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Angielski minister wojny zapowiedział w Izbie Gmin wniesienie odpowiedniej ustawy 
w chwili wybuchu wojny 

L o n d y n. (Tel. wł.). Olbrzymie 
wrażenie wywołało tu wystąpienie 
min. obrony narodowej lorda Inskipa 
na nocnym posiedzeniu Izby Gmin. 
Angielski minister Obrony narodo
wej zapowi~dział, iż w chwili wy
buchu wojny przedstawiona zostanie 
obu izbom ustawa o powszechnym 
obowiązku służby wojskowej. 

Uzasadniając konieczność takiej u
stawy lord Inskip stwierdził, że rząd 
brytyjski wszystkie swoje wysiłki. 
skierowuje obecnie na utrwalenie po
koju. Jak każdy rząd i rząd angielski 
musi wyciągnąć nauczkę z wojny 
światowej. Zbrodnią. byłoby bowiem 
zaniedbanie tego nader ważnego za
gadnienia. Zainteresowane departa
menty i wydziały w rządzie od lat już 
przeprowadzały badania o najwłaściw
szym zużytkowaniu materiału ludz
kiego na' wypadek wojny. 

Plan taki został już opracowany. 
\\' zależności od wieku i kwalifikacyj 
każdy mężczyzna otrzyma wezwanie 
do Służby wojskowej i skierowany 
zostanie na najlepiej odpowiadające 
mu stanowisko. Nikt nie będzie się 
mógł uchylić od tego obowiązku. W 
czasie pokojowym - zdaniem mini-
tra - zbyteczne są. jakiekolwiek peł

nomocnictwa, regulujące tę sprawę. 
Natomiast w czasie wojny przyznanie 
rządowi pełnomocnictw lub doraźnej 
władzy wykonawczej jest konieczne. 

widział możliwość przygotowania par
lamentu na ewentualność błyskawicz
nego zwołania posiedzenia dla zała
twienia tej ustawy z chwilą. wyouchu 
wojny, lord Inskip odpowiedział. że 
nie ma nic do dodania, gdyż dość wy
raźnie wypowiedział się w tej sprawie. 

Prasa angielska sensacyjne to 0-
świadczenie lorda Inskipa, będące te
matem powszechnych rozmów kół po
litycznych i parlamentarnych, przyję
ła z więlkim zadowolęniem. Pewne za
str~eżenia podnosi tylko opozycja, któ
ra zapowiada dyskusję w obu izbach. 

Prześladowanie kleru katolickiego 
w Austrii 

Ks. Tifenllaler ska#any ",a 3 l p(il roku wi~#ienia 

AKROBATYKA NA LINIE 
W cyrku Barnuma w N. Jorku popisują 
się niezwykle karkołomną akrobacją na 

cienkiej linie stalowej dwie mlode 
Japonki 

wania kleru katolickiego w Austrii Aresztowania i procesy duchowie-p.- -------------------,-
\V a r s z a w a (Tel. wł.) prześlado-13 i pół roku ciężkiego więzienia. 

przybierają. na sile. stwa mają na celu skompromitowanie 80 . 
Ostatnio dokonano wielu areszt 0- i usunięcie z życi!\ publicznego oraz roczmca urodzin Ojca św. 

wań wśród księży, zwłaszcza tych, Kościelnego tych kapłanów, któryc~ C i t t a d e l Vat i c a n o (Tel wł) 
któl:zy w jakikoh ... ·iek ~posób b~' li zwią- ze .względu .na uprzednią działalnośc "Ve wtorek minęła 80 roczni'ca Ul:odzi~ 
zam z ".Fl'onte~ ,PatrIOtycznym". Je- pOl,ltyczną. nreraz głoszo?ą z am~on w l Ojca św. Plus.a XL Z tej okazji W'
den z 1\.l~rowl11kow Fronlu ks. pro- kos~lOłach, .no~y, reglm uwaza za I wiesz. ono na pałacu watykańskim fl~-
toszcz Tlfenhaler zostal skazany na swoIch przecIwmkow. (w) gę pontyfikalną. 

