jest tu tak sa- szczerze mówiąc, racooj edukaieja nie dosportowe;
.m,o ciekawa,, jak w ogóle ten za:kątek, Gdy ;pomaga.la, bo umiało się toto illi8.C'zytać ro·
18.10 A. Mossager. Dwa gołąPki.
lec1z enie prowadzono kiedyś syst~em le- l!llansóW kryminalnych i dalejże naiślćWb·
18.35 Audycja dla. wsi;
czenia fabrycznego, .~zeka:lnia 1była za- wać. Po co im nużyĆ się monotroią pracy
19.00 „Theatrum Sanct.i Casimi.ri''- aiud. :pchana różn~o ·r odzaju wagabundami, kiedy złodziejka emocjonuje i 1PQpłaea. 1 a
19.30 Pi<>senki w wyk. ~.PU!:tki Poznań- .P,rzeważnie złodzietiami kiesronkoWym;„, '-lt..O...- 4cb:tttr --s.1.a:ciuje - ito ii b!Oha.terem go
skiej';;
Naprawdę chory, nie mogąc zastosować
okrzykną„.
19.55 Pogadanka. aktualłna;
t f~ra.wa ~o.kei'• nie mógł się l~g. "'vV s~czę
__. Więc fabryka ,1K!rusche i Emder Sp.
2o.OO Koncert symfoniczny z Filh. Wiarsz„ śliwy:m J•e dnak wyipa~lrn cI:oJ(żdżający fel Akc." nie zatrudnia d<>state!C%llej
~ro
22.50 Ostatnie wiad. dzien. wiecz.
c1..er 1 atk.uszerka ~t· n1eooś zrobili, ale jak hotników ?.
PIĄ'JEK.

dnia

4-go MARCA 1938 ROKU

........„ „..............................„ .... „~.1..;.·--------------,... ....-----------------------

~rab~-a1 80 złotych
-~~·

W, .plek~ Bertolda Gut.knechta.we wsi
gm. Kluki, zatrudniony był w
charakterze inka.se.n ta i. wóźnicy 14-oletni
CbłOJ>ak, Ja.n B~ki.
. W dniu 30 listopada r. ub. aęczkowski
:gawracał do domu furgone~ posiadając
-przy. Sobie 80 zfotyoh, .zainkasowainych
przezeń za pieczywo.
We Wsi Antoni6\\1ka, do Bęczkowskiego
pr.zysiadł się na wóz Klemens Olczyk, któ
rY !Pro&ił ahłdpCa.1 aiby ten zawiózł go do
Gutknechta, ddyż praigniie pracować w
piekarni jego.
W, pewn}'lm momencie, gdy pawożący
furgonem Bęczkowski: zdnem.ilął się . na
chwilę, Olczyk rzucił się nań, uilerzył go
kijem w głowę, rozewał kieszeń ubrania
i zrabov.ia! mu portmonetkę z zawartoś
cill 80 'Złotych, po czym, wywróciwszy fur
gon do rowu, zbiegł.
•
Nazajutrz policja ·za:trzyinała raibusia,
łiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--~

Za spokój duszy ś. p.
K. H. Rostworow~kiego
w; nadohodzący ponie?ziałek~ t.j. . 7 b.
m. o godz. 9 rano w kosciele Ś\\1. Jakuba
(Farnym) w Piotrkowie odprawiona metanie nab<>iźeństwo żałobne za spokój du
szy l'tietlóeg0 dramaturga polskiegio ś.p.
Karola Huberta Rostworowskiego·.

KOMUNIKAT
D.ziś

piątek miesiąc;ai NaCharytatywne będzie odprawio
ne w -kościele 0,0. Be·r nardynów o .godz.
6-ej po pot
CARITAS.

w pierwszy

bożeństwo

DZIENNIKI

uproszczonej księgowości

w-g najnowszego wzoru

eprzedaje po niskiel cenie
DRUKARNIA
P lotrk6w1 ul. Legionów
--~

- - -

-

- --

2

il.l WyilłCZIUe ou .trul.J.Stra. · ao IP!
W LK<1.i.ll1 W ~I~. ~tąd. W:!~ S·to.S'until~

won·:.yfy,

tu typ0wo aii:rY,ka.D.sKie.

