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"Czerwonv" kat drży o' swe życie 
Kowal z Gruzji, sobowtór Stalina, odebrał defiladę na placu Czerwonym - Tajna ra

diostacja zapowiada przewrót pOlityczny w Sowietach! 
War sz a w a. (Tel. wł.) Tajna ra

diostacja opozycjonistów sowieckich, 
nadała ub. nocy niezwykle inte'resują
cy komunikat o przebiegu uroczysto
ści 1 maja w Moskwie. 

Speaker oświadczył, że Stalin nie 
był osobiście obecny na placu Czer
wonym podczas defilady wskutek 0-
bawy zamachu na swe życie i był za
stąpiony na trybunie rządowej przez 
swego sobowtóra. Sobowtór ten, ko
wal z Gruzji, nazwiskiem Ramiszwili, 
zamieszkuje stale w lokalu prze~na
czonym dla członków straży ochron
nej Kremla. Jest strzeżony przez agen
tów komisariatu spraw wewnętrznych 
i w razie potrzeby, występuje na ze
wnątrz, jako Stalin. 

Zwracając się do Stalina, speaker 
oświadczył: "Jak ciebie zamordujemy 
Stalinie, to będziemy pokazywali Ra
miszwila, jako jedną z osobliwości 
twrch rządów". 

Następnie speaker poinformował, 
że w dniu 1 maja Stalin czynił gorz
kie wymówki J eżowowi, że źle kieru
je sprawami bezpieczeństwa, bo ni.e 
potrafił wykryć dotychczas tajemni.
czej organizacji antystalinowskiej. W 
końcu tajemnicza radiostacja tran
smitowała odezwę do wszystkich 
zwolenników, nawohljąC ich do wzię
da jak najliczniejszego udziału w I 
kampanii wyborczej do rad najwyż
szych 11 republik sowieckich, i do 
przeprowadzenia jak największej licz
by swych zwolenników. Speaker pod
kreślił, że już obecnie wiele odpowie
dzialnych stanowisk jest zajmowa-

LlOC. CywińSki pozostaniE'. 
W więzieniu 

\Varszawa. (Tel. wl.) Na posie
dzeniu gospodarczym II wydziału sto
łecznego Sądu Apelacyjnego rozpatry
wano ponownie podanie obrony doc. 
Cywińskiego o zmianę środka zapobie
gawczego. Sąd Apelacyjny postanowił 
utrzymać areszt z.apobiegawczy w sto
sunku do doc. Cywińskiego, natomiast 
uwzględniono wniosek obrony o powo
łanie trzech dodatkowych świadków 
spośród przedstawionych dziesięciu 
p"rofesorów wyższych uczelni i wybit
nych osobistości ze świata politycz-
nego. (w) 

Sprawca traszliwej tragedii 
w MątwaCh 

nych przez tajnYCh i dobrze zakonspi
rowanych członków związku oswo!:lo
dzicieli. Akcja jednakże nie była jesz
cze ukończona, i musi być kontynuo
wana gdy wszystkie przygotowania 
będą. ukończone. Związek oswobodzi-o 
cieli da hasło do przewrotu politycz
nego w Moskwie. 

p 

"Nie jesteśmy trockistami - 0-
świadczy! speaker - jak oskarża nas 
o to Jeżow, nie jesteśmy bucharinow
cami, lecz prawdZiwymi leninowca
mi H

• 

Ta interesują.ca audycja została 
jak zwykle zakończona odśpiewa
niem "Międzynarodówki", (w) 

Katastrofalnv Wybuch W kopalni 
200 górników odciętych od świata - 21 zabitych, wielu 

rannych , 
L o n d y n. (P A T) W miejscowości I wszej eksplozji w dwie godziny nastą

Duckmanton w hrabstwie Derby w piła drug,a, któr,a utrudniła akcję ra
śrOdkowej Anglii wyd.arzyła się o godz. tunkową. 
6 rano straszliv,a eksplozja w kopalni W obecnej chwili jest jeszcze 50 gór-
węg1.a w Marhau. ników zasypanych. Nadziei na ich ura-

Z przeszło stu górników, którzy towanie jest znikoma. Akcję ratunko
znajdowali się w szybie, zaledwie 30 wą utrudnia wrdobywaj~cy się ze 
uratowano. Ponad 70 jest w szybie. Do- szczelin gaz. 
tychczas wydobyto 21 trupów. Po pier-
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Oranżeria w parku miejskim w Kaliszu. 

BARCELONA W PRZEDE DNIU UPADKU 

SŁOWO SIĘ RZEKŁO - TRZEBA 
ZJESC KAPELUSZ! 

Spiker londyńskiej radiostacji BBC za
łożył się, iż zje wlasny kapelusz, jeżeli 
piłkarz Preston strzeli bramkę. No 

i Preston strzelił bramkę. 

Kampania antysemicka 
w Anglii 

War s z a w a. (Tel. wł.) Z Londy. 
nu donoszą., że organizacja pod nazwę. 
"Imperial Fascisty League", która o
świ,adczyła, że nię ma nic wspólnego z 
Michleam, rozpoczęł,a kampanię anty
semicką, ro.zrzucając masowo ulotki. 
które z,apowiadają, że Żydzi będą wy
pędzeni i mogą osiąść na Madagaska
rze, albo gdziekolwiek indziej. Wów
cz,as w Anglii będzie do dyspozycji 600 
tys. mieszkań, zd,atnych po starannym 
wykadzeniu do zamieszkania. (w) 

Zbrodniczy sabotaż? · 
H a w r. (Tel. wł.) Na statku "Cham

pl,ain", na którym wybuchł z,atarg mię
dzy k,apit.anem a przedstawicielem 
związku z,awodowego, wykryto w 
dwóch miejscaCh poż,ar, który w krót-

I kim ';~i;e;~:~~; depesze 
R z y m. (P A T) Poz,a depeszami do 

króla l Mussoliniego kanclerz Hitler 
wysłał z Brenneru depeszę do następcy 
tronu ks. Piemontu. Minister spraw 
zagranicznych von Ribbentrop przesłał 
telegram do hr. Ciano, a szef prasowy 
Rzeszy Dietrich do ministra Alfieri. 

Co powie Mussolini w Genui 
R z y m. (P A T). Sekretarz partii 

zarządził, że 14 maja członkowie dy
rektoriatu partii i wszyscy sekretarze 
okn"gowi zbiorą. się w Genui, aby wy
słuchać przemówienia, jakie w dniu 
tym wygłosi tam Mussolini. 

~Ió~, n~~IH i rOllHU U!fli ~i~ W iHn!loni! 
Zgłodniali i sterroryzowani mieszkańcy stolicy Katalonii wyczekUją wojsk narodowych 

jak 'wybawców ., . . I w nocy miasto tonie w ciemno- ludność Barcelony z westchnieniem 
P a, r.y z. (PA f) Na podsta,wle ':"la- ściach z powodu braku prądu elek~ ulgi, ' 

domoscl, otrzymanych b.ezl?osredmo. z trycznego. Po mieście kursuje kilka Wedle powszechnego przekonania 
Barcelo~lY, H~vas don.osl, ze sytuacja autobusów, zaś taksówki, które nie obecny koszmar nie może trwać dłu
tego ~lasta Jest tragIczna. z powodu zostały jeszcze zarekwirowane, prze- żej. 
strasz.11w~go .głodu. Sytuację pogarsza stały kursować z braku paliwa. * 
dezorgamzacJa transportu." Barcelona znajduje się w sytuacji Z Madrytu donosi Havas, że wojska 

Żywność w bardzo ograniczonej ilo- oblężonego miasta, którego zapasy narodowe naCierając wzdłuż szosy, wio
Na zdjęciU widzimy kocioł loko- ści jest dostarczana jedynie drogą zmniejszają się z dnia Ha dzień. Wśród dącej z Horelli do Rubielos, po prze
motywy, której wybuch stal się powo- morską. Chleb jest w bardzo złym ga- ludności daje się zauważyć powszech-

I 
byciu PortelI posuwają się w kierunku 

dem pięciu zgonów. Zniszczony i p~ tunku i wydawany jest wyłącznie za ny upadek ducha. Wszyscy oczekują, Iglcsuela deI Cid. Natarcie wspierane 
gięty kocioł znajduje się 150 m od mleJ- kartkami. Mięso, ryż i warzywa nie- aby gen. Franco położył kres obecnej jest przez artylerię i lotnictwo. . 
sca wybuchu na tl.e rozbitego wagonu. maI eałkoWicie znikły. sytuacji. Będzie on powitany przez " 
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prawa Niemców sudeckich 
Berlin nie chce dopuścić, aby to zagadnienie było przedmiotem rokowań międzyna

rodowych - Zabiegi Anglii - Stanowisko Rzeszy - Narady w Pradze 

~
. ZEGARY, ZEGARKI 
WIZELKĄ BIŻUTERJĘ i PLATERY 

.. WIELKI M WYBO R Z E 
~~ POLECA 

(I~~~ ~ . 6RZEZ/ŃjKA 10 Tel. ,~o·" 
L o n d y n. (A TE). Pierwsze reak

cje niemieckie na przedstawienia, ja
kie zrobiły rządy angielski i francu
ski w Pradze. oceniane są tu korzyst
nie. 

Korespondent berliński "TiUlesa" 
donosi, że rząd niemIecki jest zdecy
dowany nie dopuścić, by sprawa Niem
ców sudeckich stała się podstawą ro
kowań miQdzynarodowych. Równocze
śnie "Times" twierdzi, że chociaż w 
Berlinie stale podkreśla się, iż sprawa 

2) Rzą.d czechosłowacki ze swej 
strony uważa wymagania Niemr.ów 
sudeckich za nie nadające się do przy
jęcia w całości. Równocześnie Praga 
nie zgadza się też na zmianę dotych
czasowej linii politycznej. 

Wreszcie z Pragi donoszą, że ścisły 
komitet ministrów obraduje pod prze-

wodnictwem premiera Hodży i przy 
udziale min. spr. zagr. Krofty. Komu
nikat oficjalny stwierdza, że wobec 
powagi badanych zagadnień narady 
toczyć się będą cały tydzień i w tym 
czasie żaden z siedmiu ministrów re
sortów politycznych nie będzie udzie
lał audiencyj. 

Akcja Pragi i Henleina 

CiC> CENY KON~<URENCYJNE 
D 9787 

Z Unii Panamerykańskiej 

N.iemców sudecki~h dotyczy w~~~~cz- P r a g a. (PAT). Pod przewodnie-I do henleinowców jest to pierwsza pró-
me t;vllw Rzeszy l Czechosłowac;l, to twem b. min. Spiny odbyło się zebra- ba ponownego powrotu do życia. 
kro.1.<I. p.od.]ęte w Pra.rtze. przez rząd.Y nie niektórych członków b. partii Z drugiej strony nastąpiło połącze
angtelsI.u. l francuskt, .me . wywołu~ą "Bund der Landwirte", która rozwią- nie wszystkich niemieckich związków 
zastrzezen, pod waI'Unl~lem. ledn.ak, ze I zala się ostatnio i wstąpiła do stron- młodzieży W Czechosłowacji, podcza~ 
rzą.dy te wywrą odpowle~nl nac~sk ~a nictwa Henleina. Na zebraniu tym specjalnego zebrania w Usti nad La
p\ez. Benesza ~v senSIe udzIelema uchwalono rezolucję, że partia nie u- bą. Na uroczystość tę przybyli przed
N~em.com su~ecklm prawa samostano- legła likwidacji i postanowiono przy- stawiciele niemieckiego życia społecz
WIellJ~ o ~obIe. .. stąpić do nowej rejestracji członków nego i kulturalnego, a Henlein wyde-

Waszyngton. (ATE). Prezy
dent Roosevelt skierował orędzie spe
cjalne do rządów republik południo
wo-amerykailskich, które wchodzą w 
skład Unii Panameryl~ailskiej. W orę
dziu tym prez. Roosevelt wskazuje, że 
Stany Zjednoczone uczynią. wszystko. 
aby u.trzymać i zacieśnić międzyna\o
dową współpracę gospodal'cz~. pom.e
waż izolacja gospodarcza me moze 
być źrócNem dobrobytu narodowego. 

. . Z mneJ st!,ony tWIerdzą,. ze w BE'r- oraz do wydawania dotychczasowego h'gowa! swego zastępcę Franka. Zebra-
11!1le wskazuJą na nas~ęp?Jące. zasad- organu "Deutsche Landpost" ni przyłączyli się do żądań Renlelna 
mcze elementy. zagadmema w Jego o- Po rozwiązaniu się niemieckich przedlożonych pod adresem Pragi 

Do Ol'.ędzia Roosevelta dołączone 
zostało piswo sekretarza stanu Hulla, 
który zapow;iada, że Stany Zjednoczo
ne D.la.ią zaIIlŚar obniżyć staw~.d celne 
pomiędzy półn.ocną a połudmową A
meryką . 

Bank Belpfłski podniósł 
stopę dys~~ontową becnym układzle: partyj prawicowych i wstąpieniu ich na kongresie w Karolowych Warach. 

1) Rząd Rzeszy popiera stanowczo 
'i zdecydowany jest popierać nadal żą
dania Niemców sudeckich uważając 
je za minimum ustępstw, wymaga
nych od Pragi. Równocześnie postu
latem niemieckim jest całkowita 
zmiana orientacji polityki czeskiej. 

Nowy ustrój adwokatury 
War s z a w a. (TeL wł.) Oczekiwa

ne od dłuższego czasu ogłoszenie no
wego prawa o ustroju palestry, które 
zostało przyjęte podczas obecnej sesji 
parlamentarnej, nastąpi w numerze 
czwartkowym "Dziennika Ustaw". 
Przepisy te wejdą w życie z dniem ogło
szenia. 

Przeprowadzenie wyborów do no
:wy ch władz palestry odbędzie się stop
lliowo. W najbliższych czterech tygo
:dniach będą zwołane walne zgrom.adze
Jlia w poszczególnych izbach dla wybo
tu dwunastu członków Naczelnej Rady 
~dwokackiej. Wybory trzech członków 
t Warszawy odbędą się w pierwszych 
'dniach czerwca. Powołanie pozosta
lych członków przez p. Prezydenta na
stąpi'w terminie 6-tygodniowym. (w) 

Sąd dla marynarzy 
War s z a wa. (Tel. wł.) Rozporzą.

'dzeniem ministra spr.aw wojskowych 
został utworzony w Gdyni specjalny 
sąd marynarski, któremu będą podle-
gali marynarze floty wojennej. (w) 

Eskortowanie 
aresztowanych 

War s z a wa. (Tel. wł.) Główny 
komend,ant policji, gen. Zamorski, wy
dał zarządzenie, ażeby większe grupy 
aresz.tantów nie były eskortowane na 
ulicach przez policjantów, ale przewo
żone samochodami. Hamuje to bowiem 
ruch uliczny i może ułatwić ucieczkę 
z.atrzymanych. Dotyczy to eskortowa
nia. grup aresztantów liczących po-
nad trzy oosby. (w) 

o zawieszenie broni w Hiszpanii 
Sfery nat'odowe dom,agają się ~upelnego tcy~wolenia kraju 

spod wlad~y "c~erwonyc1ł" 
P a ryż. (ATE). Z 8alamanki do

noszą: 

Szef wydziału prasowego rządu na
rodowego oświadczył, że premier "czer
wonego" rządu hiszpańskiego w Barce
lonie Negrin i minister spraw zagra
nicznych Alvarez deI Vayo mają za
mi.ar zwrócić się do rządów państw za
chodnich z prośbą o podjęcie inicjaty
wy w sprawie z.awieszenia broni po
między wojSkami republikallskimi a 
armią gen. Franco. Akcj.a ta ma po
zostawać w zwią.zku z odbywającą się 

• 

w Genewie 101 sesją Rady Ligi Naro
dów. 

Hiszpailskie sfery narodowe wystę
pują w ostry sposób przeciwko przy
wódcom republikańskim i zaprzeczają 
pogłoskom rozpowszechnianym przez 
rząd harcelOllski, jakoby rząd w Bur
gos mial rozważać możliwość zawar
cia pokoju z republikanami na podsta
wie kompromisu. Sfery te wskazują, 
że gen. Franco oświadczył uroczyście, 
iż nie spocznie, dopóki nie uwolni ca
łej Hiszp.anii spod władzy rządu pre
zydenta Azany i premiera dra Negrina. 

Walka z kościołem \V Austrii wi, Pierre Auer, o~ar~onym o szpie: 

I 
gostwo na rzecz NIemlec. Knochel l 

W i e d e ń. (PAA) W Austrii prawie I{napp zostali skazani na 20 lat wię
codziennie zgłaszane są dziesiątki wy- zienia, Auer na 15. Działalność szpie
stąpień z Kościoła Katolickiego. Na gowska skazanych dotyczyła specjał
ulicach Wiednia prawie nie widzi się nie fortyfikacyj. 
księży oraz osób zakonnych. Udział ---
wiernych w nabożeństwach, który w 
początkach "Anschlussu" znacznie 
wzrósł, zaczyna obecnie poważnie spa
dać i to w sposób widoczny. 

Ostry atak na biskupa 

Negus nie pojechał 
do Genewy 

L o n d y n. (Tel. wl.) Reuter donosi, 
że Negus po naradzie ze swymi dorad
cami postanowił z,aniechać wyjazdu do 
Genewy jako bezcelowego i beznadziej
nego. 

Do Marsylii przybyła na pokladzie 
parowc.a "Mariette Pasza." małżtmka 
Haiłe Selassiego wraz z srnem księ
ciem Selassi, ldóra ,udaje się do Lon
dynu, gdzie spotka się z mężem. 

War s z a w a. (TeJ. wI.) Wczoraj 
w południe nadeszła ,d? ~arsu:'YY 
wiadomość, że Bank BelgIjskI podnlOsł 
stopę dyskontową do 4 pc\t. (w) 

Warty przeciwko pryszczycy 
w Krakowie na trzech mosiach tam

tejSZYCh ustawiono warty, któr~ ~") .wzglę
du na epidemię pryszczycy maja, meprze
puszczać :tadnego bydła na prawy: brz~g 
Wisły. Transporty są dozwolone Je?yme 
kolejami, w zamkniętych wagonach l pod 
ścisłą kontrolą odnośnych władz. 

~ 

fi 
W "Okolicy poetów", redagowanej 

przez "autentystę" Stanisława Czernika, 
ukazał się ostatnio wiersz p. iłłakowi
czówny pl. "Piosenka dla brata mego 
Tuwima". 

Poetka, nie wypadaiąc z ostatniej 
swej maniery irytującego jut infanty
lizmu, czuli się nad swym "bratem" 
Tuwimem, któremu "skrzypki zielone i 

struny łamią kamienie", a nad głową 
"gałęzie i kruki mu skrzypią". 

Kto, jak kto, ale "brat" Tuwim nie 
jest znowu taki nieszczęśliwiec, da sobie 
radę, kropnie nową "Jadzię wdowę", ta
kI\. znowu, :te: "publiczność się śmieje, 
a ona stoi i leje" - i będzie forsa i bę
dzie dobrze. 

Jakżet tu, mój Bote, daleko od rozpa
sanego szmoncesu do "skrzypek zielo
nych"!... 

A p. Iłłalwwiczówna uparła się i ckli
wi się i czuli nad bobaskiem nieszczęśli
wym (ehem!) "bratem" Tuwimem. 

Można i talc .. 
Ale a propos tych gałęzi, co to "skrzy

pili, nad głowa,", musimy jasno oświad
czyć, :te takich, co to będą nawoływali do 
"r:tnięcia karabinem w bruk ulicy" 
będziemy po prostu wieszali. 

S z t u t t g art. (PAA) Biskup SprolI 
z Rotterdamu w Wirtenbergii nie wldą.ł 
udziału w plebiscycie. Od tej chwili 
nie ustają ataki na niego. Ostatnio na
miestnik Wil'tenbergii Murr zamieścił 
w dzienniku "N. S. Kurier", wychodzą
cym w Sztuttgarcie, żądanie, aby bi
skupa Sprolla, który znikł, ukrywając 
się, pozbawić godności biskupiej. 

Skazanie Gdy nerki działają leniwie 
szpiegów niemieckich trzeba je pobudzić do wydajni"jszej pra-

cy i usuwania z organizmu nadmiaru wo
B e s a u c o n. (PAA) W Besaucon dy i szkOdliWYCh sUbstancyj. Zioła magio 

odbył się proces przeciwko Niemcom, stra Wolskiego ze znak. oehr. "Urosa" za-
50-letniemu Knochelowi, 28-letniemu wierające rzadką roślinę indyjską Orto-

i dezynfekcyjnych, pobUdzają nerki do 
prawidłowego działania. Stosuje sil' je 
przy cierpieniach nerek, miedniczek ner
kowych, pęcherza i wszelkich dolegliwości 
dróg moczowych. n 10644 .. S\\lWJ\ KU'PPO:; oraz 6()-I,tn;,mu Fra:cuzo- "phoo;', ° w''':O,,,ach m;,oP'dO"h 

IaĆ~O ',~~:Yp~::iht;~~taE~;;~~,~a~::'~: Wichrzenia Sowletow w 
Do nabycia w aptekach i drogeriach. 

• we e dZIez htewska, pragnl:\c kształCIĆ SHl w 
tym kierunku, studiowała na politechni
kach zagranicznych, przewa:tnie w Rydze. 

Sejm lltewskl uchwalił mitkę ela za
równo na benzynę, jak i na mieszankę 
sprzedawaną w Litwie pod nazwa, .. moto
rin". 

Pogrzeb b. premiera Gogl będzie miał 
'charakter uroczysty. Odbędzie się wc 
czwartek. weźmie w nim udział reprezen
tant króla, rząd w komplecie, korpus Cly-
plomatyczny itd. . 

Kapitały francuskie. które powróclły 
"do kraju od czasu dewaluacji franka, wy
nosza, dotąd 110 milionów funt. szterlin
gów. 

'Do Lizbony przybył w charakterze a
genta specjalnego przy rządzie portugal
skim brat gen. Franco - Mikołaj. który 
ma być pierwszym ambasadorem Hiszpa· 
nii narodowej. 

Ambasador Egiptu w Londynie 1Iassatl 
Nachad-pasza zamierza rozpocząć roko
wania z rządem brytyjskim w sprawie 
noty, złotonej w Kairze 23 kwietnia i za· 
:Wier~cej powatne zastrzetenia z powo.u nowj'ch ceł na bawełnę egipską. 

Zakulisowa gra Litwinowa przeciw Anglii i układom jej z Włochami 
w sprawie Abisynii - Program obrad 

Trudności . 

