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Defraudant 100.000 złotYCh ujęty! 
Hitler przemawia 
w Reichstaou 

.Kierownika agencji pocztowej w Wilkorytach pod Brześciem, aresztowano na peronie 
i kolejowym w Tarnowskich Górach - Kulczycki vel Zacny objechał całą Polską 

i w Poznaniu kupił sobie prywatną willę 
!( a t o w i c e. (AJS). Rewident ko

lejowy Rudolf Osmyk z DOKP Katowi
ce przytrzymał w poniedziałek o godz. 
1,30 jadącego pociągiem z Katowic 
w stronę Poznania w czasie postoju 
na stacji Tarnowskie Góry poszuki
wanego przez policję całej Polski kie
rownika agencji pocztowej w \Vilkory
cie, pow. Brześć n. Bugiem, Jana Zac
nego vel Andrzeja Kulczyckiego, któ
ry po zdefraudowaniu 100 tys. zł zbiegł 
i ukry' 'ał się. 

Zacnego osadzono chwilowo w are
szcie policyjnnn w Tarnowskich Gó
rach, po czym zostanie przekazany do 
miejscowego więzienia sądowego do 
dyspozycji 'i"łaściwych władz. 

Jan Zacny vel Andrzej Kulczycki 

Ujęty w Tarnowskich Górach An
drzej Kulczycki vel Jan Zacny miał 
przy sobie zaledwie 200 złotych. Z pie
niędzy zdefraudm\'anych w \Vilkory
tach pod Brześciem nad Bugiem zde
ponował Kulczycki część w Poznaniu 
i część przechował w "Warszawie, jako 
bagaż. 

Andrzej Kulczycld vel Jan Zacny 
był przez krótki cz.as kierownikiem 
agencji pocztowej w Wilkorytach, po
chodzi z Trzebionki (powiat Trzebinia) 
pod Krakowem. J.ak się okazało, Kul
czycki sfałszował dokumenty na naz
wisko cieszącego się jak najlepszą opi
nią urzędnika Jana Zacnego z Wielicz
ki, podszywając się pod jego perso
nalia. 

Oszustw dopuszczał się w ten spo
śób, że nadawaj na nazwiska" różnych 
jednak nie mieszkających w obrębie a
gencji Wilkoryty osób fikcyjne prze
kazy pieniężne i przy podejmowaniu 
pieniędzy podpisywał przekazy nazwi
skami osób w~'mienionych na fikcyj
nych przekazach. \V ten sposób zde
fraudował Kulczyczki vel Zacny około 
100.000 złotych. 

Pr~ed kilku tygodniami Kulczycki 
ulotnił się ze stanowiska i dopiero po 
jego ucieczce wyl,ryto nadużycia. 

której właścicielem był p. Kirszkowski. 
Obiekt ten podobał się Kulczyckiemu, 
gdyż miał tylko jedno ładnie położone 
trzypokojowe mieszkanie i nie miał lo
katorów. 

W Poznaniu zatrzymał się Kulczyc
ki przez kilka dni w hotelu "Savoy". 
Stąd wyjechał do Krakowa i zawiado
mił pośrednika majątków telefonicz
nie, że przyjedzie do Poznania i trans
akcję z.ałatwi. Tak się też stało Po 
kilku dniach zjawił się ponownie u 
pośrednika w Poznaniu i zacenioną na 
14 tys. zł willę kupił za 12 tys. zl. 

Kontral<t notarialny zawarł u no
tariusza dra Korczyńskiego, na nazwi
sko swego brat.a, łllichał-a Kulczyckie
go. Rzekom~' brat Kulczyckiego, któ
ry wylegit~'mował ~ię jalw student 
prawa Dniw. Jagiellol'i.skiego podał 
jako miejsce swego zamieszkani.a Po
znań, Aleja Czechosłowacka 7. Natych
miast po zawarciu kontraktu p. Kirsz
kV\l\'<;ki otrzymaj należną gotówl,ę w 
kwoci.e 9 tys. zł. ciążącą zaś na willi 
hipotekę w kwocie 3.000 zł uregulował 

Kulczycki w Komunalnej Kasie Osz
czędności m. Poznania. 

Po z.awarciu tej transakcji i spła
cie hipoteki, Kulczycki wyjechał w ub. 
sobotę z Poznania, prawdopodobnie do 
Krakowa, skąd wczoraj, w poniedzia
łek, wyjechał po raz trzeci z powrotem 
do Poznania. W drodze na peronie w 
Tarnowskich Górach został Kulczycki 
zdemaskowany i aresztowany. 

Ciekawe domrsły nasuwa też osoba 
rzekomego brata Kulczyckiego, na 
którego nazwisko kupiono willę w Po
znaniu na Dębcu. Czy autentyczny jest 
dolmment studenta prawa Uniwersy
tetu Jagiellońskiego, oraz czy jest to 
rzeczywiście brat oszusta Kulczyckie
go, wykażą niewątpliwie wdrożone 
przez poliCję dochodzenia. (R-r) 

p o z n a ń, 21. 2. - W ostatniej 
chwili dowiaclujemr się, że ]la dworcu 
głównym w Poznaniu znaleziono bagaż 
Zacnego, w którym znajdowało się: 125 
1. i'cv złotych, 2 sf'ebrne lisy, ki/lu1 
wartościowvch zegarków i kilka sfal 
<;zowanych 'dowodów tożsamości. 

(z, bestialski morderca syna 
jest normalnv 1 

W ttajbliis~ych (lnlrLCh lelwl'~ e psycltiatl'yc~ni ustalr{, c~y 
Gl'obor~ jest JlOl'U'Ul'lIY - O pinia pl·ucoclau·c6u· '1J'1.0r([el·cy 

K a t o w i c e (AJS). Sprawca be- nię "na zimno". Tłumaczy on, że kie
l;'1ialskiej zbrodni na osobie własnego dy był fatalnej niedzieli w odwiedzi-
8-letniego syna, 38-letni Roman Gro- nach u żony w Szpitalu Spółki Brac
borz, górnik kopalni "Skarbofel'mu", kiej w Katowicach, gdzie leczyła się 
przebywa nadal jeszcze w więzieniu ona na reumatyzm, rolla wspomina
katowickim i w najbliższym czasie jąc mu, iż pobrano od niej próbę 
będzie poddany badaniu lekarzy psy- krwi, robiła mu wymówki, że do
(hiat1'ów, któl'z~' orzekllą, czy wyma- stała od niego nieczystej krwi". 
ga on obserwacji w zakładzie ps~' chia- Skutkiem tego popadł w depresję 
trycznym. \V tym ostatnim wypadku i kiedy powrócił do domu posta
Grobol'z zostałhy wysIany do Zakładu 110wił pozbawić życia syna i siebie. 
Psychiatrycznego w Luhli11CU. W związku z tym napisał na kartce 

Nadmienić należy, że przesłuchi- ~yrwanej z kalendarza ściennego, że 
wani na temat zachowania się przy pozbawia życia syna i sam odbiera so
pracy zwierzchnicy GrobOl'za podali, bie życie, z powodu swej nieuleczaI
że nie zauważyli u niego żadnych nie- nej choroby. Przypuszczalnie Gro
normalności. l hcrz będzie odpowiadał za swój czyn 

Jak w~'nika z dotychczasowego ma- przez Sądem. 
teriału, Groborz popełnił swą zbrod- ~-

Za nim na kr.ześle prezydialnym min. Goe
ring. przewodniczący. 

śmiertelny skok więźnia 
l pOCiągu 

N () w Ą m i a s t o n. W. (Tel. wł.), 
Z pociągu osobowego Poznań - O
strów wyskoczył dziś około godziny 11 
pomiędzy stacją kolejową Chocicza -
Mieszków, w pobliżu Szypłowa, wię-

~ zień: Feliks Wilczak, lat 30, bezrobotny, 
zamieszkały w Jarocinie, przewożony 
pod eskortą policji z Poznania do Ja
rocina. Wilczak wskutek rozbicia cza
szki o słup telegraficzny poniósł 
śmierć na miejscu. (ac). 

SpryłStakelmana zawiódł go 
do więzienia 

(N Al) Bardzo sprytnie urządzał 
się przez kilka lat Henoch Stakelman, 
znany kupiec z Wielopola. Wiedząc 
mianowicie, że z urzędem skarbowym 
nie ma żartów wykupił świadectwo 
przemysłowe na przedsiębiorstwo V ka
tegorii (stragan) i utrzymywał ten stra
gan, choć kosztowało to bardzo wiele 
zachodu. Jednakże urząd skarbowy nie 
ocenił tego zachodu i stwierdziwszy, że 
Stakelman ma dwa s.amochody cięża
rowe, którymi rozwozi ryby dla innych 
str.aganów, że ponadto tenże Stake!
man jest również hurtownikiem drobiu 
- podał skargę do prokuratora o oszu
stwo na szkodę skarbu państwa. Tak 
więc Stakelman nie zasłonił straganem 
wielkiego przedsiębiorstwa hurtowego. 

Morderstwo czy samobójstwo? - Nie Kurska lecz Hurwiczówna - "Piękna Sonia" 
popełniła samobójstwo z p'owodu zdrady narzeczonego 

War s z a w a, 21. 2. \V połowie I jemnicza kobieta nie opuściła pokoju, I Niezwłocznie przystąpiono do prze-
ub. tygodnia do Hotelu Europejskiego ~:aniepokojona służba dała znać dy- szukania pokoju i łazienki. W ła
"". Warszawie przybyła o godz. 7 wie- rekcji. Wtargnięto przemocą do po- zience . nad wannę. znaleziono złoty 

. Od chwili ucieczki, aż do czasu uję- ('zorem elegancka, bardzo przystojna koju, lecz nikogo w nim nie zastano. damski zegarek. W pokoju leżała to
cia, Kulczr'cki podróżował po całej kobieta, ubrana w karakulowe futro Zajrzano do łazienki. W wannie 1e- rebka, w której znajdowało się osiem 
Polsce. W dn iu 12 lutego przyjeChał z kołnierzem ze srehrnym lisem. Przy- żała z głową zanurzoną w wodzie ta- kluczy, kredka do ust, puderniczka o
do Poznania do pewnego pośrednika była zażąda/a apartamentu, oświad- jemnicza lokatorka. Miała na sobie raz 90 zł 05 gr gotówką.. 
majątl,ó"". Przyniósł gazetę z ogło- czając, iż przyllyła z Białegosloku na elegancki kostium kąpielowy stalowe- Władze śledcze stanęły wobec za-
szeniem pośrednika i prosił o pokaza- jeden dzień, W książce hotelowej go koloru. gadki, bowiem z odpowiedzi w~rslanej 
nie mu domu w Poznaniu, który za- podpisała się: Michalina Hurska. Po Przywołany natychmiast lekarz do Białegostoku okazało się, iż nie 
mierzał kupić. Obejrzał cztery pose-I dokonaniu formalności nieznajoma stwierdził zgon z nieustalonej przy- mieszkała tam nigdy Mirhalina Hur-
sje i wybr.al trzypokojową willę na udała się do swego pokoju. czyny. Na zwłokach nie znaleziono ska. 
D~cu przy Alei Czechosłowackiej 7, Gdy~na drugi dzie11 wieczorem ta- żadnych ohrażeIl Zagadka taje.mniczegC' zgonu ko-
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F li h re r (do Schuschnigga): "Zjedz 
to smaczne jabłuszko - ale na ulicy 
udawajmy, że się nie znamy!" 

biety w pokoJu nr 235 Hotelu Euro
pejskiego w \Varszawie została całko
wicie wrjaśniona dopiero w sobotę. 
Do prDsektorium zgłosił się Chaim 
Hurwicz, zamieszkały w "'ilnie i Dbej
rzawszy zwłoki stwierdził, że jest to 
30-letnia Szajna vel SDnia Hun"i
czówna. 

Hurwiczówna mieszkała w domu 
swego. ojca w Lidzio, przy ul. 17 
l\:wletnia. Zdradzała od dłuższego 
czasu silne zuenel'\yowan,ie i w })o
czątkach bm. uciekła z dDmu do Wil
na, gdzie zamieszkała u szwagra. 

W kilka gDdzin po przyjeździe 
Hurwiczówna pDpelniła samDbójstwo. 
Sekcja ZWłDk i analiza żDłądka Draz 
jelit wykazała, że denatka pDpełniła 
samobójstwo. Okazało się, że Hunvl
czówna otruła się, przyjmują większą 
ilość weronalu, najprzód jednak na
pelniła wannę wodą. i kiedy trucizna 
zaczęła działać, zanur7.yla się, tak że 
nic tylko otruła się, ale również i u
tonęła w wodzie. 

Ustalono równocześnie, że przyczy" 
ną samobójstwa był silny ' l'ozstrój 
n.etwowy z powodu nie~zcz~śljwej mi
łości. Narzeczony IIurwiczówny, za
mieszkały w Lidzie, przed rokiem 
przyrzekł, że ją poślubi, lecz przyrze
czenia nie dotJ'zymał. Przed miesią,
cem oświaclcz~'ł kategorycznie, że zry
wa narzeczelIstwo. Od tego czasu 
Hurwiczuwna zaczęła zdradzać sklon
ności samobójcze. 

bIłoda kobieta była bardzo popu
larna w Lidzie ~e względu na swoją. 
urodę i słynQla pod przezwiskiem 
"pięknej Soni". Obracała się w środo
wisku tamtejszej "zołtej młodzieży", 
była ozdobą zabaw i cieszyła się du
źym powodzeni em. 

"Można się nie liczyć 
z oburzeniem" 

Żydowska "Chwila" drukuje wywiali 
z E. Zegadło\vic7.<,m. o~Jl1wionym autorcm 
"Zmór" i "Motorów". ,, ' taśriwe to mleJ' 
sce dla wynm'zol'! 7,pgacllowic7.fI, który 
mówi tam m, in, t!lli:: 

"Pisząc nie m07~'ln lirzyć f'ię z ohnr7.e
niem, ani innymi odrurhami rzytclnil,n. 
Jak kogo oburza - niech nic czyln." 

Podobny pot{If1(j na tę f'prn\\'ę mnjl\ 
ulicznicy wypi";lIjf1ry :iwi,'lslwa na plotach. 

"Ti,lk~ k~j('żnn Ma~ia Pawlowna, kt6r'l 
przed "1'\\'0111 'j" \\' Rosji zhipgla do Hzwecji. o· 
trz)',"~ln nlw""i,, olJ)'wat .. ł~two s~wedz1!it'. Do· 
trl'lWtO:< nl'z\·ł,yw:lla tl1m za P!l!<1.portrlfi nan~ł
n().\\,l-:Idul. 

* Xo" ~ l'nl1io~t~('ja Rowicf'k!l na krOtkle fale, 
któl'A \\' llI~jll I>t·dzie gotowa, przede wszystkim 
ma ~łll~yl' PI'OPill!lllltlzie \J~7.\J()ŻIlif'ltcj. ](oRz(a 
tJ'ansll1i~y.i obliczaj/\ 118 21 mJ1ionOw rubli rocz· 
nie. 

* Sowief'kiE> lo'lolamacze "Murman" ! "FajmIr" 
wzipl)' n~ nokiIId l'llpanina i jego tow.arzyszy 
ornz cal)' mn(p'ial 1)lIukowy. Oba statkI wyr \
sl~yly w dro!:,,! powrotn/f, 

-lc 
Zhieglv do Rzymu ~;~vjeC'ki cbarf~ d'affaires 

'IT Bukarp~zf'ie 1111(1'111\0 przemawia stlld wczo
raj "Ol cnły 1<\\ iat przpz, r3dio, aby wykazllć v," 
jPst r~Pl'nwrlp w Hzy 111 lP., j'rasa wl!,~ka podaje 
rówllil'Ż jego pOlln"i:t,l\() 

KUDUi tylko II rodaka -
"uduj Polskę dla Polaka! 

SIrona ! - =- bR~DOWNIK, ~roaa:, anIa: 2:ł luIego 1935 .... 
4 

uruunii ~II O~l~nu DOW ~ V ur l! 
Wraz z teKstem konstytucji ogłoszono w dzienniku urzędowym' orędzie króla do na- , 

rodu - Plebiscyt w spra wie konstytucji odbędzie się przez głosowanie jawne , 
Bukareszt (PAT). Ag. Rador dO-, stwo w państwie. Ronstytucja ustala 

nosi: zasady praw i obowiązków obywateli, 
Dziennik urzędowy ogłasza nową I wzmacpia autorytet i nif>7.aJeŻnoŚĆ rzą

konstytucję Rumunii w myśl zasad du, redukuje liczbę senatorów i depu
której naród rumuński ma pit.l'WSZeIl- towanych, ustala właściwą liczbę re-

Odroczenie wyborów w Poznaniu f Łodzi 
War s z a w a, (Tel. wł.) Na ostat

nim posiedzeniu Sejmu, jak już dono
siliśmy, rozpatrywano projekt rządo
wy o odroczenie wyborów do rady 
miejskiej w Poznaniu i Łodzi. 

Po koilcowym pl'zemówieniu refe-

. . 
renta Izba w' głosowaniu odrzuciła nie
znaczną \Vi~kszością wn iosek mniej
szości sprzeciwiaj~cy się projektowi 
rządowemu, a. prz~'j~ła ustawo w dru-
gim i trzecim czytaniu. . 

Nieudały napad na uSłowo Narodowe" 
L w ó w. (Tel. \VI.) "Słowo Narodo-

I 
firmą. ' 

we" podaje, że do redakc.ii "Słowa" , \V toku rozmO\y~' jeden z on'ej trój· 
zjawiło się trzech osobników z preten- ki, niejaki Nowalwwski, przysłany z 
sjami z powodu artykułu, w którym \Varszawy usiłował uderzrć red. Ma
m. i. napiętnowano używanie nazwy tyasika. Zamiar jego jeclnal( został 
Stronnictwa Narodowego przez Iwow- udaremniony przez jedn.ego z \vspól
ską. gl'upkę oenerowską, ("Falanga"), pracowników. Tapastniko\\'i odebrano 
złożoną z łudzi do tego Stronnictwa kastet sprężynow~·. 
nie naJe~;ących. Dwaj inni napastnicy. I{ulewski i 

Jeden z prz~'brłych osobników po- Płaczldewicz zdążyli uciec i wrócili 
dał swoje nazwisko: Rulewski. Jest to z policjantem dla uwolnienia 'Io\\'arzy
przywódca owej grupy, używającej fał- sza, Poinformowany przez redakcję o 
szywej naz'''y. przebiegu l.ajścia komisarz policji spi-

Redaktor naczelny Matyasik odmó- sał protokół, po cZ~'m trzech napastni
wił jakiegC'kolwiek sprostowania art y- ków przewieziono do aresztu. 
kulu i potępił ostro wobec prz~'był~'ch Sprawa swój epilog znajdzie w są-
metodę pracy pol itycznej pod cudz q dzie. 

Obawy O los Zydów ·w Austrii 
\V związku z ostatnimi przemówie- wać będzie ministro'Yi spraw we

n iami w A'ustrii i wzrostem \-vpływów I wnętrznych, związanemu z narodowym 
hitlerO\nkich, prasa żydowska wyraża socjalizmem. ' 
obawy (I los osiad/,rch w Austrii Żydów. Jpk 'l''iadomo, w A~trji przebywa 
Szczególnie niepokoi ją projekt usta wiele tysięćy Ż.{dów posiadających oby
wy o clldZ'Oziemcach. ' watelstwo polskie. Istnieje uzasadnio-

Żydowska Agencja Telegraficzna na Gbawa, że zostaną oni . w~siedleni·, 
clonosi, że uc:;ta,ya ta ma podobno prze- względnie pod nacisl\iem kursu ant y
widywać, iż przy zarządzeniu deporta- semickiego poczną wracać 'clo Polski. , 
cji obywatela pailstwa obcego z Austrii \V dzisiejszych wanln!<acll przeciw
wl,adze nie są zobowiązane bliżej uw- d7.ialać temu można jed~'nie przez 
sadnić powodów zarządzenia. \V tych ,yzmożenie akcji przeci",ż~·t1ow~kiej. 
warunkach głos decydujący przysługi-

Min. Eden us'łąpił z rządu 
Dyn~isjtl. 'IW tle ró:ilnic w Sp'N' wach, ,'okolcU1ł. u:losko-allgiel

sl-dch - Lord Halifax następcą Edena 

L o n d y n. (Tel. wł,). \V niedzieł~ 
w godzinach wieczol'nych min. Eden 
wniósł swoją drmisję. 

D~'misja min, Edena spDwodowana 
została - jak twierdzą dzisiejsze 
dzienniki poranne - różnic~ zdG.ń w 
l'ządzie na temat podjęcia w chwili 
obecne.i rozmów z " 'lochami. 

I{r~'zrs w łonie gabinetu brytyjskie
go \\'~'wołan? zostaJ poglądem na stro
no taktyc?:ną rokowań włosko - angiel
skieJ!. 

Poza tą bezpośrednią przyczyną 
dzienniki dopatrują się dale.i sięgają
cej różllicy co do kwestii stosunków, 
jaki~ mają. ulożyć się pomiędzy Wiel-

I{ą. Br:vtani~ a Niemcami i \Vlochami. 
Ogólnie pam1je przekonanie, że min. 

Eden, liczący dziś zaledwie 40 lat, po
wróci rych ło llo rzadu. 

Zain'tercsowanie" koncentruje się 
obecnie na dzisiejszej debacie w Izbie 
Gmin, gdzie min, Eden zł 0:4\' oświad
czellie, wyjaśniające powody swego 
ustąpienia. Nasl,Qpnie złaiy oświacl
czenie premier Chamberla'in wyjaśnia
jąc pobudld, któr~'mi lderowa} sie 
rząd. Nad tymi oświadczeniami wy
wiąże się dyskusja, ld,óra zadecydować 
ma o losach ObeClleb'O rządu. 

Jal\O domniemanego następco min, 
Edena prasa podaje lorda Halifax!1. 

Po ustąpieniu 'Edena 
L o n cl y n. (P A T). Sensacją. wczo

rajsZł.'go przeclpolull nia była wizyta 
nmba;;nc1ora Grandiego u premiera 
Chambel'laina. 

spuściznę po min, Edenie, Istotnie o 
godz. 13 oficjalnie zakomunikowano, 
że lord Halifax Objął kierownictwo 
!:lpraw zagranicznych. 

Możliwe jest, że za parę miesięcy 
powołany będzie na stanowisko mini
~tra. spraw zagJ'aniczn~' rh jeden 7. po
lilY]{f'nv, zasiadającrcll w Jzhic (~min, 
NieWł}tpliwie fakt, że lord Ilnlirax 7.a- I 
s iada w Izbie Lordów i xc \\'ol1ec trgo 

prezentantów w parlamencie rolnik~w; 
pracowników intela-ktualnych oraz ln~ 
nych czynników. 

W dalSZYCh postanowienict-::h kon
stytucja ,przewiduje gwarancje d'la 
przedstawicieli parlamentarnych, su
rOwe kary dla przestQpców i winnych 
sprzeniewierzenia funduszów publicz
nych. Kastępnie ust.alone zostało pra
wo \vłościan do ziemi. która w drodze 
wywłaszczenia przejdzie na ich wła
sność. Określono również .sprawiedliwe 
zasady udziału wła.ścicieli w c1och<?
da('h wywłaszczonych przez pailstwo 
kopall'i.. Równość pTa w dla etnicznych 
ffiniejsy-ości od Wieków osiadłych ,w 
Rumunii zostaje zapewniona.. 
. Jednocześnie z konstytucja ogłos'zo

no orędzie do narodu, w którym król 
oświadcza: 

"Zbawienie ojczyzny jest dla mnie 
jedynym' nakazem w obecnej chwili 
pełnej zamieszania i niepol;;oju. Nowa 
konstytucja ma u~talić bardziej moc
ne i bardziej sUl'awiedlhve pod'stawy 
państwa rumUńskiego, tna skierować 
ż~rcie publiczne na drogQ bard ~ ie.i pew
ną" zdrową. i wolnę," 

B u kar e s z t (Tel. wł.). Kon tytu
cja rumuńska stwierdza. że źródłem 
władzy jest naród, a jej p iastunem 
król, który łączy w sobie wladzę usta
wodawczą. i wykonawczą za pośrednic
twem prze,dstawicielst\\ a. narOGu i rzą
du. Inicjatywa ustawodawcza należy 
do króla. Władza są.downicza jest wy
konywana w imieniu króla, Dziedzic
two kGrony przypada męsk iemu po.
tomkowi króla Karola na zasadzie 

. pierworodztwa. 
Izby zbie-rają. się co najmniej raz 

do roku, a w okresie przejściowym 
król ma prawo wydawać dekrety. Król 
jest szefem wGjska i wypowiada 
" 'oj nę. 