&~

t.a Je:.\>t kocnan.q,. .r00zic:1eaą ew
s ~an:.zyo1e,1..1tą p1eruęu.zy, J.\'J.,~wie

J<i

s~.

iuo

w Cbauą~ie1 a Je<i.
1est p.1Janstwo J.

ie.żą

nam•~t.no,sc1ą

L.rza.clKa, .ktory P,I'ZY,.ZWOltSZYJ zaJ.m.ią
me,m, uzieom.i, a.1e to naprawaie z u
· ~Czy, praieUJ.es.z w :taor;y_ce·· pyta
reu, pannę !' Y.i i.J?.Ozytywnym
następuJ.i SUlib i jeia.na .więcej J:i.i
pn.yspa.:i:·za. o ject.neg:o wi~ceJ aar
.1.~,a w~eilsko ·mwu .oyć o.bowi~
Uzenia
20 zł. Wódki
SO. - . .

za

za

naa: tego je.st smut.Dy.?
ł'.om.ijaJąc cz~.ste bójki spow
na.riJn1ernym użyciem ~..Il-Olu ~
praKtyce leka.rsk.iej ~ dzieci t},l[Ow1 p<>czętych w stanie Uletl'.
.Jest tro.chę g:ru.z.Licy i z racji
fowis.k reu:maty24m i astma... pl'.
n1e bra.k. '.l'ylko, że ~~ .si~ B
ubezpieczeni. Ul:lłop bowiem ma
k~. llle ma na leczenie, a doktór
d:z1we ·dl.a .ni·e go ma.lum necessari
Jeśli już przywiezie do mnie
zachocizj. pyta.nie, czy_ ~ - bY.
~trzebnieJµy

'!

~to chłop

znach0ra i zamiaJwiacza. ~'1nrolilll
kiedy.ś znachor.a z Przedborza, pł
za wizy~ 50 zł. chociaż w jego
pełnej ·~W. ortograficznych· .
łem trochę rumiankli i traw„: A
w - Kamińsku, gdzi.e .za zra·bowane pienią go - ipo zasto.sowamau dkoliczności łago kałem, się · ~e zjawjskiem, kołtuna
dze nabył Sobie obuwie, bieliznę i ubranie. dzących na 2 lata więzienia.
łam własy ściąć, odmówiono wi
W<:.zoraj Sąd Okręgowy, przed którym
Przewodniczył k-OIDjpJ.etow'i Sędzia Okrę
pacjenta E-Olamie oślepi i t.d.
Olczyk. tłumaczył się, iż czynu swego doW>wy Franciszek . Pietn.Ls~ Oskarżał s,poty.ka.m i ta.kich ludzi po raz ·
puścił Eię z nędzy i braku pracy, skazał p0idprokurafor Namysłowski.
J.E.
..Ilość ubezpiec?.Onych waha się
do 1200 latem, gdy r'llSZy ~i!&.4·.:.u.111~
„„„„„„„„„„„„ ~„E~~----„„„„„„„„„„„„„„„rrD
ty drogowe, prace na kolei. Pora
lam m.ie.si~nie ubezpieczonym
~
zwy:ż 1 poza tym mam. 40 do 50
wyśpisz się
Fo zapłace:niu mieszkania. okazuje
l wypoczniesz tytko
zaraibiam za porady 15 gr. za wy,·
Chodzi jednak na ·r azie o pozysk
ufa.ni.a chi~, tym bardziej, że us
źna konkurenoja„. Mieliśmy tu
wie rok „~ekarską, .parę": Ni~ i Sł
Nawprost Dworca Głównego, Al Jerozolimskie 47, tel. 99841.
kową.
Dzikie to małżeństwo ir
·mi .sposobami .zdobyło sobie
Pokoje cd zł. 4.
wszystkich przestępców. Roboty
Wodą bieżąca, wanny, winda, telefony,
bród-.- Slusarczykowa robiła kobi
garaże, fryzjer damski i m~ski.
ronienia., Nita, jako ·n adworny le
Bar. Restauracja. Kawiarnia na miejscu
tejszch ga.ngsteró\\1 reperował i kl
L kowanie turvst6w, w ; ciec !ek, zjazdÓ "J po cenach 1nacznie znlźonych.
ratówl jiaik umiał, a ciągle to rżnęli
„~
w.zajem, to ich postrzelono na ro
,,kopalni węgla'\ jak nazywa się u
dzenie węgla z przejeżdżających
P1 etensje j~ rozciągnęły się ~
stowarzyszone" chłopstwo, oo, a ·
zał się jeszcze Tomczyk z nożem w
kasenta, biedactwo płaciło, unika·
wego •p orachunku. Wpibec takiego
1był~ bez.silny„. D.z.1ś 1 szczęśli'\\i~
Jak ju.ż pisaliśmy - niOOaleko grani- nie ·całej ~l'itej, ip. dr. MialicW, który c.ilszej. Slusarczykowa i morfin"
cy ip0wiatu piotrkowskiego zalllwa.żono wraz z po·w'iatowym. lekarzem weterynarii od~brałi 1Sobie życie, ki~ku bandyt
w Piotrkowie p. dl'. Madejczykiem, !Prze- bito, kilku jest pod: sądem, kilku w
P.tYszq.zycę, ktÓra przywę:drowała tam. z 11
n.iu. .Ale czas lUJbi i robi nie
prowaidz.ił szczegółową lustrację terenów
nych powiiatów.
ki.
Olbecnie pryszczyca znajduje się na. te- po:w . .piotrkowskii!!g'O i raidomszdzańskie·
.
g
o
wydaj~
o~wiednie
zarządzenia,
zmie
renie pow. radomszczańskiego . Żaledlwie w
r·zające do całkowitego oipanowania prysz
odległości .5 kl. od granic pow. piotrkow
skiego, atakowanego również i z innej stro czy cy_.
ny. Stwierdzono .bc>Mem ukazaJilie się (pry
Za.rządzenia te stosowane 84 z całł\ bez
szczycy w Dłutowie na terenie powiatu ła względnością i surowoŚcią przepisów.
skiego. Na razie na obszarze :pow. piotr
Dzięki tern.u możemy się ~ewać,
kcmskiego ;pryszczycy nie ·stwie11dizono.
do ~iesięcznych wyk
że na terenie n~go tpowiailu pryszc:zyca
Mimo to na:sze władze łeikarsiko- wete
się nie pokaże.
pracy dla drużyn par
cyn:aryjne wszczęły już energiczną, akcję
zapobiega!W1Czą, dokonująo sy'stemaJtyczzowych
•
nych 1u.stracyj 1pc;O~atu i badając tereny,
po 30 gr. są do nabycia
które ewentualnie i. tł Q\ly się mogły podat
ne ·dla tej epidemii. ~
w ZAKŁADACH GRAFICZNVCH
Ostatnio w towar41'stwie wojewódzkie
w
dużym
wyborze
,,ADOLP PAŃSKI Sp
go in~ktora weterynaryii: p. dr. Boibiń
skiego bawili' w Piotrkowie Generalny Ko
Polna 5 m. 4.
Piotrków, Legionów 2, tel.
n~isarz do zwalczaniąpryszczycy na tere·