G e n e w a. (ATE). 101 sesja Rady ,.sprawę następstw wynikają.cych z o-I generalnego Avenola i debatowali pra
Ligi Narodów rozpoczęła się posieuze- becnego położenia w Etiopii" - 18, na- wie 3 godziny, ponieważ w najważ
niem prywatnym pod przewodnic- tomiast ostatni dotyczy neutralności niejszych sprawach wyłoniły się licz-
twem delegata Łotwy min. Muntersa. Szwajcarii. ne trudności. 
Na posiedzeniu tym przyjęto porządek Na posiedzeniu prywatnym oświad- Według niedyskrecyj, jakie przedo-
obrad obejmujący 20 punktów. W czył delegat Anglii lord Halifax, że stały się do kuluarów, dyskusję cecho
punkcie 13 b zapisano: na pierwszym zebraniu publicznym wała niezwykła gwałtowność. 'Vbrew 

"Sprawa rozszerzenia uprawnień zabierze głos celem złożenia oświad- optymistycznym przewidywaniom So
Wysokiego Komisarza dla uchodźców czenia o układach angielsko-włoskich. wiety, poparte przez kilku innych de
z Niemiec, celem zastosowania ich Będzie to formalna notyfikacja Lidze legatów, rozpoczęły ofensywę, mającą 
również do uchodźców pochodzących wspomnianych układów. Wystąpienie na celu przeciwdziałanie układowi 
z terytoriów tworzących dawniej Au- Halifaxa komentUją jako chęć przy- włosko-angielskiemu. Charakterystycz
strię". · gotowania terenu dla tych punktów ne było pozyskanie przez p. Litwino-

Redakcja wspomnianego punktu porządku dziennego - sprawa etiop- wa p. Jordana, delegata Nowej Zelan
jest o tyle znamienna, że zawiera u- ska i hiszpańska - które sę. zwiQ,za- dii, którego wystą.pienia miały być 
znanie Anschlussu przez Ligę. ne ze wspomnianymi układrtmi. Jeszcze ostrzejsze od przemówień 

'Sprawę apelu chil'lskiego zapisano I Po posiedzeniu prywatnym człon- przedstawiciela. ZSRR. 
jako 16 punkt, hiszpańską. - 19, a kowie Rady zebrali się u sekretarza. ;-.. --~ 
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Z NASZEGO STANOWISKA 

SEDNO RZECZY 
Znajdujemy się ponownie w okresie 

kolejnej ofensywy na społeczeilstwo. 

YVielu już prób "zjednoczenia" byliśmy 
świadkami. Ohecna, której wyrazem 
Jest mowa wicepremiera Kwiatkow
skiego, bardziej subtelnie sprawę uj
muje. Wszystkie jednak te próby 
"zjednoczenia" można by sprowadzić 

do wspólnego mianownika: ordynacji 
wyborczej do Sejmu i Senatu, którą 

oferenci chcą zmienić za cenę "zjedno
(,zenia". 

Już w samym postawieniu spra
wy jest coś niewspółmiernego do wiel
kiego dzieła prawdziwego, rzetelnego, 
a nie koniunkturalnego zjednoczenia 
narodu. 

Sedno rzeczy, jeśli się mówi na pła
szczyźnie zmian prawodawstwa pu
t,licznego, tlnvi nie w ordynacji wy
borczej, która jest sprawą wtórną, po
chodną, marginesową w stosunku do 
naczelnej ustawy pallstwowej, jaką 

jest konstytucja. 
Przecież dla olbrzymiej większości 

narodu, która zbojkotowała pamiętne 
wybory w dniu 8 września 1935 r., nie 
tyłe szło o sposób wybierania, choć i 
ten z wielu względów nie jest tak ba
gatelny. Chodziło wówczas o zamani
festowanie swej postawy wobec kon
stytucji z 23 kwietnia 1935 r., która nie 
tylko formalnie, ani razu nie wspomi
na o narodzie, ale co ważniejsze - nie 
tchnie duchem narodowym, traktując 
pallstwo jako "wspólne dobro wszyst
kich obywateli", a więc i Zydów i 
wszelkich "równouprawnionych oby
wateli". 

Jesteśmy świeżo pod wrażeniem ob
chodów konstytucji 3 maja, tej wieko
pomnej ustawy zdecydowanie z treści 

i formy narodowej. Podczas tegorocz-

Jeszcze pokutują 
pomysły federacyjne 

Mija teraz rocznica wyprawy kijow
skiej. Mówi się teraz o niej maJo. 

Praca gen. Kutrzeby porusza nie 
tylko dzieje wojskowe wyprawy, lecz 
w pewnym stopniu dotyka również za
gadnień politycznych: Niektórzy mlo
dzi publicyści, jak Bochet'tski czy Bącz
kowski, propagujący systematycznie 
skierowanie uwagi polityki polskiej ku 
wschodowi, a więc dokładający starań, 
ażeby zmienić nastawienie Polski od 
czasu Wielkiej Wojny, która nam dala 
zwrot ziem zachodnich i front nasz w 
tę stronę zwekslowala, - co pewien 
czas wracają do tej wyprawy, widząc w 
niej przejaw wielkich dążeń politycz
nych. 

Nie urządzano dotąd z jej powodu 
akademij publicznych. Dopiero tera7. 
mamy do zanotowania objaw znamien
ny: oto grono wychowawców Liceum 
Krzemienieckiego urządzilo akademię 
ku uczczeniu wyprawy, a na obchodzie 
występm:val chór polsko-ukraiński. 
Trudno już teraz przesądzać, C7.y to 
jest objaw indywidualny. czy też za,~zą
tek jakiejś nowl3j akcji r ederacy j nej. 

Że w sferach ukraińskich nie znaj
dą takie koncepcje dzisiai zbytniego 
rezonansu, widać chociażby z ponure
go przyjęcia. przez prasę ukraiI'lską wia
domości o zawieszeniu działalności "So
juza Uk.rainok". Organizacja ta posia
dala 72 filij, HOO oddziałów, a skupiała 
około 50.000 członkiń. Na jej czele 
stała Milena Rudnicka, która przez sze
reg lat byla posJanką. P. Rudnicka 
byla bardzo czynna, zwlaszeza na polu 
zagranicznym. Jeździła na zjazdy 
mniejszości narodowych do Genewy, 
skladala memoriały w Lidze Narodów 
itd. 

W latach ostatnich p. Rudnicka nie 
należała do zwolenników tzw. nor
malizacji. Stanowiła opozycję w lonie 
partii ,.Unda". z której późn iej wyszła. 
Dzialalność swoją ograniczyła do "So
juza Ukrainek", który szedł przeciwko 
polityce obecnego Klubu Ukrairlskiego 
w parlamencie. 

Teraz znowu spotkała się w opozycji 
wobec "Unda" ze swym bratem, Iwa
nem Kieclrynem-Rudnickim, jednym z 
czołowych publicystów ,.Dila", zwalcza
jącego bezwzględnie prezydium UDda i 
klubu parlamentarnego. 

uych obchodów iście narodowego świę
ta w całej Polsce clnvalono narodową 
konstytucję 3 maja i domagano się, by 
i w odrodzonym paI'lstwie istniała kon
~tytucja n a r o d o w a, której kilka ar
tykułów rzeczywistość polska już w 
praktyce pod wpływem dzialalności 

Stronnictwa Naroclowego stworzyła. 
Tymi artykułami są: 
Gospodarzem paI'lstwa polskiego 

jest Naród polski. 
Chleb i praca w Polsce dla Pola

ków! 
Władza dla Narodu! 
Nie bQdzie prawdziwego zjedllocze

eia tak długo, dopóki konstytucja na
redowa nie stanie się punktem wyj
ścia do tego wielkiego dzieła. 

Cóż bowiem sprawie narodu pol
skiego przyniosłahy nawet jak najda
lej iqąca reforma ordynacji wyboI'-

czej bez jednoczesnego odsunięcia Ży
dów i podobnych im czynników od 
możności wpływania na nasz ustrój 
paJlstwowy i jego funkcjonowanie? 

" 'reszcie, gdy konstytucja narodo
wa powstani} - nie wystarczy spole
c,zeI'lstwu polsldemu formalne jej ogło
szenie - ale przede wszystkim jej 
wcielenie w życie, przepojenie duchem 
r>arodowym calego ustroju państwo

\",ego, glQbokie p17.ejęcie się nią naj
\vyższych władz, które, jak je pięknie 
nazywała konstytucja 3 maja, winny 
być "Strażą Praw"! 

Narodowcy poważnie traktują swój 
naród, przeto odróżniają ziarno rzeczy
wistości od plew obietnic, prawdę od 
pozorów, szczególiki od sedna rzeczy. 

Niech i inni wiedzą, że pamiętamy 
o istocie rzeczy! 

STEFAN NIEBUDEK 

Wybory w Sowietach 

Wybierajcie tou)arzysze obywatele! Towarzysz obywatel Stalin py
ta się was, czy wolicie być powieszeni czy rozstrzelani! 

GŁOSY 
Pan Bartel znów na widowni 

Jak pisze "Kurier Polski", w kołach 
politycznych duża i przesadnie mówi się o 
nominacji prof. Budla senatorem. Nomi
nacja ta nie jest pozbawiona znaczenia 
politycznego z Z wzgl,,:dów: 

1) Zaraz po \vyborach w r. 1935 pro!. 
Bartel odmó\\'jl przy jęcia nominacji na se
natora, a obecnie nominację tę przyjął; 

2) ogólne było mniemanie, że szef "Ozo
nu", gen, Skwarczyński, mianowany bę
dzie sena torem. a tymczasem nominacja 
padła na prof. Bartla. 

Pozycja prof. Bartla w życiu politycz
nym kraju zosIala więc do pewnego stop
nia wzmocniona, a nazwisko jego stalo 
się znowu "aktualne". 

Równocześnie żydowski "Nowy Dzien
nik" donosi: 

"W 'Varszawie uporcz:vwie obiegają 
pogłoski, że jeszcze przed sesją zwyczajną 
parlamentu IV listopadzie albo w grudniu 
na stanowisko premiera zostanie powoła
ny sen, prof. Bartel. Ma to być - wedle 
pogłosek - "osta tnie ostrzeżenie d la sp 0-
leczeJislwa w kierunku konsolidacji." 

Nowy dowód chaosu 
\V czasopi~mie "Zespół", będącego orga· 

nem najbliższych współpracowników min, 
Poniatowskiego, a więc pp. Krzyczkow
skiego, Bobrowskiego i in. wyższych u
rzędników Ministerstwa Rolnictwa. ukazał 
się następujący komentarz do ostatnich o
świadczeń min. Kwiatkowskiego: 

"Niemałą sensacją - pisze "Zespół" -
był wywiad z Par:\erewskim. w którym on 
w tonie przychylnym i pojednawczym o
mawiał możliwości wynikłe z oświadcze
nia KwiatkowskieISo. Ale, jak już w po
przednim tygodniu pisaliśmy, za słowa
mi muszą pójść czyny, Tymczasem w "Ga
zecie Polskiej" ukazał się wywiad puł
kownika Miedziń5:kjego z wicepremierem, 
którego treść - przynamy to szczerze -
nie wydaje się nam i>zczęśliwą kontynu-

. 
1 ECHA 
acją śmiałych słów, wypowiedzianych w 
Katowicach." 

Zachowawczy "Czas" uważa to wypo
wiedzenie się za pierwszorzędna, sensację 
pOlityczną, za pewne jako wyraz poglądów 
min. PoniatOWSkiego, a równocześnie do
wód rozbieżności w rządzie. 

"Konsolidacja 
dla konsolidacji jest niczym" 

Najnowszy numer organu grupy po
słów "Jutra Pracy", która zgłosi la swoje 
\vystąpienie z "Ozonu", tygodnik "Jutro 
Pracy", zajmuje się obszernie przyczyna
mi, jakie skłonily tych poslów do powzię
tego kroku. Prezes grup~', poseł Jan Hop
pc, w artykule pt. "I{jedy wychodzi lem" 
stwierdza, że "Ozon" jest pełen sprzeczno
ści ideowych i programowych", że "domi
nują tam skrzywione lub ironiczne lica" 
itd. itd. W innym artykule pt. "Tak by
ło ... " redakcja przytacza liczne listy swo
ich czytelników, zawiadamiające za.
rząd "Ozonu" o swoim wystąpieniu oraz 
szereg informacyj, obrazujących fakt roz
łamu, przy czym podano tutaj takie, te 
"stanowisko Zarządu Grupy Katolickiej i 
"Jutra Pracy" o konflikcie z OZN jest cał
kowicie zgodne" i że w obradach decydu
jących o wystąpieniu grupy posłów "Ju
tra Pracy" z "Ozonu" brał udział pre!':es 
tej grupy, poseł Zaklika. Jeden artykUł, 
poświęcony sprawie rozłamu, został całko
wicie skonfiskowa.ny. Poza tym skonfi
skowane zostały ustępy jednego z listów 
do redakcji, zamieszczonego pod rubryką 
"W oczach opinii". Listów jest kiłka. War
to z nich przytoczyć następujące (nie
skonfiskowane) wyjątki: 

"To co piszą gazety, te posła Budzyń
ski ego wykluczono z "Ozonu" to mu nie 
przynosi hańby tylko "Ozonowi". bo czy 
człowiek prawdziwy Polak, mote tam na
leżeć, gdzie kierują ludzie, którzy nie 
wiedzą co robią." 

Albo: 

3 
"Konsolida.cja dla. konsolidacji jest nl-! 

czym, a ta ostatnia "ozonowa." konsolida
cja chciała poltodzić rzeczy, które się go
dzić nie dadzą:' 

Tak sądzą o "Ozon ie" i jego roli ludzie, 
którzy byli m u bardzo bl iscy. Inna rzecz, 
że znani nic są bez winy i wiele zlego 
przy ich wspóludziale się stało. 

Tak wygląda "wolność" 
prasy 

,V wilellskim "Sbwio" czytamy: 

,,'" numerze 107 "Slowa" z dnia 20 
kwietnia rb. ukazal się artykuł pióra J. M. 
pt. .,Jak to było z marszem na Warsza
wę?". którego konfiskatę Sąd Okr~l!owy 
w Wilnie uchylił postanowieniem z dnia. 
29 k lViet.n ia rb, L. p, !<D/38. 

"Na skutek uchylenia konfiskaty redak
cja "Słowa" zam ieściła powtórnie powyt
szy artykuł w numerze 125-tym (niedziel
nym) "Słowa" z dnia 8 maja rb. 

"Tymczasem redakcje wszystkich pism 
warszawskich otrzymalv wczoraj z Komi
sariatu Rządu na m, Warszawę telefonicz
ne zawiadomienia, zabraniające jakiego
kolwiek przedruku powyższego artykułu, 
lub też wzmianek na temat podanych w 
tym artykule informacyj." 

Wiadomość "Słowa" jest wystarczająco 
wymowna. 

żydzi bez maski 
We Lwowie toczy się od kilku dni pro

ces 17 oskarżonych o działalność komu
nistyczną Żydów i Żydówek oraz 3 Rusi
nów. Na. przewcdzie sądowym wyszło na. 
jaw, te z pośród oskartonych Żydów kil
ku zostało wydalonych z wojska za sze
rzenie komunizmu. 

Jeden z takich wydalonych z wojska 
oskarżonych Żydów, Szaja. Kibryk, stwier
dza przed sądem, że dąży do rządów ro
botniczo-włościańskich. 

"s ę d z ia: - Czy panu odpowiada za-
powiedzenie rewolucji zaprowadzenia 
dyktatury proletariatu? 

O s k.: - Ja jestem za tym, za czym 
lud. 

S ę d z i a: - Lud wypiera się rewolu
cji i bolszewizmu - a pan? ° s k.: - Ja niczego się nie wypieram. 

P r z e w.: - A dąży pan do oderwania 
województw południO\\'o-wschodnich? 

O s k.: - Jestem za samostanowieniem 
narodów, a przede wszystkim narodu "u
kraińskiego". 

S ę d z i a: - Przecież pan jest Żydem, 
dlaczego więc interesuje się pan kwestią 
"ukraillską". a nie np. żydowską? 

O s k. K i b ryk: - Owszem, interesu.
je się i uważam antysemityzm, a zwła
szcza "getto", paragraf aryjski, akcję stra
ganiarską itp., za naj cięższą krzywdę i 
największe nieszczęście Polski." 

Typowy przedstawiciel rasy. która 
zmierza do "uszczęśliwienia." Polski. 

Nowa organizacja chłopska 
War s z a wa. (Tel. wł.) Byly po

seł Waleron, obecnie inspektor san10-
rządowy, dawny działacz Stronnictwa 
Chłopskiego, który przeszedł następnie 
do "sanacji", zapowied;d.ał, że przystą
pi do wyd,awania nowego pisma chłop
skiego, oraz do formowania nowej or
ganizacji Chłopskiej. Byłaby to chyba 
nowa forma łapichłopstwa. (w) 

Centralny komitet "Unda" 
w a r s z a w a. (Tel. wł,) Na zebra

niu centralnego komitetu "Unda" we 
Lwowie, które odbyło się w niedzielę, 
z,apadły uchwal y, poddające obecną 
politrkę kierownicŁ\>,'a bardzo ostrej 
krrtyce i wysuwające żądani,a autono-
miczne. (w) 

Oddalone zażalenie 
"Nowej Prawdy" 

War s z a w a. (Tel. wl,) Przed dwo
ma miesiąc.ami Sąd Okręgowy wydał 
decyzję o zawieszeniu dziennika "No
wa Pr,awda". Od decyzji wydawnic
two zgłosiło zażalenie do Sądu Apela
cyjnego. Na posiedzeniu niejawnYn1 
Sąd Apelacyjny postanowił zażalenie 
oddalić. (w) 

ReWizje u ludowców 
w Wielkopolsce 

We wsi Sułkowice w pow. Gostyń 
(Wielkopolska) policja państwowa 
przeprowadziła rewizję u wszystkich 
członków "straży porządkowej" Stron
nictwa Ludowego, poszukując ulotek 
strajkowych. W pow. krotoszyńskim 
przeprowadzono rewizję u wiceprezesa 
Banaszka w Nowymfolwarku i u se
kretarza Machowskiego w Lutognie
wie. (PA A). 
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Za "funt kłaków" każą płacić sobie dziesiątki tysięcy złotych! 
Znany w Polsce ze swej niezwykłe] 

oŁwarlości i odwagi b. marszałek 'Yoj
ciech Trąmpczyński zamieścił w tygo
oniku "Prosto z mostu" artykuł pt 
"Precz z synekurami!". 

W artykule tym zajął się po raz 
wtóry rabunkową gospodarką w spół
kach akcyjnych w ogóle a w cukrow
Ilictwie w szczególności. Po raz pierw

'szy b. marsz. Trąmpczyilski jnko poseł 
przed kilku laty ostro zaatakował w 
S~jmie synekury w cukrownictwie 
Czcigodny autor stwierdza, że z powo
jennych polskich przedsiębiorstw ak
cyjnych w krótkim czasie runęło prze
szło 90 pct! Przyczyną tego było to, że 

-
Notowania giełd 

zbożowo-towarowych 
B y d g o s z c z, 10 maja. Żyto 20,50- 20,75; 

pszenica L st. 2,i -2.i . ~0 . II. st. 21-24,50; jp,cz
wień L gat. lUO- l7,n, II. gat. 17 ,2~-17.50 
owies 17.50-18,00; otr~by żytnie 13,:50-11.00 
otręby pszenne m. 14,73- 1:i.25 Hr. 14,2~-14,7:i 
gr, 15,23-16,00; ml]ka żytnia 65'/, 30,;;0-31,00, 
milka pszenna 6~", 38,50 -39.:;0. 

K a t o w i c e. 10 maja. Żyto 21- 21 .50; psze
nica cz. 27.75-28,00, jeun. 27-27,50, zh. 26.:;0-
27,00; jeczmi()t\ prz!'m. 18- 18,30, past. 17.;)0-
17,75; owies jedna 21.2;)-21,75, zb. 20,50-21.00; 
otręhy żytnie 1~.7.3-13.2~; otręhy pszenne gr 
l~,:)O-l(j,OO, śr . 14-14,50. Dl. 13- 13,50; maka 
żytnia w'/, 30.50-31.00; mąka pszenna (jj'/. 39-
39,;;0. . 

L w 6 w , 10 maja. Żyto I. st. 19,7~-20.00, II 
st. 19-19,2;;; pszenica cz. j. 26- 26,25. zb. 21>
:?5,25. biala jedno 26,50-26,75, zb. 2:).:)0-2~.75 
j;'czmieli Drzem. 16.7'>-17,2:), past. 15,7:\-16.00 
owies I. st, 20-20,2'>, II. st. 18,iiO- 19,OU; otrr,by 
żytnie 12,23-12.;;0 ; otręuy pszenne gr. 13.23-
13,50: śr. 11,50- 12,;;0. m. 12,7:3-13,00; mnka Żyt
nia 6:)", 30.50-31,00; lllllka pu('nna 65'" 30,;;0 
-40.00. 

L ó d Z, 10 maja. Zyto 21 ,25- 21,75: pszenica 
27,-21,50. zb. 26,50-26,75; ję('zmiell przem. 17-
lS,OO; owies jedno 21.2:)-21.i50. zb. 20.50-20,75; 
otręby żytnie 13.75-14.00; otreby PSZf.'nne sr 
14-14,25, gr. 13.75-14,00; milka żytnia 65'/, 20,50 
-30.00; m~ka psz()nnn 6:;'/, 39-40.00. 

\V n r s z a wa. 10 majno 7,yto J. st. 22-
22,25; pszenica 2 ,;;0-29.00, jpIln. 28 .. ~0-29.00 
zb. 28-28,:;0; jęczmiEfl I. st. 18.2,i-18,:iO, II, st 
17,2:5- 1R,00. III. st. 17.50- 17,7;;; owies I. st. 
!!1,~9-22,00. II. sto 20-20,50: otręhy żytnip 14-
11)iO; otręby pszenne gr. 16- 1(1.,;0, ~r. 14,30-
1~.00. m. 14,:;0-15,00' mąka żytnia 6;;", 2975-
30,2;); milka pSZCllna w'" 38- 40.00. ' 

losowanie 3-pct. Premiowej 
Pożyczki Inwestycyjnej lem. 

<Bez gwarancji). 

Drugi dzień losowania z dn. fi maja. Pierwsz8 
liczba oznacza nr serii, druga nr obligacji. 

Trzeci drz:iet\ losowania z dn. 7 maja. Pierwsza 
Jiezba oznacza nr Berii. druga nr obligacji. 