Parlament składa się z Izby Depu
towanych i Senatu. Piel'wsza jest wy
l:>iel'lllla na tr,zy lata. , Senat sldada się 
z nominatów wrb1erallych, i ,,'jrHistQW. 
Członkowie ,Senatu. SQ. wybieran.i. na 
:) lata. Z urzędu ,,,chodzi następća tro
nu, członkowie rodzin~' kró1ewskiej, 
r-artriaJ'cha, metl'opol iŁa i arch iman
dryci kościola prawosławnego, głowy: 
wyznail obcych oraz każdy poseł, któ
ry piastował mandat przez 10 kaden
cyj. Rewizja konstytucji może nastą-
pic tylko z inicjatywy króla. . 

Król ogłosił dzisiaj dekret, zarzą
dzający na 24 hm, plehlscyt" którym 
naród ma przyjąć nowa.. konstytucję. 
Glosować będą wszyscy dotychczasowi 
wyborcy. Głosowanip iest obowiązko
we i .odbywać siQ bQdzie przez ustne 
oświadczenie wobec komisji wybor
czej, której przcwodniczyć będ", prze
ł(·żeni gmin. Nazwisl\a g'łosujących' 
za i przeciw będą. wpiśane na osobne 
listy. 

Pc mowie Hitlera 
T o k i o (P AT). I{omentując prze

mówienie Hitlera przedstawiciel ja
pOllskiego mini"tersi\\'a spraw zagra
niczny('h powiedział m, in.: "Oświad
czenia Hitlera stanowią. po,vażną na
Ut7;},ę dla rządu w Hankau, który po
pcłnia nieprzellUczaJne błędy w swej 
polityce w stosunku do Japonii. For
malne uznanie ?11andżuli:.o przez Niem
cy daje wielkfJ. otucbę 30 milionom 
Mandżurów i wywołuje uczucia szcze
rej wdzięczności w Japonii". 

. Prasa japOJl::;ka llazywa przemó~ 
,nenie Hitlera "ostatecznnu. dyplo
matycznym ciosem wymicrzonym rzą
dowi Czang-I\:ai-Szeka. Dzienniki za
p~wnjajQ., że mowa Hitlera przyczyni 
SIę do wzmocnienia frontu l)l'zeciwko
munistycznego". 

Demonstracje w Wiedniu 

Na DO,\'llillg Street odh~Tla się u 
p1'l:'l11il:'ra Chall1berlailla konferencja z 
nclzialf'ln n11lhrt~atlnJ'n. GI'~II}(liego, łor
da. lIa.li faxa f stałego podsekretarzu 
stanu \V Foreign OWce sir Ałexanlll'R 
C:Hlogana. A mJ)asaclor Grand i przyb~' ł 
o godz. 11, za~ odjechał o g, 11 m. 45, 

Z faktu odb:-'cia tej narady jeszcz~ 
przed po. iedzeniem Izby Gmin wysu
wany jest wniosek, że w zapowiedzia
nej odpowiedzi nil. deklaracje min. E
dena premier Cbamberlain wykorzy
sta prawdopodolJllie ,iako atut zgodę 
\Vłoch na podjęcie natychmiastowych 
rozmów z \V. Brdnni(). na pocbtawin 
formuły, zapl'oponowanej w pi!,ltek 
przez premiera Chamberlaina wbrew 
opinii min. Edena. 

Ponadto ze składu osobowego nara
dy wnoszono, że lord Halifax obejmie 

cuły ogromny ciężar reprezcntowallia 'Vi e d eit (PAT). \V Wirdniu do
spraw polityki zagraniczne.i przed lz- szło wieczorem do hóJek między 
h::t Gmin spada na premiera wzgl('dnie członkami korpusu szturmowego 
na parlamentarnego podsekretarza ,,~ront~ ~atriotrcznego" i nal'oc1owy
slanu do spraw zagranicznych, ' czyni n11 sOCjalJ stami. Policja aresztowała 
niezlJędnrm mianowanie pG pewnym kilka osób. Późnym wieczorem od
czasie na sta~owisko miI;ist,ra - czlon_ brl~ ~ię, ponO\vnie demonstracja nar. 
lq~ , Izby , Gmm .. Na raZle .Jedna~< yre- s~cjahstow na IHi.r~nel'strasse. Przed 
n:l\e1: Chamh~J:lml~ pr~?,l11e 'wzląc na Jl,lcf!lieckim hiurem podróż~', gdzie w 
sleb.Le odpo~]C~ztalnosc. pI:zed Izb~ IOI\l1le '~,'~' '"'tawjony jest portret kanc-
9,mm za pol~l,ykę ~awan, Iczn~, której lIrza, Hitlera, tlcl11on,.;tranci od~piewa
Jest sam najbardZIej akt~wnym pro- li hymn i zrzucaJi },apclusze przecho-
motorem. . . '. . dzącym, wznosząc. pJ?-cci\Yżydowskie 

lO, , okJ'zlI'ki. .' , 
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Z NASZEGO STANOWISKA 

Masoneria 
Dla wielu jeszcze ludzi w Polsce 

tnówienie o masonerii, o ki roli i dzia
lalności, o jej znaczeniu i wpływach -
jest powtarzaniem bajki o żelaznym 
~·ilku. Słuchaj~, ale nie wierzą, lekce
ważą, nie doceniają, ba, często nawet 
v.rręcz zaprzeczają istnieniu lóż masoli
,kich. 

Sk~d wypływa ta postawa wobec 
masonerii? Zape",..ne stąd, że masone
ria w Polsce potrafiła się dotyehcza'5 
doskonale ukrywać przed oczyma spo
łecze1lstwa. 'Yarunki bowiem jej dzia
łalności i skąpe, jal,; dotychczas, sil~' 
zmuszają ją. dla zapewnienia większej 
skuteczności swych działali i wi~kszej 
mocy swoich wpływów do tym skru
pulatniejszego stosowania konspiracii. 
do tym ściślejszego zachowywania 1~
,ady tajności zaró'Yl1O samej org"ani
zacji i jej składu, jak i celów, środków 
i metod jej działania. 

.Masoneria jest nieprzejednanrm 
",rrogicm świata cywilizacji chrześci

jal15kiej oraz narodów, w tej cywili
zacj: uksztaltowanych i ~Yedle zasad 
tej cywilizaeji kształtujących SW Oj 
b~-t i s"'oją przrszlość. "'alka z naro
dami chrześcijailskimi, z religią i nau· 
ką. Chrystusa we wszystkich tej nauki 
przejawach i dziedzinach jest istota 
celów masonerii, sensem jej istnieni~ 
i działalnoś~i. Z natury swych dążell 
i swej organizacji - kosmopolityczna, 
mi~dz~-narodowa masoneria jest rów~ 
niei śmiertelnym wrogiem idei i ru
chów narodowych. 

Form.\' organizacyjne masonerii, o
parte - jak już wspomnieliśmy - O 

zasadę konspiracji, Sł). bardzo skompli
kowane. Struktura organizacyjna za
sadza się na wielostopniowej hierar
chii swych członków, "'prowadzan;\'ch 
do organizacji poprzez szczeble wta
jemniczenia. Ten specjalny charakter 
organizacji masońskiej sprawia. że 
masoneria nigdy nie była, nie jest i nie 
będzie organizacją mas. Jest to typowa 
organizacja tajnych elit, zakonspiro
wanych mafij. W strukturze swej za
tem i w swoim składzie jest zaprzecze
niem masowych, zorganizowanych, o
partych o jawnę. hierarchię, ruchów 
narodowych, otwarcie walczących o u
rzeczywistnienie wielkich celów swoje
go narodu. 

Ideologia masol1ska, jej międzyna
rodowy charakter, jej wrogi stosunek 
do religii Chrystusowej i do narodów 
chrześcijal1skich godził się zawsze i po
krywał w całej pelni z dążeniami mię
dzynarodowego żydostwa. 'tV istocie 
rzeczy masoneria jest dziś narzędziem 
dą.żeJl i pol ityki ż~'dowskiej, jest po
mocnicz9- silł). w r'calizowaniu zamie
rzeń światowego żydostwa. 

Stosunek masonerii do Polski był 
z.a wsze zdecydowanie wrogi. Historia 
dostarcza nam wielu na to dowodów. 
'Yrstarcz~- ~\"Spomnieć rolę masonerii 
wobec Polski w okresie rozbiorów, 
którą tak znakomic;e zdemaskował 

wybitnv historyk K M. Morawski w 
dziele pt. "Źródła rO.!1:biorów Polski". 

Ów wrogi stosunek masonerii do 
Polski nie może wydawać się nam 
dziwnym, jeśl i . z\Yażym~r wyraźnie 

katolicki charakter naszego kraju, 
dziejową jego rolę j~ko "przedmurza 

. LonD HALIFAX MIN, EDEN 

chrześci,ial1stwa" i mocne, zahartowa
ne w dlugim okresie niewoli, instynkt~· 
narodowe. Charakter naszego kraju 
spra' .... ił. że masoneria w Polsce mu
siała widzieć istnienie h-ch sił, które 
b.dy zaporą dla jej dąŻ~ll. Nic tedy 

dziwnego, że silom tym wypowiedziała 
ona wałkę na śmierć i życie. 

Jak~ rolę spełniała i jaki wpływ 
w~rwierała masoneria w Polsce współ
czesnej? 
R~man Dmowski w ostatnim swoim 

Sejmowy atak na masonerię 
zawisnął w próżni 

dziele pt. "Przewrót" zwraca słuszną. 
uwagę, że masoneria lekceważyła so
bie swą pracę w Polsce dopóty, "do
póki ta żyła w niewoli i była uważana 
za naród ginący". "Z chwilą wszakże 
- pisze dalej Dmowski - odbudowa-

Posłowie grupy "Jutra Pracy", pp. 
DuJzillSki i · BudzYllSki, wytoczyli 
przed Sejm ciężKQ. kolubrynę ataku 
lIa masoneri ę. 'V swoic'h sobotnich 
mowach zarówno jeden. jak i drugi 
})rzytoczy1i w tei sprawie szereg dowo
dów oraz argumentów domaga.jąc się 
procesu przeciWko tym, kt6rych przy
należność do masonerii jest niewątpli
wa. śledzt\\' a \V kierunku ustalenia o
sób zamieszanYCh w knowania masoil
skie oraz uch\valenia ustawy o zwal
czaniu masonerii. 

ŻQ.dania te są niewątpliwie uza
sadnione i mogly by mieć w polskim 
życiu politycznym, zarówno na jego 
powierzchni. jak i za kulisami, znacze
nie bardzo doniosłe. Niestety jednak -
co zresztą. było do przewidzenia - pp. 
DudziilSki i BudzYllskj wystrzelili w 
próżnię ze swojej Ciężkiej kolubryny. 

Objawiło sic to przede wsz:'stkim 
w reakcji p. premiera Składkowskiego 
na mo,,,,y obu posłów. P. premier zade
klarował się W pł'a\\'clzi e sam, jako 
przeciwnik masonerii, ale nie potrak
tował całego zagadnienia zbyt na se
rio. Ba, ośmieSZYł nawet mówców. zba
!!,atelizował rzecz sama. mówiąc. że w 
Polsce iest wiele spraw ważniejszych 
niż walka z masonami. a strach przed 
masonerią. nazwał chorobą. 

w tych warunkach donio-sla spra- nia naszego pallstwa masoneria rzuci
wa rozpłynęła się, nie~ako w p,?wietrz?-, ła się na .Polskę i rozpoczęła w niej 
z czego, w. SPOSO? jawn! Cleszą Sl.ę, przyśpieszony werbunek. Znalazła tu 
wszystkIe pisma zyd-owskle oraz leWl- .. . 
cowe, przy ostrożnym, refeil'ującym wy- duzo wdZięcznego matel'lalu w lu-
łą.cznie stanowisku pism "sanacyj-I dziach, którzy nazajutrz po odbudo
nych", prócz kons~rwatywnych~ k.tÓre waniu paIlstwa pracowali myślą nad 
atak na mll:s~nerJę dy's~ontuJą Jako I tym, którędy by dojść najszybciej do 
rozprawę z m1l11strem roIllIctwa, p. Po-. ",.' . 
niato\\'skim. oraz jako wstęp d-o w!~- ka~'lery w .tYI~1 panstwI.e. PropozycJa 
kowej dyskusji nad budżetem mllll-j zas wstąplellla do lozy była często 
sterstwa rolnictwa. ·Pono nawet wstęp jednoznaczną z propozycją objęcia 
z góry ukartowany. tego czy innego stanowiska" 

Tego rodzaju wynik ataku na ma-'. .' 
sonerię w dzisiejszym Sejmie i w o-I To.t.ez w odrodzo~eJ Polsce rol~ m,a-
becnych warunkach politycznych nie soneru zaznaczyła SIę bardzo wybltllle. 
może budzić zdziwienia. Bo też walka I Aczkolwiek - jak pisze dalej Dmow
z masol?erią" w Polsce nie, rozegr~ sir I ski - "w Polsce masoneria jest o wiele 
na "odcmku obecnego ~eJ,mu, ~~1 tez mniej iiczna niż gdzie indziej jest 
przez taktyczne posuOlęcla roznych ..' .. ' 
grupek "sanacyjnych". pitraszących przewazme bardzo młoda, nredawno 
swoją pieczol1 na tle haseł. które są co- zrekrutowana, skutkiem tego mniej 
raz powszechniejsza wlasnościa, spole- wykształcona w masol1skim duchu i 
czellst,,~a. ~alka ~ maso.ne.rią, zwi~za- metodaA!h działania i, co za tym idzie. 
ną z Ż) daml, mającą licznych SplZy- m . . . d I't b d" b' . 
mierzeńców i pociągającą różne nici I ~leJ. Je no l.a, ar :l€J .r?z lezna. 
różnych dziedzin życia w Polsce. ,vy- Wlęee.l anarchiczna. NIemnreJ przeto 
maga oparcia całoksztaltu myślenia i wystarczyło jej do przeprowadzenia 
działania politycznego na zasadzie na- w odbudowanej Polsce najradvkalniej-
rodowej, którei jedynym. najpełniej- sze .' ..' 
szym wyrazem w Polsce jest _ obóz \ go ustroju parł~me~tar~ego. W~-
narodowy. starczyło dlatego, ze medoJrzale poh-

tycznie żywioły pomagały jej bez świa

Po w,padkach W Wilnie 
domości tego, co czyniły. W następ

stwie ta sama masoneria wzięła udział 
w przeprowadzeniu rewoluc.ii 1926 r .... 

Zamierzenia masonerii dbały prze
de wszystkim o utrzymanie wpływów 
i znaczenia Ż~rdów w naszym kraju. 
Dmowsld stwierdza, że n' _ . rząd polski, 
pochodzą.cv z przewrotu majowego, 
okazał żydostwu swą sympatię t 
wzmocnił popieranie Żydów w Polsce. 
Stanowisko rządu polskiego w ciężkiej 
dla żydostwa dobie zostało należycie 

ocenione przez kierownicze sfery ty
dowskie. Po raz pierwszy jest.eśmy 

świadkami przyjaznYCh na rzecz rzę,du 
polskiego manifestacyj międzynarodo
wego żydostwa. ByłOby rzeczą niena
turalną., wprost niezrozumiałą., gdyby 
przy takim stanowisku kierowniczych 
sfer ż~-dow!'kich masoneria zachodnia 
popieJ'ala walkę przeciw rządowi pol
skiemu". 

Ze sprawy artykułu pro!. Cywińskiego 
w "DZienniku Wileńskim" większość prasy 
"sa.nacyjnej" kuje broń przeCiwko obozowi 
narodowemu. Nie brak na wet gazet "sa
nacyjnych«: które w tym celu wmawiają 
w swych czytelników, jakoby prasa naro
dowa wysh:powala pośrednio w obronie 
owego artykułu, co jest notoryczną nie
prawdą. Prasa narodowa nie ma po temu 
powodu i z tej przyczyny, że artykuł pl'of. 
Cywińskiego nie wyświadczył obozowi na
rodowemu p,'zyslugi. 

Zupełnie co innego, niżby chcieli nasi 
"oskar~yciele", powiedziało pismo nasze i 
oświadczyły inne pisma narodowe, a mia
nowicie stwierdzono: że inkryminowany 
artykuł, który się pojawił IV końcu stycz
nia, nie tylko nie zwróci! na siebie uwaIJi 
prasy miejscowej i w ogóle krajowej, nie 
wyl'ączając prorządowej, ale tak samo nie 
został wówczas zaczepiony ani przez wła
dzę policyjną (starostwo grodzkie), :mi 
przez prokuraturę; źe kto zna technikę 
pracy redakcyjnej, szczególnie w m'lłyrh 
redakcjach, może przypuszczać, iż ów ar
tykuł względnie odnośny jego u"tęp 
pojawił się w "Dzienniku Wileńskim" 
bez kontroli redakcyjnej, co zrcsztq, 
wyjaśni wynik śledztwa; że przypuszcze
nie to narzuca się tym bardziej, it. red. 
Zwierzyński, będąc człowiekiem twardych 
zasad politycznych, które wykazał w okre
sii! wa lki o wcielenie Wileńszczyzny w ra
my państwa polskiego, znany jest przecież 
ze swej rÓ'\'1lowagi, spokojU i poczucia od
powiedzialności. 

Wymienione momenty slwierdzono o 
tej slronie sprawy. O.drugiej zaś, o rof.'to
dzie reakcji przeszło trzydzie-stu oficerów 
pułków wilellskich wobec "Dziennik",- Wi
leflskiego" - najpierw 'wobee red. lwie
rZyllsk iego, a następnie wobec red. I'ede
rowicza - prasa narodowa wyraz:la !'a,d 
nie odbiegający od tego, co w tej spr'lwie 
oświadczył nawet prorządowy organ miej
scowy "Słowo" wileńskie i równie:!: prorzą
dowy warszawski "Czas". A sąd ten wypły
wa właśnie z wzniosłych pobudek stosun
ku do armii, nie zaś z takich czy innych 
aktualnych rozrachunków politycznych, 

'Vspomniany prorzą.dowy "Czas" kreśli 
w tej sprawie między innymi takie uwagi: 

"Wszelkie zamącenie stosunków we
wnętrznych jest w chwili obecnej szczegól
nie szkodliwe. :tałować należy, it powołane 
czynniki nie wszczęly przepisanych pra
wem· kroków natychmiast po ukazaniu się 
artyk~łu p. CY'I'IrińskiE'!!o w .. Dzienniku 
Wilellskim". Wówczas z pe",·nościa. nie do-

szłoby do pożałowania godnych zajść, któ
rych tereuem stało się Wilno." 

A następnie nawiązując do wyrazów 
oburzenia warszawskiej "Gazety Polskiej" 
z powodu artykułu prof, Cywiliskiego, 
"Czas" powiada: 

"Szkoda tylko. że organ OZN przechodzi 
tak łatwo do porządku dziennego nad tym. 
co nastą.piło po artykule p. Cywińskiego," 

To brzmi jednak inaczej, niż podjudza
nie niejednego pisma i pisemka "sanacyj
nego," 

W i l n o. (Tel. wł.) Jak donosi "Sło
wo" wilellskie, ukazało się tam nastę
pujące obwieszczenie starosty grodz
kiego: 

.oKa podstawie ustawv z dnia 11 
marea 1932 r. o zgl'omadżeniach przy
pominam mieszkailcom Wilna: że: 

,.1) wszelkiego rodzaju zgromadze
nia w lokalach zamkniętYCh z wyjąt
kiem zebralI, o których mowa wart. 18 
ustawy z dnia 11 marca 1932 r, o zgro
madzeniach m~ą, się odbywać tyłko 
po uprzednim zawiadomieniu o tym 
Starostwa Grodzkiego wileńskiego naj
później na 2 dni przed terminem zllro
madzenia: 

,,2) wszelkie zgromadzenia pod go
łym niebem, ,iako to: wiece, pochody, 
manifestacje itp. mogą się odbywać 
tylko na podstawie uprzednio uzyska
nego zezwolenia Starostwa Grodzkiego 
wi l ei'lsk i ego. 

,.Ostrzegam mieszkańców Wilna że 
winni nal'u!':zenia przepisów ustawy. o 
zgromadzeniach ulegną. karze ~rzvwny 
do 1000 zł lub aresztu do 6 tygodni w 
tr'ybie ~dministracyjnym, o ile dany 
czyn me podlega karze surowszej w 
myśl innych przepisów. 

"Wilno. dnia 18 lutego 1938 r. 
"P. o. Starosta Grodzki (-) l, Czer

nichowski". 
. Zatrzymany 16 bm. podczas zajść 

ulICznYCh przed sądem w Wilnie stu
dent USB ZdzisIaw Wolski, u którego 
~ kieszeni znaleziono nielegalnie po
SIadany rewolwer, skazany został 
przez starostę grodzkiego na 1 miesiąc 
bezwz~lędnego aresztu. 

~oza tym zostali oddani do dyspo
ZfC.ll prokuratora następujący studen
CI: BOl·owski. Stank iewicz, Piasecki i 
Lf'''7I'zl"lowski. 

CZQŚć pism "'ildbkich znowu zosta-

Ostatnie debaty sejmowe o masone
rii wywołały niewątpliwie duże wraże
nie w kraju, Niezależnie od tego, czy 
będę. jakiekolw;ek skutki tych debat, 
jedno się potwierdziło: że masoneria w 
Polsce Jest i działa. 

la skonfiskowana. Zajęciu uległo .. Sło
wo", "Gazet.a 'Vileńska" i "Jedno
dniówka Narodowa". Układ drukarski 
tej jednodniówki został opieczętowany. 

Inspirowana Agencja Telegraficzna 
Express donosi, co następuje: 
. W i l n o_ -. W niedzielę odbyło 

SIę nadzwyczaJne walne zebranie 
członków Syndykatu Dziennikarzy Wi
leńskich, zwołane celem ustosunkowa
nia się do ostatnich wypadków w 
"Dzienniku WileIIskim". Na zebraniu 
b:(ł obecny wiceprezes Związku Dzien
mkarzy R. P. dyr. Giełżyński V.litold 
który. zaproponował tekst rezolucji. R; 
zolucja, przed której uchwaleniem de
monstracyjnie opuścili zebranie trzej 
członkowie Syndykatu (członkowie re
dak.cji "l{ur~era Po~szechnego",organu 
leWICy leglOnOWej), została przy.i~
ta przez obecnych dwudziestukillm 
dziennika~zy jedn?głośnie przy jednym 
wstr~ymuJącym SIę. Rezolucja ta zo
stame doręczona władzom pal'lstwo
w:ym .?raz. przekazana władzom or!?a
DlzacJI dZIennikarskiej do ""ykonania. 