1·4 -to. letnietnu

Kurnos,

Fa.bryka jest zbawieniem te
dach nad głową i
manie 80 proc. małor<>lnych.
·
Ale tu traJ.J.am.y na P.•e.I.'Wszy ,
P.01.:.1.~aJąCy za sobą ua.i..sze.
ł'.r
.l!.rzew.a~rue kOOJ.etY.. i to żony. W,
-

IS~owości, dając

chłopcu

.......„ ........_.........„ ......„„„„„„„„„„„„„„„...

W Warszawl·e

wHOifLU

„CENTRAL"

W

„„„„„„„„„„„„„...

Prus:ze~uea ata~uie

'
o
w.
'iotr~ows~i
·z -dwóch stron

OKŁADKI

I

Kwlatr 11tuc1ne

PIĄTEK,

DZIŚ! Najciekawszy wielki

dnia 4-&D MiAIRCA 1938 ROH;U ·

bieżącego

sezonu z ulu· ·
błenłcą publlcznoścl SYt.VIĄ S.VDNEY

INO·reATR

·OMA

ai 3·go Maja 11.

Ta

-SLEPY

film

każei kobiety, która choć raz w życiu zakocltaJa sie
bez pamięci w meżc1yinl1l Film dla każdego mdczyznł~ kt6ry
choć raz w żych1 został porzucony przez kobi~t-: p. t

Film dla

KINO-TEATR

J\S NOC

ZAUt.EK

Walka z >wrogiem Nr. Je. Tajemnica ullcv potępłonvch
Nad program: Kolorowy dodatek i aktualności
Na seansach popołudniowych ostatnie dni .