Po 500 zł - 10-39 14-22 114-28 160-111 196 
In !!51- 5 479-1(\ 56S-6 676-22 r.3.3-22 741-5 
!J17-30 1002-251006-161172-22 1244-28 1252-5 
1264-30 1212-16 1203-25 1450-25 150.3-16 1558 
-n 1590-28 1508-30 1811-5 1827-16 1930-16 
2(\12-39 2032......(\ 2036-22 2088-5 2092-39 2621-
16 2692-39 2766-39 281.'5- 39 2 6ll-30 2934-30 
sa73--28 3261--22 3507--2~ 3621--22 3769--ilO BiRS 
- -22 3836-6 381l3-6 3041-16 4004-16 403ft-a O 
4069-6 4159-25 4327-39 4,'i1fi-16 4!'j:)8~30 4633 
-5 464:;-30 mm- 22 482:;-5 51\:>4-16 5371-16 
5~14--6 5417--16 ~428--22 5:;31--28 1>:537-5 55il7--6 
5579-22 584- W25-5 56)17-5 :'677-5 5751-80 
5008--16 ó921--30 5977--5 0012--16 6058--6 6145-
Sl) 6204-2:) 6207-5 6219-;; 11:114- 6 6.3:;4-25 Sll97 
-6 6378-5 6622-111 6787-28 6S00-ilO 6S10-16 
681l0--39 10,38--22 7173--a9 7a:;6--39 7361--16 7367 
-i; 7488-ilO 7.;16-30 7.38.;-6 7nl-22 7788-28 
7~38-5 1939--25 7098-28 812:1-30 8ll99-39 812fl-
5 8163-28 8474-3g 86i!4-2R 86a;>- 6 R702-30 8726 
-,; 8766-311 8871-22 894:i-28 89i8-fi !J0~4 -~ !lO~8 
--22 9086- 6 90R6-30 9205- 22 929(1-28 9301l- 6 
9361-22 947:1- fl !)~19-2.; 914:;-:10 9782-:1!l 9804 
-39 9942- 6 !HN5 -5 1014!l- 6 101110-;' 102R2- 28 
10331-30 10378-16 10428- 30 10HiIl-2.; 10488-1fl 
10.".'51-25 10823-6 10978-3h 109,8-2::: 11270-30 
lt':H3-2,; 11424-2~ 114~0 - 6 11fl.")I)--22 1171~-ao 
1217:5-5 121.4-2 12262-- 5 12il(;0-~0 12487- 1f1 
121 0-39 12.;90-2.i 12fill:; -2;; 12i84- 1i 12818- :10 
128.;1-119 12916-22 12010- 28 12979-2:; 1:102.; - 2:; 
n12:)-22 1:1151-:; 13214-25 13304--28 l:l39ii-22 
111fi10-30 13616-28 1~668--39 13G!l7-3!) la784 - 2S 
1;1!l69-39 14008-22 1416:>- 28 14117-22 14190- 22 
14309-16 11117-39 11126- 5 14133- 2:; 14JR!J -5 
14;;09-16· 1 ·n;;5--2~ 1~fi03-25 Ufi40- H 14G46-1r. 
1479.')-5 14&'13·-22 1~218 -22 1:;lll1-28 1:)341 - 28 
l .;341-- 2~ 13626- 6 15(;3'< - 2~ 1.'i73.i--28 159(111-25 
1G007-22 16078- 16 16119 6 16128-6 1/11415-39 
1r.184-5 162!'1 - 3\l lflZ42- HI 16:107- 25 16371-:19 
164~7 -6 16473-1) 16611- 2,; 1(W.s;;- :; lilll90 ·-S 1 fl697 
--28 16730--39 H\RliO-28 17-;24- 22 17722-30 181 a4 
--16 18222--5 18n~O --25 ~8421 2:) 18411--39 18S77 
-5 l 827-2~ 1'lQij-30 19907--30 1922J-2;; 19247 
--3 1932'l- ~0 19~1i2-G 1nfiO~-6 19, 71 - 39 200111-
2" 20020- 2:) 20017 -28 20112 -28 20197- 30 20216-
~9 202.)1-;' 20~41-2S 20~(i:; - 28 20~91-30 20496-
23 207(;2- 16 2079:;-16 20~27 - 28 208..":\-22 21179 
-39 21249-23 21~73-5 21·1~4-- 6 21.;78-16 21;'87 
~Z2 2lfj18-2~) 218GI-22 21881-2.i 220a7-39 2~OJ3 

'-- 16 220~8--30 221~1--6 21247--22 2~~Ga--30 22~21 
- 28 2n}Q-2:; 224H7 -39 22:;14--~9 22.i79-30 22t:0!i 
-'-25 22(;:;2-22 22i1l8-:10 :.'21/;4-10 :?'2i68-6 22783 
-16 2288;;-6 22 3 22 22~;;-28. 

albo od razu były spółki oparte na o
szustwie, albo o ile był jakiś zysk, to 
go rozdrapały "szanowny zarząd i wy
soka rada nadzorcza". Ta ostatnia 
praktyka ebploatacyjna zagnieździła 
się na dobre w przemyśle cukrowni
czym. 

Do jakich nadużyć dochodzą syne
kurzyści, o tym pisze autor następu
jąco: 

"Znamy cukrownię, w której rada nad
zorcza składająca się z 6 osób, w tym kil
ku milionerów, ka~e sobie corocznie z gó
ry, jako koszta handlowe, wypłacać 42000 
zł, poza normalną tantiemą - i to za imi
tację pracy, która nie warta jest ani funla 
kłaków. 

"Gorszym jeszcze skandalem, ni~ pobo
ry tych pasoż.ytów w radach nadzorczych 
są bezw lydne pensje, ktćre katą sobie 
wypłacać zarządy i dyrektorowie cukro
wni". 

złotych rocznie, do czego dochodzi wol
ne mieszkanie, samochód itp. W ten 
sposób jeden dyrektor kosztuje więcej 
niż 3 lub 4 ministrów. 

\Vskutek tych bezczelnych praktyk 
cena cukru oczywiście nie może być 
obniżona. Artykuł swój kończy autor 
stwierdzcni em, że publikowanie na
zwisk rekinów akcyjnych i darmozja
dów oraz sum, jakie pObierają, przy
czyniłoby się do poprawy st~sunków. 

Podzielając zupełnie powyzsze sta
nowisko, od siebie dodajemy i stwier
clzamy: 

praktrki dyrektorów i rad t;adz~r
czy ch, obławiających się w setkI tYSIę
cv złotvch uważamy za czyny sprzecz
n'e z iriter~sami narodu i za najpospo
litsze przestępstwo; 

postępowanie to dyskwalifikuje. ~o
raInie tych ludzi i to tym bardzieJ, Je-
śli są Polakami; . 

oszustwem wielkim jest pobierać za 
Autor stwierdza dalej, że praca dy- nic krociowe sumy, równie jak jest 

rektora jest po prostu minimalna i oszustwem w rozumieniu prawa sprze
trwa w roku tylko jeden miesiąc, tak daż rzeczy bezwartościowej jako war
że corocznie ferie kierownika wynoszą tościowej; 
11 miesięcy. Pensja jego nie powinna nadużycia te wytępi rząd narodowy 
więcej w~'nosić niż 1000 zł miesięcznie, w sposób skuteczny i definitywny i 
czego wymaga sprawiedliwość spolecz- dlatego właśnie w t~Tch sf~rach ~a 
na, skoro np. pensja sędziego okręgo- róv,rnie zaciętych wrogów, Jak wśrod 
wego zaczyna się od 368 zł! Tymczasem I ż~'do-socjal-komuny. . '. 
przeciętne pobory d~Tektora cukrowni Do zagadnienia pracy I płacy. ]e-
wynoszą dziś w gotówce okolo 80.000 szcze powrócim~r. (Jr) 

NiniejS1.ym ogłaszamy dla czytelników "Orędownika" subskrypcję na tanie 
wydanie słynnego dzieła 

ROMANA DMOWSKIEGO 
pod tyt. 

z portretem i ~yciorysem p.utora, razem około 500 stron druku cużego formatu, 
: cenie tylko zł 2,50 za egzemplarz brosz., a zł 3,90 za egz. \V ozdobn opr. plóc. 

Celem zamówienia tego dt:ieła prosimy wypełnL załączony l· upon i wysłać 
jako druk .. ajpóźniej do Jl'ia 20 maja hr., wtedy bowiem nieodwołalnie zamkniemy 
suhskITPc.ię, ustalimy wysokość nakładu i rpzpoczniemy druk dzieła, ~o potrwa 
okolo 3 miesięcy, po crym roześlemy książkę J1l'cnumel'atorom. 

A. Gmachowski I Ska, Częstochowa. 

Zam6wienIe. Do Spółki Wydawniczej 
Antoni Gmachowsk! I Ska 

Częstochowa, DąbrowskIego 59. 
egz. bez oprawy. . Niniejszym zamawiam .•• , I • J • • • taili ego wydama 
egz. \V oprawie 

.. P.Glityka Polski ł odbudowanie t;loństwa" ROMANA DMOWSKIEGO. 
Pierwsz&, ratę w sumie ....... wpła cam jednocześnie na konto PKO. n:' 309593, 

a następnie dwie raty po zł .••••.• zobowiązuję się wpłacić w czerwcu i l:pcu br. 

--_······ __ ·_· ··_··_·· ··········· ·· ·(imi·ę··i···nii .. i~~;is"k·(jy············· __ ································· ... 

···················,·_··_·······rmfej"sc(;~~;oś"ćj· __ ·_~ ··_-_·_· __ ··_··_·· .. (po·czta···~·:ig"i:···u·ii"caj·· ····· · ....... -._ .. _. 
Data Czytelnie 

Ulgi dla inwestYCyj przemysłowych 
Z ohszernych ulg podatkowych ko

ł'zystało dotychczas na calym obszarze 
kl'aju budownictwo mieszkaniowe. Je
~Ii zaś cho(]7,i o inwestycje przemysło
\\'e, to polit~'l\a podatkowa pl'emiowała 
trgo t.\·pu przeclsięwzil;'cia t~'lko w pew
Ilych rejonach, a więc np. w tzw. "trój
kącie bezpieczeJlstwa" (ustawa z 19~8 
ruku) i na ziemiach wschodnich (usta
wa z 1936 r.). 

Nowa ustawa o ulgach inwestyc~'j
nych, niedawno opublikowana, kodyfi
kując wsz~·"tl{ ie te odrębne akty praw
ne, wprowadziła nie tylko rozszerzenie 
i pog!E~hien ie dotychezasow~rch ulg po
datkowych dla t~'ch rejonów, ale po 
raz pierwszy przyznała znaczne przy
wileje dla szeregu ważn~'ch inwestrc~'.i 
pl'zem~'słow~' ('h i komunikacyjnFh, 
(Iolwnywanych na całym obszarze 
kraju. 

Kowa ustawa przewiduje ulgi po
datkowe dla osób, które prowadzą 
k~ięgi handlowe, jeśli: 

a) podejmą poszukiwania górnicze, 
zmierzające do uzy'kania produkcji 
rud i poczynią nakłady, związane z za
łożeniem i uruchomieniem kopalni; 

b) założą przedsiębiorst,ya hutnicze, 
koksownie, alho istnicjące przedsię
hiorstwa tego rodzaju ulepszę. lub po
wi~kszą; 

e) w~'hudują w rafineriach nafty 
uJ'Ządzenia do otrzymywania wysoko
gatunkow~'ch pal iw i olejów, albo wy
bUdują lub powiększą. gazoliniarnie; 

d) założą przedsiębiorstwa lotnicze 
lub lotniska, zbudują han.gar~'. dworce 
le tnirze, stacje obsługi lub warsztaty 
letnicze; 

e) zbudują garaże, stacje ohsługl , 
warsztaty napra, .. ' y pojazdów mecha
I'iczn~"('h, stacje i dworce postojo''''e dla 
autobusów; 

f) zlmtlują koleje uż~'tku prywatne
go o "ilniku mechaniczlwm. 

Ulgi dla pr7.edsi~biorst'w wyżej wy
mienionych polegają na: 

• 

!?e~j~~r~; ~:.~!~~~~~~~!I l 
Lódź, 6 Sierpnia 2, tel 118·33. 
Przyjmuje 9-12 i 3-9, w niedzielę: 11-12. 

1) prawie potrącenia kosztów inwe
stycyj z dochodu podatkowego; 

2) zwolnieniu od opłat ~temp~owy~h 
p:sm, stwierdzających zawlł~zame społ
ki odnośnie kapitału zakładowego, 
przeznaczonego na inwesty~je oraz 
pism, stwierdzających nabyCIe grun
tów, potrzebnych do powstania lub po
większenia wyżej wymienionych przea.
siębiorstw. 

Ulgi powyższe służą z mocy praw~. 
Płatnik ubiegający się o ulgę moz.e 
składając zeznanie o dochodzie potrą.
cić koszt dokonanych nakładów. 

Ustawa upoważnia ministra skarbu 
do ustalenia dodatkowo, drogę. rozpo
nądzeń, inwestycyj, którym służyć bę
dą analogiczne ulgi podatkowe. 

Pamietać należy, że niezależnie od 
wymieni.~nych inwestycyj przemysło
wo-komunikacyjnych na obszarze ca.
h'go kraju, z ulg podatkowych korzy
sta również budownictwo mieszkanio
we, nabywcy pojazdów mechanicz
nych, nabywcy akcyj i udziałów przed
siębiorstw, którym przysługuje prawo 
do ulg. 

Pewne ulgi podatkowe na terenie 
całego kraju prZYSługują również 
przedsiębiorstwom elektryfikacyjnym 
na podstawie rozporządzenia z 1933 ~ r. 
o popieraniu elektryfikacji. _ 

------,-----------
Do Lwowa na zlot! 

Jak przed 20 laty tak i dziś woła 
Lwów i zaprasza gorąco na swój Zlot 
sokoli który odbędzie się w dniach 4--
6 cze;wca. Ongiś krwawił się Lwów, 
prężyły się ramiona nieletnich nawet 
obrOllców a znużenie wytrącało broń z 
ręki. Wó'wczas z odzewem najpelniej
szym spotkał się Lwów u Wielkopolski; 
wówczas ta sama Wielkopolska, która 
ledwie sama uporała się z powstaniem, 
ledwie zaprowadziła u siebie porządek 
i zorganizowała armię, śle swe boha
terskie zastępy z od'lieczą nie same~~ 
już miastu ale calej Małopolsce, by Jej 
skarby naturalne a jeszcze bardziej jej 
ofiarną ludność polską oddać w posia
danie jednej .Ojczyźnie. 

Dzisiaj gotuje się Lwów do Zlot~ 
sokolego, Zlotu Dzielnicy Małopolskiej 
z udziałem Sokolstwa innych Dzielnic, 
bo Sokolstwo to jedna rodzina. Jednak 
na tym poprzestać nie możemy. Nie 
możemy święcić 20-tej rocznicy Obrony 
Lwowa, nie możemy rozpamiętywać 
jej znaczenia nie mając między sobą 
tych, którzy tak wydatną okazali nam 
pomoc. Dlatego Lwów wzywa i prosi 
wszystkich tych, którzy brali udział w 
''''alkach o Lwów i Małopolskę, by zja
wili się w sokolim Zlocie i to zarówno 
tych, którzy tkwią obecnie w szeregach 
sokolich jak niemniej tych, którzy 
znajdują się poza organizacją sokolą, 

,by zechcieli brać udział w radości, jak 
ongiś brali udział w nieszczęściu. 
Lwów chce im również zlożyć hołd, 
chce przypomnieć dzieCIOm naszym ów 
przykład ofiarności Wielkopolski. 

Zadaniem Zlotu jest obok uczczenia 
rocznicy Obrony Lwowa, obok złożenia 
hołdu poleglym i żywym, jeszcze wy
c\Jo\\'a\\'czy czynnik urabiania charak
terów naszych przyszlych oby",ateli. 
Zawołaniem zlotowym jest MaŁka i 
Dziecko. Dziecko jako obrot1ca Lwo
wa - to orlę nieletnimi rękami dzier
żące wówczas karabin - MaŁka jako 
jego wychowawczyni i jako wycho\\'a'\' 
czyni przyszłych pokoleń. Zrozumiało 
ten wzniosly cel Zlotu sokolego cale 
społeczeństwo i cale weźmie udziai 
przez swoje orss-anizacje w potężnie za
powiadającej się manifestacji. 

Dlatego to Lwów \\'0 CI do całej Pol· 
ski - wola szczególnie do tych, którzy 
walczyli o jego pol "kość. o jego do Mn
cierzy przynależność. V.,rierzy.my, że 
\Vielkopolanie, jak przed 20 laty, sŁaną 
do apelu i stwierdzą swoją obecnościi\ 
jak drogi jest poznaniakowi Lwów. a 
lwowianinowi - Pozna!'l. St\\'ierdzf\, 
że \Vil?lko- i Malopolska są tylko na
zwami różne, a jednakie służbą, duo 
chem i ideą. 

(-) DR MARIAN WOLAi'JCZYK 
prezes Dzielnicy Małopolskie' 
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p O Ń C Z O C H ~ . ~~~~~~~ 
Aparały - Radiower gramolony 
maszyny do szycia. maszyny do pisania, przybory elektro· 
techni"znc, kupuje ~ię najtlIniej w p..ujsŁarszej firmie 

radioweJ 

RESZTKI Światowej sławy, orygillalne 

~ 'Vi,'wki" m"" 
w różnych gatunł\8en Ol'az skarpetki. teDfsówki J l P 

poleca P. '1'. Kupcom 
EmWIł" wł.4e. M. WŁOOARCZAK, Wrocław.k. 31. 

JJ t.l.rOD 36-83 nr 9682.3 

EDWARD GŁOWACKI, Ł6dź, Zakład krawiecki W.OLEKSJEWICZ 
ul. Piotrkowska Dr. 102. I 44U ŁÓD Z, Sanocka 14, tel. 189-65 
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duiy tV Y bór na ubrania 
mt;skiei palla oraz wełny 

damskie poleca 

A. Wasilewska 
ł.ódź, N.wrot 13. 'feUcie z bramy 

., 7~18 

;r We~łfaJi~ 
odpowiadają wszelkim wyma' 
ganiom. Pro.pekty linforma· 
cje przez .. P R I M A R li S" 
Pozno6, Skośna 17. z ~~ 525 
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polskiej, obok Śniatynie.. "Cel" wylQ.do
wał w Mariarce pod Kołomyją. o godz. 
12,30 w dniu 9 bm. 

Dotyc"c~as tf1ylqdowalo osiem- balonótc Miejsca Ię.dowania pozostałych ba-
lonów ustalone zostanę. za dwa albo 

T a r n ó w (Tel. wł.) Dotychczas na- miejscowości Lużany. "Mościce" wy- trzy dni, ponieważ kilka balonów wy-

Krajowe zawody balonowe 
,. aesz!y wiadomości o następuJących hd.- lądował w Czechosłowacji wNiżnie lą.dowało koło Śniatynia w niewiel

lonach, kŁór6 wylądowały w dn. 8 i 9 \Varcckiej, naprzeciw Lawocznej w I kich odległościach od granicy, dokona
bm., hiorących udział w krajowych za- pow. doliniailskim. "Pozn.ań" wylą.do- ne więc muszą być dokładne pomiary, 
wodach balonowych o puchar im. płk. wał w Rumunii 300 metrów od granicy wykawjącc dlugość przelecianej trasy. 
Wal'liw\\'icza. Balon ,.Lódź" \V Pocharach 
kolo ~1ikulszczyzny dn. 9. bm. o godz. 
3,'10, "Syrrna" w '.Vyszkowie pow. Stryj 
nad granicą czechosłow. dn. 9. bm. o 
godł.. 0.10. "Legionowo" \V gm. Stecowo 
pow. Sm ietyn. "Sanok" przy stacji 
Sm iatyli -Za!ucze. "Gryf" \\' Budziszy
nie po\\'. Rzeszów dn. 8 bm. o godz. 
20,05. "I\ato\\'ice" w Zaluc:w przy gra· 
nicy rllIrlllliskiej dn. 9 bm. o godz. "Ma· 
zowsze" \V SerariJicach kolo Horodenki 
dn. 9 bm. o godz. 5.:58 i "Mesh"in" w 
'.Vesolej pO\V. Brzozó\V dn. 8 bm. o godz. 
20.10. 

'.Y a r s z a wa. (Tel. ,'.'l.) "Pomorze" 
z I baonu balol1o'Yego wylądował 14 ki
lomctl'ó,y od granicy rumuilskiej w 

Nie zdjęto krzyży 
War s z a w a. (KAP) "Glos Nauczy

cielski" donosi , że wiadomość podana 
w dziennikach , jakoby w biurach ZNP 
zostały zdj.ęte krzyże, nie odpowiada 
rzeczywistości. Start balonów do krajowych Zawodów Balonowych o puhar płk Wańkowicza 

Echa procesu inż. Doboszvńskiego 
gowego, jako sądu mIejsca popełnie
nia czynu, wpłynął akt oskarżenia 
przeciw p. Kocwie. Akt oskarżenia za
rzuca b. świadkowi fałszywe zeznania 
w procesie (art. 140 k. k.) i fałszywe 
oskarżenie (art. 143 k. k.). Podpisał akt 

Świadek '* procesu in~. Dobos'*yńskiego, Teodor Kocwa, sta
nie przed sqdem- ~a fals~we ~e~nanie i fa's~we oskał'~e1tie 

Lwowskie "Słowo Narodowe" dono
si, że został już doręczony akt oskar
żenia p. Teodorowi Kocwie, znanemu 
świadkowi z procesu inż. Doboszyń
ski ego. 

Jak wiadomo p. Kocwa zeznawał 
w procesie o wyprawę myślenicką o 
stosunkach panujących w Myślent
cach i Dobczycach, a szczególnie o 
działalności starosty Bassary l prz()
downika P. P. Darłaka. W czasie ze
znań doszło do starcia słownego z pro
kuratorem Olszewskim, który też za
rządził później aresztowanie śwd. Koc-

Pok łuta dłutkiem 
na cmentarzu 

wy pod zarzutem fałszywych zeznań. oskarżenia prokurator Olszewski. 
P. I{ocwa przesiedział w więzieniu ()- '.Vyznaczenia rozprawy należy się 
koło . trzy tygodnie, nim ukończono I spodzjev,ać na pierwsze dni CZel'wca 
przeciw niemu dochodzenia. ro. O1'lrony podjął się adw. Adam Ma-

Ostatnio do lwowskiego Sądu Okrę- cieJiński ze Lwowa. 

"Minister" Michalski i "wygodzenie 
bezprocentowe" 

Po.~yc~yl 2500 ~l, a oddal tylko 1500, bo weksel ~ag;nttl 

War s z a w a. (Tel. wł.) '.V proce
sie Idzikowskiego, Sąd przesłuchiwał 
dalej świadków, m. i. ppłka Władysła
wa Kycia, który był w bliskich sto
sunkach z osk. Michalskim. 

ne zamówienia dla "FrampoJu" 
sl\\'iel'dził, że roboty ",ykonała firma 
na kredyt. Świadkowi tłumaczono, że 
\ 'spółwłaścicielem "Frampolu" był 
"minister" Michalski. 

G n i e z n o. (Tel. wł.). Dziś przed Świadek ten swego czasu pożyczył Zeznawał dalej były naczelnik wy-

działu lasów ordynacji Zamoyskich, 
Józef Potocki, który opowiedział o 
transakcji między "Frampolem" a or
dynacją. "Frampol" zakupił pewne 
cięcia w lasach Zamoyskich. Tran
sakcja brła na kredyt i suma nie zo
staJa u)'rglllowan.a. (w) 

święto narodowe Rumunii 
B u kar e s z t. (A TE). Rumunia 

obchor\zi dzisiaj swoje święto narodo
we: 72 rocznicę zjednoczenia księ~tw 
Molda\vii i Woło!"zcz\'Znv i 57 roczni
cę proldamowania krófestwa Rumu
nii. W związku z tym odb~'wa się w 

I Bukarr"u'ir \Yielka parada wojskown. 
i rewia, którą odbiera osobiście król 
Karol II. 

Chodnik zawalił się w kopalni 
J{ a t o w i c e. (Tel. wł.) YV podzie

miach kopalni "D~brówk,a Śląska" w 
:Malej Dąbrówce na gł~bokości 110 m 
zawalił się chodnik, przy czym siedmiu 
górników zostalo odci~tych od ",yjścia. 

'Vszczęta natychm iast akcja ratun
kowa doprowadziła już po gocl;r,inie do 
uratowania wsz~'stkich siedmiu górni
ków. 

Katastrofa samolotowa 
p a l' y ż. (Tel. wł.) Obok Lyonu wy

darzyła się we wtorek katastrofa. Sa.
molot wojskowy, który odbywał lot 
ćwiczebny, spadł z dużej wysokości, 
rozbijając się zupełnie. Pięciu ludzi 
załogi zginęło na miejscu. 