Ta la lolerl-I- 175 228 3,; 544 101271 327 496 566 94572 96466 ~7201 98774 101278 916 24208 27322 28386 858 29251 
68 813 28 987 102019 279 934 1034.50 797 10ło98 416 10.;60.4 10800.8 30084 31013 788 82156 88 698 
103220 SO 424 4{) 572 787 104086 39 594 109165 110698 112053 113007 33103 531 34150 35163 815 369 "" 

4-ty dzień · ciągnienia 1 klasy 41 Loterii Państw. 131 357 554 56 802 65 958 59 105036 69 6.'U 115419 81 119310 1?0041 101 07019 O"" 
159 253 62 302 8 48 537 731 45 850 2 .,. o 

I I II I ł 1 5 73 963 106212 26 316 581 107010 1 1033 32{) 83 682 122722 815 124554 76295 868 81146 82687 
C ągn enle 4 941 147098 342 148832 149174 764 539 770 862 944 loBJ20 28 664 126626 34 130339 899 131181 200 83626 

15{)318 151355 873 903 58 109226 604 24 41 728 110228 889 133820 134443 554 135125 306 13&}47 84692 867 85129 318 60 92408 
6łówne wygrane 152831 153203 532 993 154018 470 648 791 111450 607 91 748 160 865 140052 629, 141518 142195 93048 795 979 94691 807 95695 

398 453 762 155494 544 618 876j112112 234 61 597 623 113429 43 741 H3957 14(767 145129 552 14658l'i 743 96057 120 98719 102595 
Główna wygrana 100 tysięcy zł. 157209 515 158433 738 159205 97 .521 99 649 790 147385 940 148131 1(9413 841 103774 105729 108078 109686 

padła na nr. 48780 114252 83 647 766 115054 73 454 150023 368 546 903 151198 957 110335 444 111184 759 112894 977 
50.000 zł.: 156318 Wygrane po 62,50 zł. 624 796 866 117791 94 859 98 938 154589 156497 15ą31G 114008 529 115396 487 970 82 
15.000 zł.: 104091 191 249 304 429 39 763 820 1368 116553 118003 72 163 424 804 6 51 Wygrane po 62.50 zł. 119633 801 120232 121246 621 
10000 ł 407 23 538 866 97 83 119501 47 749 911 23 97 120022 ]23211 124098 682 156303 127502 
5.000 zł~:':1:::::4149957 334 489 601 63 9i52~~5 :gi: ~~~ 32879732 52971 121068 207 565967 5 403 939 13lJ8 651 2009 27 3330 128429 129337 466 754 74 907 

658 740 876 0161 368 480 533 7t::2 741 46 49 66 122320 98 423 535 632 707 869 5698 979 6237 323 52.; 7015 130495 820 79 131641 999 132916 
2.000 zł.: 120225 136539 149480 y 123193 748 800 938 124223 330 501 199 512 47 786 8567 488 9471 6721 37 133152 267 367 134416 562 

154056 6003 60 81 314 62 431 60 7171 339 627 91 756 851 943 125423 838 072 10097 247 887 7:;0 11361 567 12357 136013 781 86 136220 137050 758 
1 613 80 705 45 94 825 7232 51 671 126134 88 397 504 37 657 718 44 8n6 18638 007 15!';71 667 16606 13 40 

.000 zł.: 45589 88265 92043 94 959 9052 96 220 35 591 730 127243 86 503 948 128197 297 314 37 808 74 17'83 727 856 989 18020 61 138474 753 57 139400 141765 
159578 10565 95 736 70 915 11 11230 563 465 129152 498 733 130004 - 477 539 223 ~31 8i9 191f)5 93' 452 Ma 777 143368 144520 146326 420 147666 

500 zł.: 899 12020 16911 66121 611 83 841 908 85 12020 99 452 625 37 770 91 900 131083 303 735 20302 497 857 21655 22289 635 149205 94 634 150439 151477 718 
68301 107819 108189 531 706 13663 747 14284 799 985 952 69 131114 25 47 276 80 391 439 23346 2449& 619 25002 168 474 152068 155063 

250 zł.: 86 10569 18447 20343 15023 185 204 28 90 464 75 97 583 52 0641 782 964 133151 366 866 99 2607~ 316 727 999 27263 68 681 724 
622 910 89 16036 68 293 89 672 948 134022 374 80 458 963 135504 28.ł'?O 29115 Wygrane po 62.50 zł. 

25059 29558 47261 50939 51493 1845 18113 264 654 884 19203 376 603 4.1 136199 243 774 89 822 69 30012 ~9 123 563 72 657 31.::;24 
55146 56460 58536 62487 68177 437 558 738 56 93 20043 72 77 329 137024 663 901 138352 57 721 69 826 32016 362 744 3~268 95 591 57 129 526 931 1679 2363 830 
68686 98521 99072 101908 106248 139362 615 714 36 74 826 905 140002 604 92 702 34511 617 3505' 485 88 3292 615 84 4033 259 980 5279 

676 21129 693 702 816 22050 301 223 418 77 604 27 141585 609 51 841 629 906 82 36240 91 457 925- 37184 330 6051 126 279 308 7800 85455 
112560 114603 116392 1339&1 88 942 23073 129 309 492 24103 142434 561 960 66 143214 429 55 491 66" _67 771 923 26 38208 424 520 798 9205 26 341 457 668 955 
148882 149592 158567 293 428 58 24103 293 428 58 25198 657 883 968 144274 808 20 994 145199 39190 330 876 40186 6!1 41040 72 10022 89 418 87 723 11164 862 

781 831 26338 55 78 423 63 763 534 767 146030 s6 224 52 79 537 957 302 788 4250!" 44413 8~ 45709 84' 12145 257 62 367 449 637 872 
27524 685 874 28192 451 84 96 938 87 147178 464 68 71 947 69 148169 911 464t4 47181 49418 5O()11 51704 13311 404 896 14161 372 15430 
29103 82 386 567 678 3007;; 102 313 671 76 149166 207 85 111 150096 S2()05 377 593 53086 365 679 908 820 933 1622" 403 767 17526 741 

456 600 95 1107 306 87 631 783 v I o 9 70 5'53 1 5519' 880 5"3'"9 "21 28371 u 413 724 940 31029 475 32160 243 107 46 286 3 2 300 731 151 27 21 ....., .. .. u .. 

Wygrane po 125 zł. 

~;~7 2~~~ ~~~639i:6 41~i4:991~~~~ 314 372 797 32160 797 33046 60 344 485 571 677 696 1 310 4"~ 85~1~~9~4 1~~2 3~9213";257 .. ,~Z02 7
9
8
9

Q

3
, ~~~~~ ~:5 ::: 19

1 28;;4i~~3i3;32~: 
90 800 7 32 34197 285 59 890 419 152484 571 73 67 2 5 1 00 65 """u<> 451 23053 252 441 24029 72 189 

12044 355 18107 14558 612 965 24 35330 36156 37058 100 210 530 518 99 653 762852 75 154133 74 551 532 716 ~1'( 66474 618 67143 3~5 
15128 16413 843 17242 323 855 627 48 155096 241 517 156097 210 403 38 776 68740 69106 a82 410 86 l!14 25085 105 493 723 26451 70 
18315 19008 353 20513 615 839 655 913 31 73 606 789 157132 282 340 480 749 823 731 838 M" 70012 112 219 67 336 86 27529 698 781 28130 277 480 
21125 231 689 890 22105 683 933 38121 239 333 746 902 39024 84 85 lii8177 288 337 439 550 1.59086 357 71074 93 160 263 541 713 883 72nM 521 628 78 823 33 29460 795 857 
24161 277 25240 26636 68 27708 342 876 913 79 40046 · 274 439 700 43() 563 66 649704 35 87 90 803 909 425 73017 115 259 315 462 74381 30143 481 31333 899 931 82 32628 

. 4179 877 42036 lOs 294 354 43197 49 448 550 894 75346 446 684 98 893 33028 10 
29640 20132 935 31505 688 901 277 447 586 747 956 44024 31 128 981l 76.':11,5 690 732 94 77992 79278 3 416 704 83 91 826 35163 
32110 381 88 447 532 83548 370 264 73. 334 481 566 81 618 69 45068 III ciągnienie 80436 82900 83181 774 84043 248 412 37809 
80 760 34417 596 954 35093 126 514 701 46098 535 628 39 84 87 721 633 85406 86097 290 624 58 779 76506 77073 105 320 823 938 63 
36 178 469 816 37743 83 897 47036 166 219 943 48268 313 89 Główne wygrane 87413 596 88t26 863 89249 303 769 781115 959 79288 419 804 80453 

38520 608 39370 40321 448 42150 704 5 49182 302 57 ~ 663 781 815 9()324 752 91135 92421 879 93195 1,82452 84491 534 782 92 85848 935 
800 939 43155 44108 385 865 45013 50047 113 768 99 951 51267 401 Stała dzienna wygrana 20.000 zl. 393 449 840 92/l 94424 918 95879 86707 876 88207 21 22 80 329 467 
219 46839 47174 207 55 363 404 55 69 52265 792 53064 73 115 22 57 62 614 padła na nr. 34124. 96429 507 935 9714" 472 728 87,( 542 828 96 89187 256 466 598 646 
834 48115 204 553 733 49023 50338 719 7494184 340 526 719 61 55144 25.000 zł. na nr. 109758 98040 362 99835 100574 101075 107 90184 587 91657 817 92094 608 
51738 52124 221 585 683 983 53033 358 628 33 728 41 44 845 917 41 15.000 zł. na nr. 124224 384 536 888 102269 369 744 103827 93133 392 483 552 959 84169 338 
471 56282 342 6't7 59 746 57618 770 56168 423 81 539 678 974 57123 88 5.000 zł. na nr. 38412 55761 5~6 875 104455 538 105932 1060R7 58 840 !}S9 97080 301 98052 220 
58332 59167 456 956 60312 430 84 251 59 371 691 716 58606 876 59015 2.000 zł. na nt. 61830 70501 lofi 755 62 68 897 107469 834 
61574 62158 563 903 63859 64667 167 327 419 645 75 551 73 60077 294 15!ł439 1108393 658 740 109174 718 844 304 422 35 954 99417 9170 
65279 575 951 66550 57 763 831 66 489 910 26 61000 155 814 936 62059 1.000 zł. na nt. 7914 8493 616431110156 340 8S1 111533 844 U2994 100445 717 45 101110 653 725 
904 61339 68111 204 69616 90 900 418 44 694 990 91 53058 314 401 92113 139846 114357 572 781 895 115556 830 37 875 103125 521 105092 221 363 
70133 641 71035 72047 216 360 432 795 885 950 64083 241 424 948 688 500 zł. na nr. 9160 19409 84799 116024 831 98' 117!91 714' )18387 403 724 106041 742 928 98 107349 
615 791 73331 74144 75356 472 963 65079 240 429 933 608 779 844 88971\ 95488 107754 1119525 660 82 737 108421 564 78 609 760 

76568 92 883 77729 839 79031 656 56230 524 48 652 869 67036 480 88 250 zł. na nr. 11439 15070 17441 i 120038 79 121P32 122010 371 454 109028 607 110644 49 11101 39 
80484 560 76 60t 81164 574 82463 SOO 24 68142 274 338 57 583 634 702 955 43737 47745 55442 56860 ' 767 998 121077 750 125891 126694 33 429 916 112712 113792 114567 
565 988 83006 617 791 812 84500 21 7}9 23 814 75 69052 84 159 70 232 60046 64.881 65220 68983 69472 . 73Z 868 12737!ł 799 129026 57 
980 85014 206 663 834 85 87109 90 330 641 757 70058 108 12 344 603 709 71978 72118 337 78675 86438 98490 130093 114 465 500 1.(0 909 76 115227 637 761 116140 520 932 
230 372 839 88038 712 894 921 89231 406 56 71103 245 420 521 776 944 107331 542 115137 129950 140510 ' 13]253 644 757 844 132657 133368 117282 932 118228 548 610 119067 
90098 807 947 92017 133 281 93383 72117 47 321 504 773 850 935 731(}4 145682 146317 149139 1867 134660 135204 500 56 640 919 82 94 137 393 587 120457 828 
836 94736 95728 96157 383 679 786 353 644 762 889 961 88 74072 98 255 96 136088 280 137303 139989 140757 121286 845 122037 386 550 124097 
996 97149 525 791 98215 399 412 338 485 979 75033 106 85 239 405 Wygrane po 125 zł. 141 ()82 142366 527 143198 638 866 114 580 126119 897 127513 62 675 
830 99252 542 965 100810 101299 583 663 58 " 144027 355 91 569 811 145008 29 128536 655 758 129062 590 627 
663 787 102186 728 103052 547 855 76209 76 77075 130 502 848 78218 190 338 1273 15()3 1730- 1938 2250 1153 348 657 736 840 146112 20 927 130171 74 367 94 404 25 921 70 
l(}4Q73 342 105761 835 106137 401 333 519 612 46 751 955 79002 37 2849 3609 4015 5359 8247 13251 535 \ 147347 498 148133 963 149148 365 131193458412977 812987 132916 
107092 207 599 108:>87 109163 277 259 364 89 522 651 89 761 876 654 751 ~y 16898 17083 19011 20579 409 901 94 15Q341 665 151147 152366 r.:" 
519 110242 357 505 111030 245 309180080 85 156 521 81052 55 159 68 922 21290 469 22818 23279 24662 153210 154MO 493 156071 237 425 133369 472 518 71a 20 849 104121 
618 818 112124 892 113269 448 616 71 95 208 17 403 917 82258 68 433 27351 28949 29166 842 31981 38204 804 157258 475 864 158816 1592()9 221 470 636 962 135387 668 893 

114346 485 682 115458 697 116355 513 70 679 89 765 831)71 699 915 58 756 34276 37525 38968 40218 474 692 958 136045 137126 428 520 698 777 
69 558 118377 119849 969 120436 84077 305 681 922 85020 478 592 41537 43842 583 «057 214 677 138269 83 684 139344 423 734 
121506 962 122264 642 916 123110 759 86355 738 87082 553 88176 436 47805 49231 359 51344 400 899 52649 IV cIągnienIe 
210 17 370 497 656 124433 856 57 627 59 92 874 89045 617 712 907 53238 316 54207 57906 58950 6O}95 140004 54 354 131012 140 467 

142817 80 703 13 99 980 143274 
73 317 88 891 144487 572 962 
145193 377 884 146715 147773 
148718 50 807 149229 150484 706 
151081 359 460 833 150152 465 
153442 154292 155358 158012 64 
334 411 37 159 003 60 127 

192530 126402 79 540 127191 201 679 18 90619 842 91ł 9137') 839 907 61035 52 392 6U73 746 63068 143 Wygrane po 125 zł. 
128659 876 129159 379 544 130593 92291 679 93068 7l 136 88 733 866 64903 65203 409 60076 136 6S!503 654 1965 ~94 748 4033 517 
606 64 132391 133665 919 89 134112 918 94023 45 52 188 288 514 688 69268 71314 428 569 701 82 855 916 6074 715 7646 11541 12134 87 585 
300 426 540 135655 738 932 136324 767 816 95022 61 66 594 738 892 75149 524 '" 
557 138819 139038 785 140586 87 662 96069 163 255 92 325 541 97417 674 76270 77333 78875 79534 81(Yl3 13359 817 983 14362 620 15219 
888 141215 306 16 733 142261 7S1;) 706 90 822 24 929 98060 310 474 82886 83050 361 575 86516 87598 16976 17261 17206 717 19477 
143025 525 663 876 144265 739 991 ó80 710 25 47 982 99458 89 100020 88Q07 929 89982 91853 93084 65 320 20838 21496 22546 787 28020 295 

Tabele loterii państwo. ej podaiemy bez gwarancji 

"Pomorze i Śląsk dla Niemiec" 
N leslyclumy incydent tv ga~owni '1niejskiej w Łod~i - Be~· 
-' c~elność i ~aślepienie uł"~p'dnik6w Nie'1nc6w 

Ł ó d ź, 21. 2. - N a terenie gazowni 
mi.ejskiej w Łodzi. wydarzył się niesły
chany incydent, który doprowadził do 
solidarnej demonstracji wszystkich 
pracowników tego przedsiębiorstwa 
stwierdz.ając, że w pewnych momen
tach poczucie jedności narodowej od
suwa na drugi plan względy partyjne. 

Incydent z drugiej strony daje 
świadectwo o prą.dach, jakie nurtują, 
wśród wielu jednostek Obywateli pol
skich z mniejszości niemieckiej. 

Bohaterami aw.antur w gazowni 
miejskiej stali się Robert Dreger star
szy l(siQgowy, kierownik Rachuby w 
gazo"'ni i jego pasierb Julian Wenske, 
również urzędnik w gazowni miejskiej. 
'V czasie urzędowania w biurze ga
zowni miejskiej Dreger tłumacząc z 
zapałem pewne sprawy polityczne, na
kreśl ił na mapie Polski pewne 7.amie
rzenia w kiet'unku zmian~r granic, 
przylącz.ając Pomorze i Śląsk do Nie
miec. 

Rozmowę słyszał inny z urzędni
ków, który powiadomił o tym organi
zacje zawodowe. Potwierdziły to je
szcze ślady na mapie. 

władz nie nadchodziły, w dniu 21 bm. 
od rana zorganizowano demonstrację. 

Nie wstrzymują.c zasadniczo pro
dukcji, pracownicy w innych działach 
wstrzymali się od pracy. Na odbytym 
doraźnie zebraniu pracownicy wystę.
pili z żądaneim pod adres!lm dyrekcji 
gazowni, aby obu urzędników usunię
to bezzwłocznie. Ponieważ demonstru
ją.cy zagrozili, że w razie nieuwzględ
nienia tego żądania sami wyrzucą. Dre
gera i Wenskego, sytuacja. zaostrzy
ła się. 

Na. miejsce przybyli wiceprez~rdent 
miasta Kozłowski i wiced~rrektor Za
rządu Miejskiego GraliI'lski. Dregera 
i Wenskego zawieszono w czynno
ścj~ch i usu\1i ęto. Równocześnie za
rządzono dochod7.eni~ na terenie ga-
7.owni, które w pierw~7.rch badaniach 
wyjaśnia, iż proniemieckie wystąpie
nie Dregera i \\'enskego w~'darzylo się 
jakoby bard7.0 dawno, a świadek tego 
ukrył swe spostrzeżenia i dopiero 0-

becnie z.awiadomił o trm innych pra
cowników, czym wywołał reakcję 
zbiorową· 

Dalsze dochodzen ie wyjaśni n ie
wątpliwie omawiany powyżej inc)' 
d en t. 

Po naradach jeszcze w dniu 19 bm. 
delegacja pracO\vników in t er\\' ('n iow.n
ta w dyrekcji gazowni, domagają,c ~i~ 
przeprowadzenia badań i wycią.gnir.cia I Składki I pakwlłowanla 
odpowiednich konsekwencyj wobec Dla słarnszlul 2 J>07.:vtl'wkA: BArh~ra .r~ro('· 
DrpCTcra i '''ellsl<cgo. Ponieważ ż.a d. ne ka ;'.-. T. F'i1ip"wi('? 2. - . Roż~lI~ K\:' I'rriwnJ 

..... : c. • 1 ~~ .•• rnl'OS1- !i.-. rHZ f?Jn ., POI 'lZPU IlIO POh\'Jlow!! ' 
l~ rp~i.I aU. ::,lnJilr Z«llllC\'llCIO\\ ldl~ ch voui 1.), -- zl. 

Międzyn. kongres narciarski F.I. S. 
Polska oł"gani#uje 'nłistł"#ostwa świata w :1939 )'. - Turniej 

hokejowy o '1nistł"#ostwo świata odbęd-zie się )·6U'nie.~ 
1t' Polsce 

He 1 s i n k i. - W poniedziałek obra
dował tutaj międzynarodowy kongres nar
ciarski "FIS", ldóra m. in. przyjęła n~ 
nowych czlonków Turcję oraz ponownie, 
forrnaJnie Niemcy. Dotychczasowy bo
wiem niemiecki zwi<\zek narciarski został 
rozwiązany przez wladze niemieckie i a
gendy jego przeszły pod władanie niemiec
kiego związku dla ćwiczetl cielesnycb -
urząd fachowy "narciarstwo", Z r,.mie
nia ogólnoniemieckiego związku został tet 
ten wydr.ial narciarski zgłoszony ponow
nie do "FIS". 

Poza tym Federacja MiędzynarodQw.a 
obradowała na d szeregiem spraw orgam
zf\cYjnych i postanowiła ostatecznie przy
dzielić Polsce organizacje narcillrskich 
mi,dt'zoJoltw ':;",il\ta na rok 1939. ł>listno
~tWIl ŚWiil ta na rciarski .. odbędą się więc 
w roku pl'zy~zlym jut nieodwołalnie w 
Zakopanem. 

Równoczll!!l}ie donoszą, te taUe mi· 
strzoshva E\lI'opy i ~wiata w r. 1939 od· 
bęclą się w Polsce. Zgoda i równOCZeS\18 
rezygnacja Szwecji z organizacji przydzie
lonych jl>j mistrzostw hokejowych :iwiata 
jest prawie faktem dokonanym. Brak tyl
ko oficjalurgo pQtwierdzenia. Pre7;e$ li
gi hokPjowPj federacji szwedzkiej lohans
san potwifll'<lził wszy tkie pogłoski na ten 
trmat. Mistrzostwa Europy octblld<\ się 
w rolm przys7.lym w Polsce w lakopa· 
n(lm lub Krynicy. 

»0 Ht'hdnek J"'zybr'" .aD\olotem .• Lotu" 
1>01,1; a rp.P"A1.enh~jll narcIarskI\. .... ~ohot. JWl. 
" "!\I' iI"" Prl'7.r~ PZN wire1T\iniater Robko'll'ski 
prz) b) I w '\ietlzie1e. Polskl~h narcianr powit,,-

li na lotnisku sekretarz p(·selstwa R. P. Na
rzym~ki, oraz przedslawiciel{, fiii.skiego związk .. 
I!arcilll'ękiego z kOIlsuJem Himbergi(>m na czele. 
Pojac:!' przeno<:ov. ah w Helsinkach, a w nie
dzieJ~ rallO udali sie do L.lhti. Nasi nar('iarze 
przYbyli do Helsil.ek w doskonalej formie i 
bez żadnych przygód. 

Jak się dowiadujemy Andrzej Marusarz nie 
poj'lchal z ekspedy('ja polską do Lahti. A'c1yt 
"f.:buntował lIię". :M:ianowicle AndrZf'j Marusarz 
miał zażądać zwrotu utracunego wskutek Wl'jR· 
zdu dl' Lahti zarobku, na co związek nie zgodzi! 
sie i M~rusRrz musiał pozostać '" nomu. 

'V chwili obecnej polskI! reprezentacja nllr
ciarska przebywa już w Lahti. 

Druga porażka piłkarzy 
we Francji 

~.wlUlżOwe spotkanie w Lens Polacy 
PQ_grali w stosunku 2:' - Do porażki 

przycaynił siQ stronniczy sędzia 
L e n s. - Polacy wystę.pili w nieco 

zmi.~niQnym składzie. Prowadzący 
spotkanie stronniczy arbiter był po
wQdem, że drużyna polska, która w 
pierwszej części gry przeważała zdecy
dowanię i prowadziła w stosunku 2:1, 
7.Ąłal)lo(l.ł.a się po przerwie. Po7jl. tym w 
drutynię polskiej poczyniono szereg 
zmian, które również wpłynęły na brak 
jOOllolitoeci w grze graczy polskich. 

Francuzi grali. bardzo brutalnie, w 
wyniku czego kilku graczy polskich 
zost.ało kontuzjonowanych. 
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W~Janiał! urO[ij~toi[i młO~li!iy nlro~ow!i W Kra~owi! 
Olbrzymie zebranie narodowe w sali Starego Teatru - Msza święta i defilada przed 

Uniwersytetem 
Kra k ó w, 21. 2. "Młodzież 'Yf:zech- katolickich i korporacyjnych uczelni ski ego". Na koniec odhyła siQ deko

polsk<ł:". - organizacja skupiająca I krakowskich. Odczytano też telegram racja około 200 członków "Mlodz. 
młodzlez narodową na wyzszych ,od prezesa Str. Nar. adw. Kowalskiego. \Vszechp." 
uczelniach, obchodziła w sobotę i Po zakollczeniu uroczystości ofi- Jak donosiliśmy po uroczystościach 
niedzielę ubiegłą 15-lecie istnienia cjalnych wygłosił prof. 10'11. Chrza- policja dokonała aresztowalI studen
na Uniwersytecie Jagielloilskim (do- nowski odczyt nt. ,,~IłodoŚć°R. Dmow- • tów. 
nosiliśmy o tym pokrótce w nu-
merze wczorajszym "Orędownika" 
- red.). Na uroczystości przybyły 
liczne delegacje studentów narodow
ców ze wszystkiCh środowisk akade
mickich, a wiQc ze Lwowa, z \Vilna, z 
Poznania, z 'Warszawy i z Lublina ze 
sz ta ndarami. 

W sobotę odbyło się w sali Stare
go Teatru wielkie zebranie, na które 
przyLyło ponad półtora t~'siąca stu
dent' i członków Str. Narodowego, 
zapełlll jąc ogromuą salę do ostatnie
go miejsca. Podium ozdobione bylo 
olbrz~'mimi sztallclarami o barwach 
narodowych, mieczami i portretem 
Rumana Dmowskiego. Pierwszy prze
ma"'iał prezes ,,)'lłodzieży 'Vszechpol
skiej" Stefan Żabicki, po nim czlonek 
Zarządu Gl. S. N. mgl' Jan ~{atla
rl1o",:-;ki, nasj~pnie wiceprezes Zal'z. 
GL S. N. dl' Tadeusz Bielecki, daw
n.," prezes krako,,"skiej "Młodzieży 
,, 'szechp.", wreszcie adw. Stefan Kli
mecki, działacz akademicki z Krako
wa sprzed kilka lat. Mówili oni o po
lożeniu polit.\·czllrm Polski, o zada
niach mlodzicży narodowej i o praw
oziwości i jednolitości idei narodowej. 
Zebranie rozpoc.zQto odśpiewaniem 
h~-nlllU narodowego, a zakollczono 
hrmuem Mlod~"ch. 