2

W rolacll

właśc.

główaych:

Bettl Davis I Humphrey Bogart

Konoplflska
i Piaskowska

z EROLLEM f'LVNNEM

OD.WE ·T U

KID OALAHAD

PL. NIEPO·
DLEGł.OSCI

SZARŻA LEKKIEJ BRYGADY

o.._.._..._.„.::....„

Str. S

Aktualności świata

NAD PROGRAM!

....................._.„...„~.„...„„.--.:

li

NOWY

rozkład

.,;.:&"»

wieś

na
~ r. ub. we wsi Bujny gm. Krzyża

~ samym Piotrkowem, odbywała
;i.dba.wa: taneczna., urządzona staraniem.
j,~j młodzieży wiejskiej. Na. zaba
. jak niemal zawsze, przybyli l"ÓI\\""
przed mieszkań.cy południowych
Piotrkowa - bez zaiproszeń, któachowaniem się swoim wywołali on.iezadowolenie i spowodowali krwa
J'kę, w której wzięli udział niem.al
uczestnicy zabawy.

w ruch kłonice i sztachety Oraz
dowano się kamieniami. W wyni
"' awej rozprawy na plaou boju pociężko ranny mieszkaniec Piotrkoisław CepaG'iński, kt.óregk> prey:ja
~ o4li unieść i umieścić w szpitalu,
l:l wskutek odniesionych ran zmarł
. Za.wia.domiQD& o ty.in zajśCiu policja
' a dochodzenie, w wymiku którego
· mno kilka osób i osadzono w aresz
li to mieszkańcy wsi Bujny, miano
· .= 29-Jetni Fra.nciszek Dym.us, 24-1.
· ~ek GiI'ela, 23-1. Oze.sław Merk,
aw Kowalczyk, 29-ł. Franciszek
eh, 25-1. Adam Józef Filip.

vUZły

·

dniu onegdajszym za.s.i.edli oni na lakarżonych sądu okręgowego w !Pio
·e, ~ie po dwu.dnio\\-<ej rooiprawie
w składzie: przewodrii"czący s.s.o.
zka i wotalllci Thomasa i Burakoogłosił :wyrok,, na m.ooy ,które
iego .azani zosta.i:i.: FranciS2l0k ~mUs i
eiszek Grela - po 10 miesilęcy: Wię-

Bujny

zienia, zaś Czesław Mlerk, Ludwik Red lioh i Adam Józef Fii.lip - IPO 1 ~w wię
·zienia. Franciszek Redilichzosta.łuniewin
niony, ~ Czesław Kowalc'Zyk, jako niepełnoletni, skazany został na umieezczenie w zakładzie poprawczY'm· Temu os.tat
niemu wykona.nie kary sąd mwiesił na. okres łat 3.
Oskar.żen.ie puJbliczne Wnosił podprok.

Groźny

Namysłowski, zaś powództwo
wysokości

2000

zł.

-

KOLEJOWY i AUTOBUSOWY
na st. eiotrk6w
cYwiJne w po IO gr.
·
·

adw. Choj,iacki.

i 128,50 .zł. k<>SZtów pogrzebu.

Oskarżonych bronili adw.
siński, Sza.fnick.i, Newełła i
Wro.

po2ar • m•i11':: barona Kronenberga

Z nieustalQOych dotychczas prz.yczyn
nocy onegdajszej wybuchł pożat iW mająt
:ku barona &-onenberga We wsi' Wola Grzy

RZV PRZ.E-Zll!BIENIU

GRYPIE TKATAAZE

-

lina. gm.. Kleszczów. ~kutkł- SprĄ>iaJąi
cego wiatru ogień bardzo szybko objął ca
łe zabudowania gospodarskie.
Pastwą ro~łego żywiołu padła stodoła VWTaz z całym inwentarzem. sieczkar

lłll.J<,l:UW:\.

bno wobec filOS<>Wieclticli nastrolw Pradze wielką popularnością, oi.e. tam piosenka p. t. „Kocham rvm;yst
Sowiety !''

,

I

• Tatusiu, seybko Ws1:wad, woła ~ee
lo inaczej .będę musial cię wyliczyć !

ł
wan
. n 11.