"Ty pójdziesz górą ... " 
W Jaśle mieszka p. dr Z., dyrektor jed

nej z tamtejszych kopalń, który swego cza
su jako oficer służył warmii austriackiej 
z obecnym królem albańskim Achmedem 
Zogu i z nim się nawet przyjaźnił. Z oka
zji nie dawnego ślubu króla albańskiego dr 
Z. posłał mu życzenia jako dawny dobry 
znajomy i otrzymał od króla Zogu I na to 
bardzo serdeczne podziękowanie. 

"Rękopis" Sienkiewicza 
w Warszawie niejaki Chaskiel Woli

bórski rozgłosił w kołach zbieraczy osobli
wości, że posiada na sprzedat rękópis ja
kiejś powieści Henryka Sienkiewicza i to 
rzeczy rzekomo całkiem nie znanej. Zna
lazł tez w końcu nabywcę, który mu dal 
za rękopis 10 tysięcy złotych. 

Charakter pisma jednak okazał się bar
dzo zręcznym fałszerstwem , zaś treść jest 
zaczerpnięta poprostu z jakiejś powieści 
Aleksandra Dumasa i nie ma absolutnie 
nic wspólnego z twórczością zmarłego po
wieściopisarza. 

Sprawą ta, zajęła się policja. 
południem około godz. 11 na cmenta- mu 2.500 zł. Było to t~'powe .,wygodze
rzu św. Krzyża w Gnieźnie rozegrała nie bezprocentowe". Z kwot~r tej Mi
się krwawa tragedia na tle nieznanych chalski zwrócił świadkowi 1.500 zł, 
na razie porachunków natomiast 1.000 zł nie oddał, gdyż we-

Niejaki Józef Boguniewski z Gniez-' ksel zaginął: I{ycia znał ró~vnież. ad",. 
na napadł na znaną i za komunizm I ~roskopfa .leszcze z ~zasow glll~na
już karaną Marię Boguniewską z zJ.aln,Ych. 'V YVarsza~Tle stykaŁ SIę z 

Szaleniec zamordował 7 osób 
Kres ~b,,.od'ł'l;o'łn lJOlo~ylQ dopiero ~astr*elellie s~alelica 

Gniezna i począł jej zadawać straszne mm t~' lko sp0.radyczme. , 
ciosy dłutkiem po całym ciele, w . ~wla?ek l\flel~ał Ryzyk, wspolwla-

O s l o. (ATE) W miejscowości '.Vaa
lere, koło granicy szwedzkiej, w tygo
dniu ubiegłym miał miejsce fakt nie-szczególności po głowie. śCIclel fll·m~'. ktora wykonywała pew-

W bardw ci~hlm stanie odwiMło ~~~~~~_~~~_~~~~~~~~~~_~_~~~~J~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~ 

Boguniewską pogotowie ratunkowe S k ł P h 
do szpitala miejskiego. Policja prowa- Z O a O w s z e c n a 
dzi dochodzenia. (br) 

Cofnięta dymisja 
War s z a w a (Tel. wl.) Prezes 

Związku Izb Przemysłowo-Handlowych 
Klamer, który niedawno zglosił swoją 
dymisję, cofnął swoją rezygnację. (w) 

przy Gimnazj_m i Liceum 

Zgromadzenia Kupców m. Łodzi 
ul. Pr. Narutowicza 68, tel. 115-31 

Przyjmuje codziennie zapisy kandydatów. 

zwykłego szaleństwa, które przypomi
na do złudzenia egzotyczny "amok". 

Miejscowy rolnik, mężczyzna 27-1et
ni, rzucił się na swego ojca, którego 
zarąbał siekierą. Gdy są.siedzi zaalar
mowali żandarma i ten przybył, aby 
aresztować szaleńca, rzucił się on na 
przyby~go, ranią.c zarówno jego, jak 
szofera ambulansu śmiertelnie. Na.
stępnie pobiegł do domu swego przy. 
jaciela, któremu odrąbał głowę, a wre
szczie zahił jeszcze dwu żandarmów i 
lekarza, który z żandarmami chciał 
!'krępować szaleńca kaftanem bezpie
czeńst",-a. 