W niedzielę odb)'la się w akade
mickim kościele św. Anny msza św. 
Kazanie wyglosil ks. kapelan akade
micki I{uro\\'ski. "Bóg jest prawdą i 
naród jest prawdą. Niech splywa blo
gosławieilstwo na waszą służbę naro
dowi" - mówił on. Po mszy św. Ku
rator "Młodzieży \Vszechp.", prof. ks. 
l\rchutowski poświęcił sztandar naro
dowej organizacji akademickiej, po 
czym po odśpie,,,aniu "Boże coś Pol
skę" ruszyły najpierw sztandary 
wszystkich środowisk "Młodzieży 
'Vszecllpolskiej", dalej sztandary kor
poracyj krakowf'kich, wreszcie nie
przejrzane tłumy młodzieży. Poczty 
sztandarowe ustawiły siQ na stop
Iliach uniwersytetu, a młodzież ruszv
ła obok nich ~v defiladzie. Kastępnie 
odbyla siQ podniosła uroczystość w 
auli Uniw. Jag. w obecności blisko 
t~-siąca uczestników. Obok sztanda
rów zasiedli licznie profesorzy U. J. i 
Akademii Górniczej z rektorem 'Vład. 
8zaferem, ks. metropolita Sapieha i 
ks. biskup Godlewski oraz przedsta
wiciele ' władz Str. Nar. Pierwszy za
braI głos po odśpiewaniu hymnu na
rodowego ks. Archutowski, charakte
ryzując ideę młodzieży narodowej. Dą
żenia jej nie są sprzeczne z dobrymi 
obyczajami narodu, a właśnie ich 
brak byłby upokarzający. Jest to 
wielkie szczęście dla naszego narodu, 
że odwróciła się jego młodzież od za
ciśniętej pi~ści, a zwróciła się do Bo
ga i do symbolu wielkości Polski -
Szczerbca Chrobrego. Po przemówie
niu kurator wrQczył sztandar prezeso
wi Młodzieży Wszechp.", odbierając od 
niego przyrzeczenie. Zebrani odśpie
wali "Hymn Młod~-ch", a ks. kurator 
zwrócił się do młodzieży ze słowami: 
,,\Vznoście dumnie w górę czoła i nie
ście Polsce odrodzenie". 

Z kolei w imieniu władz Str. Na
rodowego przcmówił dr Tadeusz Bie
lecki, wyrażając radość z powodu 
przebycia zwycięsko 15-letniej drogi 
przez narodową młodzież Krakowa. 
Mówca złożył życzenia w imieniu Ro
mana Dmowskiego. Dalej składali 
życzenia: en tuzj astycznie wi tany 
przedstawiciel narodowej młodzieży z 
Wilna p. Korycki, przedstawiciel 
Lwowa p. Musiał, p. Dargas z Pozna
nia, p. Kiklewicz z \Varszawy, p. Lip
l'>ki z Lublina. Przedstawiciel Pozna
nia złoż~'ł tcż życzenia imieniem mło
dzieży polskiej z Gdańska, na co ze
brani odpowiedzieli hurzą oklasków. 
Następnie składali życzenia przedsta
wiciele orga:n.izaC)' j samopomocowych, 

Groźna powódź 
We 11 i n g t o n (N. Zelandia). (PAT) 

Powódź zalała departamentalny obóz 
robót publicznych w dolinie Kopea
whara. 24 osoby zgiJlęly. Dotychczas 
Qdnaleziono 18 zwłok. 

B. starosta lubliniecki przed sądem 
TV Kato'wicach ro~pocz(l się proces b. sta'rosty lublinieckie
go, BioUka, Oł'a~ jego ~ony M arii, oslcar~onych o dokonanie 

kilku oszustw 
K a t o w i c e (AJS). W Sądzie 0- (pow. rybnicki). Nadto na tę hipotekę 

kr~gowym w Katowicach rozpoczęła raciągnęła pożyczkę z Polskiego Ban
się rozpJ'awa b. starosty powiatu lu- ku Ludowego w Mysłowicach w wyso
l'jinieck,iego Franciszka Biolika i jego kości 20.000 zł oraz scedowała czynsz 
żony Marii z domu Golasowskiej, za- z tej nieruchomości na rzecz Banku 
Jl1ieF-zkał~-ch ostatnio w Mysłowicach na okres 3 lat. Ze względu na to, że 
(Krakowska 12). Biolik ostatnio uległ wypadkowi sa-

Biolik jest oskarżonyonakłanianie mochodowemu, w którym znalazł 
do fałsz~' \Y,I'ch zeznań świ adków skła- śmierć zj ęć Biolika, budowniczy Go
dajQc,l'ch zeznania w sprawie nad- lasowski, należy przypuszczać, że tym 
użyć dokonanych w Powiatowej Ka- razem sprawa ta będzie odroczona, 
:;;ie Komunalnej w Lublińcu przez gdyż Biolik nie jest w stanie przybyć 
Biolika. Żona jego bQdzie odpowia- na rozprawę. Nadto czeka go rozpra
dać za wprowadzenie w błąd i roz- wa w Sądzie Apelacyjnym w Katowi
myślne machinacje na szkodę niej a- cach o dokonane nadużycia na szkodę 
kiego' Józefa Oślizgi, od którego zacią.- Powiatowej Kasy Komunalnej w Lu
gnęła pożyczkę w wysokości 5.000 zł I hlillcu, w której to sprawie wyrokiem 
zapisując tę kwotę na hipotece swej pierwszej instancji skazany został na 
nieruchomości w DębieIlsku Wielkim dwa lata więzienia. 

Węglarka wpadła na tłum ludzi 
Straszny wypadek na chaidzie 

K a t o w i c e, 21. 2. - W ubiegłą I zmiażdżenie miednicy, 17-letni Paweł 
sobotę ,~r~"r1arzył się w godzinach popo- Masztalski z Nowej-\Vsi - ciężka kon-. 
łudniowych na hałdzie kopalni "Po- tuzja głowy i zwichnięcie prawej ręki 
kój" w Nowym Bytomiu nieszczęśliwy oraz 16-letnia Anna Nowakówna z By
wyuadek. kowiny - ciężkie obrażenia wewnętrz-

Oto w pewnej chwili z dotychczas ne i wstrząs mózgu. 
nieustaloll.,"ch prz~-cz~'n zerwała się NiewfJ,tpliwie kata:;;trofa pociągnę
Jedna z "'ęglarek, tl'an~portując~'ch łaby za sobą więcej ofiar, lecz w ostat
na hałdę odpadki z sortowni. Wę- niej chwili na ostrzegawczy okrzyk 
glarka. z niezwykłt;t :;;zybkością poczęła świadków tego wstrząsającego wypad
się zsuwać po stoku hałdy i wpadła ku zbierający 'y~giel zdążyli uskoczyć 
na grupę osób wybier<>.,iących z odpad- w bok. Odpowiedzi~lności za w~-padek 
ków kawałki węgla. Szereg poważ- nie pono:;; i kopalnia, ponieważ teren 
n~"ch kon luz~- .i odn i I'śl i: 39-1etni n~'- hałd.\' jest ogrodzon~r, a ponadto znaj
szard Herman z Nowej-\Vsi - skompJi- dujt;t się wokół napis\' of't.rzega\H'ze. 
kowane złamanie pra:yej Jl,Ogi. H-letni wskazujące, że wstęp na hajdę jest 
Jerzy Mazurek z Swiętochłowic wzbronion~'. (p) 

Straszny czyn chorej matki 
S z a Jll o t u ł y. (Tel. wł.) W ub. so

botę o godz. 9 rano w mieszkaniu ro
botnika Sucharskiego, zamieszkałego 
w Bininie, pow. Szamotuły, rozegrała 
się krwawa tragedia rodzinna. 

3I-letnia żona Sucharskiego, Tere
sa, w przystępie silnego rozstroju ner
wowego, poderżnęła nożem kuchen
nym gardło swemu 2-miesięcznemu 
synkowi Józefowi, na skutek czego 
dziecko zmarło, następnie Sucharska 
tym samym nożem poderżn~ła i sobie 
gardło. Gdy w kilka minut potem po
wrócił Sucharski, zastał już dziecko 

martwe, nieprzytomną zaś żonę, leżącą 
w kałuży krwi na podłodze . . 

Przywołany natychmiast lekarz z 
Wronek zarządził przewiezienie ciężko 
rannej do szpitala w Szamotułach, jed
nak pomoc ta okazała się już spóźnio
na, samobójczyni bowiem nie odzy
skawszy przytomności zmarła dziś 
rano. 

Zwloki dziecka i matki zabezpieczo
ne zostały na miejscu do czasu przy
bycia komisji sądowo-lekarskiej. Tra
gedia ta wywołała zrozumiałe porusze
nie w Bininie i okolicy. (sc) 

Policjant polski zdemaskował 
amerykańską bandę 

Podrói H(fCZ. Sttynkmana do AnleJ·yki - 10 tys. dolaró'ł~ na
gJ'ody za sch'ł~ytanie herszta bandy 

War s z a w a. (Tel. wł.). Przed paru domniemanemu właścicielowi, który 
dniami donosiliśmy o wyjeździe szefa zbiegł. Pa.szport był fałszywy, nazwi
urzędu śledczego w Gdyni Szynkmal1a sko zmyślone. 
do Ameryki, a to na tle faktu, że do Szynkman w Ameryce przedstawił 
Gdyni przyjechał pasażer bez paszpor- swoje spostrzeżenia, że ma się do czy
tu, który był członkiem bandy Buchal- nienia z bandą, która fałszuje paszpor
tera, za którym władze amerykańskie ty. "Tladze amerykańskie wyznaczyły 
rozesłałv li ty gOllcze. Szajka Buchal- nagrode 2.500 dol. za schwytanie gang
tera usiłowała zaopatrz~Tć kolegę w stera albo czlonka bandy fał:;;zerz~r, a 
pa:;;zport na dworcu morskim. Doku- ~a schwytanie herszta 10 tys. dol. 
ment ten dostał się do rąk straży cel- Sledztwo jest w toku. (w) 
nei w Gdyni. Z kolei p.aszport oddano 

Sensacyjna skarga prokuratora 
Prokurator dOłłlaga się skattania Rze'lvusl~iego, Glil'iskiego 

i resrly narodowców ~am,ojskich 
Z a m ość, 21. 2. 'V wielkim pro- nych w sprawie o "związek zbrojny" 

cesie zamojskim członków Stronnic- przeciwko komunizmowi, która wy
twa. Narodowego, pp. Kazimierza Rze- wolała tak wielkie echo w opinii pu
wuskiego, Edmunda Gliń::;kiego i in- blicznej, li i cmalą ::;cLJ::;acją stalo siQ 

Dr med. H. ZIOMKOWSKI 
spccj. c'borób skór. wener. I mflczopłe1owycb 

Lódź 6 Sierpnia 2, teL 118-33. 
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wniesienie obszernej skargi apelacyj
nej przez prokuratora, który domaga 
siQ uchylcnia wyroku zamojskiego, 
:-kazania wszn;tl<ich narodowców, a 
spccjalnie wy illierzenia surowszej ka
ry pozbawienia wolności Kazimierzo
wi Rzewuskiemu i Edmundowi Gliń
skiemu, oraz niezawieszania jej wy
konania. 

Zwraca uwagę fakt niezwykle ob
szernej skargi apelacyjnej, oraz na
miętnych wywodów prokuratora, po
lemizujących ostro z wyrokiem sądu 
zamojskiego. Prokurator wnosi, aby 
Sąd Apelacyjny w Lublinie, przed 
którym będzie się toczyła rozprawa 
apelacyjna, dopuścił dodatkowe do
wody z przesłuchania takich świad
ków, jak: znanego z prasy w tej spra
wie wi ceprokuratora Sądu Okręgowe
go w Lublinie, dra K Boryczki - na 
olwli czność, kto był konfidentem po
licyjnym, sędziego śledczego w Toma
szowie Lubelf'kim, Wł. Downar-Zapol
sld ego - na okoliczność, że oskarżeni 
p'ze~d nim nie skarżyli się, aby policja 
s1osowała względem nich jakiekol
wiek represje, dra J. F611era, lekarza 
powiatowego w Tomaszowie Lubel
sl<im, gdzie starostą jest znany p. 
\Veishaupt-\Vielanowski, komisarza 
policji Plawilu;kiego, nadkomisarza P. 
P. w urzQdzie śledczym w Lublinie Fr. 
Sitarza, naczelnika wydz. społeczno
politycznego Urzędu Woj. w Lublinie, 
M. Kamillsldego. 

Poza litanią. tych charakterystyc~
nych świadków urzędowych z zakresu 
bezpieczeństwa, prokurator wnosi o 
dołączenie do sprawy akt dochodzenia 
przeciwko policjantom, którzy mieli 
rzekomo stosować względem oskarżo
nych jakiekolwiek represje, oraz akt 
z dochodzeIl przeciw tym szeregowym 
policji. którzy 7.aniedbali, wbrew in
strukcji, rozładowania broni palnej, 
wskutek czego miał paść przypadko
wo strzał w czasie przesłUChiwania 
p Edmunda GliI'tskiego. 

W obszernym uzasadnieniu swego 
wywodu apelacyjnego prokurator m. 
in. zwalcza "rezerwę", z jaką sąd od
nosi się do wyjaśnień konfident~:IS 
Plizgi i ubolewa, że w przeciwieństwi 
do zezua11 kanfidenta Plizgi sąd za
mojski "nalO'eśla w nader pochleb
nych zdaniach sylwetkę oskarżonego 
TIzewusldego". 

Także i obrOl'lcy p. Rzewuf'kiego 
wnieśli :;;kal'gQ apclac~'iną, która do
wodzi braku przesłanek procesowych 
do wyroku skazującego. Skarga o
hrOllców ogranicza się do rzeczowych 
zarzutów natury prawnej. Autorem 
skargi jest adw. Konrad Borowski, 
który m. in. prosi o dodatkowe prze
prowadzenie ekspeJ'tyzy chemicznej 
zachowan~"ch resztek materiału wy
Luchowego z homb, gd~rż w niepojęty 
sposób te materiały zostały znif'zczo
ne, oraz o dodatkowe zbadanie biegłe
go. W konkluzji obrońca prosi bądź 
o umorzenie postępowani.a, bądź o u
niewinnienie oskarżonego ze stawia
nych aktem oskarżenia zarzutów. 

\Vobec tak ui~tego w~r,Yodu apela
c~"jnego, rozprawa apelrtcyjna w spra
wie za.moj:;;kiej stanie się jedną z naj
bardzieJ sensacrjnych rozpraw sądo
wo-polit~'cznych ostatnich czasów. 

W ostatniej chwili dowiadujemy 
się, iż lubelski Sąd Apelacyjny na po
siedzeniu niejawll~"m dopuścił wszyst
kich świadków i do'\\'ody prokuratora, 
a odrzucił wnioski obrońcy p. Rzewu-
skiego. S. 

Adw. Szumański 
contra Starzyński 

War s z a w a. (Tel. wł.). 'V wy
dziale 12 Sądu Grodzkief.w rozpoczał 
się proces przeciwko adw. Szumań
skiemu z oskarżenia prez~rdcnta Sta
rZYllskiego. SzumaIlski w pewnej ka
wiarni wypowiadał swoją opinię o Sta
rzyńskim, co usł~'szał p. Siemaszko i 
zakomunikował to p. Starz~'llskiemu. 
'V celu przesłuchania świadków pro
ces odl'oczono. 

Starościńska tablica 
pamiątkowa 

"Słowo" wilellskie pTzy~()si arcy
ciekawa. wiadomość z 'Nolynia. Miano
wicie w murach zamku Wiśniowca 
tkwi nie pomnik, ale tablica ... ku czci 
pewnego starosty. Tym starostą jest 
znany dziś w całej Polsce skazany 
przez Sądy Rzplitej - Zygmunt Roba
kiewicz. 

Tablicę tę jak i - pomnik I{irtikIi
sa należalohy {)tocz;yć !''PecjaJną ochro
llą, by była przestrogą, na przyse;ł oś~ 



"I(RONIKA PABIANIC 

"Stronnictwo Pracy" w Pabianicach po
zwala sobie na urządzanie zgromadzenia 
publicznego w czasie naIJożeństwa. Ze prze
różne socja listyczne z,vią:r.ki i czerwone u
niwersytety robotnicze urza,dzaj'a, w nie
dziele i ś\Vi~ta przed pol. w czasie nabo
zel1stw swoje zehrania i odczyty przy u
dziale ielt sprzymiel'zeliców Zydów, temu 
tak barrlzo dziwić się nie trzeba, cót bo
wiem ,Yi<:cej od wrogów religii i kościoła 
naszego spodziewać się można. 

Ale, że ,.Stronnictwo Pracy" z przenico
wanej nn. terenie tut. Chrześcijańskiej De
mokracji w niedzielę, dnia 20 bm. o g. 11 
'przed pol. IV czasie nabożellstwa zwołało 
afiszami "wielkie" zgromadzenie i to do 
tego jeszcze w Domu Katolickim przy ul. 
Zeromskiego, oarafii N. H. P .. to .iut chyba 
jest nic tylko oburzenia, lecz i napiętnowa
nia godne. 

Nic wi~c dziwnego, że sprawa ta wywa
lała odpowiedni odruch i znalazła się dele
gacja poważnych parafian, która udała się 
do władz parafialnych, by zaprotestować 
Tlrzeci",ko fakip!llu naruszeniu spokoju na
JJożeństw i odciągania wiernych od ko
ścioła. 

KRONIKA ZGIERZA 
• 

Roczne zebranie L. O. P. P. W dniu 18 
lm1. w lokaju miejsco"'ego gimnazjum ocl
było się roczne walne zebranie L. O. P. P. 
Na zebraniu tym dokonano wyboru nowe
go zarządu. . 

Wzrost zachorowań. 'V ciągu ostatnich 
dni IV Zgierzu dat się zauważyć poważny 
wzrost zachorowań wśród bezrobotnych. 
Wydział zrlrowia. Zarządu Miejskiego 
przyjmował codzipnnie po kilkudziesięciu 
chorych. z klórych wielu wysłał do szpi
tala,," Łorlzi. 

Z posiedzenia Rady MieJskieJ. W dniu 
17 bm. odbyło się IV sali Zarządu Miej'skie
/l.O po~iprlzenif\ Rady Miejskiej pod prze
wodnictwem prezydenta, p. Świercza. Na 
110sierlzeniu uchwalono zaciągnąć pożyczkę 
z Funrluszu Pracy na rozpoczęcie budowy 
kanalizacji i wodociągów. Pożyczka ta wy
nosić bę'dzie 90 tysięcy złotych. Z kolei 
przystąpiono do ostatecznego uchwalenia 
hudżetu miejskiego na rok 1938-39. Ogólny 
lm dżet miasta zamyka się cyfrą 1.080.608 zł 
po stronie dochodów i rozchodów. 

I(RONIKA TOMASZOWA 

Tomaszów szuka źródeł wody. YV związ
K u z mająca, nastąpić budo\n\ wodociągów 
w Tomaszowie przystąpiono już do ,vierceń 
prÓbnych na terenach Brzostówki, celem 
znalezienia źródeł wody, potrzebnej do za
silania wodociągów. Roboty posuwaja, się 
w sz~'bldm tempie. Obecnie załoga robotni
cza pracuje na głębokości ok. 30 metrów. 
Eierownictwo nad robotami. które trwać 
będą jeszcze ok. trzech tygodni, obj'ęła fir
ma Br. Morawski z Częstochowy. 

Bezrobotni starają się o zapomogę. Pe,*
na część robotników sezonowych w Toma
szowie nie otrzymała dotąd zapomogi usta
" 'owej z Funduszu Pracy. BCZI'obotni ci 
zwrócili się do Zm'ządu ~Iiejskjego z żąda
niem wypła ceni a im zapomogi pieniężnej 
w wysokości pięciu złotych na osobę. Spra
wa ta ma być rozpatrzona w dniach naj
bliższych. 

5895 bezrobotnych. Według ostatnich 
'danych z Funr1uszu Pracy w Tomaszowie. 
11a terenie oowiatu brzezill'skiego zna.iduje 
się obecnie 5895 bezrobotnych. \V porówna
niu z ub. miesiącem liczba bezrobotnych 
zmalała o sio osób. 

Napady rabunkowe 
Ł ó d ź, 21. 2. - Na ul. I{i!ińskiego 40 

\yieczorem na powracającego do domu 
Romana Boruszaka ('Węglowa 10) na
padł uzbrojony w nóż rabuś, zranił 12"0, 
a następnie pod terrorem zabrał 2 zł, 
kapelusz, rękawiczki oraz kupioną na 
rynku figurkę gipsową i sztuczne 
kwiaty. 

Zarządzony pościg doprowadził do 
ujęcia rabusia Stanisława Michalczy
ka (IUlil'lskiego 33), którego osadzono 
w więzieniu. 

Stanisław Łuczak (Limanowskiego 
150) zOf'tał wciągnięty przez Bronisła
wa Opasiaka (Jasna 4) oraz drugiego 
nieznanego osobnika do piwiarni Tlrzy 
ul. Limanowskiego, następnie pobity 
przez nich i obr.abowany. B.andy
ci zabrali 620 zł w gotówce. 

Policja zatrzymała Opasiaka i za
rządzi ła (lochodzenie. 

Technicy walczą 
o tytuł inżyniera 

Ł ó d ź, 21. 2. W sali Rady Miej
~kie.i odbyło się zebranie techników 
zwołane przez Zw. Techników R. P. 
w Łodzi i przez związek łódzki tech
ników włókienniczych. 

Na zebraniu tym poruszono spra
wę przyznania technikom tytułu in
żvniera. Referent prez. naczelnej orga
D'izacji techników p. Paff omawiając 
kwestię wskazywał na konieczność 
przyznania technikom tytułu inżynie
ra motywując to interesami gospo
darczymi, społecznymi i względami 
~pra ,yi e cl!iwoś ci spoleczn ej. 

Na zakoi1czenie technicy uchwalili 
rezolucję domagającą się przyznania 
im tytułu inżyniera 

S{rtma: " ORĘDOWNIK, sroCla, ania 23 lutego 1938 Numer ~:J 
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o oni flJ IO~ a lU Win 
Strajk objął 3500 robotników, tj. 40 pet ogólnej liczby kotoniarzy -, Zdecydowane 

stanowisko "Pracy Polskiej" - Dalsze zatargi i konferencje 
Ł ó d ź, 21. 2. Dnia 21 bm. zgodnie 

z uchwałą socjalistycznego związku 
klasowego, proklamowany został 
strajk robotników przemysłu kotono
wego pończoszniczego. 

Strajk objął około 3.500 robotni
ków, w tym przeszło połowę stanowią 
Żydzi. '\V pierwszym dniu przebieg 
strajku był całkowicie spokojny. Po-

licja strajkowa zawiadamiając o pro
klamowaniu strajku wyjaśniła, że w, 
całości podtrzymuje żądania wysunię
tP: pierwotnie, a więc podwyższenie 
płac o 18 pct i zawarcie układu zbio
rowego. Nie wysunęła natomiast pro
pozycji zwolania }wnferencji zazna
czając, że wobec stanowiska przemy
słu dążącego do obniżenia płac, pozo-

Delegacja bezrobotnych 
w wydziale opieki społecznej 

50 tys. osób d01naga się ~alatwienia s~eJ'egu slus~nych po
stulatów 

Ł ó d ź, 21. 2. - Wczoraj udała się 
do naczell1ika wydziału opieki spo
łecznej delegacja bezrObotnych, korzy
stających z zasiłku pomocy zimowej. 

Delegacja, reprezentująca 12.500 bez_ 
robotnych przedstawiła swoje postula
ty w kwestii wydawanych przez po
szczególne kuchnie obiadów. Przedsta
wiciele wysunęli żądanie, aby w ponie
działki i wtorki jakość wydawanych 
obiadów poprawić i przydzielać je na 
4 osoby w rodzinie, a nie, jak dotąd, 
na dwie. 

Poza tym delegacja przedstawiła, 
że Stowarzyszenie "I\:ropla :Mleka" nie 
wydaje rodzinom bezrobotnym mleka 
dla dzieci. Dalej wysunięto wniosek o 
przyznanie biletów do łaźni miejskiej, 
poruszano kwestię rozdziału kart talo
nów wskazując, że wygodniej byłOby 
dla korzystających z pomocy zimowej, 
gdyby je otrzymywali w kuchniach. 

Dalej delegacja wystąpiła o stwo
rzenie trzeciej przychodni leczniczej 
dla dorosłych i dla dzieci. Wreszcie 
delegacja prosiła o przyznanie dla ko
rzystających z pomocy zimowej kawy 
i mydła, gd~'ż, jak podkreśliła, i ci naj_ 
biedniejSi chcą rano i wieczorem spo
żyć ciepłą strawę oraz umyć się. 