J 
Castel Gandolfo, gdzie Papież prze

bywa na letnich wywczasach, udeko
rowane jest zielenią oraz chorągwiami Koncentracja wojsk sowieckich 

nad granicą rumuńską 
Sowiety tluntacfł;(( koncentrację ••• ntanewro1'ni! 

o barwach watykańskich i włoskich. 
Ojciec św. odprawił rano mszę św. w 
kaplicy prywatnej, po czym przYJął 
szereg kardynałów i prałatów. 

Oświadczenie lorda Inskipa, które 
nie b~'ło tajemnicą dla miarodajnych 
kół politycznych i wojskowych, wywo-
łało dużą sensację w Izbie i spowodo- War s z a w a. (Tel wł.). Kopenha-I moskiewskiego oraz szereg oddziałów 
~'ało z miejsca interpel.ację, zgłoszo- ski .dziennik "Politiken" donosi o du- specjalnych. 
nę. przez opozycję. Poseł Labour Party żej koncentracji wojsk sowieckich nad Przed kilku dniami przybył na po
Ede prosił o skonkretyzowanie zamie- granicą Rumunii. Na pograniczu be- granicze marsz. Budienny i dokonał 
rzeń rzą.dowych w tym kierunku. Na sarabskim ma znajdować się obecnie inspekcji rozlokowanych tam wojsk. 

Wielka bitwa powietrzna 
w Hiszpanii 

B u r g o s (Tel. wł.) Ag. Havasa do
nosi, że we wtorek o godz. 11,30 do
szło nad miejscowością Puebla Val
verde do bitwy powietrznej, w której 
po stronIe narodowej brało udział 14 
samolotów myśliwskich, po "czerwo
nej" zaś 38. 

;zapytanie posła Ede, czy rz"'d J'uż prze_ I 2.500 samolotów, połowa garnizonu 
y Oddziały, złożone z ludności ukra-

Pr:('d kilku dniami lVY!Jl 1Cltl w Pnrl) ~u olM:iJlIli 71o:'ar. 
'Padl m. in. olr:iJlni garaż} którego TU ' mowi:;ko widoc:ne 

PastUJą plomie1~. 
jest na zdjęciu 

ińskiej, w całości przetransportowano 
na Daleki Wschód do dyspozycji mar
szałka Bluechera. Na Ukrainie sowiec
kiej znajdują się wyłącznie oddziały, 
ściągnięte ż Rosji centralnej oraz o
kręgów przyuralskich. 

Wojskowe koła sowieckie tłumaczą 
tę koncentrację mającymi się odbyć 
w kOllCU czerwca manewrami na te
renie Besarabii. Powołano na te ma
newn' cztery roczniki rezerwistów, co 
w Sowietach wynosi około milion 
600 tysięc~' ludzi. 

'Korespondent "Politiken", podob
nie jak korespondenci prasy szwedz
kiej i norweskiej, przyjmują te wyja
śnienia sowieckie z niedowierzaniem 
pOdkreślając, że chodzi tutaj zapewne 
o podjętą na szeroką skalę demonstra
cję wojskową, skierowaną. przeciwko 
Trzeciej Rzeszy w związku z koncen
trowaniem przez nią wojsk na granicy 
czeskosłowackiej. (w) 

9 samolotów "czerwonrrb" zostało 
strąconych. Lotnicy narodowi nie po
nieśli żadnych strat. 

Ofensywa narodowa na froncie mię
dzy Teruelem a w~'brzeżem morskim 
rZ~'11i dalsze Postęp~r. Powstu 1"O' zdo
byli już 34 km SZOS" z Tel'uelu clo Sa
guntu, a na wschoclnim odcinku tego 
frontu dotarli (lo mh,isrowości Rllhie
lo~, będącej do nieriawna kwaterą 
głowną wschodniej armii .. czerwonej". 
\Vo.iska narodowe pocz~'nil~' również 
postępy na odcinku Albocacer. 