Obawiając się dalszych zbrodni, 
mies7,kańc~' wsi zastrzelili szalonego 
zbrodniarza. 
~~~~,~,~~~~~~~~~~~~~~~ 

Czytajcie i abonujcie 
"Jluslracie Polską"l 

Bez[enne skarby leżij na dnie Dunaju 

W biegu sztafetowym 7 X 200 w Łodzi 
irwllcię:lIla s:laleta K. P. Zjedn. Na zd~
tiu zau.:odnik Zjedn. Starosta na mecie. 

Bitwa na Dunaju - Gdzie zatonęły dwie galery1 - Czy poszukiwania dadzą spodziewane 
rezultaty 1 

'.Yęgierskie kola naukowe zajmują. I stały napadnięte przez zwolenników 
się już od dawna kwestią, gdzie znaj- I Zapolii, pod wodzą nadżupana Pawła 
dują się bezcenne skarby, które po Kuna; dwie z nich zostały zatopione. 
śmierci króla Ludwika II w r. 1526 za- Dziś zdaje się być rzeczą pewną., że 
topiono w Dunaju. Archeologowie wę- galery te zatonęły w Dunaju pomiędzy 
gierscy wyrażają opinię, że pozostało- Parkanami po stronie czechosłowac
ści po zatopionych skarbach królew- Idej a pomi~dzy Ostrzyhomiem po stro
skich muszą spoczywać dotą.d jeszcze nie węgierskiej. Reszta galer dotarła 
w łożysku Dunaju. szczęśliwie do Bratysławy. Znajdujące 

Po bitwie· pod Mohaczem królowa- się na nich skarby i narodowe relikwie 
wdowa Maria usiłowała zabezpieczyć wQgierskie dostały się później do \Vie
przed nawałą turecką skarby, nagro- dnia. Zrobiono wtedy dokładny spis 
madzone w pałacu królewskim. Skar- owych skarbów, znajdujący się do 
by te załadowano pośpiesznie na gale- dziś jeszcze w archiwach pańshyowych 
Ty, które wysłano 1!' kierunku Brat y- w Wiedniu. Zdaniem uczonyeh WTaZ 
sławy. W drodze jednak galery te zo- z zatopion) mi okr~tami musiały pójść 

na dno skarby bezcennej wartości. 
Kwestią wyłowienia z dna Dunaju 

owych skarbów zajmowali się już od 
kilku lat kapitaliści amerykańscy, któ· 
l'zy na ten temat prowadzili pertark
tacje międzynarodowe. Nie doprowa
dziły one jednak do żadnego rezultatu. 
Obecnie mieszkańcy Ostrzyhomia ujęli 
rzecz całą w swoje ręce, w związku z 
czym przeszukane bQdzie w najbliż
szym czasie łożysko Dunaju aż do Par
kanów - rzecz prosta za zgodą władz 
czechosłowackich - a to w celu zna
lezienia zatopionych galer królowej 
węgierskiej Marii, wdowy po królu 
Ludwiku II. 



KRONIKA PABIANIC 
Z tycia Mężów Katolickich. W nie

dzielę ub. o godz. 5 po poł. odbyło się 
pod przewodnicj wem prezesa p. Majew
Rkiego miesiE:c:r.ne :r.ebranie Stow. r.rężów 
J{atolickich przy parafii św. Mateusza. -
,\Vobec licznie zebranych członl,ów refe
rat nt. "Placa" wygłosił p. Sobański. Nad 
reff:ratem wyłonila się cieJmwa dy kusja. 
.\V kOlicu zebrania omówiono sprawy we
wnętrzno - organizacyjne. 

\Valne zgromadzenie nowego Cechu 
Krawiecitiego. ChrześcljaI'lski Cech I\ra w
ców i Pokrewnych Zawodów otrzymał w 
tych dniach zatwierdzenie statutu. \Y 
związku z tym odb~dzie się w niedziel~, 
dnia 15 bm. w lokalu resursy rzemieślni
czej przy ul. Narutowicza ' 4, pierwsze 
wa Ine zgromadzenie, na li:tórym będzie 
dokonany wybór nowych czlonków Za
rządu Cechu. 

Wykaz Cechów zalegalizowanych 'tV 
Pabianicach. Według wykazu Izby Rze
mieślniczej następujące Cechy rzemieślni
cze zalegalizowały swoje statuty i wobec 
t{'go uprawnione są do rejestrowania u
mów o naul,ę rzemiosła i pobieranie za 
fI') czynność opIat: 1) CllrześcijaI'lski Cech 
Stolarzy i Rzemioał Pokrewnych, 2) 
Chrześc. Cech Ślusarslw - I\owalsld i 
Rzemiosł Pokrewnych, 3) Chrześc. Cech 
Pi€karz~', 4) Chl'ześc. Cech Rzeźniczo
\Yędlinarsld, 5) Chl'ześc. Cech Szewców i 
Hzemiosł Pokrewnych, 6) Chrześc. Cech 
Fryzjerów i Pel'ul,arzy. \V Szczel'cowie: 
Chrzcśc. Cech Zj2dnoezonych Rzcmicś]n i
ków. W .Widawie również Chrześc. Cech 
Zjednocz. Rzemieślników. \V Zelowie: 
Cech Rzemieślników Chrześci.ian. 

KombinaCje żydowskich fabrykantów, 
'.Tut niejednokrotnie pismo nasze opisy
wało dużo ciekawych szczegółów na te
mat przeróżnych kombinacyj żydow Idch 
iabrykantów, używających niedopu. zeza]
nych sztuczek celem obejścia obowiązl\U 
świadczeń socjalnych. Jak się dowiadu
j('my, podobnych praktyk dopuszcza się 
też Żyd WeintrauJ1, wlaściciel U,alni pl'ZY 
ul. LimanOWSkiego. Fabn-kant ten za
trudnia oficjalnie tylko część robotników, 
których też w myśl istniejącego obowiąz
ku zgłosił do Ubezpieczalni Społecznej. 
Druga zaś część robotników pracuje, Jecz 
nie jest nigdzie ujawniona. Wyplat do
honuje się tam 'na jedno l,siążl,ę (I\yom 
osobom. Gotówkę pobiera tylko jeden ro
botnik i wypłaca następnie drugiemu 
swojemu "cichemu wspólnikowi", który 
n:gdzie nie figuruje i nie jest też ubez
pieczony. Odnośne czynniki winny się 
1 akimi fabrykantami bliżej zaintereso
wać. 

KRONIKA SIERADZA -Odroczenie sprawy przeciw narodow
com. 'Vyznaczona na dzień 9 bm. roz
prawa sądowa przeciwko czterem c?lon
kom S. K: Grzelaczykowi, Paszl.;owskie
mu, Balcerzakowi iRadeckiemu, zostala 
odroczona do grudnia rb. z 'Powodu wy
jazdu oskarżyciela do -iemiec. . 

Przez znachora poszedł do grObu. Go
spodarz Szewczyk z Zapola, czując się 
tl'oszl,ę chon'm, udał się do znachora w 
sąsiedniej ,,,,,j J ózcIów na tzw. bm'lki cię
t~. Powracając L10 domu, Szewczyi, upad I 
z osłabienia, spowodowanego nadmiarem 
baniek i odwieziony przez przechodniów 
do domu, niebawem zmarł. 

Narodowcy przed sądem. Sąd Okręgo
wy w Piotrkowie rozpatrywał SZC1'Cg 
spraw odwolawczych członków Stronnic
twa Karodowego z terenu powiatu piotr
l.;owskicgo. Między innymi rozpatrywa
no sprawę p. Dowmuntó\\'ny z Rozprzy za 

. noszenie mieczyka, za z\\'olanie zebrania 
i za zorganizowanie bojl\Otu. Ponadto 
rozpatrywane b~'ly sprawy pp. Leona 
Glada i Józefa Sie\\'iel'<l. Obaj wymienie
ni skazani zosiali po 30 zł grzywny z za
mianą na 10 dlli aresztu. - Ku 2 dni 
aresztu sl<Rzany został ró",nie:1; p. Z)'!"
rnunt KamasilIski z Sulc.iowa w związku 
z zajściami antyżydowskimi. 

KRONIKA SULE.JOWA 
, -Czerwoni "bohaterowie". - \" t~'ch 

dniach na ulicy IV Sulejowie na przecho
dzących spol.;ojnie do domu dwóch c7.10n
ków S. N.: pp. Mariana Stobieckiego i 
Tadeusza Ogl'odnilm, napadla hanua so
cjalistów idących z zebrania. Kapastni
cy, widząc tylko dwóch bezbronnych lu
dzi, rzucili się na nich z kijami, bijąc ich 
dotkliwie. Obaj pobici mają rany tłuczo
ne na głowach i ogólne obrażenia na ca
Iym ciele. Napad ten charakteryzuje do
sadnie "bohaterskość" czerwonych towu
l'zyszy, którzy w obronie interesów t y
clowsldch nie wahają się napadać na bez
bronnych. Kilku uczestnil<om łobuzer
skiego napadu, z niejakimi Mazurkiem i 
Mendlem na czele, wytoczono sprawę są
dową. 

·KRONIKA BEŁCHATOWA 
BU· 

Olbrzymie zebranie Stronnictwa Naro
dowego. W niedzielę dnia 8 bm. odbyło 
się w Bełchatowie olbrzymie zebranie pu
bliczne, zorganizowane przez Stronnictwo 
i\arodowe. Dużą salę strażacką wypełni
ło ponad tysiąc robotników, którzy wy
t;luchali referatów przedstawicieli Zarzą
du Powiatowego S.N. z Piotrkowa pp. M. 
:f'j('karskiego i Z. Gampfa. Zgromadzeni 
robotnicy żywiołowo manifestowali na 
cześć Stronnictwa Narodowego i idei na
rodowej. Nowopowstała placówka Stron
nictwa Narodowego w Bełchatowie, jal,a 
się tam niedawno zorganizowała i od
dział "Pracy Polskiej" dajtl, gwarancję, te 
wpływy socjalistów na terenie Bełchato
wa z dniem l,atdym będą zanikaly. 
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f~~rJ~~n(i ~owinni ~U~OW~[ ~oloni~ ro~otni[l~ 
Piękna tradycja chrześcijańskich fabrykantów nie jest kontynuowana przez goniących 

tylko za zyskiem żydowskich potentatów 
Ł ó d ź, 10. 5. Robotnik łódzki 

żyje w szczególnie ciężkich warUll
kach mieszkaniowych. Jak dobrze 
wiadomo są. izby, \Y których gnieździ 
się dziesiQć, a nawet więcej osób. V\T 
tych warunkach zagadnienie budowr 
mieszkall dla rzesz robolniczych wy
maga szybkiego i radykalnego rozwią.
zania. 

KTO MA SI~ TEGO ZADANIA 
PODJĄ.Ć? 

Dużo do powiedzenia w tym zakre
sie ma Zarząd Miejski. Niestety jego 
zamierzenia nie idą. po linii interesów 
szerokich mas robotniczych. Nowe 
bloki mieszkaniowe, jakie mają. sta
nąć w <;>siedlu Montwiłła-Mireckiego, 

przeznaczone są raczej ze względu na. 
wysokość projektowanego czynszu dla 
pracown ików lepiej zarabiająCYCh, a 
zatem nie wpłyną. one w sposób decy
dujący na zmniejszenie się nędzy 
mieszkaniowej. 

Skoro wi ęc odpada pomoc Zarzą.
uu Miejskiego, na który w zasadzie 
winno siQ poważnie liczyć, trzeba szu
kać innej drogi wyjścia. 

GŁOS MAJ.,. F ABRYItANCI 
żYDOWSCY 

Przed wojną. fabrykanci wykazy
wali dużą. troskę o warunki mieszka
niowe swYCh robotników. Budował 
mie!;'zkania robotnicze Hainzel i Ku
nitzer, budował Scheibler i Grohman, 

Odnalezienie porwanej dziewczyny 
Romantyc~na historia nadal absOJ'buje "nies~kaJtców Zgie,.~a 

Z g i e r z, 10. 5. - Jak to już dono- twa i na skutek aresztowania ojca 
siliśmy Zgierz był terenem sensacrj- Zylbersteinówny tajemnica zagadko
nego porwania młodej dziewczyny Ży- \Vego porwania wyjaśniła się. Oto jak 
dówki, która chciała poślubić chrze- się okazało Z~'lberstejnównę przewie
ścijanina. Porwania dokonano na oso- ziono w nocy do Łodzi, gdzie ją. ul oko
bie 18-1etniej Henryk i Zylbersteinów- wano w domu żydowskim przy ulicy 
ny zamieszkałej w Zgierzu przy ulicy Zgierskiej 34. Dziewczyn.a znajdowała 
Wschodniej 6. się pod ścisłą kontrolą. Zydów, którzy 

POl'\yanie i uprowadzenie młodej nie pozwalali jej ani na krok oddalać 
dziewczyny miało na celu uniemożli- się z mieszkania. 
wienie jej zmiany wyznania co wIa- Obecnie wskutek intenvencji władz 
śnie zamierzała ucz~'njć poślubiając Zylbersteinówna powróciła do Zgierza 
Polaka Jerzego R~'bickiego. Od same- do domu swych rodziców, którzy po
go początku 11 ie ulegało \vątpliwości, dobno wyrazili zgodę na małżellstwo 
że pOr\yanie aranżował ojCiec Zylber- swej córki z katol ikie111. Dalszego roz
steinó\\'ny, któn' do pomocy zaanga- wiązania tej ze wszech miar roman
żo\\'ał dwóch nieznanYCh m~żczrzn. I tycznej h istol'ii spo!eczeilstwo Zgierza 

\" wyniku przeprowadzonego śledz- oczekuje z dużym zainteresowaniem. 

CZv Żyd Sachs szkodził interesom 
sportu polskiego 

Sensacyjny p'ł'oces b. kllpita'''l P. Z. H. pr~e(l S({dem Ok'ł'ę
goU'ynt w Łocbi 

Ł ó d ź, 10. 5. - \Vczoraj na wokan- Na wczorajszą. rozprawę po,vołano 
{lzie SQdu Okręgowego w Łodzi znala- szereg ",ybitn~'ch przedstawicieli !'Ipor
zła się ciekawa sprawa redaktora tu polskiego, ldón:y mieli potwierdzić 
"Echa" Romana PUl'mallskiego, któ- postawione zal'zut~·. Obrona powołała 
rego oskarż~' ł Żyd "Tadeusz" Sachs o m. i. znanych hokeistów obecnego kpt. 
zniesła\vienie. sportowego \VarmiJl.l<iego, Stogow-

SP!'a\H1. ta wzbudziła w kołach spor- skieg0, red. Szenajcha z Vi'arszawy i 
towrch duże zain teresowani e ze wzglQ- innvch. 
cłu na zarzuty, jakie red. Furmallski Ponieważ większość świadków na 
podniósł przeciw Sachsowi, jako kapi- rozprawę się nie stawiła, sąd na \\'nio
tanowi Polsldego Związku Hokeja na sek ohr011cy oskarżonego rozprawę od
Lodzie na łamach "Echa". rocz~·ł, chcąc w te.i sposób, jak poclkre-

~lianowicie w numerze 53 w art y- ś!ił w mot~'wach, dać możność ohronie 
l,ule pt. ,,::\ietakt czy naiwność" zarzu- przeprowadzenia dowodu pra,,,d~-, że 
(ono Sachsowi, źe jako reprezentant Sachs istotnie szkodził za granicą. in
i kapitan z,,,iązku hokejowego na za- t<'resom sportu pol~kiego i szkodzi do
wodach miQc1z~' narodow~'ch w Lond~r- l:.]'emu imieniu pol. kiemu 
nie w roku 1937 i w Pradze w r. 1938 Ponieważ jeclnal,że wi('kszość prze
zamiast reprezentować interesy sportu bywa stale w \Varsza'" i e, sQd posta
polskiego, zajmował się przedsta,,,ici.el- r~owił zwrócić sip. do Są.clu Apelac~-j
~twcm ż,'dowskich firm handlowych. pego z wnioskiem o przekazanie spra
Pod miai10 sportowca polskiego pod- w~' do rozpatrzenia właściwemu sQclo
~zywał .się dlatego, by uzyskać bezplat- wi w \Varszawie. 
nie wizy i ulgi kolejowe za granicę. 

CZY dojdzie do strajku sezonowców 1 
Ł ó d Ź, 10. 5. - Na 11 bm. wyzna- firmy Gentleman przy ulicy Lima

czona zosŁała w prezydium Zarządu nowskiej 15G w dniu wczoraj z~'m do
~fiasta Łodzi ponowna konferencja z szlo do Z-godzinnego strajku demoll
przedstawicielami z,\'iązków zawodo- stracrjnego. Pirma mianowicie prze
wrch w kwestii ustalenia. warunków prowadziła redUkcję w grudniu ub. r. 
pracy ił płacy sezonowców na bieżący i zobowiązała się po wyczerpaniu za
rok i zawarcia umowy. Dotychczaso- siłków za.trudnić zredukowallych. Zo
we zabIegi (od stycznia rb.) w War- bowiązania tego jednakże nie cIotrzy
sza\"ie i Łodzi nie odniosły żadnego mała. \V związku z tym cała załoga 
skutku. Sezono,,"cy nadal podtrzymu- fabryki stan~la w obronie zredukowa
ją. swe żądanie, aby płace podwyższo- nych. Powiadomiony inspektor pracy 
no o 20 proc. 'V ZWilp:ku z rozszerz e- zają.ł się niezwłocznie likwidacją za
niem robót sezonowych liczyć się trze- targu. 
ba z proklamowaniem strajku o ile \V chrześcijaIlskiej a nie żFlow-
porozumienie nie zostanie osiągnięte. skiej, jak myjnie pouawano, fabryce 

VV firmie Doktorczyk przy ulicy POllczoch "Parisette" ulica Senatorska 
Gdallskiej 80 wybuchł zatarg na tle 35, przed kilku dniami wybuchł strajk 
obniżenia płac. Na odbytej konferen- okupacyjny 43 robotników. Strajk zo
cji u inspektora pracy uzgodniono stał proklamowany pod presją. kilku 
stawki płac i z.atarg został ostatecznie członków socjaI-klasowego zwią.zku, 
zlikwidowany. stających w obronie technika. partyj-

'" fabryce Markusa 1(ohna, ulic·a nego, wydalonego jeszcze przed dwo
Łą.kowa 5, wybuchł zatarg z powodu ma laty i w zasadzie nie posiadające
nieprzyjQcia. do pracy po przerwie go żadnych upra'''Jliell wobec firmy. 
jednej zmiany 250 robotników. Na Na. skutek interwencji firma poleciła 
konferencji u inspektora pracy firma wezwać strajkująCYCh do opu"zczenia 
zgodziła się stopniow,o przyjąć rObot-, murów, co też uczynili w pełnym spo
ników do pracy po okresie urlopowym koju. Zatarg został zlikwidowany ku 
do dnia 11 czerwca rb. za.dowoleniu większości robotników. 

'V zakladach przemysIu gumowego . 

budował nawet Ż,- d Poznallski. 
Współcześni fa'brykanci nie konty" 

nuują. piQknej trad~'cji swych po
przedników w zakre::;ie opieki nad ro
botnikiem. Żydowscy fabrykanci gro
madzą miliony, ale absolutnie nie 
chcą. pl'zeznacz~'ć cz~ści swych kolo-: 
salnrch z~'sków na ulżenie twardej 
doli robotniczej. 

TRZEBA NA żYDÓW NAŁOżYĆ 
OBOWIĄ.ZEK 

Skoro żydowscy f.abnrkanci, poten
taci w rodzaju Kona czy Eittingona, 
nie kwapią siQ do wypełnienia swego 
zasadniczego obowiązku wobec swych 
robotniI,ów i nie wznoszą domów mie_ 
szkalnYCh dla nich, trzeba Żydów ~la. 
drodze prawnej skłonić do tej dZIa
łal ności. 

Należy bezwzglQdnie przerzucić 
część troski o polepszenie warunków 
życiowYCh robotników na fabrykan
tÓw. iest to całkowicie uzasad'nione 
choćby dlatego, że ci, którzy czerpią. 
zrski z pracy robotników, są. moralnie 
zobowiązani do należytej dbałości o 
ich los. 

Żnlowscv fabrykanci przy róż
n:,cl{ ol<az]ach deklamują. o swym 
,.patriot~' zmie" . Kie potwierdzają. oni 
jednak swych del{)arac~rj konkretny
mi czynami. 1(to chce okazać z grona 
żydowskich fabrykantów swój pozy
tywny stosunek do społeczeństwa pol
skiego, n iccllaj dopóki jeszcze znajdu
je sic w Polsce, wrkar.8 należytą. tro
sl,ę o b~· t po}~kiego robotnika. \V pier
wsz~m l'zQdzie, poza należytym opła
caniem sw~'ch l)racowników, nieChaj 
żrclowsc~' fubn·l<anci okażQ. swe zain
tere~o"unie pobkim robotnikiem 
przez stwarzanie- dla. niego należytrch 
warunI<ów mie. zkanio\vych. 

Każda z fahl'l'k "'in'na rokrocznie 
część swych z~'skcjw z prOdukcji pr7.e~ 
znaczać na. buclownictwo mieszkań 
robotniczych. 

PRZYKŁAD 
ZAGLł=BIA DĄ.BROWSKIEGO 

\\' Zagł('hiu Dąbl'o\V!'\kim, znacznie 
gO:'.)1o(larczo gorzej stojąc~'m od okrę
gu łódzl\iego, są zaklady przemysło
we, ldól'e w~' kaZllją dużą. dbałość o 
warunki ż~'cio"e polskiego l'obotnika. 
Jedna z kopalI'! w Czeladzi potrafiła 
dla sw~'eh praco\\'ników st",orz~-ć 
spec,iaina koloJlię. zabudo\"aną. pięk
n,l'mi domkami, posiadającą wszełkie 
lmllllralnE' urzl}clzenia. Przed każdrm 
z domkl')\V znajduje. ie milo utrzyma
ny ogl'óde]c l\lieszh:l\llcy kolonii ko
rz~-;;;(ają z hop:ato \Y~'poEażonej biblio
teki i cz~·telni. 

* Robotnik łódzki musi otrzymać 
lepsze ,"anlllki mieszkaniowe. Te wa
runki zohO\\'iflzan i !'la mu stworzyć 
fabr~' l,allci. Spo(lzie,;'anw siQ, 'że 
wsz~' stkie )'zelelne zaklad~' przem~'slo
we '''.1 stąpią. w t~'m zakresie z inicja
t~·\\,ą.. Za h~ inicjatn"ą. l)od presją. o
pillii publicznej musz:} pójść wbzySCY 
żydo\\'s('~- fahn·kanci. (,Y) 

Gdy "bohaterskie" 
legionistki się kłócą 

L ó cl Ź, 10. J. - \Y Sa dzi e Grodzkim 
w Łodzi ocll>yla si~ nic~wrkła sprawa 
z oskarżenia Zoiil Lewandowskiej, se
kretarki Federacji Polskich Związków 
Ohrol'lców OjCZYZllY, przeciw Stanisła
wie P.,'tlillskiej, przewodniczącej Zw. 
Legionistek i Alfreclzie Antczak, człon
kini Związlm. 

Proces sam był charakterystyczną. 
li cytacj ą. zas! ug osohist~'ch działacz~k 
, . sanac~· .illych". Chodziło o wykazanie, 
która ma najwi~c('j zasług społecz
nych. Trmcza. em świadkowie zeznali, 
że obie strony zarzucały sobie nawza
jem złodziejstwo i najpodlejsze czyny. 
Dnia 30 marca rh. spór mi~dzy pania
mi z federacji doszedł do punktu wrze
nia. Lewandowska nie pozwoliła pre
zesce skorzystać z telefonu, ta w odpo
wiedzi zwymyślała ją. wraz z Antcza
kową. Lewandowska oczywiście nie 
pozostała dlużna. Wreszcie Pytlińska 
przyciskiem uderzyła Lewandowską. 
Ten spór bohaterskich legionistek nie 
dał się zatuszować wewną.trz organiza
cji. Z tej racji ustąpił prezes Oksza
Strzelecki. 

Sąd Grodzki po rozpoznaniu sprawy 
uznał wzajemność obelg i uniewinnił 
Pytlińską. oraz Antczakową.. Nato
miast za czynne znieważenie Lewan
dowskiej sąd skazał PytlillSką. na 50 U 
grzywny. 



onĘDo~r.·IK, czwartek" ~rt~n~la~1~2~m~a~j.~1~n~3;8~~~;~~tr~o;n~8~7~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~ .... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Numer 108 

Kalendan r?ym.-kat. 
Maj Środa: FI anciszek w. 

Czwartek: Pankracy m. 

11 Kalendarz ~łowlań~kl 
Środa; Ludowid 
Czwartek ~ Wszemil 

Słońca: wschód 4,05 
zachód 19,3-1-

Środa Długość dnia 15 g. 29 min. 
~ ... ł.. Księżyca: wschód 16,39 
,1_ zachód ,,33. 

Faza: 3 dzień przed pełnią 

Adre~ re~ak[jj i a~miDiUra[ji W tOdli 
Piotrkowska 91 

tel. 173-55 

NOCNY OYZUR APTEli. 
Nocy d~isiejHej dyżuruja apteki: Kasperkle· 

,,·icz. ZgicI'8ka 54. H:- 'htc! i Loboda 11 Listo
pada 86. i'lundelewicz ;żyd). Pi"trkolnka 2;; 
Bojarski i '-chatz, Przejazd 1!J. Rytel. Koper
nika 2(j. Lipiec (Ż)'d). Piotrkowska 193 Kowal
Eki i S-ka, Hz&,owska 147 

TElEFONY 
pogotowie miejskie 102-90. 

l, Pogotowie P. C. K. 102·40. 
1 Pogotowie Ubez\lieczalni 208-10. 

PogotowIe lekany chrześcijan 111-19. 

TEATRY 
Teatr Polski - "Małe szpz('ście Agnieszki". 

K{NA 
Capitol - .,Pani Walewska". 
Corso - "Żółty pyl" i "Detektyw Helena 

Garficld"_ 
Ikar - "Zbuntowana" i ,.Nie ufaj mężczy, 

źnie'·. 

Metro - "Dzień na wyścigach" 
MiDloza - .. Kusicielka" i "Tarzan i zielona 

bogini". 
Oświatowy-Słońce - "Flip i Flap jako iej 

obrOlicy" i "Dom nr. 56". 
Palace - .. Syn czterech ojc6w". 
Przedwjo~nie - "MIody hrabia". 

Rialto - "Pensjonarka". 
Stylowy - .. Boccaeio", 

OD REDAKCJI 
Sprostowanie urzędowe. Starostwo 

Grodzkie poznal'lskie przesłało nam na
st<:pujące pismo: 

,,'V związku z art~'kulem, jaki ukazał 
się \V czasopiśmie "Orędownik" nr 8:> z 
dnia 17. 4. 1938 pt. "Migawki łódzkie" na 
podstawie ~ 11 ustawy prasowej pl'O~Zę 
o zamieszczenie poniższego sprostowania 
w najbliższym numerze "Orędownika": 

"Nieprawdą jest, jakoby policja w Ja
roszynie, pow. konińskiego, zaJ1rała Związ
lwwi Młodzieży Ludowej wręczone w cza
sie lustracji Koła Z. M. L. w Jal'osz~'nie 
przez Pana 'Yojew.odę Hauke Nowaka 
20 zł i zwróciła je dopiero później na sku
tek wyższego rozkazu, 

natomiast prawda, jest, że Komendant 
P. P. w Ciążeniu pow. koniil kiego zażą
dał od działacza Zw. Młodzieży Ludowej 
Floriana SI,owl'ollskiego zwrotu zł 20 na 
sIw tek skargi, złożonej przez działaczy 
młodzieżowych z Jaroszyna, gm. CiążeI'I, 
a zarzucającej SkowJ'ońskiem u przywła
szczenie sobie sumy wręczonej mu przez 
Pana Wojewodę podczas lustracji i wydat
kowanie pieniędzy na cele osobiste. Pra
wdą jest dalej, że glly po ustaleniu praw
dziwości tvch zarzutów i zażądaniu od 
Skowl'ońsl(iego zwrotu 20 zł na rzecz Ol'
~anizacji Skowl'oilski po paru dniach 
"Tęcz~'ł przY"'laszczone 20 zł Eomenclan
towi P. P., ten doręczył je natychmiast 
Zarządowi Kola MŁodzieży Ludowej w Ja
roszynie." 

Starosta Grodzki, p. o. Mgr Glodowski 

KOMUNIKATY 
Ćwiczenia podoficerów szeregowych 

rezerwy. 'V mieście rozplakatowane zo
stało obwieszczenie dowódcy O. re nr. IV 
gen. bryg. 'V. Thommće o pOWOłaniu pod
nia wojskowe w roku budżetowym 1938/39. 
oficerów i szeregowych rezerwy na ćwicze-

Powolani będą na zwyczajne ćwiczenia 
wojskowe ci podoficerowie i szeregowcy 
rezerwy, którzy otrz~'mają imienne karty 
powołania. Powołani będą również wszy
scy podoficerowie i szeregowcy którzy w 
roku ub. z jakichkolwiek powodów nie od
byli ćwiczell. Czas trwania ćwiczeń okre
ślony zostanie w karcie powołania. 

Podoficerowie i szeregowi rezerwy, któ
rzy z jakiChkOlwiek bądź ważnych powo
dów chcieliby uzyskać odroczenie lub 
przesunięcie terminu ćwiczeń, winni 
wnieść najpóźniej na 4 tvgodnie przed 
terminem stawiennictwa pOdanie do wła
ściwej P. K. U., przy czym petycja winna 
być należycie udokumentowana i umoty