\Vreszcie delegacja przedstawiła bo
lączki i niedomagania administracji 
przy rozdziale obiadów wskazując 
szczególnie na niezbyt przychylne od
noszenie się administracji do bezrobot
nych. 

Zaznaczyć należy, że z pomocy zi
mowej korzysta 12.500 bezrobotnych 
i ich rOdziny, co stanowi około 50.000 
osób. Ze stronv naczelnika \Visław
ski ego delegacja. otrzymała zapewnie
nie, że postulaty te w miarę możności 
zostaną przychylnie załatwione. 

ODPIERAJCIE ATAKI WĄTROBIANE 
Nie poddawajcie sie bezradnie cio!rpieniom mianie materii D-ra Cz. Krllssowskleao. ze 

I dolegliwo9ciom wątroby. mogąc je skutecznie znakiem slownym KAlllICINA. dobrane kli
zwalczać. Wstrzymujcie ataki kamieni iólcio- nicznie. dzialniace skutecznie w dolegliwościach 
wych. uprzedzając je leczeniem sprawności wątroby. w ataku kamieni żÓlciowych, w zlej 
wątroby i regulując normalne wydzielanie przemianie materii. nadmiernej otyłości Cena 
~6łcl. przy ;lierwszych b6lach wątroby kiedy I pud. zl 2.-. Do nabycia w 8ptekac:l i składach 
rozpoznany zostal rodzaj cier.ienia stosn;ą sie aptecznych. , 
ziola przeciwko kllmicy żóhowei i zlej prze-
Skład Główny: Zakłady Pnem. - Band!. Dr Farm. K. Wen d a, Warszawa, Leszno 98. 
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W Łodzi powstało 

Zrzeszenie chrześcijańskich kupców 
rynkowych 

Polski liandeI rynliowy w Łod~i na nowycli dJ'ogacli - Zie
lony Rynel~ tyl1w dla c!lr~eścijan 

Ł ó d ź, 21. 2. Wydział Gospodar
czy Stronnictwa Narodowego zwołał 
na niedzielę, dn. 20 bm. zebranie in
formacyjne lwpców rynkowych z te
renu całej Łodzi. Sala "Pracy Pol
skiej" przy ul. Bandurskiego 9-11 wy
pełniła się po brzegi właścicielami 
straganó\v ze wszystkich rynków lódz
ldch. Obrady zagai! kupiec Henryk 
Krzemiliski. Następnie powołano na 
przewodniczącego zgromadzenia kup
ca Aleksandra Stolarka. Sekretarzem 
został mgr Kurnatowski. 

\V dalszym ciągu zebrania prze
mawiali kolejno: mgr Jan \Vyganow
ski, Henryk Kl'zemil'lski i Henryk Sój
ka, pOdl.reślając konieczność powoła
nia do życia organizacji zawodowej 
kupców r~'nkowych, zorganizowania 
kasy kredytu bezprocentowego i 
wspólnego zakupu towarów. 

Zgromadzeni solidaryzowali się z 
wywodami mówców żywiołowymi o
klaskami. Po dyskusji, w której wy
powiedzieli ~ię: Piotr Feliniak, Zyg
munt Schmidt, Boleslaw Bednarek, 
Jan Chojnacki i Stanisław StroiI'lski, 
powołano do życia jednomyślną. u
chwałą organizację pod nazwą Zrze
szenie Chl'7.eścijal1skich Kupców Ryn
kowych. Zrzeszenie objąć ma zasię
giem swej działalności nie tylko Łódź, 
ale i województwo łódzkie. 

Do komitetu organizacyjnego no
wego stowarzyszenia weszli: Henryk 
Krzemil1ski, Alel{sander Stolarek, 
Stanisław 'Vojna, Stanisław Dobrzal
~ki, Jan Słupecki, Stanisław Gronow
!'Oki, Henr~-k Sójka, Jan Jeruzalem, 
Bronisław \Ylodarczrk, Stefan Paw-

łowski, Kazimierz \Vęgierski, Adam 
Przespolewski, Józef l\l)-szkowski, Jó
zef Cichacz, Piotr Feliniak, Felicja 
Pietrzak, Józef Borusiak, Stanisław 
Ohi11, 'Vin centy Nazimiec, Antonina 
Witwicka, Szczepan Dzióbiński i St.a
nisław StroiIiski. Prezesem Zrzesze
nia obrano jednogłośnie znanego kup
ca łódzkiego Henryl{a I\:rzemińskiego. 

Po załatwieniu spraw organizacyj
nych uchwalono wśród entuzjastycz
nych oklasków rezolucję o następują
cej treści: 

"Zgromadzeni na zebraniu kup
ców rynkOWYCh w dn. 20 lutego 1938 
roku w lokalu "Pracy Polskiej" wzy
\vają wszystkich właścicieli sb'aga
r,ów-chrześcijan do simpienia się we 
własnej organizacji. zawodowej pod 
naz\"Q. - Zrzeszenie Kupców Rrnko
wvch . 

• Zgromadzeni domagają się jak naj
spieszniejszego uruchomienia Zielone
go Rynku przy wyłącznym uwzględ
nieniu straganów Chrześcijańskich. 

Zgromadzeni domagaj ą się ze stro
ny władz i społeczel1stwa pełnej o
chrony i opieki dla chrześeijańskiego 
straganu, pełniącego wielką rolę w 
dziele odżydzania gospodarstwa naro
dowego." 

Zgromadzenie zakończono odśpie
waniem "Roty" i okrzykami na cześć 
handlu chrześcijal1skiego. Nieclzielne 
7ehranie kupców rynkowych, które 
dalo podwaliny poci stworzenie zawo
dowe.i organizacji właścicieli straga
nów-chrześcijan, posiada doniosłe 
znac7.enia dla polskiego handlu w Ło
dzi i w calym wojcwódzlwie. CI'.) 

stawia inicjatywę wznowienia roko
wań przemysłowcom. 

Należy zaznaczyć, iż strajk obją.ł 
około 40 pct robotników, reszta zaś 
r,ie strajkuje. Kotoniarze zrzeszeni w 
"Pracy Polskiej" przeciwstawili się 
strajkowi, gdyż fabrykanci mają na 
~kładach duże zapasy ramszów i 
strajk daje im duże korzyści mate .. 
rialne. 

Kotoniarze zrzeszeni w "Pracy, 
Polskiej" stoją na stanowisku, li! 
sarajk wywołany przez socjalistów 
idzie wyraźnie na rękę fabrykantom .. 

Również 21 bm. odbyła się kolejna 
konferencja w kwestii zawarcia ukła
du zbiorowego dla robotników przc" 
mysłu POl'lczoszniczego (okrągle ma" 
szyny). Konferencja nie doprowadzi .. 
ła do porozumienia i niezwłocznie zo
stalo zwołane ogólne zebranie robot
ników, które opowiedziało się za pod ... 
j~ciem strajku od 22 bm. 

\Ve formiarniach pończoch robot .. 
nicy, którym przemysłowcy odmówili 
podniesienia płac o 15 pct, nadal 
strajkowali. Strajk trwa od tygodnia~ 
jednak robotnicy na zgromadzeniu o
powiedzieli się za podtrzymaniem 
strajku aż do czasu uwzględnienia 
"'ysuniętych pod adresem przemysłu 
źądaJ1. 

Konferencja odbyta w celu zUkwi ... 
dowania strajku 900 pOllczoszników w 
Aleksandrowie, nie doprowadziła do 
porozumienia. Pończosznicy zatrud .. 
nieni na okrągłych maszynach doma .. 
gali się podniesienia płac w tych gra'" 
nicach, co w Łodzi. Ponieważ prze
mysłowcy częściowo zgodzili się na 
żądania robotników, przewidziana 
jest likwidacja strajku w dniach naj. 
bliższYCh. 

Zllinvidowanv został okupacyjny; 
strajk 30 robotllików we firmie inż. 
Buclziejewski i Stokowski, która pro. 
wadzi roboty nad wykoliczeniem no. 
we;so szpitala Ubezpieczalni Spolecz ... 
neJ pr~y 1.11. Zagajnikowej. Jak to po. 
c:awal1smy, Ubezpieczalnia opłacała 
robotników z rachunku należności 
firm)', o~tatn io jednak, odmówiła wy
pIat rzekomo z po\voclu wyczerpania 
się rac~lUnku fir~y. Na konferencji 
uzgod111onO kwestJę wypłat i strajk 
został zakOllezony. 

\V przędzalni firmy Wolman i 
Goldmann (Żwirki 17) jeszcze w ub. 
tygodniu wybuchł strajk okupacyjny; 
100 r?botników na tle zamierzonej re
dukCJI plac przez wprowadzenie no
wego syst.~mu produkcji. Na odbytej 
konferencJ1 uzyskano porozumienie i 
':' dniu wczorajszym robotnicy podjQ" 
11 pracę. 

We fabryce aykty Gemal (Naftowa 
1) r?b~tni.cy wrstąpili z żą.danicm 
podl11 eSl en. la J?łac. Konferencja odby
ta wcz.or~.l u .1l1spektora pracy, do po'" 
rOZUmlCl1la 111e doprowadziła i zatarg 
zaostrz~'ł się. 

\y Ozorl\Owie został zlikwidowanYl 
~tra.1k tk~czy ręcznych-chałupników. 
Tk.acze .Cl przenyali produkcję doma" 
gając ~lę od nakładców cofnięcia 
P~zyd~lalu przędz~. dla kilku tkaczy' 
pl ~cuJącrch na l11zszych warunkach 
k~.orzy "',\-'łamali się ze soliciarnei ak~ 
C.l1. Nakładcy ust~pi1i i wyró,~'nali 
placę· \Vczoraj strajk został przerwa'" 
ny. 

Notowania giełd 
zbożowo. towarowych 

~ ó ~ź,')~1. 2. Żyto 22.25-22,50. pszeni
ca ~9-~9._.), zh. 28-28.50. jęezmit"ll przem 
19.50-2Q, owies jedn. 22.25-22.50, zb. 2i 
clo 21.2v, .olrę]1y_ żytnie 14-1 1.25, olr~bv 
~sze~ne .b-b.2v, gr. 15.25-15.50, mąka 
zytllla ę.:> pet _30.50-31, mąka pszelUla 65 
pct 40.2G-i1.!b. 

B ~ d g o s z cz. 21. 2. Ż~,to 21.25-21.50, 
:pszelllca I sL 27-27.25 II st 96-9fl 9" 
.lęc~!rljel'i.I ga t. }8,50-18.75, II 'g~t. 18 ';i~ 
18._G,:. OWIes 19.2G-20, otręby żytnie 14.25 

1
d5051G, otręby pszenne miaJ],ie 16-16.50, k 

. 0-16. gr. 16.50-17.25, mąka żytnia (]j 
pct 31-31.50, mą](a pszenna 65 pct 41-~!.'. 

K ~ t o w i c e, 21. 2. Żyto 21,75-22, 
pszemca czerw. tw. 28.50-29, jedn. 28 do 
28.50, zb. 27.50-28.00, jęczmieI'i. przem. 
1!).~0-20, past. 18.75-19.25. owies jpdn. 
22.~0-23.23, zb. 21.25-21.75. otręby żytnie 
13.vO-14, oiręh.\' pszenne gr. 16-16.50, śr. 
H.50-15, miałkie 14-14.50, mąka zytnia 
65 pct 31.50-32.50, mąka pszenna 65 pct 
!()_,U 
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Wtorek 

Kalendarz rzym..ltat. 
Wtol'ek: Piotr ŚW., Mai· 

gorzata Pok. 
Środa: Piotr Damian b. 

Kalendarz słowiańsld 
Wtorek: Wrócisław 
Środa: [~rzedzistaw 

Słońca: wsrhód 8,58 
zachód 17,18 

........ IJ· ___ Długość dnia 10 g. 22 min. 
Księżyca: wschód 1,40, zachód 10,00 

Faza: Ostatnh: kwadra o 5 godz. 

A~re~ re~ak[ii i a~mini~łra[ii W to~li 
Piotrkowska 91 

NOONY DYZUR APTEK 
Nocy dzisiejszej dyżurują nast.~pująe. apte· 

ki: Kasperkiewlcz. Zgicrska 54, Rychter i Lobo· 
da. 11 Listopada 80. /'ul1(1 I~wicz (Żyd). Piotr· 
kowska 2;), Bojarski i Schatz. T'n:ejazd 19. Rytel 
Kopernika 2t; LIJlie~ (Żydl. Piotrkowska 193 I 
Kowalski I ::5ka, Rzgowska 147. 

'l'ELEII'ON\' 
Pogotowie .uiejskle 10%·90. 
PogotowIe t'. C. K. 102·411. 
POlfolowie Ubezpieczallli ~fl, II 
Struż o(rolowa 8. 

TEATRY 
Teatr PoI~ki - "Dr Berghof". 
Teatr Kameralny - .. Azai~". 
Teatr Popularny - ".lecz matżeńeki' " 

KINA 
Oapiło! - . .Teh ~tll ona jedną". 

Oorso - ,,-:\ancy Stelte zginęla" i .,Powrót 
z piekl a". 

Ikar - "Od wtorku do czwartku" i .,Dzieci 
ulicy". 

Mimoza - .,Nie1.nośna dziewczyna" i .. Dią· 
bly wrorzeży" . ' 

Oświatowy· Sloórc - "Tango zakochanych" 
"Pan 'rwardowski". 
Palace - .,',"zgardzona". 
Przedwio~nic - .. Trlllra". 
Rialto - "Przy drzwiach zamkniętych". 

Z 2:YCIA ORGANIZACYJ 
Zadania własności nieruchomef z przed

mieść Lodzi.:!O hm. o(iIJ~'ło siE: nac!zwycznj
na walne ubranie w!aśri,ieli nieruchomo
ści chl'ześt'ijnn z przedmieść. Po omówieniu 
spraw ol'galli;r.nt'yjn~·ch i referntach. \\' 
któl'~'dl mówcy \\'ska'ZY\\'ali na niebezpie
czellst\\'o, jakie grozi w!aścicie lam nieru· 
chomości w z\\iązku z zamiel·7.onym pl'O
jektem ",proll'adzenia podatku dl'ogo\\'Pgo. 
zgl·omad7.enie pl}\\"7:i~lo ucl1\\'alę, w której 
w~'po\\'iacla się kafrgOl'.\'cznie PI'Z' ciw pr'o
jekto",i mtawy o podatku drogo\\'~·m. '" 
uchwale z/Homa(llenie wskazu ie, 7.e wla· 
ś~irie!l' nn przcclmie;'eiarh już i tak są ol)· 
CIążeni nadmiernie pOllatkami. że domów 
ich.nie możn!l [lorównać z rento\\'nymi po
s€' .farni \\' śl'ódrnie,~('iu i dziehicach han· 
dlowych, A co 7.a t~'m idzie, obciązenie do
dan:on'o podalJ,:jrllr dro.!!ow"m spowodo· 
waloh~' fuilH? \"jelu wla!<cicie!i mni€'jszych 
nieruchomości C7.\ nszo\Y~·ch. Rezolucja w 
f[)rmie memorinłu ol'zecllożona ma być 
władzom nrZf>Z wylonioną delcgA rję. 

KRONIKA MIEJSCOWA 
Oszustwa pośrednik6w mieszkanio-. 

wych. Ostntnio wladze 7.wrócily uwagę na 
(lzialalność ró:i.l~ych pokątnych pośl'pdni· 
ków mip"zkaniow~'ch, zajmując~'rh się po· 
zo1'nir \\'Y3zuldwaniem mieRzI'ali, w rzp· 
czy\\'isto'ci zaś llPl'awiającyrh pospolite 
oszustwa, przr7. nacia.!!anie na r.alir:r.ki Zll
równo lokAtorów ,Jak i wlaReicirli clomów. 
'V wielu \\'''po(n.,neh Ir7. pO"I'Nlnirv Rpr
cjalnie osod7.aill lokAtorów w mir.7.ka
niarh nirodpO'.l'il'dnich. wilgolnych, nara
żail'l,c irh na slrnl~·. Ponirważ w 0,,1at
nim cza~i(' pObreclllicy mocno rozpanoszy
li się, t\\'01'ZaC rodzaj l<Al'tclu i po proRfu 
opanowali ohl'ót mirs7.kaniowy tak, te 
nicl,lórzy \\'Iaściciple domów i lol,ałol'zv 
nie są w s1anil.' zmienić mirszkania Iw'z 
oplacenia sip, zorgani7:0wan~'m pośrcc!m· 
kom, zarządzono ohserwacje, mające na 
rplu wyeliminowanie oszUkaliczych [l0-
średników i a~entó\\', operujac~'ch ponRn.
to bez żac!nego świadectwa przemyslowe
go. 

Nie będą mogll kombinować. Żydzi 
obchodzili pI'zepisy rozpol'zaclzonia dewi· 
zowego w różl1~' sposób i niewąłpliwir czy· 
nić to bQrlą w clal!'zym Ci8.1~U. Do jcc!np~o 
z najpopularJ1. sposobów należały fik· 
cyjne sprzcrlaże nipl'uchomości z3g1'anicz· 
nych \\'7:g1ędnie odwrotnie niC'l'uchoroości 
w kraju przr7. zagl'aniczn~'ch ohywatflli. 
Pl'Z~' trgo rodzaju Iranf;akcjach pl'zrl,azy· 
wano nalrźności do hanków i lokowAno je 
w łrll sposób Obrrnie okmisja dpwizowa 
wydala inf;łrllkrjr. znlecajf\cr notariul':7.0m 
aby IV l,ażll~'m wypadku, grlzip zachorlzi 
poc!ejrzel1 ir, in formowa li upl'zprln io wln
dzr konll'o!nr i r1opipl'o po zpzwolrnju 
tychże sporząrlza I i fi k ta !=:przrcln:i.y. 

O delegaturę kuratorium w Lodzi. IVP
dlug jnfol'ma(·~'j kół nnuczyrjC'lskich, cen· 
tralne wladze powzięlv postanowienie, aże· 
by w Lochi Uf\Y01'ZYĆ r1rlegn lurę lnlru to· 
rium okręgo\\,pgo !=:zkolnC'go. Kuratorium w 
Lodzi zostało znir.'\ione w 1933 I'. ze wzglę'l 
dó\" oRzczę(lnościowych. iV prnktyce oka· 
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Strajk w przemyśle kotonowo-pończoszniczym w obecnym terminie, kiedy magazyny 
są zapełnione, jest na rękę żydowskim fabrykantom 

Ł ó d ź, 21. 2. - "Praca Polska" zor
ganizowała w niedzielę dn. 20 bm. 
zebranie pracowników przemyslu ko
tonowego w lokalu pny ul. Bandur
skiego 9-11. Obradom przewodniczył 
prezes zarządu Związku Zawodowego 
Kotonowo-Pol1czoszniczego "Praca Pol
ska" Leon Beclnarczrk, który też wy
głosił obszerne przemówienie, obrazu
jące sytuację w związku ze staraniam i 
o podwyższenie płac ella kotoniarzy 
i sił pomocniczych, zatrudnionych w 
przemyśle kotonoWo-p0l1czoszniczym, 
która to grupa robotników znajdujo 

• 

się w szczególnie ciężkich warunkach 
materialnych. 

\V t~'ch warunkach wniosek żydow
skich przemysłowców, proponują.cych 
obniżenie i tak głodowych już stawek, 
należy uznać za przejaw planowej ak
cji, zmierz.ającej do wywołania sh'aj
ku. Strajk w obecnej sytuacji, kiedy 
magazyny SI). wypełnione towarem, 
jest dla przemysłu wybitnie na rękę. 
Podczas strajku będzie on mial moż
ność całkowitego pozbycia się nie tylko 
nagromadzonego materiału pierwszych 
g'atunków, ale wybrakowanego towa-

Otwarcie wystawy morskiej w Łodzi 
Ł ó d ź, 21. 2. Ubiegła niedziela od- Przemówienie wygłosił prezes za-

była się pod znakiem uroczystości l'2.ądu głównego Ligi M. i K .g~n: 
morskich, organil:owan) ch przez Li- I~waśniewski po czym kilka pleslll 
gę .Morską. i Kolonialnę.. wykonał chór dzieci szkolnych z 

O godzinie 9-tej rano odprawione Gdańska. Szczególną. owacjI). zostały 
zostalo urocz"ste nabożellstwo w ko- przyjęte tańce kaszubskie wykonane 
~ciele l\Iatki 'Boskiej Zwycięsldej, w przez dzieci. 
czasie którego pienia wykonał chór Z kolei o godz. l-ej w parku im. 
im. Cecylii z Gda11ska pod dyr. Kazi- Sienkiewicza w gmachu Inst. Prop. 
mierza \Viłkomirskiego. O godz. ll-ej I Sztuki została otwarta wysta,va mor
w sali Teatru Polsl<.icgo odbyła się a- ska w ohecności przedstawicieli 
l\aclemia morska, na którą przyhyli ,vładz i społeczeństwa. 
li cznie przeds ta wicieIe \vładz. 

Konferencja w Związku Inwalidów 
Ł ó d ź, 20. 2. - W Związku Inwa· 

lidów \\rojeł1l1~'ch odbyla się wczoraj 
specjalna konferencja, na której omó
wiono najważniejsze zagadnienia, do· 
t~'czQce i l1\yul idów \\'ojellnrch, Zarząd 
okręgowy Związku Inwalidów \I'ska
zal, że \V Pobicc na ogólną, liczbę 
168.27H inwalidów rellt,\' pobiera 80.G90 
inwalidów. W Lodzi na i.600 tylko 1.300 
pobiel'a I'entr. 

Związek IloRtm10\\'il pocl.il:lĆ' stara
nia o I>l'Z~ wlórenie lO-procentowego 
dodatku do rent cofl1i~tcp;o ze \\'zgl~
dów oszcz\,dnośc iowy ch, rla le.i zarząl] 
postanowił w~'stąpić z \"nioskiem o 
st"'ol'zenie fumluszu lIa kapitalir.acjQ 
ren t, oraz przydziału !\l'ec1.dów z Ban
ku Rolnego dla inwalidć,", zamieszka
ł~'ch na wsi, celem umożli1"ioJlia im 
i:itwol'zenia "'łasnych warsztatów pra
c\'. 
. Ponieważ wiele przedsiębiorstw i ill-

stytucy j wbrew w~'raźnym przepisom 
uchyla się od ohowiązku zatrudniania 
inwalidów, zarząd związku wystąpił 
do Inspektoratu Pracy o utworzenie 
specja lne.i komisji kontrolnej z udzia
ł 111 przeclsta\\'icieli Zwic!zku Inwali
dów celem przeciwdziałania temu zja
wisku. 

\Vrsuni~to wniosek, aby w raził, 
nicmo:i:Jlości pracy inwalida mógl u
mie:lcić na sw.\'m mie.iscu cz lonka ro
dziny, h~' zapewnie' ~obie w ten sposb 
możność egz~·"tenc.ii. 

\Vreszeie zarząd związku wskazaJ. 
że mimo zabiegów, prowadzon~ ch od 
1;) lat u d.l'l'ekrji tramwajów łódzkich 
o pl'z.l'Zllanie bezpłatn,l'ch względnie 
ulgow~'ch biletów dla in"'aliclów, 
szczególnie ciężko po 'zkodowaI1~'ch, 
wniosek ten nie zostal uwzględnion~' 
Akcja w t~'c:h 'prawach jest nadał 
prowadzona. 

ru, obejmowanego mianem "ramsze". 
Stra.ik winien dopiero być użyty w 

walce o poprawielłie bytu po wyczer
paniu wszystkiCh środków, jakie daje 
do dyspozrcji prawo. 

Po ożywionej rlyskusji, w której za
bierali głos pp. Klimczak, Szczepański, 
Jabłoński i Bronka, uchwalono jedno
głośnie rezolucję o następują.cym 
brzmieniu: 

Rezolucja 
"Zebrani w liczbie 700 osób dnia 20 lu

tego rb. w sali przy ul. BandurSkiego 9·11 
robotnicy i robotnice, zatrudnieni w prze
myśle dziano-pollczoszniczym i zrzeszeni 
w Związku Zawodowym "Praca Polska." 
uchwalają: 

,,1) Piętnujemy zdradziC'cką rolę Zwląz
zku l(Jasowego i Z. P. Z. Z. za lamanie so
lidarnych wysiłków kotoniarzy i sil po
mocniczych w walc'e o poprawę zarobków 
i oddajemy zdrajców pod pręgierz jedno
litej opinii robotników·Polal,ów. 