U

Znacznie

TANIEJ

bo w mieszkaniu I

..
'

·. ·,

Nr. 17 roczne Walne ~branie
jący.m, l,P<>l'ządkiem dziennym:

i

następli

Zagajenie,
2) Wybór Przewoidnićzącego. Sikreta.rs
i asesorów,
3) Sprawozdanie ustępująceg0 Zanądu,
4) Spra"-o.zdanie Komisji Reiwizyjo.eji;
5) Uldzielenie aibsolutoriu.m \ittęp~
.I
.mu Zarząidowi,
6) W.y.bór nowych WJadz IOuiiju, 1 ·
7). Wy.bory Ifum.iaji Rewizyjne~ l · ··:r
8) Wybory Sądu Koleżeńskiego,

•

9), W-01ne~

jest nie brudząca, daje dużą ilość
odbitek i starczy na dłuższy okres czasu.
Posiadamy też OCHRAN IACZB do wałków w maszvnach dopisania.

~~:i:

„A.

Pański

Spadk." Piotrków, Legionów 2.

,„.........-=.........„ ........................„ ...............„ ...„.
jazdy autobusów

na stacji PlOTRKÓW
Z
1191.
„

„

łodzi

•1.

11.00 I
6.00• 1
,, u.oo•
1.30
9.30" „ 15.oo

L inia

'*·
„

,,

t6.3o•
11.00

„ za.oo•

Llnla

'*„

I

niedoścignionej jakości

·rz„.

Franio i<h:ie z ojceui ulicą. Nagle
potyka .się nai oślizgłym. . chodniku i

.

W nie'dzieJę dnia 6 marca 1938 r. 0 go
chinie 10 w pierwszym. terttninie, a o godL
10.30 w drug;i.m term.inie odbędzie s~ w;
lokalu K.S. „Con~rdia'' przy ul. Bocznej

marki „KARTRO"
kalka ta o

Rozkład

SPORTU.

. ..

We Wsi Sierosław gm. Podolin, na szko
dę Antoniego Makowskiego .s;pa.l4ła się sto
doła wraz z narzędziami rolniczymi. Stra
ty wynoszą około 1.500 7.ł.

DO MASZYN
i KALKĘ DO OŁÓWKA

4

~Y1W

Ze· sportu

1).

~WNIA.
. tor S... spotyka na. ulicy znanego z
łoWych zami.owań maiariza
Dokąd tak pędzisz ? Zapewne do
I pracowni...
Nie - do kna.jpy !
· W,idzim1 że zgadłem

został&

na razie nie

Walne Zebranie
K. S. Concordia

KALKĘ

MII.Oaó.

pożaru

· 'Przyczyna
ustalona..

nia oraz stajnia. Pomimo natychmiastowej akcji raJtunkowej p<>Żar strawił 200
...metrów sł!;>qi.y, 200 mtr. siana oraz martwy i żywy inwentarz. Ogólne straty wy
no.S~ około 23.000 .zł.

Zawiadamiamy naszą P.T. Klientelę, że otrzymaliśmy

· związku z nowym, tea.tratnym proce
w Moskwie mówią, że tych, którzy
lhcą stać m,urem Za Stalinem, Stalin
ia pod murem.

w księgarniach
i kioskach gazetowych. - -

nabyć można

~aA"'O

adw.
LamzaJ.ti Ma

ZAWIADOMIENIE.
HUMOR

wydawnictwa Z a k ł. Gr a f.
„A. PAŃSKI SPADK."
Piotrk6w Tryb., Legignów 2,

S'ąd wywody powództwa cywilnego uwz
ględnii częściowo, zasądzając na rzecz ro.d ziny zabitego za krzywdę moralną 500

zł.

iazd1

Z Piotrkowa

Ł6d:i-Plotrków

11

Z l.Jiotrkowa
\ ldZ. 1-0.o u 111t1.1uo• 1 • · 20.00
lłfl.
1.35* ,. u.oo• „ 16 .10
„ 6.3o
" •.11 • 12,45 „ u oo-

PiołrKów-Przygl6w-Sulej6w

li „.

Z Sulejowa

I"'z„.

7.55 1 • „· 10.00
18.10
12.16 1 ••
7.30, ....
12.00
,, 1.00
„ 19.25
„ 14.30
•.oo
„ 13.10
l i 8.20
„ 21.30
" 16.25
11.10
•) Kursuj• przez Wolę Kamocką, ;:-ozosta;e przez Srock.