wowana. Podania wniesione po tym ter
minie będą załatwiane odmownie. PÓ
źniejsze wniesicnie podania może nastąpić 
tylko wówczas, gdy powody uzasadniające 
konicczność odł'oczenia lub przesunięcia 
terminu ćwiczeń powstały po wyżej okre
ślonym terminie, lub gdy karta powoła
nia została doręczona. za pótno. Na od
mowne rozstrzygnięcie P. K U. może być 
wniesione odwołanie za pośrednictwem 
P. K. U. do DOK w terminie 7 dni. 

Niestawienie się w terminie do ćwi
czell pociąga za sobą dla rezerwistów su
rowe kary. 

Nieśmy pomoc młodzieży pozaszkolnej 
Ł ó d ź, 10. 5. Istnieje przy Inspek- wypadku, gdy nie będą chodzi~i .do 

toracie Szkolnym Łódzkim Miejskim ookształcają.cej szkoły zawodowej, WJl1-

referat oświaty pozaszkolnej z inspek- ni znale';'ć miejsce w świetlicy. 
tc.rem specjalistą na czele, który zaj- Dobrze się słalo, że inicjatywę w 
muje się opieką i dol{ształceniem mlo- tym kierunku podj~ło Towarzystwo 
dzieży pozaszkolnej. Dzięki u iluym I>opierania Budowy Publicznych Szkół 
staraniom Zarządu Komitetu OIHyodo- Powszechnych, którego działalność 
wego ŁÓdzkiego Miejskiego Tow. Pop. jest aż na(1(o bogata w wyniki. P~
Bud. Pub!. Szk. Powsz. powstała świe- móżnw Tow. Pop. Bud. Pub!. Szkoł 
Uica dla byłych wychowanków szkół Powsz: \v tej prac~7. Poprzyjmy Je n;a
powszechnych w gmachu szkolnym terialnie, zapisując się na czlonko,~ 
przy ul. Podmiejskiej. Świellica ta dożnyotniC'11 czy też zwycza.in~·ch. Da)
jest wyposażona w warsztaty pracy my' (10wód, że nie zostawimy ani jed
oraz odpowiedni materiał świetlicowy n~j dzieclzin~r ż~·G.(a k~Hu.raln?-oświa
z funduszów tegoż Tow. Pop. Budowy to\\,eo'o odłogiem, pamiętaJąc, ze zada
Pub!. Szkół Powszechnych. niem'" główn~'m szkoJ~' w myśl ustaw 

Jest to kropla w moi·zu w stosunku naszego pierwszego Min. Oś~viaty. 
do potrzeb w tej dziedzinie. Albowiem Komisji Edukacji Narodowej - Jest 
w każdej dzielnicy naszego miasta "ucznia sposoh.nrm .ucz~'nić ze wszec,~ 
winny powstać co najmniej po dwie miar do tego, zeh~r Jemu było dobrze: 
takie wzorowo urządzone świetlice: że "nie całość jednego stanu, ale c:=tlo~c 
jedna dla chłopców, druga dla dZieW-ll"aroclu całeg-o jc!'t 'Pra'Vem na.lw~-z
cząt. Każdy chłopiec i dziewczynka ~zym". 
po ukollczeniu szkoły pow. zechnej, w 

Pielgrzvmka kupiectwa polskiego 
na Jasną Górę 

Łódź, 10. 5. Zarząd Zl'zeszen ia Chrześci
jall.·kich Kupców D('taliczn~-('h i Droh
llych Przemyslowców \Voi. Łódzkiego, ul. 
Piotrkowska nr 101, niniejszym " 'zywa 
swoich członków i ogół kupiectwa nic
zrzeszonego. by w pielgrzymce na Jasną 
Górę w Częstochowie wzięło jak najwięk
szy udział. Zapisy na piclgrzymkę przyj
muje l,anrelaria Zrzeszcnia do dnia 12 bm. 
od godz. 6 do 9 wiccz. Pielgrzymka wy
znaczona została na dzielI 15 bm.: oplata 
za przejazd kolejOWY w obie strony wy
nosi zł 6.30 od osoby plus 1 zł na rzecz 
rady naczelncj kupiectwa polskiego w 

" 'l1J'szl1wie, razem 7.50 z!. 
Odjaz<1 z dworca fabrycznego nastąpi 

dnia 15 bm. o godz. 5.05 rano, a wyjazd 
z Częstochowy tegoż dnia o godz. 8.40 
wiecz. (20.1.0). Kupiectwo Chrześcijaóskie 
winno w tej pielgrzymce przyjąć jal, naj
większy udział, by wobec całej Polski za
manifestować swoją solidarność i jedno
linijność postępowania, zaś u stóp Tronu 
l\rófowej Korony Polskiej złotyć ślubowa
nie, ;i,c będzie ciążyć i pracować z calych 
sil Jlad unarodowieniem handlu i prze
mysłu \V Polsce. 

Tupet nsanacyinego" komisarza 
Poszl~o(lołl'ał ri.. Ii. O. m. Pabianic 'Ila setki tys;c:cy ~lotych 

i jes~c~e dO)}łaflCl s;c: ~aplaty 

Ł ó d ź, 10. 5. ,V dniu wczorajszym 
przed wydziałem cywi Illym Sądu Okrę
gowego w ł~odzi odbył się niecodzien
l1y proces. j\fianowicie Roman Jabloll
ski, ongiś wybitny i czrnny działacz 
BBWR, b. komi~an'czny prez~'dent m. 
Pabianic i b. dyrektor Komunalnej 
!{asy Oszczędności m. Pahianic, który 
za nadużycia na szkodę zarówno mia
sta jak i KKO został slcazany na 3 lata' 
więzienia, w~'stąpjł o zasądzenie na 
jego rzecz od KKO kwoty 13.500 zł ty
tułem odszkodowania. 

Jabl0l1ski, jak wiadomo z procesu, 
naraził KKO na kilkaset tYSięcy zło
tych strat. Niemniej jednakże wsk a-

Z RUCHU NARODOWEGO 
Tradycyjne "jajko" Str. Nar. W sali 

"Pracy Polskiej" przy ul Bandurskiego 
9/11 w dniu U. bm" o godz. 21 odbędzie się 
tradycyjne "jajko", urządzone przez Str. 
Narodowe koło im. Kilińskiego. 

Z żYCIA KATOLICI(IEGO 
Monografia kolegiaty tumskiej. "'yszło 

epod prasy studium o świlltyni - warowni z 
r. 1161, leżącej we wsi Tumie pod Ł<:czyca. Wy
dawcą jest I,6dzki Obywatelski Komitet Rato
wa.nia Archikolegiaty w 'rumie pod ŁęCZYC'll, 
działaiacy od czterech lat, a pozostaj'ICY poci 
przewodnictwem J. le. ks. biskupa elr K. Tom· 
czaka. Autorem studium PIJ. "Kolegiata w Tu
mie pod Łęczycą" jest docPllt Uniw_ Józefa Pił
sudskiego dr Michal Wa1icki. 

Sklad gł6wny mie~ci się w Polskim Tow. Hi
storycznym, oddział w Łorlzi ul. Sienkiewicza I. 
4(j. Czysty zysk ze sprzedaży komitet przezna
cza na odnowienie bezcennego pOrtalu kole
giaty. 

KRONIKA MIEJSCOWA 
Uregulowanie sprawy markiz okien

nych. Władze administracyjne zwróciły 
uwagę na zawieszenie zasłon okiennych 
tzw. markiz przed oknami wystawowymi 
w sklepach. "Vielu właścicieli sklepów nie 
przestrzega obowiązujących przepisów, za
wieszając markizy, zaopatrzone w żelazne 
obwody, wystające poziomo nad chodni
kiem i to niejednokrotnie na wysokości 
poniżej 1.80 m, co powoduje częstokroć 
nieszczęśliwe wypadki przechodniów. Or
gana policyjne przeprowadzić mają kon
trolę i winnych zaniedbania obowiązują
cych przepisów lJO Cit\gUą lIo odpowiedzial
ności karnej. 

Piękne wyniki zbiórki na szkolnictwo 
polskie za granicą. 'V sali konferencyj
nej Zarządu MiejSkiego odhyło się zebra
nie likwidacyjne Woj. Komitetu "Dnia Po
laka z Zagranicy" i "Zbiórki na Szkolnic
two Polskie Zagranicą", połączone z wrę
czeniem nagród i dyplomów zwycięzcom 
w konkursie szkolnym. Ze złożonego spra-

·r. uje on w swej skardze, że 8 marca 
1933 r. rada KKO uchwaliła zwolnić go 
7e stanowiska dyrektora. Później u
chwała ta poddana zostala reasumcji 
i zawieszono go jedynie w urz~clowa
niu na stanowisku w KKO. 

Ten stan rzecz~- trwa do ohecnej 
pory. ,,'ohec tego Jabłoński wskazuje, 
7e pen~ja jego, jako dyrektora KKO 
\\ynosi 750 zł miesięcznie. Ponieważ 
zaś zgodnie ze statutem KKO za okres 
zawieszenia w czynnościach przy~lugu
je mu 50 pct pensji, przeto żąda za 
okres ocl 1 kwietnia 1935 r. do 11(\'o'iet
nia 1938 r. zasądzenia 13.500 zł. Rzecz
nik KKO przeclsta\vil dołmmenty, jak 

",ozdania wyniJ,a, że komitet w roku bie
;i,qcym zebrał na tcrenie woj. łódzkiego 
zł 21,.036,20. '''rdatki \\'~'niosły zł 1861,62, 
wobec czego czysty dochód na chierl 5 ma
ja wyniósł zł 22.174,58. Dzięki wytężonej 
al,cji propaganclowej, intensywnej pracy 
komitetów powiatowych, korpol'acy jnych, 
sekcyj Komitetu 'Vojewódzkiego, oraz 0-

fial'J1o~ci całego społeczeństwa kom itet w 
roku bieżącym nie tylko przekroczył wpły
\vy zeszłoroczne, ale uzyskał sumę prawie 
równą wpływom z 2 ub. lat łącznie. 

ZE ŚWIATA PRACY 
Jeszcze sprawa niższych pracowników 

ubezpieczalni. Kwestia podwyższenia mi
nimalnej granicy płac dla. niższych funk
cjonariuszy Ubezpieczalni Społecznej do
tychczas nie została uregulowana. ''''praw
dzie w wyniku dotychczasowych zabiegów 
najniższa stawka miesięczna (50 zł) w 
j:'raktyce nie ma zastosowania, niemniej 
jednak nie została oficjalnie zniesiona 
i podwyższona_ Poza tym pozost.ała nie
uregulowana sprawa zaliczenia 'na etat, 
wynagrodzeIl zasadniczych itd. "r sprawie 
tej delegacja zw. prac. ubezpiecz. podjęła 
ponowne zabiegi u naczelnika Dybowskie
go w Min. Op. SpoI. i otrzymała przyrze
czenie, że w najbliższym czasie wszystkie 
sporne kwestie zostaną pomyślnie zała
twione. 

KRONIKA SADOWA 
Fałszowali weksle. W grudniu 1937 r. 

ujawniono fałszowane wel,sle z ~yrem fil'
my Gustaw Gessner. Badania ujawniły, 
~e weksle te podrohił Kazimierz Gąsio
rowski, poprzednio ju~ karany za zorga
nizowanie pod szyldem przedsiębiorstwa 
budowlanego specjalnego biura, w którym 
wystawiał fikcyjne zaświadczenia i zglo
szenia uprawniające do zasiłków z fundu
szu bezrobocia i ówczesnej Kasy Chorych. 
Ostatnio Gąsiorowski za sfałszowanie i 
puszczeni.e w obieg weksli na kilka tysię-

wyrok skazujący, orzeczenie komisji 
dyscyplinarnej i inne. 

Sąd zapo,Yiec1ział ostateczne rozpa
trzenie s]1ra',"y i wydanie wYl'?ku w 
nastQpn~'m terminie. Niemniej ]~dna~~ 
podziwiać należy tupet ,,~anac~' Jne~o 
komi~al'za, który uQdąc winn~'m. Ko
munalnei Ka~ie Oszc7.~c1llości setkI ty
sięcy złotych, o~miela się domagać 
jeszcze dopłaty. 

Pożar fabryki 
Ł ód';', 10. 5. - \V fabryce Bodut 

Czarnolewskirg'o, mieszczącej się ''':' 
murach 'Vienrra przy ul. Cegielnianej 
nr 66, która to fał)J'~'ka przed kilku ~a
tv nawiedzona zostala gro';'n~'m p07;a
r'pm, zakollczonym ~n:i('rc ią. w. płO;n,le
niach trzech 1'obot1111\0"', :v .dnIU "c~o
rajszym znów ~niał. miejsce pozar 
wskutek nieostroznoścl. . 

Zapaliła się mianowicie skrzrma 
odpadków, ustawiona w klatce sCh?
dowej, służącej za magaz~'n, następnIe 
zaś rlalsze urządzenia fabryczne: , 

Straż po godzinnej pracy oglen za
gasiła. Straty na razie nie ustalono. 

Listy do Redakcj i 

Wybryk żydowskiego pisma 
Otrzymujemy następujący list: 
"Sza'nOWilY Panie Redaktorze!. 
Najuprzejmiej prosimy o ur~:le~z

czenie w P::tllsldm poczytnym plSl1Ue, 
co następuje: . 

W jednym z łódzkich cod.zle~111ych 
pism - w żydowsko - komul11zującym 

Glosie POrannym" - przypisek reel. 
::Or~do",nika" - pojaw}ł, się ar~ykllł, 
dysluedytują.cy duchoWlenst:vo l o~
mawiający mu prawa d? .zaJmowanla 
się wychowaniem młoclzlCZY· Jalw. PC: 
,,,ód wysunął głośną spr~wę ~Ol dCI.
czyni własnej córki Marli Za)dlowe.1, 
1{t6ra miała być sekretarką. Kat. Stow. 
i\1łodz. Z. w Radagoszczu. . 

Oświadczamy, że jest to wlCrut~e 
kłamstwo, gdyż l\Iaria Zaj(llo~.va me 
tylko nie b~'ła sekretarką. ale l na\\:ct 
c·złonkiną. naszego Oddziału. OdclZl~ł 
nasz istnieje od 1929 r., a statuty l~le 
pozv,'ałaj11- i nie pozw8:lały na nale~~
nie dOll o!'obom zam~znym, a l\[alla 
Zajdlowa jest zamQżną o~ 13. lat. . 

l\fożna czynić odpOWiedZialną ~l
ganizacj ę za.' czy n y swych .cz,lor~l\.Ow 
.ieżeli one "'ypl~:nęly z. zal<:z~n lcleo
\OO'iCZI1Ych danej orgalllzaC,l1 l za o~o
bę~ ktÓra aktualnie d~ niej n~lezy. 
Jest rzeczą jednak medopy!3zc.zalną 
obciażać organ izację odpOWIedZIalno
ścią 'za o~obę. l<tóra do niej nie nale
żała i zbrodni dokonała z pobudek 
CZysto osobistych". . . 

. Prosimy przyjąć wyra~~' po\YaZ~r~la 
Katolickie stowarzyszenIe MłodZlezy 

żeńskiej 
Lódź Radagoszcz 

cy złotych skazany został na 2 lata wi.ę
zienia. Po pl'zeprowadzon}m dochodzeIllu 
okazało się, ;i.e weksle podrabiał z Gąsio
rowskim Feliks Bal'ylsld (6 Sicrpnia 5G). 
Obaj zasiedli na ławie oskarżonych Sądu 
Okręgowego w Lodzi, po rozpoznamu spra
wy skazał GąSiOl'OwsldE'go na 9 lUles., a 
Baryiskiego na 8 mies. więzienia. 

DZIEŃ W ŁODZI 
Na ul. Piotrkow$kici przy rogu ul. Legio

nów Mal'ia Slrzyżc\\'~ka oglada!a fotosy wy
stawione przez kino "CorRo". i'I nieuwagi ~ko
rzystal 18-letni zloclziej Majlech Zelker i szyb· 
kim ruchl'm obcinł Strzyżewskiej zawieszona 
na pa~kach sakiewkę i rzucił się do ucieczki. 
Złodzieja w czasie pościgu ujdo. 

Ka ul. Kiliti~kiego patrol policyjny zatrzy
ma! 2G-lelnipgo \\'a rlawa 'l'eoclorezyka, ze wsi 
DlutOw, poszukiwanpgo za kradzieże listami 
gończymi. 'l'eoclorczyk zbiegł z pod konwoju II 
rozprawy w Rllclzie Grodzkim w Pabianicach i 
ukrywał się w I,onzi. Przy zat rzyrnanym zna
leziono narzę<lzia zlodziejskie, co świadczyło, że 
i w Lodzi nie próżnował, 

vVladyslaw Piekarski, przemysJowiec z ul, 
Sienkiewicza Gl zameldowaJ, że pracownik jego 
",,'ładyslaw Pasternak zainkasował na mocy 
czeku P. K. O. kwolę 1 O i){) zl i po otrzymaniu 
pieniędzy \\'i~cpj się nie zj a wit. Policja rozpo
częla dochodzenie. 

Współwlaściciple domu przy ul. śr6dmi('j
skiej 26 Szlam a Brajtsztajn i Icek Szlachtu8 
skazani zostali każdy na 50 zł grzywny za an
tysanitarny stan pOsesji. 

Władyslaw Snaglewski zamie.zkały przy ul. 
Kraszewskiego 18 odpowiadal za hezprawne no
szenie odznaki slrzeleckid. ~ąd ~taro;:;ciliski 
skazał Snaglewskiego na I;) zł grzywny. 

W mieszkaniu rodzi('ów w,.kuek wylonia go
tującej się wody zostali ci.:żko Ilopnrzeni lO-!etn. 
Genowefa i Q-letni Józef Kowalscy. zam. przy 
ul. Widnej 17. Oboje doznnli ckżkich popa
rzeń całego ciala. Pogotowie ratunkowe opa
trzyło poparzonych i przewiozło do szpitala. 

32-letni 'Yładyslaw Derendarz, zam. przy ul. 
Szkolnej 37, umyslowo chory w celach samob6j
czych zażyl nieznanej trucizny. Desperatowi 
udzielił pomocy wezwany lekar~ pogotowia. 

Prenumerata mi_i~ ('l. W7dan il:codmowo). I odblionm w a&enturaeb 1.35 •• zali Centrala POSIla1!.. św. HueIa 70. P. lt. &. POSIlat! 100 1 •. Telefoo, centrali: 40-12. 1"78, 
Ok = TI47Ub~ect:nt-~~ ~~w.ach sa!n:J~~k~ 3&-0'7. ł4~. S5~4. 3WG: po (IO(h. 11 or"1! nledzlele.\ 8 ... leta: 40-7~ 14-76. 33-{)1_ 

OrędOWDł a na 8 wydali t7l'OO.wo (bu ~ma1k_elO). _ Pod opuka w P~ . &d.aktor ~aln7 Jan PI .. at. POIIIarua. Za w:adom06ci ł artykuly s m . 
• _ ~ mi8iecnie NalIjad l csclonkl: DMlkanUI PolKa. Sp6Jka AiQjn •. Pom81\. hv . Ma!'cin Lodm odpqwiiWa WladJ'łlła ... Ma.c!IlI', lMł, Piotrkowska ft. - Za ~ttlM.enla I rek.! my: Antoni 
70. RekopieOw n:M8mlh"!o1l.7ch !'et.akeJa nłe ZW1"8ca. Le.łnJewicz z P0III8nla. 
W ruie wypadkOw spowodowanych sila ... ,.ae. Drzeez:kM • uit,daie. .vaJkOw it'!).. wyda wn:ctwt\ nie otJp·)wiada sa lioetar ez.nje ~m .. a abonenci nIe llIaJa praw. d(>!Da.garue ale llied08t..,... 
w .' cwny~b n!lmer6w lad odszkodowania. . 
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Nagłówkowe słowo (tłusto) 15 groszy, katde 
dalsze słowo 10 groszy, 5 liczb = jedno słowo, 
1, w, z, a - kaMe stanowi 1 słowo. Jedno ogło-
87:enie nie mote przekraczać 100 słów, w tym 

OGŁOSZENIA DROBNE 
Znak oferty naprzykład: z 18923, n 2715, d 1790 

1 1. d. - 1 słowo. 

5 nagłówkowych. 
Ogłouenla wśród drobnych: t-lamowy milimetr 30 grosz,., 

Drobne ogłoszenia w dni powszednIe pnyJmuJ. 
li~ do godz. 10,30, w soboty i dni przedśw!e,· 

teczne przyjmuje się do godz. 9.30. 

nin. ,,,,,proko~ć wan,/!:ów 210 mllIl. [ tokarnię r~!;:!~~ m t0C7A!' 

Od lu, 1l13·r1d ]J'.I le,,, Berli'n . Etan dob<ry. 
WO )ę C~"a 1 ;~)Q. Dmo::a toknrn,ie 3 me, 

moie pomówienia - skipl:owa.ne Lrowa ,·ic,żka. Motor row\\'y 4 
pnedwko ~t c fan ii. \\' rol1l'e-, Ja'i1,onn;' )e.-l,u,n~ «tal) ~obry .. cr a 
koby ona okrada'la hrm!: .. PII'l·W- .)00 \\ lar!olllość: \\.p~ .lp~\s.ku .. Je' 

'Pol,<k" Fnl'hia rn i" i 'lVykoń- cz)"cu .. Ozo"k ow's,ka 2\:) \\ oJe'w Ó§~-
~~;Inia J cd\'.'ahiu" ~P. Akc ... Itwo I"nzk:e. z,d 30 1>00 
prllepraszum JOl za to. (- T11. ~~-
rowa. Łóllź. 11 ~18 Gazownia Miejska 

t KI • w Bydgoszczy 
III~_ .. _O_E_N ____ "'.I ~przerlaje \\' \\'a!;onowrch i deta

h
· 

licwrcIJ doStll wach po cenac R. Barcikowski S. A. Poznań 
K ler przvstępllych' kokR benzol. smo-
. awa . 2 ie ·de~tylowH ·IW. karbolineum -;; l F' ki 

lat 32. posiada !:ospodarst\\ o I ~: oraz pa k (lepnik\. n 1059" Restauracja ryzJers 
morgowe. poślubi pannę u nowocze<>.ną kręll'ielni>l powjat!>. ps>moonhk d.z;.c-'.!1)· potrzebl))" od 
wdówke z gotówką 3009.- }1. wym mieście z powodu obJe~la 1,,). bm. Posada stąla. WladI-
Adres wskaże Orędownik. l <>- Cukiernia posady w zawodzie do oddanIa. $,Ia,w Korbanek. "ohstDj:rill . B. 

zd 30 684 sprzedaż pieczywa sprzedam Z~. Ofcrty Orędownik . Poznań Góra 40. N 11 M3 
raz. powód spadek. Adres Or,~ zd 30802 

Panna . downik. P OZna l) zd 30 750 

lai 29. 11 500.- zl wyjdzie za m/lZ 
relig .. poważnie myślaceg.o kR~a: Maszynę 
lera na stanowisku. naJcb~trueJ do wyrobu siatki na pIotr 
państwowym. stan.u ni7>8zego. - zyinie spr7.ed"m. Zgl'Oszenia 
Agenci wyklucZClll. O!erty On:- downik. Pozn a 11. zd 30749 
downik. Poznań zd 30 ,)27 

oka· 
Or~. 

Rewelacyjny 
Agrono~ wynalazek obuwni('zy sprzedam 

kawaler 29. przystoJn1. 'f tys. powierze sprzNlaż 2000.- Ofertr 
pog)u,bi l?anil'n~9' kt6ra dOPQ:mo' Orędownik. Poznań w 00 733 
że w",dzlerżnwu' majatek ZICm- _____________ _ 
ski. Oferty Or~"ownik. Poznań Skład 

uj :11 017 --------------1 towarem. śródmieści~. 13lO.-
obięcie innego przedsiębiorstwa. 

250 
w PotUlaiI1,jou. ogrodowych. obię
oie 16000.-. Jaśkiewicz. POz.nal'. 
:\farcillla 5. 1;01 iW U31 

Młynarz 
mIody potl'zeb'IlY zaraz nil wia
tra k. Alojzy P iotrow,ioz.. Lwłxlń. 
p. KościanI. N 11642 

Młodszy 
chloopak potrze-l.n~'. kt6ry praco
\\al \\' og"rofl'llidw·i.e. Oferty Ore· 
d-o \\' nik. 1'ozn a 11 z.d 31 (}27 

E 26, SZUKA POSADY]I 

)głoszenia do 30 sl6w dla poszu
,uiac)'ch posady w tej rubryce --------------
,bliczamy po iednei trzeciej cenie Fryzjerka 

bl Inni 

drobnych, żelazkowa na stale zaraz na pro.
wincię. 'V a runki Orędownik • .1:'0-
znań 7..d 30 854 

Panna Ofertr Orenownik. Poznań 
sklad krótkich. S<llidnego fachą"'· zd 30 793 Czeladnik 
eH. emE'ry-t:a 4.'>. ('e-l ~atrymomal- -------------- [>i.eka!"6ki 7Jl1ai/lcy cllkl~rnkt ... "O z 

Woźny 
z go-Ł6wkll 1lO0,- potrzebnr. Ofer. 
ty Orędownik. Poznań zd 30 930 

ny Of~rty Orprlowl11k. Poznań p . dł "ć kluia r_m-ie-śln,icza szmka DosaDY 
. 1,fl :)1 0;;2 .. OSI~ .. OS okol,ica obojt::.~na. Zglos.zenia Ste-

~ 
w mmeJszym mU'S(·J(~. dom. ogT6d frun Swrma. NO'\Vaw'i~-Ui".ka. pO- Potrzebna . 

SPRZEDA"''' _ roli 17 mórg. %głoszenia Oredow. w'iat Chodt21ie-i. N 1J1 006 'Pani samodzieLnie pro'\\'Rd:rJić kiM 
6&0 nik. Poznań N 11638 ruchJri.wym mioeis-cu. Act.ree Ore-

1 000,- downliik.. Powall z,d 31 086 
Ważne Króliki k!l-ucji •. szukam posady magazy· 

~ Angorv rasowe- sprzedaje okazyi- !)lera . . rnkasenta. y;oźnego lub _.1'0. Samotne]" 
dlR Pnnów piekarzy. Ma.~?;yna "o . K'" k' R • 'Vlkp ul oobneJ Tomnsz Szwarc. Ra\\ lC?. b' . I' . 1000 d 
wygniatania ci" .. tn z dwoma kot. n!e .. Illn~ 'l. ogozno .I 3'0 63~ Konoprdckiei 1;) zd 30 167 oso le PO~Hłl aJąceJ_ .- . am 
lami duże/!:o r07.mi·aru . oS1i~wacz KOŚC1Uszkl 14. Zu 1 . egzystencJę. pew:nosć got6wki _ 
mechaniczny z moto~em do "prze- -------------- Szukam Oferty Orędowll1k. Pozn8.1\ Niezrówna.na książka z przepisami Dra A Oetkera p. t. 

"Dobra gospodyni piecze sama" jest do nabycia we wszyst
kich sklepach kolonialnych i księgarniach. Cena obniżona 

dania. J.,ódź. LutoIDlerska 40 .• ::: Gospodarstwo, wiatrakI praktyki dla syna w 2iawodzie _____ .::.zd::...:..30 9_6_6 ____ ... 
Choinacki. N 11 i>D 26 mór/!: z rlobn'm zabudowaniem elektrotechnicznym. 'Valeria l'Ia. 

30 groszy. 
pg 4517j8-D. O. 3110113 

K 1. DOMY.PARCELE" nC1Wr p.ję{row~~~at0'l'6w. 
Dom 

~ynie. w~aści{)iel. Oferty 
OOwruiIk. P<l'21nań z,d 311 050 

POW. Leszno sp"zNla Donke. iąc. Rychta!. pow. Kępno. 
Pasieka Poznań ul. ~z~\nka 11. 1,d 30 532 

. zll 30 i74 
pszczól i puste. uiywanę ule do -------------- K 'k sprzedania. ł,6dź. T,ntomlerska 40 amaSZDl 

N 11 57G Maszyna zdolny. dlul!'oletnią prakty:ka 
.. • P szuka posady w magazyme. po-

do sZYCia ,;">lllgpr. 4.).- 7Ą· oznań prowadzi pracownie. StanisJa w 
Focha 18t a. lllleszkame 3. po· PurolI. żnin. Podmu1'lla 27. 
d wórze. N 11 641 zdg 27 265,6 

GM· Pawie 
Ore' do sprzedania. Łódź. Lutomierslia 

1000,-
pożyczki dam. stalą prac<:. przy 
maszynie. Ofel'ty OrędownIk, -
Poznań zd 31 008 

Panna 
do sklarlu wszystkich pr~c, ka". 
('ią. spaniem. utrzymalllem. 
Oferty Oredownik. Poznali. 

Skład . Pi.ek~rz. zd 30855 
komisowy meuli. dobrze zapro- Plecowr. cuklermctwo. dZlelT)Y P d t . i l 

sklepem 5Pwywczym t:r1:oniC1Wym =:;;;;:::::=::;;;;::::;:::::::::::: 
sprzedam nie<lrogo. Łódź. Sika"!,a Willk" Sklep 

40. Choinacki. N 11 514 

Rycerska 8. N 11 5d) y I . 
sprzedam. zamienię - gospodar- kolonialn;v do sprz€'rlalll~. dobl'ze 
5tWO. cena 17500.- wplaty 10000 prosperuJacy. Ł6dź-ChoJnY'11J2<,9; 
Oferty Orędownik. Poznań rzyniowska 34. N 'i> 

wadzony' 'mieszk:ln iem sprzedam. 80szukuJ.ę posadr. Z):ą~szema. . rz~ .S aWIC e a 
Oferty OrQ(lownik. Poznań rędo.Wlllk. Poznall zd 30 ,~1 uewocJonalu J3.ko. artykuł dodat-

7.000 zd ?O 915 kowy poszukUJę. Oferty Ort-
" Robotnik downik. Poznań zd 30 455 

zd 30 171 z!otrch WJ>lacę kupie dom-ek w 
Poznaniu. Oferty Orędownik. -------------- ReprezentAcja T . " samotny uczciwy z prowincji lat 

ransmlS)e 38. jezrk polski. niemiecki. szuka Młody 
zbęd~r \ ~a~v. <?d5,l}O ~m ~Oe~\pracy zaraz .• Oferty Orędownik. czeladnik kowalski może I!i~ :,gro. 
I~ wi~~~a~~w.il 115 kóF ~aso~vych' Poznań zd 30 ,20 si~. WokJecbowski. Poznań. ~o-
itI' sprzedam tanio .. Michal Wag- S" lejowa 3.. w30163 
ner mistrz stolarski Tarnow~kle ZWa)Car 
G6rr. . d 1813 samotny. znajacy oborę zarodo· Wspólnika 

Pcn:nań zd 30 645 Willa Motocvkli 
. ~ Phlinomen nowa 3 dwupokOJowe wplaty • Wul)(ulD 

12500.- all1ortyzacią. - 9fert y Hecker 
nowy składem. 8 m6rg 5000.- Orędownik. PoznaJl zd 30 9il3 o Triumpb 

Dom 

wa I!zu·ka posady do każ<lej ilo- d b' k światlo-
"ci krów. Oferty OrędowniK o .. lUra rysun owell'0. or 
Poznań zd 30 soi . kOPl1. g~tó"'ką przYJme. ertr 

Orędowlllk. Poznall zd 30 752 

Ratajczak, Poznatl, :skarbowa .... _________ motorem 
18. zd 31 M311['. li 8a('h~8 

2. PIENIĄDZ ~wiatlo elektr;vcz!,e. Reie~tr8' Piekarnia 
Dom da iak rower tal11o. !przerlsJe ,,·ioeś. r)ln pk. bJ.:s'ko Poz.na·n,i·a mne, 

G s;ęczn.i'e 4000.-. Ofel·ty Orędow. Pomocnik 
nowr ogrodem 2 X dwupokojowe 2000 zł Wul. um 8. nilk. Poo.nall z,d M <MS piekarski karta rzemi~ślniczą Uczeń 