,2) Protestujemy przeciwko sugerowa· 
niu opinii pu11licznej możliwości re
wizji zarobków na niekorzyść kotoniarzy, 
a projekt fabrykantów w tej sprawie u
ważamy za nieudolną próbę prowokacji 
nas robotników Polaków, przez decydują
cy w przemyśle dziano·pończoszniczym 
element :l;ydowski. 

,,3) Domagamy się od M. O. S. natych
m iastowej interwencji w sprawie powsta
łego zatargu: pouczenia okręgowego in
spektora pracy w Lodzi o konieczności ró
wnego traktowania reprezentacyj wszyst
ldch zwia,zków zawodowych, a to w intere
sie spokoju, ładu i bezpieczeństwa publicz. 
nego. 

,,4) Za,damy całkowitego uwzględnienia 
naszych słusznYCh postulatów, mających 
pełne uzasadnirn ie rhoćby w porównaniu 
z bliźniaczym przemysłem włókienni
cZ)'ln." 

Po przyjęciu rezolucji jeden z ze-
bran~'ch rzucił m~'śl, aby powzięte u~ 
cl1wały przedstawił w V/arszawie Mi
nisterstwu Opieki Społecznej delegat 
"Pracy Polsldej'·. 

PO OGLOSZENIU STRAJKU 
PRZEZ KLASOWCÓW 

Trzrba j:tgno i w~Tai.nie stwierdzić, 
że oglo:'\zenie przez kla~owrów strajku 
w przem~'śle pOl'!czoszniczo-kotouo
wym w obecn~'ch warunkach, kiedy 
magaz~'n~r f;1). 7.apelnione, idzie wyraż
nie po linii interesów żydowskich fa-
bl',I'kant(Jw. . 

:r\je bez znaczenia Jest fakt, l.e 
Wsz~'stki.e dotl'Chczasowe strajki, pro
{{lamowane i prowarlzone przez kla
sowców. prz~'niosl~' w)-rai.ne pogorsze
nie położcnia robotn ików. Powinny 
być wprowa(lzone do akcji wszelkie 

Znaczny spadek eksportu włókienniczego I ~~\~fL~~~~;f.~~f~ę;;t~o~r~~Itini~ 
Ł ó d ź, 21. 2. - ,,, st,'CZJ1J'll l·b. eks- st\'czniu w\'niósł 118839 k" "ral·tOS·CJ· 

.' J • h' l,ów, a w.,'s!U_,"u.l· o Cej' się fabn.'kantool 
porl włókienniczy lóclr.k·i "'cclług spl'a- 810133 zł, ż~'clowskim. (\~:) " 
wozdania ck 'pozytUl'Y Pallst\\'o\Yego Na pOdkreślenie za~lugu.ie fłlkt, iż 
Jnst~'tutu Ek"porto,n'go "'ynosil lacz- na pier\\'~zp11 miejscu w~rócl krajów 
nie 221.225 l,g wartości 1.680083 zł. odbiorcr.~·ch znalRzła sif,l Turcja, na-

Zestawienie Obejmuje wywóz \\'sz~'st- :'\tf.'pnie, Egipt, Bułgaria, Poluclniowa 
J<ich produktów wlókiennicznh, a Afl',I'lw, Al'gent~'na, Szwecja, tj. 110' ... ·e 
więc przędz,', tkanin, filców, ";\Tobó,," n'llki, grl~' clot\'Chczaso\\'e, jak Anglia 
clzian~Th, ])·ielizi1,1'. czapek, ubl~al't za- i Holanrlia, odpacl1r niemal całkowicie. 
ró",no z wełll~', bawełll~'. jedwabiu Zjawisko to tłumaczy się t~'m, że 
!"ztucznego jak i naturalnego. ('t'sportem za.imuję. siC pr7.eważnie Zy-

'" poró',ynaniu z grudnif!ll1 1937 l'.. dzi, którz\' nie zawsze dokładnie i ucz
gd~' rk~nort w~'nosił 340.164 kg warto- ciwie w~·,· .. iązu.i~ się z dostaw. 
ści 2.;)20.226 zł, spadek eksportu w ----

zalo się jednalt, że \\'skulek rzę.-tvch roz· 
jazdów rrzedstawicieli lokaln~'ch ",larlz 
i'l.!\OI~·. ko;:;z!\' WZ1'osll IV z\dązlw z tym 
ma b~'ć ul \yorzona or! nowego roku szkol· 
nego lD38-3n delegatura kUl'atOl'ium. która 
hy 7.alal\\'iflla \l'Q7.~'~tkip c7.ynnf1§:ci wcho· 
dzctce w zakr. szkol~r w II instancji. Jedn· 
cześnip \\'~'dane 7.Ostal~ już in':ll'ukcje. na 
moc~' któr"r1ł orl no\\('g'o roku s7.1,01nrgo 
1938-:39 \I'C wszYStkich \"iębzych miastarh 
i osarJach. posiarlAjącl'ch dostaterZlle po
mieszczenia <;zl\olne. zniE'siony 7.ostanie 
koecll1kac\'jn~' system nauczania \\ Rzlw· 
łach pO\\'s7,el'llnvl'h ! ZnPI·O\\·arl7.nnp ZORta. 
n:1, o!=:ohne oddzialy dla chlop('ó\\, i d7.icw· 
('z::l,t. Da \\'n~' koerlll karv1n\ R~'str ni [lozo~l n· 
wiony zostflnic w mirj'scowoł;ciarl.. gilzie 
nie ma szkól o pelnnn 7.akl'CFiie qjerlmio· 
kla;;o\\'~'m i g-rlzie z powod1l mniej!;;zri li cz· 
by clzinł,,·y, wprowarlzrnic nowrg-o !ó'YRte· 
mu. jest nicmoiliwp. 

Kontrola targowisk. 7, ramirnia Sta· 
rORI\\ a Gl'odzkirgo wicri'itaro!=:la Gielc7.\'I1-
ski wraz z rl'zedstawiciplami policji i Za· 

ruvlu ?Ił il'j,,]drgo przeprowadził kontrol~ 
tn:'Q'L·\\·'.-k \la 8alucldm: 'Vo(lnym i CZfl'.'
\\'on~'Jl) n~'nku, oraz przy ul. Kowomiej· 
slW'j 1 riołl'l,o\\'~l\ie.i 3ł7. 

Pojnwlr-nir "ję komisji wywolalo SZCZf;
gólne zanirpol.;:ojenic IV halach przy ulicv 
;\(,worniej8kicj Hl. gdzie stan sanital'llY 
nie grzrR7.~' zb~'fnio przr;;;trze/!,aniem prze· 
)lisów. Poza tym pl'zybyrie komisji "po
wodo\\'ało maSO\\'ą ucieczkę setr!i: prze· 
kurll1ió", Illil'zn~'rh, jary IV tp.i dzielnicy 
z rrgulv gTclS11.i1\. - Na ogól komIsja 
slwirrdziJa dodatni stan tllrgowisk i hal. 

KRONIKA SADOWA 
Uniewinnienie narodowców. W llpru 

ub roku 7.nHll·l jrr]pn z zaslllźonyrh c7.loll. 
li: ,II' Str. Nal'. w Lutamiel'sku. przy t7.~'m 
w pogl'zebie wzięły udział delegacje oko, 
liCZIlrl'h l,ól Str. Nar., a tAkże z Alek"an. 
rlro\\,[1 w osoboch pp.: Sikcl'y i Mal'cinia
ku. Po pogrzebie wymier.ieni c7.łonk.I\vie 
Stl'. :\'al'. \\'I'(le:;l.li do dom", pl'zechodząc 
obok budynku, w którym mieszkał poli-

Krwawe zakończenie sporu 
L ó cl 7., 21. 2, - W 1PRie maj. Zal'ki 

pocI Łodzin cl"'ąi I'obotnicr leśni na tle 
pt)]'achunk6w o~obif.lt\'Ch wsr.czeJj bój
kę. w czasie której Wlach'sław Sobieia, 
siekierą, zada l (Iwa pot~żne cio!,,-~r 32-
1etniemn Ff>l ik <:()wi Gr"zielowi Gr"
zie1 pa(ll noel cio~:l.mi tI:upem n~ miej
scu wRkntek rozhicia czaszki. 

Zabójcfl :łl'flf'ztowano. 

.. 22!!Si 
cjant.. Jak pozl1Je) się okazało, ów polio 
cjant zahaczyl pr'zrz okno 7. dru.riee;o pi~. 
tra... wielkie niehezpierzellstwo wvrata
jące -ię w tym, "e pp.: Sikora i ~Ial'ciniiłk 
szli IV mundUl'nch oJ'gnnizi\cy.inych Stt. 
Nar. i zaraz 7,l'ohił clonicsirnie. IVvrokiem 
s.f\clu ~ta:ost\\'a powiatowego obaj zosta
li skazalll po '20 zł grz~'\\'ny każdy. Orl te. 
go orzeczenia odwolali 'ie do Sądu Okrę. 
go",e~o w Łodzi, który po rozpatrzeniu 
sp l'awy wydal wYJ'ok uniewinniający obu 
oskarżonych, Obronę prowadził' achy. 
Ro"zkow~ki. 

Połowę zapłacą. ,V Sf1c1zip ITnndlowvm 
w ł.ollzi nnsfąpilo znwal'rip lll,ll](lll miedzv 
wirr7.~'cil'lami a upadla firmą Horowicz'j 
Szafir. T?l'7.ędzfllnia przy ul. Lipowe.i. Q. 
gÓlne wlel'z:v1rlno~('j w ;,umie oko1o 65.000 
zł fi.rma z~~clnir 7. llktfldpm splacić ma je. 
dynI!' ": fin prt w 10 ratnrh w ol{l'f'~ie 
dwulpjnlm Za:>:Jlł\cz~'Ć fruba, że wipr'~v. 
tp!ności '" hviPj sumie pl'zypndaja na 
rzpcz angielRkich dostawców maszyn i ~u
rowra. 

----------.~~~~~~~~~-------~~.~~---------.-.~~~~~~K(~==~~~~--~--~ 
J: rze p a a odnoszenie do domu odpowiednia doplata. Na pocztach I u IIstonosz(,w Pozrań 3 nr kllrtotekl oa. Te!ełon'y C""L •• Ii: 40.72 .~CZ. onto rozrachunkowe 
LlI d ł t mielięcz.nie (7 wydań t1godniowo). z odbiorem VII agenturacb 2.35 zl. zalI Centrala Poznań, .w. Marcin 70. P. K O Po~nań 200149 P t k 

O d Ok mie.iec~ie 2,S4. kwartolnie zl 6.85. Poczta J.lrzyjmuj~ zam6wieniA tylk!> po 1I'0dz. 1\1 oru w med~lele I ~więtu.: 4072 14.7/\ 33.07 14 III. 33·07 44·~1 15·24 35·lIli: 
re OWDł a nil B wydań tygodniowo (be~ poniedzi81kowl'''0). - Pod opa~ką w Polsce Redaktor orlJlowiedziftlny AndrzeJ Irrelb I Poananla'~ I d 

zł li 00' {7 wyriań). - I(;agranic:\ oel 8.00 aJ do ,I 5,40 (zaldnie od ki'aju), NAklad I czcionkI: LodZl . odpo~ia,!a W/adys/aw Maciu, Lódt, Piotrkowsk's "OJ ~a Zomo8e,I I ar,tl'kUIJ II III, 
Drt;karnill polska, Sp6lka AkCJjna, POllnań. h,. Marcin 10. Rękopisów oiezamówlonycb Antom Leśmłwlcz , Poananil a o. oaz~n I ł relrlam~: 
redakcja' nie zwraca. 
W razie wypadków IIPClwodowaJIJ'eh elł. 1r7łaz. , przeSH6d w .akładzle. stNljków itp. wydawnictwo nie odpowiada II doetuelNlnle ptema. a a60nettel ale IIIaJ, prawa domquda ...... aled~ 

starczonych numerów I\lb o~szk'}dowania. _ ~ 



SPDRT 
Ruch wicemistrzem POlski 

.W i e l k i e H a j d u ki. - Niespodzie
wana wygrana pięściarzy Ruchu w spot
kaniu o drużynowe mistrzostwo Polski z 
IWartą zapewniła ostatecznie Ruchowi t.y
tuł wicemistrza drutynowego PZB. Nie
dzielna przegrana zielonych w Wielkich 
Hajdukach była pierwszą porażką pięścia
rzy 'Warty w tegorocznych mistrzostwach 
drużynowych. 

, Wyniki spotkania. Ruch i Warta były 
następujące: 
. W wadze muszej Jasiński (R) zwycię
tył przez k. o. Carewicza (W). W kogu
ciej Krawczyk (R) uzyskał wnyik nieroz
strzygnięty z Frankowskim. W piórko
wej Manecki eR} uległ na punkty Kozioł
kowi <W). .w lekkiej Biniek eR) nie roz
strzygnął walki z Vogtem (W). W pół
średniej Waloszek (R) wypunktował Ja
reckiego (W). W wadze średniej Wie de
man ' (R) pokonał Florysiaka (W). W pół
ciężkiej Kolonko (R) został zwyciężony 
przez Szymurę (W) i wreszcie w wadze 
ciężkiej Wrazidło (H) wygrał z Bialkow
skim (W). 

Gdyóski Boltyk pok'maJ w niedziele pięścia
rz., pabi~n icki~go K. S Krusche-Ender w sto
sunku 10:6. 

Chorzów - Gliwice 5:1 (2:1) 
K a t (l w i c e. - Pierwsze mied:r;ymiastowe 

spotkanie Chor7..()~a z GliwicAmi zakończylo sic 
z8służonym zv<-yclestwem P olak6w. Sukces pił
karzy śląskich c.dniesiony wobec 3 000 widzów 

BfroDlf fi "ORĘDOWNIK, sroaa, anIa: ~3 lutego ~938 Numer 4~ . 

jest t.,m cenniejszy. że uzyskany _tal • pne
ciwnikiem nie wiele r6żniącym ei" od drułyny 
reprezentacyjnej śląska niewieckie;-o. 

Początkowo g6rowali NiemcyJ. którzr, w 15 
minucie zdobyli bramke przez Wydre. Pod ka
niec pierwszej _ l,ołowy niespodziewanie Peterek 
wyr6wnai. o Wiu'hoczek podwyższył wynik do 
:t:1 Tlll naszą korroyść. 

Po zmianie pGI obraz /:TY zmienił si" ~n
townip. Następują raz po l az groźne sytuacje 
pod bramką D1ewJeck~ \V 5 min. Wiechoczek 
r.dobyl ~ bramke. a w 1/ min. Cebula 8trzelil 4 
bramke. Piąta b:amke UZY"J{ Ił Peterek. 

Automobilizm 
w Zakopanem zakończy/ sic w niedziele do

roczny raid zimowy krakowskiego Automobil
klubu. Zwycieży. Jan J{iPper (I\: rak. K. A.l na 
..Polskim Fiacie 1500" . Pl'z~był on 931 km i u
zyskał 1024 _punkty. Drugie miejsce zajął dyr. 
Zbornwski (K. K. A . I n~ .. Mercedesie" - 846 
km 1/31 P •• 3) inż. Póltorak (MKAl 785 km -
903'p~ 4) d.zr. K!6lewicz (SKA) 660 km - 787 
p.. a) inż. Piotrowsk' (SKA) 671 km - 690 p. 

Na;wiekszą szybkość 1"1 obidowe; osiąl:ną/ 
Ripper, a miancv'icie 63 km na godzine. 

Łyżwiarstwo 
w mlsŁrzostwaeh świata w jefdzie figurowej 

na lodzie odbytych w Ber' inie mistrzostwo u 
panów zdobyl Wiedeńczyk Kaspar. spychając 
na drugie miejsce Anglika Rharpa. Trzeci~ 
miejsce zajął drugi Austriak Albert. 

W jeździe fillurowej mkdzieży trzy merwsze 
mlE'jsC'a zajely Austriaczki: WechslE'r Wageler 
i Natansy. Dwa dalsze miejsca zaje!y Niemki 
Merc i SchmiJt: Polka Szrajbertówna sklas'v
fikowana zosta/a dopiero na szóstym miejscu 
choć uzyskała większą ilość punktów od czwar· 
tej zawodniczki. U pa nów zwycięstwo onni6sł 
Niemiec Kuhn yned swoim rodakiem Zellerem 
i Austriakiem Balischem. A . tur Breslauer (PoI
ska) zaiął czwarte miejsce przed Anglikiem Au
stinem i swoim bratem P Breslauerem (PoI
ska). 

Różne 

I Cz, olimpiada ... 1940 roku .... oaó/e dojdzie 
do skorku? .Tak ju:i; podah!imy Angielski Zwią
zek Lekkoatletyczny na ewoim walnym zebra-

I 
niu w Manchester uchwalił nie brać udziału w 
olimpiadzie w 1940 r. w Tokio. Prezydent Zwil\z
ku· oświadczył r6wnocześnie dziennikarzom. iż 
inne parlstwa najprawdopodobniej pójdą za 
przykładem Anll'lii, zwłaszcza Ameryka. \V od-
powit'dzi pre~ydent Amerykatiskiego Komitetu 
Olimpijskiel!'o Avery Brundage ogłosi! oświad
czenie, że jedyna instancj~ powołaną do zade
cydowania czy olimpiada powinna sic odbyć w 
'rokio jest Międzynarodowy Komitet Olimpij
s ki. kt6ry obradować bedzie w Kairze. Kongres 
bedzie musiał dokladnie rozpatrzyć wszystkie 
wnioski i zadecY<1owae:. czy jest rzeczą możliwą, 
aby wobE'c trwajacej wojny z Chinami, Japonia 
mogła normalnie przeprowadzić organizacje o
limpiady. Gdyby kongres m,nał. :i;e Japonia nie 
może organizolvać olimpiady w 1940 r. w6wczas 
- zdaniem p. Brundage - igrzyska winny być 
w ogóle odwołane. a nie przeniesione do innego 
państwa 

Onegdaj obradowa! w Londynie Brytyjski 
Komitet Ulimpikki. Komitet postanowił nie 
zajmować stanowiska wobE'c olimpiady w Tokio 
przed uchwałą Kongresu l\fiędzynarodowegl) 
Komitetu Olimpijskiego w Kairze. 

Owen!! Eozostanie zawodowcem. Amerykań
ski Zwil\ze Le!groatletyczny ostatecznie odrzu
ci! prosbe wem.a c uznanie go z powrotem za 
amatora. Związek znalazł zbyt wiele dowodów 
na to. że Owens L'rał pieniądze nie tylko za star
ty lekkoatletyczne. ale rówrueż jako menager 
różnych innych impre, (jak np. piłki ręcznej). 
przy Cl>ym 0\\ ens kilkakrotnie startował sam 
w zawodowy<:!h drużynac!. , 

2ycie organizacyjne 
Walne zg~omodzenie Polskiego Związku Kaja
koweg'o odbyłu sie przy urlziale delegat6w z ca
lego kraJU. Przed poludnIem w niedziele prze
wodniczył dr Grabowsk!. a po południu p. 
~trabski Po wręczeniu dyplomów za wyczyny 
sporto",E' i turystyczne w roku ubiegłym i po 
dość burzliwej dyskusji, odrzucono wnioski de
legaUiw krakowskich. kt6rzy domagali sic anu
lowania uchwllly PZK ustanawiajacej komis a
rza w okręgu krakowski'1l i odrzucającej dawnE' 
stanowisko delegatów krakowskich w sprllwach 
organizacyjnych związku krakowskiego. Krako
wianie domagali sic równif'ź odebrania glosu de
legtowi Stowarzyszenia Turystyczno-Sportowe
go. na CU sie lakże. nie ;,.godziło walne zebranie. 

. 
Po om6wieniu i zatwierdzenitl planu finansowe
go i programu bportowego na rok bieł;ący Wy
brano nowe wladze w skl~dzie: prezes inż. Bob
kowsld. czlonkowie pp. Cyrek. kpt. Czermak, 
Dzieciolowski d:' Grabowski. Hcimrich, Hla
wita. Olszewski. OmbaCll. Podhorska, mjr. Se
kunr1a. 8eren"s i Szulkiewicz. 

Delegaci Opozycji, ą .szczel:6lnie K;rakowa w 
dowód protestu opuśclh sale zebranIa w toku 
obrad. 

I<.alendarzy:k na nadchodzący seton 
przedstawia się następująco: 

NarciarsłwG 
Wy s z k o l en i e: 14-21) roa~a kurs 

instruktorów w Warszawie; 
22 maja do 5 czerwca kurs instruktorski 

i trenin/;rpwy w Lęgnowie; . 
23 czerwca do 12 lipca obór; kondYCYjny 

dla za \vodników pod kierunkiem trenera 
Arndta przed meczem z Niemcruroi. 

Program s p o r t o w y: 3 maja otwarcie. 
sezonu, 26 maja wiosenne regaty w Lęgno. 
wie (elimin1\.cje do meczu z Niemcami); . 
12 czerwca mecz Polska - Niemcy w GrO, 
nau pod Berlinem, 29 czerwca - mistrzo
stwa okręgowe; 

9 - 10 lipca mistrzO'Stwa Pol~ki w ~
ku' 

5-7 sierpnia udział w roistrzostwaeli 
świata w Sztokholmie; 
25 września jesienne regaty w Rogoźnie. 

Program t u r y s t y c z n y: w CterW'CU 
spływ Żulów - Wilno; 

5-11 czerwca mi ędzynarodowy spływ 
Brdą z Charzykowa do Bydgoszczy; 

1-15 lipca obóz turystyczny w Pu<:ku, 

I 
w lipcu spływ wodami Wileńszczyzny; 

wrzesień: spływ Dniestrem na święto 
winobrania. 

Nagłówkowe słowo (tłusto) 15 groszy" kaMe 
dalsze słowo 10 groszy, 5 liczb = jedno słowo, 
j, w,.z, a.= każde stanowi 1 słowo. Jedno ogło
szenIe me mote przekraczać 100 slów. " tym 

OGŁOSZENIA DROBNE 
Znak oferty naprzykład: z 18923, n 27ł5. 111790 

t t. d. = 1 słowo. 

5 aagł6wkowych. 
ODro.zeała "łr6d drobaych: t·ramowy mf1lmełr 30 Drolzy. 

Droline ogłoszenia w dni powszednIe przyjmuje 
8i~ do godz. 10,30, w soboty i dni przedśwl~

teczne przyjJ;lluje się do godz. 9,30. 

MAJĄTEK ZIEMSKI 
obszaru 21, 45, 43 ha, nowe zabudowania, częściowo 
~ywy, martwy inwentarz, graniczy z miejscowoś<;ią 
letniskową Promno. Letnią porą dobry rynek zbytu pro
duktów rolnych. Sprzeda na dogodnych warunkach 
Komunalna Kasa Oszczędności Pobiedziska, pow Po· 
znań. zg lO 010'11 

Reprezentacja 

Motocykli 

• \\'Illllrum-

.. ... Olejarnia . 
1. DOMY-PARCELE w pelnym biegu w mieście po- rJej 

Phiinomen-

Becker 
l'riumpb 

motorem 
Sacbea. 