.„

15.10 1 • · 20 10
11.1s
19.15

Wyjazd delegatów
Podokręgu Piłki Ręcznej
W związku z rocznym ~ Zgromadzeniem Kieleckii.egp Okręgowego Związ
ku Piłki Ręcznej w C.zę:itod1owie, które
odbędzie się w dniu 6 marcai 1938 roku z
ramienia Piotrkowskiego Podokręgu Pilkii Ręcznej wyjeżdża do Częstochowy p.p.:
Dyr. Torantz Ferdynand - Prezes Podoknęgu oraz p. Kuczamer Wacław -Niee
Prezes.
Delegaci Podokręgu Piotrkowskiego po
za całym szeregiem wniosków zmier~
cych id<> podniesienia poziomu gier sporto
wych na terenie naszego glrodu mają na.
Wałnym Zgromadzeniu Okręgu omówić
sprawę nie dopus7.ezenia do mistrzostw
Polski w siatkówkę, mistrza Poidbkręgu
iRKS. ,,,Rucll" I który jak: Wszyscy m~
został zgłoszony przez Okręgi w terminie
późniejszym .

.tiSf~·. ._. uwa a' Dogodne li
1• SPE.ATV li
: m: etai SLOWACHł~60 7, ID. I
warunki •

"'~··

1

,--~St;;..r..,;.6_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _PIĄTEK,

-~

• .•

dnia
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PATEN'T FA"I«;. •f'- i'OO'~Ołt
PATEN'T AMl!:A\- NA. 10!)~;70-

STARSZY

FELCZER~

A. Piotrków.
LEWKOWl13
Sł.OWACKIEGO

Wrkonrwa ochrc. nne szcze,
przeciw ospie I drttervt.

; -

Bądź izdrowai, Kiuinegundo m.uszę'

IU kichnąć !

'

te-

••

?asfrzykf, oraz ·wszelkie zabiegi w
felczerst v. a wchodzące.
Posiada stale świeże pijawki

f

"'I

W firmie Ir.

~Jt&ńs~~„~~.przedaż

KS I AZ.I< I
•

A. BRANDWAJN .

' - Gdybym panią pocałował, .co by wte
u...
:L-.!ł?
~
a •
:_Nie myślę rugidiy o niebe~feczeństwie
gidy go niema!
_. .Ił. gdYibY nastąpiło, co by ,p ani wte·
iy Zrohila? ......- To pa:tr.zę jemu prośto wi oezy !i
u.Jl panl 2:rQIUI

_ __ Piotrków, Sieradzka 2.
ieQ'alóW., zegarków światowej - marki, pierścionków,
-branzo\etek, kolczyków,' obrączek ' ślub. . . )
PA T~FONÓW ' -~ „.1
Dużv wvbór płyt gramofonowych
I najlepszych Igieł gramofonowych
i'T

PrOSzę

powiedzieć,

m.i

i1łac7.ego nazywają nas tą

- nm -

/Panie

T •wo

I

_

.

.

łia~,

to samo

l'łotrkpw

Wołborz

-

!'

spr,zedaje - póki
zap,as sta.r czv - firrąa , ,

._

restauracii1 młvnów, lll
cukierni, piwiarni herbaciarni ~ 9
masarni, w~dli-n"1rni, --lat-eff.,4tołeli, t~
wóa-~-gazowych i zakładów · fry )1j
Eą

do nabvcla

ł. Graf. „A. Pański", „
Piotrków, ul. Legionów 2, tel
-..

Tel.: Biuro a-53·8~! garażel-56·82

autobi.sowej

PIOTRKÓW-WARSZAW A

Tryb.

i

....

14.00
14 26
14.50

21.40
22.06
22.30

„.tktf ,_„ ••.

l't'Wtt

11~11

,,

I·
I
·-

Zawiadomienie
mam zaszczvt zawiadomić Sz. K
- ;ż · zakład mój p. f.

CZESllW JENDR

•ieszczący

Tomaszów Maz.
Wolbórz

8.00
8.26
8.50

sie przv ul. Słowack
w Piotrkowie.

wraronuJe prace w zakr•
trvzJerstwa wchodzące.
Ondulacje żelazkowe, wodne,
bowanie włosów, brwi i
oraz strzyżenie i golenie. C '
niskie. Robota solidna. Obsł
grzeczna.

tomaz6v- Wolbórz. Piotrków
15.20
15.46
16.10

„ ......„ ...„„....