kncli!)ią. Bl!>cb. ~oznań. Aleje pożyczki poszukuię mlC51ęcznrle Poznań. \f'\'l!ieI3k8ip6~/~:H~/41'7 przyjmie posadę. _ Zgloszenia piekarskii może !lie .. zaraz zglOB!~ 
MarcmkoW5klel:0 1<>. zd 29 503 50 zl procent lub otrzyma posa- u Agentura Or~do\\'nika Grabów. J; tylko z prOWinCJi. Zgloezema 

de. zabezpieczenie-. h ipoteczne. -------------- N 11635 . Oredownik. poznań zd 30812 
Oferty Or~tlo,,·ni k. Poznań Zakład M . tk" O d 'k b 'k 

zd 30 831 .. k' doob~ alą l gro nI Ro otnl 
6 pokol przynależnoŚci. 0/!:r6d. ______________ fryzJer9k~ damSlko.~,~' ~yiaz.d.u . resztówki. !\,ospo.darstwa. dZier~a-1 k!lwaler po~zu.kuje posady. Spe" do składnicy material6w O1lal~ przedmieście Poznania. Oferty ~rooper'l1ąo()r; lR!'w zd 30 024 wy każdeJ WIelkości - ceme. cJalność kWIaCIarstwo dOlllczkowe wych potrzebny. Oferty Or .. 

Dom 

Orędownik. Poznań zd 29086 Gospodarza bąmozYI. ę lon. - wplacie. osobiście zbadane. - JOan Pa terka. Zielona GÓrll. 1'.1 downik Poznań w 30 803 
-~ . I gosp darstwo Arlamski. Poznall. Plac Nowo-, bl·Zycko. zdg 30 767[ 

samvuZle nego na o Skład mieiski 6 a zd 30 848 W "l 'k Trzymorgową 
parcele Poznaniu sprzedam. za
miellie na dom dopłatn. Oferty 
Oredownik. Poznal) zd 30008 

SO morgowe. kaucją albo POŻYCZ-, . . Ogrodnik. handlowiec s'P~ J.11 a 
ka 3000.- zl I?oszukuJę zaraz kapeluszy damskich. centru!I1 .. ,." . . 1 000.- przed"l!:~lorstwo prze. 
Ofert.y Ot·e(lowntk. Poznań korzystnie sP,·zedam. Zgloszenta 50 ~r:CJ;~~sJ~nt;vl~.clat1;. wa~zy\\· mysiowe poszul:uJe arty~uJ po-

zd 30 847 Orędownik. Poznań zd 30 178 mórg 'prywat np za1Yudowanliamn. dlug.a" prakt~. lia. le~ y d~ryecrfl1czzna: ~mP!1Y' ~Ofe-rty Oredowruk. p~ 
bez dd,u,'?u 6500. Rataicza'k. Po- I I d znan zd "O O-ł znań. Skarbo,wa 18. zod 31 t}54 'a ach poszukui" posady on za- _____________ _ 

raz lub później. ł,nska"'e oferty 
prosze kierować Wronki. post!' Posadę 

. 45 , l'estante pod kawaler. zd 29781 zabezpieczenie hipoteczne. _pól_ 
KUJawach ,,'zo row'.o zagospodaro ,prace .. warunek 509-1000.-. In-
wanę V 000.- "'pIaty ą 000.- formaCje Orerlowl1lk. Poznali 

.. . b D . J aśklewlCZ. Powan :Marcma 5. zd 30797 .1II'!!~'P.:1"~~'!'9'~""ft''!'II.!20.00 koncert symfolllcznr orkie.! (koncert). Koemgsw • - awna l zd ~O 941 
•~Itt.Jpf'l!1""""~!I- Stl'Y p'. R.. 1) Luki- Boccherini: !lowa muzyka kameralna. 16.00 - 11 _____ " _____ II1II '_.IIiirrIr_._ ... ;,;~ ..... .ł:l:;4. ,,~ .... - __ ~l'm (o l11 a funebre B-d,!r (I wyk.). Sztotgart - Koncert sym!. z Ba

Czwarlek. 12 maja. 2'. ~lleczy,la~" .I\~.rIOW1CZ: Z .. Od· den·Baden. 17.00 Budapeszt _ 
wIecznych pletil11 ; 20.40 .. \V go- Ie t hó 1710 ,ui d l _ 

6.15 hejnal: 6.20 koncert orki€'- dzine śmierci": 21.05 .. Poemat ża. oncer c ru. . ,'Y c CI 
stry woiskowej z Wilna: - 7.00 lobny" - R. "'ortowiczn IV wyk. MUlZyks rozry\\"kowa. 18.00 Bru
dziennik: 7.15 audycja rolnierska : orkiestry P .R.: 21.30 dziennik; kscla flam. - Ko.ncert kameral-
7.35 pieśni ziemi wileńskiei w 21.45 .. ~Ii't e rium nocy majowej" ny. LyOn - Koncert orko 18.15 
wyk. chóru ludowego .. Kas·kada" - L. H. ~10l'st ina Rn .l iofonizMcja Budapeszt - Koncert popu]. 19.00 
z WiI:n a ; 8.00 aud~c~a dla szkół: i l'eży~el'ia rI,'u L. Pob6g·Kiela- Florencja _ Muzyka i piosenki. 
10.00 za!obne nabozellstwo za du- r.o\\'sklegO; 2'2.30 muzyka (plyty): . 
sze J6zefa PilEudskiego z Katedry !!2.50 ostatnie wiadomośc·. 19.10 !{onachlom -:- M;elodle o.pe-
św. Jana w Warszawie: 11.15 .. W ret~owe. 19.40 DrOltwlch :- Au; 
rocznicę" - audycja w wykona- c.YCJa mnzyczna z Australll. 19.40 
r;;u dzieci: 11.40 Beethoven: - R. Romania - Koncert 8ym!. W 
mar~z żalobny z SymfOnll Nr 3 Katowice - 11.40 pie~ni z "'ie' progr: Ml'zyka amerykańska. _ 

Kupie 
10 m6rg. dzierżawie 50 m6rg. _ 
Fuiak. Glażew() . poczta Gorzrti. 

zd 28962 
Es-dur (Eroica) (płyty): ~Ui7 5Y- ;;y Maniack iei: 13.00 naisłYI1niei· 22.00 Koenigswlt. _ Koncert orko 
gn!l-! c~asu; .12.03 ?-UdY.C!8 .P'?lu- sze kon~erty skyzypco\\'e ~ płyt~; symf. %0.05 Ryga, _ K,once-rt 
dnIOwa ... \Vsród ro 10tlllków • - 14.25 \\'13flomosCi; 14.35 p. CzaJ' svmf. utwor6w CzaJkows,klego. z 
18.30 .. Trwale (}omniki Wielko· ,ko\\'. ki: Kn,prys wIoski - plyty; u·dz.· sol;sty (skrz.). 20.30 Praga. 130 
śc;": 16·ąO. p.olskle ut~ory kame- 22.30 muzyka z pll-t (z Warsoza- _ Moia oiczyzna" cykl wama. oU!raozan~h. przy ?07Jt1amW., Ba' 
I'~ln~ l plesni. Wy~.: O.ga Ma~tu. wy). lów"sYD1f. ::;metany. Lyon _ "Le. g~d~!,owane. O~J."I.e 8.500.-. 
SleW1CZ - fortep~ l 'VI. SYrewIC.z JT kó _ 1140 . <. • onora" op Gaveaux Sottens _ Ja"kloew1CZ. Pozn.:1I1. }.[a.I"Olna 5. 
~ skrzypce (2i I\.r.). H. Hrabi' :,-.':a. IV ••• • _. J:l!~~.n~ maJow.e . . 00 309312 
SzatklewlCwwa - me?;zosopran z \\ IC"":Y Ma, !.)cli<l). ~2.:l0 muz)- KO'Jlcert symf. z udz. 8011stó .... i _____ -==-....::.:...:..=-____ _ 
(z Katowic). T. Lifan - wiol!>n· ka (plyty z \\ 31'f'Zawy) . chóru. l!1.f!O. ~~,diola'!. - .. Dz",:<>- Żyrandole _ Lam 
czelno Jerzy Lefeld - fortePIan "ódź - 11 'O m·-~e S"m[0I11'C'L- ;1Y kornewli~·kle OP. llanguette a. od I T 6 P pr 
( \ y , ). 17 00 Z 6'" ... n.~u, R l" 21 '0 L m e e z arg w o'»nal1SklCh z ars,za.wJ:,'.' .. rozm W ne (plyty z "'arszawy); 14.00 - . zym - >.on,ce rt orko .~ u, PO cetnach falJ'rycz.nych jue 00 
Artura śllwlllsklegO z Józefem muzyka oymfoniclma (plylY)'15 00 ksemburg - h.oncert symf. z udz. 75O 
Pils)lds:kim"; - 17.20.kO'Jlcert Po- "Jak spe:cJzić święto'!" 10:05' o solisty (wioloncz.) W progr.: . 
1>I1::nsklego Chóru Kat~ralnego wszystkim: 15.10 dawne pie-śnti Gluck •. H~}'~n. Schal"wenka. De' abażury 
P~ dyr. ks. dra W. Gleburow· ('hól'alne Gpllyty); 15.21 git>łda: - bussy I WeJOl1,er. Strasbu,rg :- od 00 I/Ilr 
skleg;> z udz. J. Pawla~a - Ol" 22.~0 utwory poważne w wyk. Koncert CboplTIowslu .. 22.00 Sofia zelazka 
pny. t lR

8
.
00 IPOśg!l-d~r:f~' k7' .18~ OJ'kiesbr d~tych (plyty). Muz. tanecZI\~. 22.10 Hlł\'e.rsum II z gwa.rancią 9.50. PM:ybo-ry elek. 

"oncer ozg o n: .1 e .S lej p _ .. Guldana opt. Glomblga. Bu- troteoh'l1oi~ne. rad,iowe i ro .... ero-
d.yr. Wl. Szczepansklego. 19.00 re- dapeszt. - Muzyka cyga(iska. _ we poleca od 39 lat cltal Edw. Bendera (bas): 19.20 . r 
.. Wolność tragiczna" - K. Wie· 23.00 '" rocJaw - Mu~. lekka. - Centrum _ Kamiński 
rzri\skiego, poezjo - m()1).tat w 24.00 Sztu~lrart - K,oncert mur;. POI'J'maJ\.. Stary Rynek 1:\/14. 
.... YkOn2niu ch6ru, reC)'t. I sola; 15.15 Praga - Utwory Smetanr kameralnej (do l~zeJ). ng 1.1 ~ 

Fryzjerski 
pom<,Xlnik zaraz potrzeb,nr. Zglo, 
SZ~fiola Ag-encia Kllriera Poznań
,:k1.e-go. K rotOSlzYI11. N 11 649 

Czeladnik 
piekarski na stalą posadę PoznA
niu potrzebny. Oferty Orędow
nik. PoznaJ') zd 30771 

Humor zagraniczny 

- Pewien Amerykanin proponował mi za ten obrd 
20 tysięcy franków. 

- Dla mnie jest ten obraz wart dziesi~ć franków. 
- Daj pan pieniądze. Nie chcę, by moje płótna opu' 

szczały Francję. (M) 
("Petit Parisien", Pary t) . 

o ot oszen i a l-łamowy milimetr lub jego miejsce kosztuje: w zwyczajnych na stronie 6-łamowej 15 groszy, na stronie redakcyjnej (4-ł~mowej) a) przy końcu części 
... redakcyjnej 30 groszy, bl na stronie czwartej 50 groszy, c) na stronie drugiej 60 groszy, d) na stronie wiadomości lokalnych 1,- zł- Dlobne ogłoszenia 

(naj wy tej 100 słów, w tym 5 nagłówkowych) słowo nagłówkowe drukiem tłustym, 15 groszy, katde dalszs słowo 10 groszy, Ogłoszenia większe wśród drObnych poczynając 
od ostatniej strony, l-łamowy milimetr 30 groszy. Ogłoszenia skomplikowane, z z&strz;eteniem miejsca - od poszczególnego wypadku 20% nadwy1ki. Ogłoszenia do bietl\cego 
wydania przyjmujemy do godziny 10,30, 8 do wydań niedzielnych i świątecznych do godziny 9,30 rano. Ogłoszenia z poza WielkopolSki przyjmujemy do wydań bietącycb 
do godz. 10, do wydań nied~ielnych I· świ,,\tecznycb dnia po przedniego do godz. 8. Za błędy drukarskie. które nie znie kształcają treści ogłoszenia, administracja nie odpowiada. 
Ogłoszenia przyjmujemy tylko za opłatą gotówką z góry_ Konto w P. K. O. nr 200-149. Pocztowe konto roz:rachunko\\'e Poznań 3, nr kartoteki 03. 



S8) 
Warta, złożona na rogatkach Mielca 

z samych młokosów, rzuciła się na 
księdza z kijami. Ksiądz, siny z obu
rzenia, nie mogąc głosu z gardła wy

Wszyscy oni tacy. Słodkie słówka mó
wią na. kazaniu, wzywają do zacności, 
do cnoty, 8. sami naj gorsi. 

- I kary na niego nie będzie' 

dobyć, dźwignął się na całą wysokość, teraz 
Musi być. Słuchajcie! Wszyscy 
idźcie do Mielca. Tam się już 

zamierzył się laską wysoko nad gło
wą. - i nagle runął na bryczkę, rażo
ny apopleksją. 

Dzierżawca, który właśnie wycią
gał z kieszeni rewolwer, widząc, że 
ksiądz już nie żyje, nie panując nad 
swoim wzburzeniem wystrzelił na śle
po wszystkie siedem naboi z maga
zynka wprost w skupioną gromadkę 
napastników, po czym zaciął konie i 
galopem uciekł do miasteczka, gdzie 
odwiózł zwłoki księdza na plebanię, a 
następnie sam udał się na policję od
dają.c się w jej ręce. 

Na szosie, na rogatce, pozostały trzy 
skrwawione trupy młodych wieśnia
ków. Ich koledzy, przerażeni, rozbiegli 
się do swoich domów. 

Ale nie upłynął kwadrans od zaj
ścia, gdy zjawiły się przy zwłokach 
Inne, nieznajome postacie - i wziąw
szy trupy na ramiona powędrowały z 
nimi w trzech kierunkach w świat. 

Jak się okazało, byli to agitatorzy 
wywrotowi, nic wspólnego nie mający 
z Partią Chłopską. 

Nieśli oni, czy też wietU, trupy od 
wsi do wsi, budzili chłopów po chału
pe.ch i ogłaszali wsf;rzą8ajQ.cą wiado
mość: 

op 

obejmując komendę nad poszczegól
nymi chłopskimi kolumnami. 

Kilkunastu policjantów bronno tłu
mom dostępu do miasta.. Starosta wy
jechał na rogatkę i sta.rał się chłopów 
uspokoić. _ 

- Oto chłop, którego zabił dziekan 
I Mielca! 

..:..... lakto! Co m6wiełe! 
~ Dziekan szmuglował 'do Mielea 

Warta, złożona na rogatkach Mielca z samych młokosów, rzucila. się na 
księdza bijąc go kijami. 

na bryczce kilka worków mąki oraz ja- chłopi z całej okolicy zbierają. Wszys
ja, śmietan~ i masło. Nasi zatrzymali cy idźcie i żądajcie pomsty i kary na 
bryczk~ na rogatce, aby przeprowadzić zbrodniarza! 
rewizj~, a on zdzielił ich batem i na,... - Teraz zaraz? 
wymyślał im od bolszewików. Zgnie- - Teraz zaraz! Zanim będzie świt, 
;wali się nasi na. niego i zatrzymali go niechaj łotr już będzie ukarany! Teraz 
za ręce. Wtedy on wyjlłł rewolwer i zaraz, ani chwili nie zwlekać! 
~iedmiu kul&mi po kolei za!!trzelił sie- - No chłopy, budzić sąsiadów! 
dmiu chłopów na. miejscu! Wołał, że - A wymierzcie po drodze spl'&-
nic mu za to nie będzie, bo on się tyl- wiedliwość i waszemu probOSZczowi! 
ko bronił! Taka to jest w Polsce spra.- Wszyscy oni jednacy! 
wiedliwość! - Tfu! Łotry, pasibrzuchy! 

- To chYba wszystko niepra.w'da.! - I zaraz do Mielca! Do Mielea! 
- Sam widziałem! Byłem przy tymI - Do Mielca! kto żyw! 

'A tego trupa., mojego kolegę, wioz~ do O świtaniu, olbrzymi tłum chłop-
rodzinnej jego wsi. ski zgromadził się na rogatkach mia,... 

- Ksiądz dziekan z Mielca I Kto by I sta.. Ja.kieś twarze nieznane kręciły się 
lo pomyślał? wśród rzesz niezliczonych, wygłasza-

- Taki to ten kełQ.'dz <lziekan. jąc przemówienia, sprawiając szyki, 

50) I jak umia.ł, wyra.żał radość z tej pie-
- Panno Lucynko! - wykrzykuj l' szczoty. 

w końcu jeden z nich. - Jesteśmy - Tak, tak! - powtarzał chło-
wolni! piec . 

- A tak, Fitku. I widzisz, nikt nie - A teraz - rzekła Lucynka cichut-
podejrzewa nawet naszej obecnoś/;i. ko - musimy jak naj śpieszniej przy-

- A któż by mógł przypuszcza.ć, że być do Bangkoku; wtargnąć do mie
siedzimy w beczkach i przystrajamy szkania WiIma. Odorpa i zaskarbi.ć so-
8i~ tam w te cudackie szaty z kaptu- bie jakim bądź sposobem zaufanie tego 
rculli?! awanturnika. 

I znowu śmiech. - Tak - zgodził się Fit słuchając 
- Nie, naprawdę, to nadzwyczaj- swej pani z najwyższym uwielbieniem. 

net - zaczął Fit. - Patrzcie, Kleszcz! - Ty rozumiesz, nieprawda, że mo-
Wspaniały orzeł spuścił się na zie- że narażamy życie w tej wyprawie? 

mię i szedł z powagą obok Lucynki. - Rozumiem, panno Lucynko! 
- I nie wahasz się? 

- Widzisz, jaki on figlarz! Jak tyl- Malec wzruszył z pogardą ramio-
ko go kapitan "Pheng-Phongu" wypu-
ścił z klatki, odnalazł nas natychmiast. nami. To dobrze! _ rzekł z największą 

- Panienko, on chyba widzi po- prostotą. _ Cóż moje życie znaczy WG-

przez drzewo? bec twojego, panienko? A kiedy pa_ 
- Może być. Z tym wszystkim zna- nienka naraża swoje życie, dlaczego 

komicie nam dopomógł do usunięcia bym ja miał się tak znowu drożyć z 
~ drogi szyldwacha. moim? 

Tu Lucynka zaczęła głaskać śniet- Dziewczynka zrozumiała. Lekka 
JW-białą, głowę. czarnegQ orła., który, I JllgŁa. przysłoniŁa. na cbwilkę jej cudne, 

- Ludzie! ksiądz nie żyje! To nIe 
prawda., co wam mówią! 

Tłum zakołysał się z wściekłośei,,: 
- Łże! Łże! podła urzędnicza. du

szal 
- Ksiądz nie żyje! Umarł na serce, 

za.nim padły strzały! To nie on strze
lali 

- Łże! Łże łajdakI 
- Winowajca sam się oddał w rę-

ce władz! Siedzi w areszcie! To nie 
dziekan strzelał I 

- Łże! Łże! Łże! Łże! 
Pękł słaby kordon policjantów, -

tłum dopadł starosty, zaczął go okła
dać kłonicami, kijami, widłami. Nie 
minęło parę chwil, gdy na ziemię osu
nęły się skrwawione zwłoki. 

Policjanci, przerażeni, rozproszeni, 

, 
iskrzące się oczy. Siłą woli odpędziła. 
jednak wzruszenie i chcąc je też odsu
nąć od przyjaciela, szepnęła wesoło: 

- No, Fitku! Teraz raźno w drogę. 
Fit milcząc przyspieszył kroku. 
Kleszcz zaś jednym pOI"W!zeniem 

swych potężnych skrzydeł odrazu zna
lazł się o sto metrów dalej od dzieci. 
Przysiadł na jakiejś gałęzi, a gdy się 
zbliżyły, znów odleciał dalej. 

I tak szli wśród czarnej nocy, szy
kując się do walki, któraby może prze
raziła niejednego śmiałego -wojaka. 

UPRZEJMA GOSPOSIA 

Z Paknamu do Bangkok jest dobre 
trzydzieścidwa kilometry. Toteż dopie
ro na zajutrz wieczorem młodzi nasi 
podróżni weszli do stOlicy Siamu. 

W drodze nieustannie otrzymywali 
od prz!lchodniów oznaki uszanowani.a 
na widok fioletowych szat, a szczegól
niej wspaniałego ich towarzysza, Kle
szcza. 

Sjamowie uważaję. kolor biały za 
boski, a więc śnieżno-biała głowa 
i szyja orła była dostatecznym świa
dectwem świętości osób, którym towa
rzyszył. 

Toteż nie spotkali najmniejszej tru
dności przy zaopatrywaniu się w żyw
ność. 

Dwóch jakichś bogatych mieszkań
ców zaprosiło ich na obiad i kolację. 

Częstowano ich pysznymi potrawa.
mi, jak gniazda jaskółcze, pieczone na 
rożnach kozły, smażone na. cl.lkrze . 

stracili ea.łkiem głowy. Jedni zaczęU 
pędem uciekać ku miastu, inni w roz
sypce zaczęli z karabinów strzelać w 
tłum. Za słaby to był opór dla odpar
cia. rozszalałej rzeszy. Widok padajlJ.- . 
cych na ziemię, chłopskich trupów 
tylkO podniecił wściekłość tłumu. \Vi 
jednej chwili zabito policjantów, wy
darto im z stygnących dłoni karabiny, 
stratowano sztywniejące zwłoki. 

RepUblika mielecka 
- A teraz do miasta! - wrz.a.snęll 

umiejętnie kierujący tłumem i podsy
cający jego szał przywódcy. 

- Do miasta! Skończyć z dzieka
nem! Wielotysięczny tłum ruszył ku 
plebanii, jak przypływ morza zalewa
jąc ulice miasteczka. 

Do plebanii wtargnęła grupa mło
dyCh ludzi z widłami, - nietuŁejszych 
- tamując dostęp innym. 

Gospodyni księdza. wybiegła na; 
przeciw. 

- Ludzie, czego wy chcecie? Ksiądz 
nie żyje! 

- Z drogi, stara wiedźmol 
Wtargnęli wgłąb mieszkania - i 

po chwili wrócili, niosąc tryumfalnie 
na widłach postrzępione zwłoki. 

- No co? Był żywy, czy martwy? 
- Ale! Jeszcze jaki żywy! Chciał 

do nas strzelać - aleśmy go wpierw 
wzięli na widły. 

- Ma. za swoje! Ma Z,ft, swoje łotr, 
morderca, zbój! 

- A teraz podpalić kościół! Podp~ .oT 

Uć kościół i powiesić wikarych! 
Mieszczanie-Polacy obudzeni wrza,...-

WQ., trwożnie pokazywali siQ w oknach, 
ale natychmiast chowali się, przesra.
żeni okropnościQ. tego, co się w mie
ście działo. Natomiast .zydzi mieleccy 
ławą wyszli na. miasto, witając się 
i bratając z chłopskim tłumem - i 
najgłośniej domagając się pomsty i 
pogromu. I .".~ 

Tłum chłopow i .zy<Iów wtargnę! 
do kościoła. W mig poprzewracano, 
połamano, porą.bano ławki i ołtarze, 
zwalono na kupę chorągwie, ornaty i 
obrazy. Wszystko to polano naftą, 
przyniesioną z pobliskiCh sklepików 
- i podpalono. - Kłęby dymu ogar
nęły świątynię - tłum zaczął w po
płochu uciekać, gubiąc po drodze kiB
lichy, monstrancje i chciwymi pale&
mi powyciągane ze skarbon pieniądze. 

(Ciąg dalszy nastę.pi). 
3 

morskie wodorosty, skrzela rekinów 
i inne przysmaki. 

Kilka ostatnich kilometrów przeje
chali w wygodnym powozie kupca z 
Bangkok, który spotkawszy ich na 
drodze, uprzejmie zaprosił do środka. 

Tym sposobem Fit i Lucynka wy
poczęli i w dobrym usposobieniu przy
byli szczęśliwie do miasta. Co dalej ro
bić? 

Noc się zbliżała. Niepodobna było 
rzucić się w jednej chwili na poszuki
wanie Wilma Odorpa i jego więźniów. 

Trzeba było poszukać jakiegoś schro
nienia na noc i czekać cierpliwie jutra .. 

Tymczasem szli wybrzeżem rzeki, 
przypatrując się z zajęciem licznym 
kramikom, zbudowa.nym na palach na 
wodzie, do których cisnął się tłum 
krzykliwy, spiesząc się z wydaniem 
obstalunków przed 'zamknięciem skle- . 
pików. 

- Niech będzie pochwalony Budda 
po dziesięć tYSięcy razy! - odezwa.ł się 
tuż obok dzieci głos kObiecy, w dzi
wacznym żargonie francuskim. 

Obejrzeli się: była to I{ambodżan
ka, która klęcząc na ziemi, biła naj
niższe pokłony przed mniemanymi 
kanłanami. 

'- O, święci kapłani z Siem-Reap! 
Spuście błogosławieństwo duchów do
broczynnych na biedną głowę Sand
hevy, handlarki rybami suszonymi z 
szlachetnego jeziora . TonIe-Sap! 
błagała. żałosnym głosem kobieta. 

{Ciąg dalszy nastąpi) 



. Tabela loterii 
, dzień ciągnienia 4-el klasy 41 LoterII Państwowej 

I I II ciągnienie 

6łówne wygrane 
Stała dzienna wygrana 

zł. padła na nT. 124639 
15.000 zł.: 140629 

i 10.000 zł.: 32562 77507 
5.000 zł.: 144532 154898 
2.000 zł.: 13630 24985 

~4558 61065 64928 68483 
104688 118755 144081 
145553 

1.000 zł.: 9165 13938 
18987 24678 27654 33998 
36950 43818 46913 53136 
68159 82975 88602 90862 
112883 113416 121775 
183707 137332 138380 
142772 

5.000 

28145 
77254 

144795 

15129 
35557 
54635 

100155 
122385 
141707 

\Wygrane po 250 z, 

50008 112 52 75 230 829 641 739 
57 852 51 51146 212 48 373 59 459 
593 623 709 52080 154 416 63 64 
571 785 943 53017 91 496 673 660 
79 826 983 54010 17 32 59 70 81 
207 70 304 466 554 733 55299 396 
402 28 565 84 598 729 48 81 806 
65 79 56166 311 49 491 524 50 648 
712 941 57323 62 459 712 69 935 
86 58241 53 453 671 13 769 854 905 
48 65 59001 11 37 334 85 55 450 
531 604 703 33 930 60171 71 79 
205 423 66 606 27 896 955 61017 
142 227 33 304 507 714 929 75 
62085 137 56 61 22 436 580 651 
829 971 63076 301 73 415 78 505 
765 93 730 64253 80 79 309 22 
594 751 84 93l. 

65 120 82 285 350 93 871 64065 
197 209 23 62 34 7512 759 84 867 929 
93 67237 66 428 534 677 766 990 
68095 108 590 610 64 71 803 63 69043 
50 67 282 329 499 909 57 70019 218 
47 327 464 75 600 37 736 843 942 38 
53 75 82 71083 113 45 6 256 344 94 

8 114 30 49 218 27 91 471 563 622 421 32 71 95 640 59 70 770 811 77 
46 61 911 1104 246 95 467 50 672 734 \ 72057 65 238 52 314 430 711 823 933 
876 906 14 2068 367 402 94 521 768 170 86 73182 242 417 554 90 670 95 
940 63 3024 95 145 67 340 41 477 '718 813 74075 92 112 23 926 59 416 
511 42 831 4074 98 311 75 522 68 743 48 77 535 82 98 601 28 60 784 75216 
70 95 5028 155 276 325 474 602 16 341 502 26 637 722 76105 65 79 451 
26781 849 86 6025 30 34 169 73 244 712 871 77011 160 718 819 929 90 
495 546 48 53 99 633 66 723 7017 31 78130 48 283 366 411 4672 563 609 
35 91 106 98 275 300 12 46 625 827 739 63 833 81 905 79067 239 92 313 
45 907 13 46 56 66 94 8035 99 258 460 541 59 714 76 g9 833 76 81 929 
504 62 765 826 37 65 974 9105 217 41 60 70 8005 27 68 358 430 88 519 
375 522 821 10017 33 60 101 30 209 739 81023 156 209 54 75 92 311 481 

. 
m 84 804 75 78 91 129OO'T 212 36 
342 37 792 896 

130017 21 96 170 392 560 854 98 
131034 171 5 264 318 621 69 71 763 
72 82 90 964 85 132047 51 79 80 
204 527 64 632 797 866 133138 43 
294 363 499 516 90 634 90 6 761 
899 914 32 89 134282 484 583 634 
745 53 859 912 96 135301 22 39 
450 5 858 918 76 !Y7 136017 152 286 
355 434 534 48 853 99 960 137167 
216 29 40 396 433 516 36 660 74 
897 138072 9 243 5 83 367 98 542 
668 817 139088 107 21 77 268 316 
55 434 748 70 929 

140035 189 250 61 414 532 604 50 
825 914 82 141033 87 145 201 98 
385 434 521 87 634 778 897 950 
142093 162 202 39 68 320 662 731 
818 941 85 143094 146 214 36 80 
305 84 461 651 5 708 853 904 23 
59 94 144086 223 402 505 641 69 
810 54 145007 34 223 99 313 43 451 
80 601 57 86 702 74 894 902 6 
146063 93 5 376 688 723 57 819 
147036 352 432 99 758 864 945 85 
148354 580 2 606 712 55 910 68 
98 149068 122 91 330 42 77 f.50 
826 9 77 94 959 

150146 52 5 232 520 617 711 57 
843 959 151051 248 68 82 354 517 
8 28 677 g4 779 907 38 65 83 
152008 172 84 267 9F. 300 2r. ,19 
5H i (,34 4fi - M 1:5:-l01(j 18 102 93 
20:? ("9 70 ~ll"J Tj 91l 536 I)l!'j 89 
~~~, 154hD fi,;", 7H 'e-.'ii526 442 ;)27 
769 822 953 156239 335 9 95 419 
590 638 944 61 157114 38 595 611 
828 902 9 26 32 86 99 158071 98 
185 263 308 23 454 593 6G7 739 
801 32 54 955 159036 127 209 