R. Barcikowski S. A. Poznań 
~wiatll) elektryczne. Rejestra- -----' 
cja ja k rower ta nio sprzedaje 

wiatowym zaraz do sprzedania -
Parcel" dla chrześcijanina. Ubiegają się 

y żyr1zi. Cena 800 zł. St. 8tawiń-
1000 m' blisko kościola lazarskie- ski. T. .. ipno. ul. Kościuszki 15 u P. 
go sprzedam. Gorzelniak. Poznal'i Czubka. zd !j3 um Górczyn. Zgoda 20. zd !j3 tiT!! _____________ _ 

Wul. Gum 

Resztówke 
do 130 m6rg tlobrej drenowanej 
ziemi. budynki welbowane. dom 
osobno polożony 4-5 pokoi. bIJ
sko Środy. Kostrzyna. 8warze
du. tylko rzetelny obiekt kupię 
za got6wke. Zgłoszenia Uręoow
nik. Poznal'i zd 82202 

Sprzedam 
zamlen~ dom ogrodem. "'8rto~ć 
9000. miasto. wieś. mteTcs Woj· 
ciechowsk:" Ko§cian - Błonie. 

zd 779 281 

WUJa 
dwa mieszkania. kompletna. in
stalaeja., tazienkami wykOJ\czona 
14 000.- wplaty i 000.- Kootenc
ki. Poznań, Poc~towa 15 - 2. 

zd 83 925 

Dom 
dochodowy li 000 roomYe zami.en,ie 
na maiatek dopł3ltą w·z~ledni e 
d,!ńilriawe. Kooteoncki.. p()f,jnań. 
Pocmt()\\' a 1J,5 - 2. zd 84 215 

pozna.t\ Wielkie Garban 8. 
SkI d p 350:)~-5013.~/.. .-

elcktrotechn.. do~rze zaprowa- ------------ .,18. DZIERtA WY 
dzony w mieście 120.000. dostawa SkI d 
do wladz potrzeba 3-6000 z po- a Rzeźnictwo 
wodu chorOby zaraz svrzedam. cukierk6w w centrum przy ruch- kompletne. zaicd elelnrj'czny z 
Oferty Orędownik. Poznań Hwej ulicy sprzedam tanio. powodu śmierci wlaściclela wy-

zd 84221 Adres wskaże Oredowni,k, Po- J:derżawię. Oferty do eksp. Ore-
znal'l zd 84003 <łownika Poznań n 6164 

Gościniec 
3-morgowe 

gospodarstwo Kuźnię kol(mial\Jkę wy<lzierźaw·i e. wi,ęś 
pańs·ka,. gOSlpo'darska reg-ulal'me 
wY!tllacaona, po-wód sta,rość . Het
ma n ()\\''S'ki. Trzeba w, pocl-ta Ste
s·zew. z.d 84247 

ogród ow,ocowo - warzywny po- 2 morgi roli sprzedam lub wy
wodu Wyjazdu sl2.rzedam. wplata dzierżawię wiekszej wsi kośc:el-
1700.- Dabek. Hiel:!.wy. poczta nei. PiN!" Skrzypczak. Lubin. 
Wronki. n l172ti, pow. Kościan. zd 83014 Sok kwitnącego 

lilll;;;;e~;;iF~~;;ii~iij;;iiiiiiiii!ii!iiiiiiiiP.iiii!iii~iiiii serdecznika I wzmacnia i uspokaja serce. Ma-
gis;er EJward Gobiec. 'Varsza
wa. Miodową 14. Apteki - Dro
gerie. n 6 390 

:. OGÓLNOPOLSKIE 
środa, 23 lutego. 

6,15 audycje poranne: lt,tIi 
audycja dla szk61: 1. ,.Kocia ma

świata bp,dą w Polsce?" - wla
sna. korespondencja telef()niczna z 
Lathi; 22,50 ostatnie wiadomości . 

, .. KRAJOWE _ ~ 
ma" - opowiadanie, 2. piosenki Katowice _ 11,40 plyty z 'Var
ludowe: 11,40 reci,tal organowy s-zawy; 13.00 koncert życzeń: 13,15 
G. D. CurLninghama plyty; marsze i walce w wykonaniu re-

sport; lS,lIi gra orkiestra Lekarz 
ardo BialIlco - plyty; 18,40 dentysta. może się osiedlić na 
.. Dzieło spolecZJ1e p·rzemyslu lódz- wsi z dobrą okolicą. Konrad 
k iego - felieton; 20,00 rec ital Krowiarz. 'l'rzcinica. pow. KP,PllO 
wiolon",zelowy w wykonaniu Ar. zd 84112 

Artur Wenstiand; 20,30 fel ie ton 16 SZUKA POSAOY tura 'Venske. Akompan iament -1r'~IIII~~~~!JIII"".'lI 
pt. ,.K a l'Oawal n a EZerok im św ie- _ 
cie"; 23,00 muzyka tan eczna
plyty. 

OgrodDłk 
lat 25 dłuższą praktyką. Z1Ial.' 
cy szkółkarstwo. kwiaCiarstwo, 
warzywnictwo. szuka posady- sa.
modzielnej lub za pomocnika. -
Zgloszenia ekspozytura Orędow
nika. Konin. pod Ogrodnik. 

zd 83192 

Kl7.WOLNE MIEJSCA" 

Inteligentna 
panienka posiaaająca pewne wy
kształcenie potrzebna. Pożądana, 
niekonieczna got6wka ok,olo 50 
zł. Adres wskaże Orędowmk, .Po
zn ań zd 84162 

Służąca 
prowincii przyjmę Poznani~ -
chętną - dobre traktowanie .
możność wyuczerua gotowanll .• 
Posciel .Jlożadana. Oferty Urę-
downik, Poznań zd 84 140 -

Wezme 
arke dla prowadzenIa ehlew_ 
dziewczęta do rob6t pol
z utrzymaniem. - Ofert,.. 

ownik. Poznań zd 82 832 

Szoferowi 
oddam posadę za wypożyczeniem: 
300 zł. Oferty Orędowruk, 1'0-
znań zd 83 121 Potr bny 11.57 sygnal czasu: 12,03 audycja pre.zentacyj,nej ork,iestry K. P. 'V. 

I ze:.l . południowa; 15,30 wiadomości go- w Katowicach; H,lli poradnik 
W8PÓ nik. do zaprOW3uZonego In- spooarC'ze' 15 45 'l'oma.z Ah' a ~portowy dla robotn ików przemy
ter.eshu·t lla~uPul" w ymi3Z

nYl zboża, Edison" ~ p~gad~'n.k~ dla dziec' siu cięŻJkiego: 14,25 w i adomości; 

do 30 s/ów dla I!OSzu, 
posady w tej rubryce 
po jednej trzeciej cenie be 

drobnych. I Paro k 
n08.Jed ę .m.ę! rpo nlct'!"a'd 8~ 200sz1ema s t arszych: 16,00 "Uczmy s-i ę m6-

re owm" oznan z i> .. .. 161- Lód k k' t 14,33 gielda; 14,35 arie operowe - b) I . 
. t le; , d d z;; ~r-lesRadsa- plyty; 18,10 sport: 18,11i wiadomo- 15,15 Prol!a - Sonata Kafen· nn. 

W sp 'lnika l~nowa po dyr. lfooor:k "b E'p8 ści rad :otechniczne; 18,25 "Swa- dy. 16,00 'Viedeń - Przeboje z ------

do koni. bydla. obłlz:lany W8zelk. 
pracą gospodarstwie rolnym po
trzebny. Czarnecka, Sady, pow. 
l'ozn ań. zd 84 125 

O ,IiO poga anka: , " . . . czyna u Dorotki" _ audycja dla plyt; 17,30 Budapeszt. Muzyka S ' • 
do kg~spodarstwa mlecznego

k 
P'50U- śl adami zagollczyków", odczyt: dzieci', 18,45 ,.Nie~podzi an.ki tem- cygalls,ka; 18,00 Kiinigswush. - umlenny 

szu uJe 2.000 zł. CZystr Zys - ,. 17,15 pi e.śni na sopran. altówkO) IToncert kwartetu '\' endl l·nga. czlowiek uo prowadzen l'a gospO- Potrzebny zł miesip,cznie. Oferty OrE:downik, ·i for tepian w wykonaniu Anieli ppramentu" - pogadanka dla 1'0- ~ d t ó' I 
Poznań zd 841i9 Szlem iils,k iej _ sopran. M·eczy. ,]ziców; 20.00 z życi a Zaglębia Sztutgnrt - Pieśni maryna rzy a~ wa. r \\"nlcż pa ~ro lost.wie> /la.mod~ioe-lIJ1Y cZE!'lad.n iok krawj.eoki 

sławu &zalewskiego _ altówka: Dąbrowsk iego; ,.Szlachetne zdro- szwedzkich. 18,25 P. Porisien _ 'ir.u~a pos a tjJ'. _,~ l~ Antkowlak' l >lam~:kl ,~a robotę P I~ ~wsO'A)rT;ęd1l\4. 
Kto'ra 17,iW wykroczenia - pogadanka: wie" - r l'po.rtaż z Ośrodków Koncert fort Schumanna w wyk. 1$ uplce, oste IE's?ante. Zgl'O·.~lla J. Haro e.k. Zako,tlane. 

18,00 .. Narciarska Liga Narodów zr1roVl'ia w Zaglęhiu Dąbrow- Alfreda Cor t ot. 19,10 Królewiec zd 84 08~ n 6 S68 
pani pożYCZy 200 zlotych do ścią- Obl','lduJ'e" _ fell·eton'. 18,10 male s kim; 20,10 ,.Ludowe walczyki" - KOJlcert symf. po<! dyr. Abend-
gniocia spadku Wc]owI'ec, nie bie- I t 2020 R . ." l I \" B h ., d .. zespoly il\s'trumentalne - plyty; - p y y; , "u,pleCIE' - s u- rot la. 'v p.rogr.: ra ms I t5chu-

ny. lat 34. Oferty Oredownilr. 18,35 aud'_'cJ'a dla ws i: 1) wiado- ch()/\visko w/g Marii Rodziewi- bert. Frankfurt - Koncert mu
Poznań. zd 84180 mośc i rolnicze. 2 ... Gd'lie upra. ezówny: 23,00 ,.Choreograficzna zyki operowej. 19,25 'Viedeń -........ _ ..... ___ .. __ .]1 wiać okopowe wobec braku obor- astronomia" - radio - kabaret z Koncert symf. pod dyr. Rosban-
"L &. OtENKI nika?" - praktYC7.na pOgadano plyt. cla. 19,30 Budapeszt - "Rycer-
- ka .roln'i.19,OO .. ~V lapach mard.a; Kraków _ 11,40 plyty z 'Var- skolić wieśniacza" ()P. Mascanie

SpólDiczki 
d() Il'klad,u kol()'ll :n,lnego z lI'otów
ką 2000 pO!>7Julkuje kaw3Iler mIo
dy. Cel matrYlIn>onialny. Oferty 
Or~Q\\'nik. Pot..nań lId 83 92{) 

E", SPRZEDAtE _tli 
Narzędzia 

kowalskie tanio na 6przedat. -
R6Sada, Konarzewo, poczta Do
piewo. zd 84 067 

t~.r l usz.a - eJJ.lzod z . powlescl szawy: 1ll,4ii koncert rozrywkowy go i .. Copelia" balet Delibes·a. 
}<,t:gen\usza.. l'awł()wsklE'J:'.o . pt; _ plyty; 14,45 wia.domości . bietą- Pragn - .. Sekret" op. Smetany; 
.. I'l..urnla~'a.: 1~,20 warmiJskie I ce; 14,1i0 ffiUlZyka baletowa _ p/y_ 19,4;; Sofia - ,.Potępienie Fausta" 
mazur.skle pleśm ludowe - w wy- ty' lli 25 wiadomości gospodarcze' op. Berlioza. Berlin - Symfonia 
konaniU Ch6ru S1;koly Pows'lech- . , . . • V Brucknera . 20,00 SztokliUlm -
{lej nr. 4 w 'l'oruniu (z 1'oru'nia) 1ą·lO SlPort; 18,15 krakowa·kl dZlen- Koncert symf. z udz. ch6ru i 80-

- luk s.portowy; 18,20 "Pele-mele" l ' tó d d u h \" 
lę,30 nowocze.s-ne. znachorstwo - _ rewia slowno-lUuzycz,na (ze IS w po Yr. llUSC a.. pro-gr. 
dIalog (z P01;nama); 19.1iO .poga- Lwowa)' 18,50 sprawy spolecr"me' symfonia IX -I.l eethovena. 20,30 
danka aklualna; 20,00 orygJflslna' • Florencja - Koncert orko mary
orki~tra kubailska Juana Ama- 20,00 .m1!lI:r.>k:a ta.neczna; .20,30 "Za- narzy. 21.00 Hzym - .. Pola wia
lio i zespól wokalny .. Te 4" - gadn.lema: .. ,,:, :roOZlllC~ za.koń; cze pereł" op. Bi'leta. Oslo
muzy,ka taneeczna: 2O,41i dzien- czellla s,po.ru mlędzY"śwleckun l ',",spólczesne melodie. 21,11> Droit
nik wieczorny; 20,1i5 pogadanka; duchownym Rzymem ; 23.00 mu- wich - K()Tlcert symf. z udz. 
21.00 k()Tlcert choPIDowski - w zyka taneczna. Egona Petri (fort.) Dyr. Si>r 
wyk. Mieozyslawa MUnza (for- Ló{lZ - 11,40 plyty z Warsza- Boult. 21,30 Strosburg - KM-

Młyn tepia.n) (z Krakowa): 21,45 .. Czym wy: 14,00 ffi'l1Zyka operetkowa - cert symf._22\O~ '.raIlin - Koncert 
wodny. stal a woda. 60 mórg roli jest poezja" - dialo~: :!'J.O~ mu- płyty; 15.00 literat~ra przez mi- muz. e,stonskl~!. BCł!kselo flom. 
z łąkami. ruchliwa okolica. ma- zyka taneczna w wy ,.;: . urk lestry \crofl)n clla wszystkICh: fragom. z - "Ten !Dny op. Zendenrusta. 
sywne zabudowanie 55 UUO,- l'adeus,za SeredYlisok iego I?e Lwo- .. Laki" PruE U: 15,10 utw. kameral- 22,311 Sztulgart. - Muzyka portu
wpIaty 30 000.- Zgloszenia do wal: w przerw ie ok. godz. 22.25 ne w wyk. tria "Odeon" - pły- galska. 14.00 Frankfurt i Sztut-
Oredownika. Poznań zd 83 471 "Czy narciarskie mistrzostwa ty; 15,Z7 Łód>2ika lrie-lda; 18,10 gart, - .,Rienzi" op. Wagnera. 
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Doktorze, proszę szybko o radę przeciw wzdęciu 
brzucha! Unoszę się już cały w powietrzu. (M) 

("II Gazzettino", V/enecjaJ. 

Ogłoszen ia l-lamowy milimetr lub jego miejsce kosztuje: w zwyczajnych na stronie 6-lamowej 15 groszy, na stronie redakcyjnej (4-łamowej) a) przy końcu części 
. reda.kcyjnej 30 groszy, h) na stronie czwartej 50 groszy, ej na stronie drugiej 60 groszy, d) na stronie wiadomości lokalnych 1,- zł. Dlobne .)głoszenia 

(najwyżej. lOO słów, w tym 5 ~~główkowych) słowo nag.~ówkowe ~rukiem tłustym, 15 g,roszy, .k?-tde dalsze słowo 10 groszy. Ogłoszenia większe wśród drobnych poczynając 
od ost~tnIeJ s~ron~, l-lamowy ~Ihmetr 30 groszy. Og,ł08~en1~ skomp!lk0'Yane, z zastrzet.eDl~m mIejsca - od poszc~ególnego wypadku 209? nadwyżki. Ogłoszenia do bieżącego 
wydama przyjmujemy ~o ~odzJnY .10 ,3ą, 8 do wydal? medZlelny.ch I śWIątecznych do godzmy 9,30 .rano. Ogł~szen~a z poza .Wlelko.polskl przyjmujemy do wydań hiet.l\cyrb 
do godz. lO, do wydań nIedZIelnych I śWI\tecznych dOla po pnedmego do godz. 8. Za błęrly drukarskIe. które me ZOle kształcaJą treścI ogłoszenia, administracja nie od powia cla 
Ogłoszeni'! przyjmujemy tylko za opłatą gotówką z jlóry. KanIo '" P. K O. nr 200 149. Pocztowe konto rozrachunkowe Poznań 3. nr kartoteki 03. 



'2) 
Znała bezzasru.lllc dąsy Rajmonda i 

pd dawna naucz:.rła siQ je znosić, gdy 
J~dnak powóz zatrzymał się i przy wy
sIadaniu ścisnął tak silnie jej rękę, że 
krzyku stlumić nie mogla, rzekła: 

Uraziłeś mnie, 
- Daruj. - odrzekl łagodnie. 
Hrabstwo zajmowali całe pierwsze 

ł>iętro., Solange czula się zzi~bniętą 
l posJ,:nel:lzyla do swego pokoju, gdzie 
spodzIewała się być samą., Hrabia jed
nak pOd~lirł za nią. 
, '- Śpiąca jesten), kochany Rajmon
dzie, - rzelda bojaźli\yie. 

7"" Szczęśliwą. jesteś, że możesz u
snąć ... bo ja ... ciel'piQ. - Mówił z taką 
goryczą, że tkni<;:ta litością, ujQła jego 
rQkę. 

- Cierpisz? - spytała. 

~ Tak .. , BolI'), mnie hołdy i podziw, 
'jakiCh dziś wieczór byłas przedmio
tem. AlIi jednego spojrzenia nie mia
łaś dla mnie. ani jednego nie rzuciłaś 
mi sló\Yka. Pl"Z,I" kolacji śmiałaś si~ 
cią~le i żartowałaś z tym mlodvm 
~ę~c~yzną.; jeżeli tak ma być dalej: to 
we wiem doprawd~T , czy potrafiQ znieść 
twoją pl'zel~!~tą zalotność. \Vróćmy na 
wieś, której nic powinienem był 'opu
szczać. Na zamku wiem, że należysz 
do mnie, nie potrzebuję patl"Zeć na t'we 
lekkomyślne żarty z fircykami, któ
rych jedyną zalet9. jest to. że umieją 
paplać ~ajmująco z kobietami. Ja 
wprawdZIe tego nie umiem... W po
równaniu z ni.mi jestem nieokrzesa
nym chłopem! 

, Przesunął rękę po czole, jak gdyby 
spłoszyć chciał natl'(;~tną. myśl. Solan
gę, prz~rgotowan('l z ~óry na taką scenę, 
słuchała go zagł(~biona w małym fo
telu. 
, Hrabia mówił dalej. 
, - Wymogłaś na mnie obietnicę spę
dzenia jednej zimy w p.ałacu naszym 
w Paryżu, Matka powiedziała mi za
raz, że będę tego żałował, ale nie mogę 
ci nic odinówić. , 

-Lepiej było ni.e przyrzekać, 'niż 
wymawiać mi potem, 

- Nie wymawiałbym ci, gdybyś za
chowywała się jak powinnaś. Kto jest 
ten młOdy człowiek, co siedział obok 
ciebie przy stole? 

- Pan Bertrand du Manoir, brat 
przyjaciółki mojej, Antoniny. 

- Czy był mi dziś wieczór przed
stawiony? 

- Był. 
~ Bardzoście prędko się zaprzyjaź

nili. Cóż 011 ci plótł takiego? 
- Ależ, kochany Rajmondzie, pan 

du Manoir nic mi nie plótł. Rozmawia
liśmy jak Antonina z panem Croilly 
i nic więcej. 

- O czym mówił z tobą? 
Wstała ze spokojną. powagą. 
- Czy ma to być badanie? Dobrze, 

lepiej, że odpowiem natychmiast. Pan 
du Manoir powrócił z Hiszpanii, - 0-

powiadał mi o Grenadzie, gdzie, jak 
dowiedział się od siostry, umarła moja 
ukochana matka. Potem rozmowa sta
hi. się ogólną. Zabawnym opowiada
niem pani Fosca pobudziła nas do 
śJll.1echu. Tancerz mój zapytał, czy 
pozostanę jeszcze po kolacji. Widzia
łam cię z daleka przy stole marszałko
wej; widziałam, że się nie bawisz i dla
tego odpowiedziałam, że jestem znużo
na i pragnę pożegnać towarzystwo. Oto 
wszystko, co mówiłam i zrobiłam. Nie 
przypuszczam, ab~' w słowach moich 
lub w zachowaniu było coś niewłaści
wego, 

Gdy to mó\\"ila, stała z drżącymi u
sty, około l<Łón' ch igrał odcień wzgar
dliwy jak kobieta cierpiąca, że zmu
szona jest się bronić. l\Iówila dalej, 
żywiej i pr~dzej: 

- l\lówif;z, że "'olalbyś wrócić na 
wieś? I ja rÓ\\Jlież, jeżeli w~z~(lzio 
maIn być ofiarą t" .. uich chon'ch ner
wów i podejrzliwego uspOSObienia. 

- Solange! 
- Sam chciułe~ objaśni pnia. Nie 

wywołC'.lam go, raz ,lec1nak zaczą.wszy 
dopro\\'udźmy je do kOllca. Czy byłam 
szczęśliwą od chwili wy.l~ciu za cie, 
bie? ' Miałam lat szesnaście. nio zna
łam świata, wysz!am zaledwie z kla
sztoru, Z!ll'n~lowatd mnie \\' zamku 
Saint-Croix L1.lc i orlti-Jd 11ie opuściłam 
go więcej, Potem S,\' I) mój prz~'szedł na 
świat. Z początku })owien.yłeś mi 
dziecko, to przyznać ci muszę, Pl'zy
~"rkłall'. do mojej pustelni, miałall1 

POWIEŚĆ Z fRANCUSKIEGO 

dziecko przy sobie i niczego więcej nie chaj mnie. Oto wszystko, czego !ądam śmiertelnie. Za wcześnie lub za późno 
pragnęłam. Były to jedyne szczęśliwe od ciebie. krew dawnych junaków zakipiała. w 
dnie, jakiCh zeznałam. Mam lat dwa- - Mówisz, że mnie kochasz, 6. drę- żyłach; nic mógł zasmakować w ju
clzieścia sześć i samotność mnie I"uębi' czysz mnie swoją. zazdrością,. tl'ze pan'skim, tak hall3.lnym jak było 
łaknę SWObody, ruchu, świata:~ Ni~ - Dręczę ciebie? Zazdrość mnie jego ,,·czaraj. Pani Fosca nic przesa
przewidywałam, że będę joszcze nie- męki zadaje... Tyś tak pięJ~na, - clzała mówiąc, że ma cluf'zQ poet~~czną; 
szczęśliwszą. ,y siódmym roku ode- wszystko cię p8dziwia - wszystko żart ten malo\yał stan pS~'chologiczny 
brałe~ n:i syna, oddałeś go do szkolr, holdy ci składa! tego dziecięcia wieku. Chciałby broni~ 
w ktorej taz tyJko na miesiąc widzieć - Czy to moja wina? szlachetnej spra\\'~', po~więcić s;ę ja-
go m?gę. Prosiłam cię, płakałam, da- - Nie, lecz uśmiech, zalotność, z ja- kiejś l'ycerf,kiej potrzebie, gdy ty'il1cza- l 

r~m11Je; głuchy byłeś na moje prośbr. ką to przyjmujesz, twoją jest winą.. sem dokoła siebie \\"ic1ział t~- Il(O ')1ętlzne 
nIeczuły ha łzy. Odpowiedzialeś, że - Jeszcze wyrzut? ambicje lub r.ądze pospolite. Gardził 
taki zwyczaj ustaW się od dawna w - A gdyby tak? pieni~uzmi. gdy boga. z nich zrobiono: 
twojej rodzinie; musisz dla honoru na- - To powied~iałabym ci, żeś wa- marzył o śmierci Chlubnej, gd~' myśla- , 
zwiska twego zrobić tę ofiarę. Matka dat, Nie znałam wcale pana Bel'tranda no tyłko o zabawach. Mial nadzieję, że 
twoja lepiej by tego nie powidziała. du l\lanoir i widziałam go dziś wieczór 'znajchie ucieczkę w wielkiej miłości, " 
Wtedy prosiłam, abyś pojechał gdzie po raz pierwszy. że miłość }Jo\\"etuje mu ch,,·ałę. I mi-
ze Illn~ dla rozrywki. '. Odmówiłeś ze - I podobał ci się? !ość piol'zchla jak ch",ała. Z początku . 
względu na smutek matki, osamotnio- - Nie widzę potrzeby z.aprzecz~·ć sam w sobie ukrywał swe wstręty; 
nej po śmierci twego ojca. Tak uplynął temu, 'Wiesz, że mówię zawsze, co my- których się nie _ domyślano i swe cicr
~ 'ok: Sam. czułeś, że w zamknięciu, w śle. Czuję pociąg jakiś do niego. Nie pienia, których b" nie pojęto. , 
,al~lm mnIe trzymasz, uwiędnQ; miałeś jest że' to naturalnym; skoro jestbra- Kiedy obudził się nazajutrz po .baJu 
po~~cha~ ~~ W'łoch, doraLlziłam ci spę- tem Antoniny? , " , u kEięiny Solferino, czuł się llziwl11e 
UZIC lepIej Jedną. zimę w Paryżu. I za- Hrabia zrobił gwałtowne porusze- ,\"zruszon~"m. l\liałażby Solangę' wy~'· ' 
ledwie, o.d kilk~ dni tu bawimy, już nie. wrzeć tak poi<;:żny wpływ na jego 
zazdrosclą twoJą zatruwasz mi wszel- - Co znowu? - spytała. serce? \Yzrusz\"ł ramionami. Zallliast ' 
ką. radcść. Hrabia objął ją palącym spojrze- jednak wYJŚć' wcześnie, jak zwy~le, 
. Hrab~a słuchał z niecierpliwością niem; Widocznym było, że kocha ją jak siadł na przeciwkG kominka. i gonił 
l smutkiem. Czuł, że ma ona słuszność w pierwszym dniu pożycia. Tyle lat, mY~! swą. w kłębach szarego dymu. 
i to go bolało, Kiedy Solange zamilkła, spędzonYCh z nią. samotnie, nie zdoła- Jak pi<:kllQ. była ta młoda hrabina! 
przeszedł się kilka razy po pokoju, po- ło oziębić tego serca. Ten mężczyzna Oto kobieta, jaką.by chciał mieć za 
tem . zbliżył si~ do niej i prz~"glą.c1ał gwałtowny, z pewnym, odważnym żonę: żywa, wesoła, Przywoływał obra
Ch\VII<;, w milczeniu, po czym rzekł gło- spojrzeniem dl'żał teraz przed tą deli- zy jej z upodobaniem, stwarzał dla 
sem wzruszonym: katną. istotą.. Zazdrość ustą.piła i czuł niej egzystencję, podobnę, do jego ma-