Piotrków Tryb.Jl.
!1

1l!211JJ

-~--~---------------11!11

l!lllll!

H .IGIENA-TO ZDROWl.6
1

Wielu higienistów twierdzi, że jedynie mechanicznie wykonane opakowanie proszków daje gwarancję całkowitej higieny

_

1O lf. _~IWll!l

R".l~kład ~omunikacji

Tom·d~16w Maz.

rąk

dli mło,dzieży szkolnej,
uriednlków, ~~~~;ó;;;

SPÓl:KA AKCYJNA

Pl~łrkóv ·Wolbórz - tomasl óv

,

mwdło
do mycia

#EM

prz~z \\olbór:z, Tom<.szcu. Maz, Rawe Maz., MS2czc:nów i Nadarzyn
Piotrkew Trvb.
9. ~5 12.tO 16.so I Mszczonów
12. 40 1s.10 19.40
Wolbóri
10.11 12.36 11.J 6 j
Ton1asz6w Maz. tt .oo 13.30 !8.00
Nadarzyn
13 16 15.46 20.16
Rawa Maz.
11.55 14.25 18.55
Warszawa arz. 13.45 16.15 20.45
WARSZAWA- PIOTRKOW
Warszawa
1.00
9,oo 17.00
To s ó M
JQOO 1->
Nadarzyn
7.34
9 34 17.34
ma 2 w az.
.
.,.oo 20.OO
Msuzonów
8.12 10.12 l8 12
Wolbórz
10.26 12.26 20.26
Rawa Maz.
&57 10.57 18.57
PiotrkówTr~b.lfZ. 10.50 12.50 20.50
ROZKł:AD KOMUNlH.ACJI 'A UTOBUSOWEJ na linii:

--„„„„„„
Unlwersaln e
• _ _.z • ,
,iri~z1ec

•...,.,,...i&

HANDLOWO - PRZEMVSE.OWE: „AR BO N"

WARSZAWA, Maqzałkewska t

0Płcią PięlÓlą-''.1.

chciałbym właściiwie

obowiązkowe dla sklepów spoż"

ole~arni,

„„„„„„....„ ........_.il--_________________________________ __ wZa
CTUUG'

na ~inii

--

SANITA

MASZYNOWO-BEZ DOTYKU

I

U~ PISA.O NA M:ASZY.NJE
- najnowszą metodą jlepą 3 sYat.em/
azya, Mau:b iadywiduaJna.

Piotł'k6w~

RĄK

LeFon6w

wvkonane proszki •Migreno - Nerwosinc Z KOGUTKIEM
Dbaiąc wiec o
własne 1drnwie, żądajcie proszków z KOGUTKIEM tylko
w MECHANICZNIE WYKO NANVCH TOREBKACH, gdyż dzięki
, tei;nu un kniecie narażenia zdrowia na przykre niespodzianki.
(nou.e opakowanie) DAJĄ TĘ GWARANCJĘ.

„„„„ ________,_____

Zakł Graf. cA PAŃSKI SPADK•
2, fel. 10·55

IiiPiotrków, Legion6...,
, Nr.

RESTAURACJA

' . i o'_ d·
M

100% czysto pszczelny
pod gwarancją bez żad
ilych domlesz_ek. Jasny llpcowv, twardy
deserowy wysyłamy za . zaliczką pocztową
ku aajwlekszemu zadowoleniu 3 kg. s zł.,
5 kg. 12 zł., l O kg. 23 zł., 20 kg. 45 zł,
~o kg. 65 zł., razem z opakowaniem i
~płatą pocztową.

Małopolski Export
w Nisku.

Minda

••UDZIAŁOWA'-

Piotrków Tryb.,

'!!łłowacklego

2a,

Teł.

U·C8

Wydaje codziennie smaczne i tanłe obiady na maśle
~e potrawy a la carte. Bufet bogato zaopatrzony
w.._nkl różnego rodzaju oraz zakąski.
.

.

Na kranie stale świeże piwo Oliocim .skle!

POKóJ słpnecz.n.y duży, z ~m
ciem dl'a 9&m<>tnej oeoby. Sfow ·
u gospodarza.
~Jlil

mieszkania 1 pek.;.
Adresy ki
Admia. „Głosy 'J.\!y'łj. dla .)C.R.".

.Ilią

w

śr6dmieśefu.

.