III ciągnienIe 

Główne wygrane 
22 581 648 763 860 11564 68 660 785 538 776 82074 109 42 92 8 346 416 Stała dzienna wygrana 20 tysięcy 
802 1112126 29453354692477 665 41 530 53 607 77 935 83085 106 216 padła na Nr. 19020; 
725 30 868 88 939 61 97 13051 93 143 65 3 69 311 428 918 84050 23355 484 50 tysięcy 19061; 
55 239 443 569 650 79 14252 62 474 502 641 731 849 85184 239 415 66 
80 87 542 61 68 631 32 47 718 65 99 516 8 43 52 665 76 738 826 920 55 10 tysięcy 22248, 23413 41164 
894 954 15101 50 88 278 348 402 91 67 84019 118 820 988 87108 31 49 62076; 
535 49 685 731 849 952 99 16257 325 223 397 402 22 687 42 78 733 802 5 tysięcy 59876; 
400 1 10 520 619 703 851 944 75 92 986 88064 76 396 605 92 782 4 78 2 t· 9 84 10388 190 2221 
17060 76 80 96 217 355 437 61 501 822 40 89143 32 61 369 554 90261 ySlące 4, ,2 2, l 
622 33 740 833 46 99 18105 206 14 315 36 43 5 407 57 662 9 903 99 26835 29273 30604 30705 35970 40079 
359 63 402 620 842 19039 49 64 122 91252 312 554 93 635 44 776 830 59885 63672 79816 100086 107563 
201 427 666 806 22 64 20097 119 77 92()05 45 285 97 481 526 69 93 600 127198 128038 136634 J52482 
253 70 398 421 87 584 618 97 805 951 34 94 736 949 931216 35 49 80 269 1 tysiąc zł.: 6993 13016 17632 
79 21067 105 266 68 365 450 89 500 364 470 743 94068 106 228 97 479 
6 1432 833 930 40 22109 92 283 332 970 95028 135 290 471 745 89196199 21122 22017 23033 25115 26017 
43 454 582 649 78 80 703 53 69 76 80 444 542 631 857 86 989 26580 26923 32811 34208 35024 
805 927 65 23037 101 6 308 94 643 97057 67 386 515 85 679 816 921 38081 49795 59919 61530 63992 
'166 906 83 24123 86 274 346 66 414 63 98075 293 371 484 569 606 49 995! 657J5 72200 77534 78661 78410 
507 61 1738 808 40 920 25087 312 84 99082 314 583 697 742 49 931 77 82558 94580 102104 103044 107"00 
536 47 649 719 825 79 26249 97 323 100028 67 95 98 115 369 520 38 -
473 86 513 45 640 801 17 61 27044 101018 48 160 358 410 532 87 95 679 109858 117480 117542 120557 123920 
65 83 135 218 339 80 434 500 28040 81 792 951 66 67 91 102147 235 61 136294 148459 
69 143 285 321 462 501 641 29011 431 37 598 658 738 833 60 63 103265 
2'11 75 82 844 76 952 30068 415 20 398 436 38 600 54 776 104029 624 
!l!ś2 663 725 58 96 815 21 60 31101 15 772 812 34 49 957 80 88 105026 169 \Wygrane po 2511 zł. 
289 311 49 53 565 892 947 32027 28 203 51 334 67 560 635 66 713 819 27 86 172 281 478 623 1181 621 49 873 
110 71 85 229 57 75 437 41 659 7~ 106122 66 70 227 305 412 527 669 87 963 2225 426 540 83 659 858 66 
3 583 965 83 736 970 107084 276 350 64 67 477 946 3460 902 42 4159 254 364 599 

33033 107 46 73 204 325 64 27 508 637 735 845 937 108009 222 4271682 94 5141 294 440 513 716 866 93 
529 762 861 40 972 34057 576 632 75 561 72 605 17 26 88 720 77 82 6149 357 7075 98 126 359 54{) 8256 
57 931 79 35053 181 467 805 84 109155 76 83 87 209 304 69 480 526 68 430 979 9026 74 209 353 516 666 
360005 120 302 473 505 15 60 723 77 625 708 110012 56 163 96 221 76177 701 24 969 ]0180 286 422 30 601 
821 43 90 99 9127337029 182 307 350 55 486 581 777 811 71 75 \132 11202 72 689 762 894 972 12241 58 
536 61 67 94 682 750 893 57 942 111017 25 94 103 33 99 264 92 483 63 514 41 2 52 910 36 13148 3]7 61 

. 84 508 41 637 809 991 112072 136 5U8 645 75 14098 362 749 983 15()59 
38054 245 491 577 620 862 341 559 608 750 932 62 113284 313 135 346 482 599 635 160?6 340 17103 

39043 64 143 25 31 33 72 768 892 57 3616 732 50 840 46 114154 290 65 8 250 632 706 35 898 18037 52 
904 20 60 90 40015 60 481 542 21 313 414 59 115124 36 474 79 500 47 181 7 356 701 1900 16? 488 837 901 
71 66 80 711 14 88 817 18 41024 678 739 870 116431 43 546 659 944 ?005" 335 895 911 2-1 "42 481 819 
43 82 112 76 209 373 419 531 916 117038 677 118020 217 355 484 606 22123 :170 98 23045 224 "94 350 696 
66 42093 437 78 81 528 835 43007 900 95 119088 192 410 747 961 120023 24327 469 502 608 708 855 ?2 80-
18 183 982 93 385 495 906 13 946 121 88 579 660 736 871 989 99 121190 25544 691 743 4004 110 12 39 233 
44026 100 85 374 94 530 791 81 ~~. ~8 3tJ 13~~~2 6~~ ~~~ ~g ~~ 435 77 574 606

2 
788 27093 142 263 

900 49 45174 77 263 300 8 45 49 123369 70 74 433 47 85 51922 72 603 527 615 21 73649 54 28605 13 72 
607 36 37 715 65 59 86 895 975 43 919 85 124035 178 245 99 573 889 29231 43 623 849 30055 169 574 
46107 59 218 29 97 315 470 525 78 ' 844 945 125074 238 308 523 47 797 845 951 31036 106 79 354 425 
30 627 921 47133 308 84 410 596 690 746 860 126222 39 349 432 59 543 59 70 940 3206C 105 245 357 417 
754 855 982 86 48123 26 291 360 547 742 808 26 49 96 925 62 91 69 811 9 42 76 33078 214 26 459 820 
70839490011624085703752881 ]27088 101 284 328 70 845 935 58 33 913 34376 6Q2 35262 36003 606 
999 84. I 128067 190 91 357 72 419 85 640 I 762 37124 68 323 522 5 637 69 38069 

118 SO Z21 352 431 6373903469 301 768700- 8811Ó~3rsJ 4"72 ~54 :~ i~~41~ 
679 703 14 876 992 

40393 670 754 816 41200 300 545 776 830 52 67919 15291 92 376 651 
603 29 72 790 908 32 42542 783 43348 52 81 774 814 16052 267 509 44 605 
571 664 757 856 44101 233 326 483 74 970 97 17231 18169 217 19083 1Z7 

9 43 225 455 505 790 20028 392 467 533 
540 5 670 99 957 45105 382 522 829 21060 416 523 941 22047 310 ~ 
~165 46137 200 333 83 693 924 47071 779 007 98 23274 365 427 714 24194 
318 613 48245 376 407 585 646 766 
811 5972 49260 566 725 933 43 50166 217 804 2559~ 948 26144 229 32449 
537 723 51091 910 1 42 52013 432 761 99 465 517 26 692 816 52 980 27166 
53046 212 83 8 405 54030 202 6 666 272 396 590 749 930 79 28365 560 
55410 668 56241 347 470 82 656 916 29049 155 581 829 31075 146423 
57036 373 609 75 89 728 40 871 977 982 32033 303 931 83 33132 34304 

490 756 67 68 35314 413 756 955 
58017 131 4<33 585 59633 50 1 36335 431 571 805 927 37053 72 289 

60458 936 40 61609 76 787 854 63 503 38()92 126 34 64 465 541 608 97 
950 7 62169 730 2 6 75 63014 390 947 39012 419 87 839 40662 983 
564 911 89 64300 978 65166 328 58 4!140 493 901 42300 50 611 840 43075 
99 415 64280 93 482 552 928 67136 287 300 417 631 73Q 44114 348 84 778 
74 423 39 83 7 692 721 800 37 68481 60 45082 289 409 755 876 971 80 
520 915 69167 9 ~2 349 57 77 426 46233 47288 440 758 48305 9 797 
60 598 721 62 70056 433 812 71173 49160 234 444 642 43 975 50241 84 
490 583 649 873 65 927 72084 519 519 908 51038 205 40 652 96 946 
56 645 742 73011 256 437 515 60 83 52328 618 919 53340 488 697 5-4096 
854 74388 470 682 999 75020 106 26 547 671 837 59 964 55069 322 403 
37 224 353 4 634 986 76197 254 65 761 947 56163 694 768 886 957 57023 
323 44 523 33 78 738 808 77707 14 74 227 33 393 746 BOI 71 58695 746 
833 78382 581 943 79199 260 93 336 882 59003 59 77 149 291 60009 13 15 
75 B2 5 456 562 610 66 91 737 82 140 318 64729 61194 217 99524 874 
821 48 75 62351 493 602 63006 216 65 389 

80032 101 319 644 81165 219 923 597 638 52 64220 65147 387 597 658 
35 79 82042 133 00 432 742 83010 88 94 768 840 \10 926 66587 67028 
108 691 816 902 84392 560 814 70 lYl 282 349 578 710 20 818 82 972 
85140 579 90 679 86108 53 3Q 456 68349 617 73 69069 345 404 70161 96 
458 ss 658 852 954 68 87112 231 322 247 48 71 467 609 765 69 863 71046 
632 843 88091 157 569 89155 90110 103 ?:l3 551 819 273 551 819 97086 
75 286 831 91274 92038 202 606 805 72070 95 117 575 641 63 877 94 
10 93193 346 549 654 608 922 94{}61 73403 534 721 39 74007 76 348 839 
161 84 92 335 95014 64S 66 73296520 943 75120 308 60 590 76378 622 747 
(j41 800 97001 100 47 221 605 772 54 77367 400 532 665 775 78378 540 
98488 641 99352 71 628 69 796 849 665 995 79153 272 343 638 03 SX) 

100 613 57 101065 289 427 658 754 B0333 671 729 76 920 81075 479 723 
862 963 102684 723 59 857 103252 91 82216 43 385 635 911 13 63167 554 
326 59 86 99 53291 628 742 104193 813 971 84070 128 87 806 85133 304 
441 546 837 105080 834 104005 348 470 588 86157 453 541 616 50 87069 
671 911 107509 772 927 63 108283 147 385 88 430 671 740 46 879 881~ 
-t06 697 934 109161 244 .'512 81 697 541 621 856 8<J385 437 572 ss 860 
918 lt0317 562 610 714 49 111078 90054 241 917 91902 92473 622 729 
90 116 45 89 495 527 62 94 654 834 9() 951 93038 134 39 67 667 
112156 278 471 617 66 782 802 94083 317 490 522 996 95382 61742 
113221 439 979 114122 442 75 507 22 67 96143 207 1251 500 6SO 985 97m 
661 81 765 89 11.'5083 258 510 876 638 925 98433 99210 466 67 932 
116102 25 80 336 8 674 949 117080 100074 234 472 838 101280 473 970 
775 874 90 921 118211 488 798 119139 102022 514 42 748 849 103082 903 
-no 792 852 82 104089 115 814 8 67 79()10S407 1'i~ 

37 602 73 74 797 106098 171 96 336 
120229 937 121004 .;4 230 379 840 401 759 107225 6;t1 108011 201 472 

122240 834 123247 320 413 99 5~0 530 73 87 722 .'59 73 987 109779914 
997 124847 126109 46 369 891 941 
127032 321 440 533 712 23 49 75 
128109 206 349 613 802 54 962 76 
129232 419 130274 550 819 31 926 
i31251 92 604 58 732 927 132050 322 
570 614 733 46 947 80 133023 331 
134108 242 331 56 441 99 915 34 
135212 63 88 98 985 134096 271 313 
J8 518 817 8 21 67 137174 2364258 
329 519 22 138056 257 377 731 139004 
132 44 69 248 394 700 47 78 970 84 

140397 9 508 19 674 98 860 949 
98 141042 144 742 142310 492 649 
143228 91 385 524 607 14420 1323 
1357 723 958 145056 159 358 412 99 
557 644 718 37 146091 204 51 418 548 
55 813 65 147043 142 91 227 398 
~92 575 804 149127 62 9 255 369 
473 519 775 844 

150507 671 92 845 151007 274 787 
810 152079 109 345 53 412 605 20 
39 708 86 153311 447 790 848 55 
983 154353 571 632 701 155003 10 
9 127 441 869 922 156249 838 973 
157225 3)1 569 883 981 158184 429 
il!2 36 963 159698 817 931. 

IV ciągnienIe 
Wygrane po 250 zł. 

144 254 431 85 1166 72 512 643 
33 63 703 2354 94 600 5 65 722 44 
966 3028 196 469 727 51 84 833 
953 4063 289 542 709 12 5004 366 
400 855 939 6076 175 372 527 51 
711 559 64 654 8111 29 438 513 624 
728 90 834 25 66 10034 166 476 583 

110082 136 300 425 .'525 617 111046 
392 .'556 88 952 83 ll~ 144 205 
81 3 384 722 00 113219 26 652 63 
767 916 114184 950 66 115230 594 
837 903 50 116163 71 243 481 797 
117216 452 659 795 18204 433 56.523 
747 119188 680 751 805 

120000 91 419 5()3 « 816 121341 
487 92 536 968 122331 489 12:mt1 
379 692 796 B09 45 83 124007 46 
758 971 125169 587 694 126016 .591 
978 127473 681 744 880 1218328 006 
129108 647 772 

13Q068 145 82 553 131074 2ł6 99 
851 71 93 132085 240 462 80 ~ 
972 133379 700 802 963 134014 II 
363 483 706 135440 53 79 136068 367 
524 58 137377 544 673 708 82 911 
138136 568 97 792 990 139060 388 
415 698 70s 18 800 41 

140087 230 520 664 141104 303 63 
762 905 142231 358 468 691 896 
143061 812 957 144035 337 519 
145107 269 339 545 83 665 7ff1 914 
1461 63 8 297 630 43 998 147285 371 
583 668 148153 .'5 84 292 149064 352 
68 

150299 355 7 547 602 51 755 852 
151051 289 323 578 152123 95 496 
531 728 883 13106 56 502 742 838 
938 30 154038 274 533 767 88 860 
939 64 155094 791 906 156151 410 
554 83 741 843 157463 623 793 
1'58004 202 78 93 445 612 23 62 
159029 373 531 8 671 718 9A4 

Tatielę loterii pansłwoweJ poilajemy tiez gwarancji 

Piłkarskie mistrzostwa świata 
Nie cale trzy tygodnie dzielą nas 

od pierwszych spotkań o mistrzostwo 
świata które rozgrywane będą we 
FranCji. Jak wiadomo w pierwszy 
dzień Zielonych Świąt nasz zespół na
rodowy spotyka się w Strasburgu z 

5.VL 12. VL 

Brazylia 
} Strasburg Polska 

Holandia 
}Hawr 

Bordeaux 

Czechosłow. 

;Włochy 

Norwegia Marsylia 

Francja 
} Pary t 

Pa.rył 

Belgia 

Rumunia 

Kuba Tuluza 

Snree)aw.o. ADtfbee 
Szwecja 

.. _ ~'1" 

Niemcy 

Szwajcaria Pa.ryl 

lnIHe Hol. 
~ęgTt Rfima/ 

reprezentacją Brazylii. We Francji 
znajdzie się 15 kandydatów do za
szczytnego tytułu mistrza świata, któ
rzy w poszczególnych rundach wal
czyć będą w dniach 5, 12, 16, 18 i 19 
VI. 

t8. VL 18-t .. VL 

Marsylia 

Pary! I, II mIejsce 
Bordeaux III, IV miejsce 

Paryż 

POiska-Francja w boksie 
w Warszawie? 

w związku z zawodami Polska - FrIlDda, 
które odbędą się 16 czerwca, wyznacza SUl do 
walk eliminacyjnych na dzień 4 czerwca rb. na
stępujących zawodników: 

waga musza: Jasiński - Cze~wi1\ski, 
kogucia: Koziołek - SobkowIak, 
piórkowa: Czortek - Janow9zy~, 
lekka: Kowalski - WoznialuewIcz, 
półśrednia Kolczyński - J ańczak, 
średnia: Pisarski - Ożarek, 
półciężka: Karolak -:- ł3zymura, 
ciężka: Doroba - P,łat. 
Miejsce walk podane zostanie p6fn!ej. 
Wyżej podanych 16 zawodmków ma 

tworzyć trzon, z którego wy~naczona ~o
stanie 6semka repl'ezent&.cYJna przecIw 
Włochom. PrzJld spotkaniem we Włoszech 
w sierpniu odbędzie się krótki obóz W Po
znaniu, gdyż wskutek wysokich kosz
tów utrzymania, projektowany obóz we 
Włoszech ograniczony zostanie prawdopo
dobnie do pięciu dni. 

Eliminacje odbędą się praWdopodobnie 
w Warszawie, gdzie też się cdbyć ma spot
kanie międzypaństwowe Polska - Fran
cja. 

Węgrzy w Łodzi 
1'.OZPN pertraktuje z PZPN w sprawie 

organizacji w Łodzi w dniu. 15 _ tzerw_l:a 
mięclzypal'lstwowego spo~kanta ~)J.lkaTrs~le
go drugi ch reprezentacyj Polski l "ęgler
Związek łódzki wyraził już zgodę na urzą
dzenie imprezy w Lodzi, akceptując rów
niet warunki finansowe. Ostatecznl\ de
cyzję poweźmie zarząd PZPN na jednym 
z..najblitsmb ";!lbrań. 

lolarslwo 
W Wlel1Ullu odbyły się pierwsze w tym 

roku zawody kolarskie, urządzone przez S. 
S- Resursa. Zawód zrobili kolarze z oko· 
licy, którzy nie przybyli na start. Wob~e 
czego kierownictwo zadecydowało urzl\dzlł 
bieg przy udziale tylko pięciu wieluńskicb 
kolarzy, z których jeden na pierwszym 
okrążeniu odpadł. I. miejsce zajął W!. 

. Matusiak, zdobywając puchar przechodni, 
ufundowany przez Związek Rzemieślników 
Chrześcijan, 2. Milewski", 3. Lawenda, ł. 
Astasiewicz. 

O puchar Davisa 
AngIla i Rumunia 3:2. We wtorek za· 

kończyło się w Harrowgate powytsze 
spotkanie pierwszej kolejki rozgrywek. 
Anglicy z wielkim trudem zdołali wywal· 
czyć prawo do dalszego udziału w tycb 
walkach. Rumun Schmidt bowiem nie· 
spodziewanie pokonał po zaciętej waJce 
pięciosetowej Anglika Jonesa 6:3, 6:1, 0:6, 
2:6, 8:6. Zwycięski punkt zdobył dla A~· 
glii Sayes w walce z Rumunem Carolru' 
sem, którego pokonał 6:3, 6:0, 6.:3. 

ł<'raoda - fiolandia :1:2. SpotkanIe poml~ 
Franci>! i HolanJią zakOńczyło sie ostateCZOlI 
zwycięstwem Jhancii w stosunku 3:2. Petra WY
grllł Z van Rwole 6 :0_ 6:3, 6:2, a Destremeau pO' 
konał IIlli'h :1na 6:4, 6:2, 6 :2. 

Pięściarstwo 
Trener Szydło obejmuje z _dniem 15, ~m. 

tl'cningi w okręgu wotyńsklm, natomIast 
od 15. 6. do 15. 7. trenować będzie .w: Lu. 
blinie,; -