- Czujesz się więc nieszczęśliwą.? tylko gorącą. miłość i podziw. Uklą.ld l'zenia. WIJział ją. w głębi Burgundii, 
Odwróciła twarz, by unikną.ć wz}'o- przed żoną.. w pośród lasó\v, prowadzącą życie bo-

ku męża i nic nie odrzekła. - Tak, tak, źle cię kocham, - szep- gatej kasztelanowej w ustroniu wiej-
Rajmond zdawał się zgnębiom·m. tal. skim. 
- l\Iówisz, że mam choro nerwy i - To kochaj mnie dobrze, ałboż to} Szwagier jego, baron Bersier, wszedł 

podejrzliwy charakter, że cierpisz tak trudno? nagle i wyrwał go ze słodkiego marze-
przy mnie, Sam nieraz m~'ślę o tym - Będę się starał! nia. 
l wyrzucam sobie to. gd~' sami jesteś- - Za\Yf;ze mi to przyrzekasz. - Szukam cię właśnie Bertrandzie: 
~r, S~'1li zupełnie, gdy pomiędzy mną. Rajmoncl trzymał siluie ręce żony zjedz z nami śniadanie. 
l ,tObą. nie ma matki mojej. Solange, w swoich. Berh'and uśmiechnął się, 
WIesz, że jesteś jedyną kobietą., którą - Bies jakiś kusi mnie i jest sil- - l\Iój kochany - mówił dalej ba.-
kochałem, czybyś utyskiwała na życie niejsz\' ode m11ie - ozwał się cieho, ron - znasz swą. siostrę. Przykazała 
w Croix-Saillt-Luc, gdYbyŚ kochała jak gdyby mówi! sam z sobą. mi przyjść tu i zabrać Cię g\\'ałtcm. 
mnie, z. tą. samą. tkliwością? Nie po- Prz,\·glfJ.dał& mu się z litością.. Jestem posłuszny. 
szczęscllo mi się Uzyskać od ciebie tyle, - Dziś wie.c;zqr się pogodzić, b'y _ -.:. Biedna ofiaro! 
co tobio dałemi sam' temu winienem 3nów ~jutro się poswanyć. Co za.,egzy- , - l'<.lki ]llój systeql. \V pienys~ycn 
i nie mam prawa skarżyć się na to. stencja! Nie skarżyłabym się, gdybyś dniach pożycia usilowałervl :\YaJczyć ~~ 
L~cz cierpię, cierpię niewypowiedzia- był przynajmniej szczęśliwym. Lecz z twoją siostrą, lecz pl'zekoriałe'm , się 
me, gdy widzę cię pośród tych pal':r~an, cierpisz! zaraz, żem jej nie dOl'ós1. \Viclzisz, 
umiejących mówić mlle i "błyszczeĆ - Nie masz już do mnie urazy? mój kochany, w malżeilstwie, jcżeE 

- Ja, ja te:;o nie potrafię, po\~ta- spytał. mą.ż jest panem, żona pallią. być musi. 
rza~ ci raz jeszcze, chłopem jestem. - Nie. Poddałem się więc wszy:stkim kapry- . 
1\1111 e trzeba nieobjętych przestrzeni - Przebaczasz mi T som Antoniny. \Yidzisz, że nie skłama-
świeżego powietrza, naszych gór, sa- - Tak. łem, mówiąc niedawno, że jęstem bal"-
motności, lasów naszych. W Paryżu Pt'omień szczęścia rozjaśnił twarz dzo zatrudniony. 
nie czuję się tak blisko ciebie, jak w hrabiego. Baron mówił tonem na pół żarto-
domu. Towarzystwo staje między 11a- - Ach! jakżeś piękna - uwielbiam błiwym, na pół ~erio. 
m~ .ia~ nieprzeparta zapora. Gdybyś cię! - Czy w rzeczy' samej, piedny 
wIedzIała. '. musisz litować się nade I gorącymi pocałunkami obsypywał Humb€l'cie, jesteś tak nieszczęśliwym 1 
mną, Solange ... albo nie lituj się, ko- ręce żony, którą. koc11ał bez: granic. ' - Bynajmniej! Przeciwnie! '\V po-

P· k t k .. ki t łożeniu moim jest ,,,jele dobrych, nie-
rę ny p a ,UWięZIOny W a ce znanych korzyści. Wl'óciłeś dopiero 

BerŁrand du l\lanoir nie mieszkał 
u matki, zajmował małe mieszkanko 
parterowe w pośrodku A venue Gere
niz, należał do jednej z rodzin Bona
partystowskich. Poglę.dy polityczno we 
Francji są. więcej dziełem wdzięczno
ści, niż przekonania. Brat Antoniny 
uczuł naturalny pociąg do stronni c
hva uwielbianego przez jego rodzinę, 
ale·polityka go nudziła. Lubił malar
stwo, nauld t muzykę. Sympatyzował 
r.e straconą dynastią. głównie dlatego, 
że ją strącono. Stal silnie przy swej 
wierze dziecinnej; na leżał do ludzi, 
którzy czują potrzebę przywiązywania 
miary swej do jakiejś osobistości. 

Później przeszedł bolesną próbę; 
p.atrzył na śmierć młodej panienki, 
przyjaciółki lat dziecinnych, którQ. mu 
matka przeznaczyła na żonę. Nie ko
chał jej namiętnie, wiedząc jednak, że 
ma ją poślubić, zżył się z wyobraże
niem tego cichego szczęścia. \Vrażli
wa jego natura doznała wstrząśnienia, 
żył jednak więcej marzeniem, niż czy
nem. To uspo!'lobienie ducha niepokoi
Jo wielce S7.\\"agra. jrgo, barona Bel'
~~iel'. 

- Dlacz(>go nie obierzesz sobie ja
kiego zawodu? Praca je!'lt wiełkim 
lekarstwem, 

- Praca? Zdolny jestem do wszyst
kiego, ale na nic bym się nie zdał ni
komu, 

- To skromność zbyteczna. Inteli
gentny jesteś, wykształcony, człowiek 
taki jak Ł)r, powinien mieć cel w życiu. ' 

- ~~'jo wszakże, to aż nadto. 
BUl'on wzruszył ramIonami. 
- l\Jój przyjacielu, jesteś i będziesz 

zawsze niarzrcielem; tobie to łłitwo -
masz sto t~'sicr~' fl'anków dochodu. 1'0-

j dzinę. stosunki. To twoje llieszcz~";c~e; 

, z podróż,'", nie ",iesz J' eszc:w, ale zoba-gdybys był biedny i samotny, musiał- ,T 

byś się przepychać łokciami. Otrzą- czysz. 
śnij ćmy z siebie i weź się do pracy. Pani Bersier mieszkała przy ulicy 

_ Do jakiej pracy? Albo ty sam de la Bienfais3ns. Bracia zastali mło
pracujesz? Czy nie żyjesz z docho- dą., kobietę \\' oranżerii, bawią.cą. się 
dów? kWIatami, B~' ł to \\"lelki zbytek Anto-

Baron przybrał minę poważną. niny, hotel \\" guście nowożytnym na- " 
_ Mój dobry przyjacielu, kobietka, dawał si~' clo tego kobiecegCl: kaprysu. 

którą. poślubiłem, twoja pani siostra W: dzieclzillcu, w tyle ogrodu, wyst..a
dziesięciu mężom dałaby co do roboty. Wlono ogi'omną cieplarnię, W której 
Wierzaj mi, że tytuł szwagierka twego rosły swobodnie kwiaty afrykailSki~. 
nie jest synekurą. Co innego ty kawa- Mleszanina harw krzyczących -bila w. 
ler, chłopiec pełen zdolności. Zostań zdumione OC)\~·, .iak gcl~hy szło ' o zro
pisarzem, artystą, żołnierzem, czym bienie gw.alto\\"nego efekt;l. Pomiędzy 
chcesz, ale rób cokolwiek. Dziś nikt szerokimi skrz~'nial11i kwiatów i p.alm ' 
nie ma prawa być bezczynnym. 'Viesz karłowatych, kanapki japońskie, fote~ 
co: zostall dyplomatą. Będziesz milczał le, wyginane krzesla, d-..iwaczlle na 
i chodził z założonymi rękami. Nic na szal'y~h t,aflach posadzki, porozciąga-
to nie mówisz? No, to odchodzę; bywaj ne ,mIękkIC} sl~ćl'.v i podu~zki elastycz-
zdrów, Hamlecie! ne; w koilCU zaś drugiej galerii zrobio-

_ Bą.dź zdró v Laertesie ... żonaty. no salonik, m.ały buduar, w którym 
Bertrand czuł, że przy jego usposo- baronowa spędzala lH1.jprzyjemnieji3ze 

bieniu bezczynne życie w Paryżu by- swe chwile. 
łoby dla niego fatalne; zbyt był deli- - Zmarzliście, - rzekła widząc 
katn~'mj by upodobać sobie życie w młocl~'ch ludzi. - Rozgrzejcie sin U'O
klubie lub na arenie wyścigów. Wahał chę, nim przejrtziemy do sali jad~lnej. 
się nie długo, Chcesz wiedzif'e Bel'tranc1zie, (Haczego 

\V cil;l.gu trzech lat 7.wiedzil Ellro- wyciągnęłam eipJJie z domu, Chciałam 
pę, Stan", Zjednoczone i Indie i to jak z .tobą. ~o"gn~';('dzi(:, <;0 mrśli:-:r. () hrabi" :~ , 
uważny turyst{\.. \Villział dużo i lllO Clolx-S, .. n,t-Lur? .. 
wszystko zapamiętał. Za\\:~hat SI(' ch\\'I!(', ohuwid się 

. , zdratlzlc ' Od czasu (lo czasu przystawał w. ", . 
Paryżu, jak na popasie. 'Rodzina i - ~an~zo m,Jł.a~ -, rzekł \V~·eszc";c. 
przyjaciele prędko dostrzegli zmianę, - r~~k.o mtl(~ .. Zulln y m. Jes,tes, 
zaszł~ w jego char.akterze, l\1ało mó- -:- Be~ tl apel nIe zapala SIę .lak tr, 
wił, l'zadko się uśmiechał zdawał się mała An~on~l:o, - I'ze~ł Humhel't. Jr
żyć marzeniem, ' mal'zeni'em pełnym s~c:! Pl'.zYJaclOłk~ ~l.l'UbIllY: po dticwię
wizyj Ul'ocz:vch, z którymi 111r Tozstn- ł ~1U ]~tn~h, prznazn ,t.a przybrn.;t;ą: c11o.
wał si ę nigdzie. ' ' l ukleI tlO.( 11 ę platon IC;t',ltr, n.a balu sp 0-

Prawdę mówiąc, życie bylo 'm.u cię- j tr!c~s7. ~Ję prz.\:padk~em ~ ~H'abinQ. 
żarem. Ten dwudziestoletni młody ;1 ~lx-Samt-~uc l?ą "czoraJ nH~ pl'ze-
człowiek, które\Uu w przyszłości tajesz mówIć o mej. 
wszystko sic uiimicchało, nudził się (Ciag daJszv uastani\ , 
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Gigantyczny pla'n melioracyjny celem wzmożenia płodności ziemi 
i dobrobytu warstwy chłopskiej 

Prace nad osuszeniPID bagien pontyj
skich dobiegają kOllca. W związku z tym 
aktua lne stają się dalsze plany meliora
cyjnp, których urzeczy\\'i stnienie zapew
nić ma 'Włochom pełną samowystarczal-

GMACH URZĘDU POCZTOWEGO 
W LITORlI 

mieście zbudowanym na bagnach. 
ność w dziedzinie aprowizacji. W budże
cie tegl)l'ocznym przewidziano na ten cel 
znaczną sumę 3 miliardów lirów. Po 
bagnach pontyjskich drLlgim etapem za
krojonym na olbrzymią miarę prac melio
racyjnych bę(lzie najbardziej południowy 
kraniec półwyspu apl'nillskiego, 

"ostroga włoskiego buta", Apulia. 

Prowincja ta, o obszarze 20000 kilometrÓw 
kwadratowych, liczy 2 i pól miliona mie
s7kanców. 

Podczas gdy w niżej polożonych miej
sca.ch wyżyny apulijskiej gęstość zalud
nienia wynosi przeciętnie 300 osób na ki
lometr kwadr., były wyżej położone stepy 
do niedawna jeszeze prawie niezamieszka
łe. 

KIaj to nłegościuny, palony słońcem 
południa, smagany gorącymi wiatrami 

które wysuszają nieliczne strumienia i 
rzeczki. Jedyną rzeką, która w ciągu Jata 
nie wysycha, jest Oranto. 'a tym pustko
wiu, o obszarze prawie <1000 lon kwadra
towych, tvią ludzie w największej nędzy, 
utrzymując się T. trudem z hodowli trzo
dy, nie zawsze znajdującej dostateczny 
f( karm 

na spałonym spiekotą słoneczną stepie, 

poprzecinanym pasami n il'zglębionych 
moczą,rów, które od wieków były siedli
skiem malarii. Dopiero pod lwniec ubie
«lego wieku granica uprawy zbóż dotarła 
do bagnisk apulijsldch, zapewniaj;'\c lud
ności znośniejsze wanll1ld egzystencji. 
Przed wojną rozpoczęto częściowe osusza
nie bagien i nawadnianie stepów. Prace 
te, prz:erwane w ciD,~u wojny, zostaly o· 
becnie po<l.jęte ze zwiększoną energil\ 
Dzipki temu, już w roku ubiegłym sprzęt 
zboża w Anulii wynosił 3,3 milionów kwin
tali. Stopniowo kraj, który hył do nie
u" na jeszcze siedliskiem nędzy, 

dźwiga sie gospodarczo 1 kulturalnie. 

Obok intens~' [ikacji rolnictwa, prowadzi 
ę taIcie racjonaInD, hodowlę bydła i go

~podarkę m Il'czal'Rl,ą. Sery apu lijskie po
J ,'-. iają si_Q na rynku włoskim jako poszu
kiw'lr(v t-l.i:)smak. 

ltA TUSZ W LITORn 

Drugim obszarem, na którym prowadzi 
się prace melioracyjne, jest dolina rzeki 
Volturnox. Rzeka ta wypływa w południo
wych Abruzzów i wpadli' na północ od Ne
apolu do Morza Tyrreńsk il'go. W dolnym 
biegu rzeki, kt6.rej długość wynosi 164 km. 
pod Capua ciągnie się bagnisty obszar, li
czący kilka8'et kilometrów kwadratowych. 
Dotychczas okolo 100 kilometrów zdołano, 
dzięki melioracji, uzyska.ć pod uprawy rol
ne. Po osuszeniu calej okolicy, 

Włochy zyskajlł Jeden z najbardzieJ 
łymych obszarów na południowym 

półwyspie. 

Plan prac melioracyjnych opracowany zo
stał na kilka lat. Ostateczne jego zreali-
7.Owanie przęwidziane jest na 1951/52 rok. 
Obszar planem tym objęty wynosi około 

30 000 kilometrów kwadratowych. Poza 
Apulią, bagnami pod Capuą, osuszone ma
ją byt: bagniska toskańslde oraz sycylij
skie pod Lf'nlini i Gela. Zniknąć mają 
w ciągu najbliższych lat bagniska i mo
czary pod Paduą . Wenecją, Ferrarą, Ra
venną, w delcie Po, w I<alabrii, Istrii itp. 
'\" ramach planu melioraCyjnego 

przewidziano budowę dróg, kanałów 
odwadniających, regulację rzek itp. 

'\V wielu obszarach kraju, gdzie susza 
szczególnie daje się we znaki, przeprowa
dzone będą nl'ace nawadniające, m. i. w 
Sardynii w dolinie rzek Ori6tano i Nur· 
1'30. oraz w południowym podgórzu apeniń
skim. Wiochy z kraju, który m.usiał do
tychczas stale sprowadzać zboże, staną się 
za lat kilka krajem, el{sportującym pło-

dy pracy chłopa włoskiego, pracy, <!la 
której racjonalnie pomyślana akcja melIo
racyjna stworzy dobre podstawy, 

zapewniając stanowi rolniczemu wyto . 
szą skalę dobrobytu, 

a co za tym idzie wprowadzając nowe mo
mentv ożywienia koniunktury na rynku 
wewIiętrznym. Bowiem, jak słusznie po
wied7.iał jeden z dygnitarzy państwowych 
\vłogkich, o bogac twie kraju. a zatem i je
go sile obronnej, decyduje przede wszyst
kim 
zamożność najlicznieJszel Jego war· 

stwy, chłopów. 

Pod jeta we Włoszech walka z bagniska
mi j~st zarazem walką o wydobycie chło
pa z bagniska nę(lzy. -

Wyścig matek o s dek a 
Testament dziwaka amerykańskiego 

W Ameryce roi się od 3ziwaków, kt6'1 
rzy 'l'roteskowymi nieraz pomysłami usi· 
łują zwrócić na siebie uwagę. Ale i w 
położonej o miedzę Kanadzie nie braI, 
łudzi, wYl'óżniających się dziwactwem. 

... } 
.,. ' .. 

Do nich zaliczyć należy zmarlego przed 
dziesięciu laty milionera Cance ł.fiIlara. 
Pozostawił on mianowicie niczwykły te
stament: na pewien kościół zapisał wiel
ką sumę, ażeby z niej odpl'awiano mszę 

CZEN - CZAU 
Widok na zatokę i miasto. zdobyte ostatnio pl'7.ez woiBI{a .iapoJ1Jskie. 

150·lecie wprowadzenia Waszyngtona 
w urząd prezydenta U. S. A. 

30 k,,,ietnia 1939 roku upływa 150 lecie ' znaczny eutuzjazm w opmll ameryk ań
w'prowadzenia F urząd Jerzego '\Vaszyng- skiej, lecz ze względu na jubileusz 11 i;; to
tona na balkonie gmachu Federalnego w ryczny iald wystawa święci, stanowi też 
:t\owym Jorku. Fakt ten uwidoczniony dobrze związany z \Vystawą temat pano
będzie w Ameryce przez zorganizowanie ramiczn~·. O ile środki pozwolą, nalezy 
nujpoiężniejszej wystawy, jaką świat do- prH'\Yidy\\'ać, że prac<" pójdą w kierunku 
tycllczas widział. Wystawa znajduje się realizacji Panoramy na tema1, zaczerpni~
o 15 minut jazdy samochodem od 5-ej ty z życia Pułaskiego, 
Avenue, tj. środka Nowego .Jorku, leżąc 
przy zatoce Fltishing Bay po drugiej stro
nie East River. Do wystawy dojeżdża się 
nową autostradą przez most długości o
koło 1 km, na którym minąć się może 
dwaąaście samochodów. Teren wyiSta wy 
zajmuje około 300 ha i jest Obsłużony 
przez 5 kolei, auŁostrade oraz kilkanaście 
linij autobusowych. Specjalny plac prze· 
znaczony na parkowanie samochodów, w 
odpowiedniej numeracji rzędów, pomieści 
35.000 samochodów. Ogólny wydatek wy
stawców na udzial jest przewidziany w 
wysokości około 8 miliardów dolarów. W 
amery.kańskiej częŚoCi wystawy poszcze
gólne tematy, jak np. produkcja, dystry· 
bucja, transport, życie społeczne itp. będą 
odróżniały się ujednoliconą barwą pawi
knów. 

za 7.vjącejlo jeszcze obywatela Toront'), 
gdyi "łajrlak ten bardzo teg-o potrzebuje": 
Akcje Ontario - Jokey - Klubu otrzymah 
rozIllaici świętoszkowie, odżegnujący sią 
od wyścigów. Akcje pewnego browaru 
zapisal milioner pięciu adwokatom, któ
rzy odznaczali się tym, że byli 3>tanowczr
mi przeciwnikami alkoholu. I tak sobIe 
drwił dalej z ludzi. Najdziwaczniejszym 
atoli zarządzeniem testamentu jego było 
to, że, licząc od dnia śmierci jego, po u
pływie 10-ciu łat wypłacić należy .400 ty~. 
dolarów tej matce, która da ŻyCIe nąl-
większej ilości żywych dzieci. . 

Testament Millara wzbudził zrozumla-
1'e zainteresowanie, tym więcl'j, że rodzi
na nie omieszkała go zaczepić, dowodząc, 
Żl' zmarły na serio nie brał swego testa
men tu, albo że był umysłowo nienormal
ny w chwili sporządzania testamentu. -
Sąd jednakże uzna! ostalnią wolę zmarłe
go za ważną i przystąpił do wykonania 
tc·stamentu . 

Jako pierwsza konkurentka w 'wyścigu 
matek stanęla do startu już po 6-ciu la
tach Florence Brown, która w ostatnich 
6 latach porodziła sześcioro dzieci, pod
ciągając ogólną ich liczbę do 26. Po upły
wie 10 lat kanclydatek zgłosiło się mnó
stwo. Do ściślejszego wyboru stanęły na
stępujące: Matthew Kenny, lat 32, matka 
16 dzieci, z których 12 urodziło się po 
śmierci l\Iilara. Papiery jej jednakże nie 
byly zupełnie w porządku, gdyż stwier
dzono ul'zędowo, że troje dzieci nie było 
wcia.gniętych do rejestru urodzeń. pru
gie miejsce zajęla Paulina Mac Clar\C, · lat 
25, z 10 dzieci, następnie pani Gus Gra
ziano. żona bezrobotnego, 10 dzieci, p. Ar
tur TymIer, 10 dzieci, p. John Nagle, 10 
dzieci, p. Stefanio Darigo, 10 dzieCI, 
wreRzcie p . Grace Bagnato, matka 23 cIzie
ci, z których od limierci Millara. urodziło 
5ię 9. 

Jury zadecydowała, że nagroda 400 
tys. dol. przypaść ma nie jednej matce, 
ale cztercm. Bohaterkami tego wyścigu 
malek są: pp. :\lac-L<"an, Smith. Nagle i 
'fimleck. Każda z nich otrzyma po 100 
tys. dolarów czyli przeszlo pół miliona zł. 

Warto bylo startować do tego w'Y
ścigu. (IOe) 

W81'ód 62 obcych pal1st""" biorących u
dział w wystawie, Polska zglosiła się ja· 
ko 57 państwo i jedynie dzięki wyjątkowe
mu zbiegowi okoliczności udało si~ uzy
skać jedno z najlepszych na w)"Btawie 
miejsc. Wielkie zair,tuesowanie wśród 
Polonii Amerykańsklej budzi możliwość 
uruchomipuia Panoramy polskiej na tere
l'lld, pawilonu polskiego. Opłakany stan 
fizyczny płótna Panoramy TIacławickiej 
zniewolił Zarząd Miejski Lwowa do odmo
wy wYPozyczf'niu Panol'amy Racławickiej 
Komisariatowi Generalnemu wystawy. 0-
hecnie studiuje siEl mo?1iwość stwo.rzenia 
nowej Panoramy na temat, odpowiadają
cy zainteresowaniom Polonii. Między in
nymi S9, brane pod uwagę rozmaite te
maty z życia Pułaskiego. Pułaski, jako o
sobisty przyjaciel Waszyngtona, który ty
cie swe oddał w walce o niepodległość 
Stanów Zjadnocllonyeb, nie tylko budzi 

NOWY TRANSPORTOWIEC FRA rCUSKI "P.\8TEUR" 
VI St. Na;zaire we Fra.ncji spuszczono na Wodę nowy wielki transportowiec który 
otrzymal imię .słynnego chemika francUJskiego Pastem:a. Okręt będzie pełnił slutbl) 
lla iłinii HafIIł'r - .Am&ryka, P9l, B~dzie on jedną z n,ajtwio~ych jednootek ha.ndlo. 

_ wych Francji. --