Szajka sZQ1e~ow~k~ 
w poUcii buł~arskiei 

W.~ e d e ń (Tel. wł.) Jak donoszą 
z Sofn władze bulg-ar:-kie dokonały 0-

nrgdaj sensacyjn~'ch areszto~,'all 
wśród w.\'ższych oficerów pOlicji buł
garskiej. 

Ustalono bowiem, że w policji buł-
35 milionów zebrano g~rskie.i c.zynna ~~Tła ~zel oko rozgalę-

• ZlOna szajka szple~o\vsk~, która do-na pomoc zimową ~tarc7.ala wiele poufn~T cll materilł.lów 

II dokumf'ntów Rowietf'm. Na czele ''Y a r s 7. a wa. (Te!. wł.). Akcja zi- s7.a.il~i sInIa nif'jaka Athnlla~sowa. któ-

I n:O\' a na pomo~. be~l obotnym dała w l r~. plasi owala . urząd kom isar7.a poli
~,~ m . roku 35 ml!Jono~. zł ze składek CJI w komendzIe policji w Sofii. Wraz 
I ohar~ ~v tym 1 ~lhon 200 tysięcy 7. Athanassow1- aresztowano również 
zaległoscl za rok ubiegły. (w) _ _ jej przyjaciółk~. 
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I ~t~tu[ie narl~lwoi[ilwym W· fie[~I~llwa[ii ~~~~~~~fi1~~f~1 
• Zamek i wrócił do ambasady, skJada· 

Rząd 'praski gotów Jest do ustępstw we wszystkich dziedzinach za wyjątkiem wOJ- jąc po drodze wieniec na grobie Nie. 

skowej i spraw zagranicznych - Główne punkty projektu zna3~f: u~.~łc~~~~Ci odbyły się co do 

. P a ryż. (ATE). Z otrzymanych tu ning Standard" składa się z t~ech 
wiadomości wynika, że przygotowany I punktów: 

nie kontrolę finansową naa. całym sy- minuty o tej samej porze. 
sternem szkolnym w Sudetach. 

przez rząd Czechosłowacji statut na- 1) Przyznanie Niemcom prJtwa po
rodowościowy zawiera następujące. wszechnego używania swego języka 
dyspozycje: nie wyłączając administracji i sądów. 

3) W okręgach, w których Niemcy 
stanowię. większość, obejmę. oni kon
trolę nad samorządem i otrzymają 
proporcjonalną ilość stanowisk rządo
wych. 

1) W okręgach, w których Niemcy . 2). l\~niejszość niemiecka, p osiada
stanowią większość, otrzymują oni Jąca lUZ własne szkoły, otrzyma obec-
rodzaj autonomii administracyjnej. VI/' ------___ --------
ramach specjalnego ustroju gminne
go będą posiadali oprócz swobody po
sługiwania się językiem niemieckim 
w administracji i w miejscowym są
downictwie - prawo kontroli budże
tów przeznaczonych dla szkolnictwa. 

2) W okręgach, w których Niemcy 
nie stanowią większości, współdziałać 
będą w administracji proporcjonalnie 
do swojej liczby. 

3) W centraJnej administracji pań
stwa przewidziany jest również pro
porcjonalny udział Niemców. 

Rząd czeskosłowacki nie godzi się 
natomiast dopuścić Niemców do kon
troli spraw zagranicznych i wojsko
wych. 

Szczegóły statutu, którego ogłosze
nie' przewidziane jest na polowę czer
wca, zakomunikował czeski poseł 
Osuski min. Bonnetowi. 

W tej sprawie również ;,Evening 
Standard" donosi., że pos. Osuski wrę
czył min. Bonnetowi projekt statutu, 
oświadczając, iż rząd czeski jest go
tów do jak najdalej idąCYCh ustępstw 
we wszystkich dziedzinach z wyjąt
k~em obrony kraju i polityki zagra
nicznej. Projekt statutu według "Eve-

Wyrodna matka 
zadusiła własne dziecko 
R a d o m, 31. 5. Solecka Stefania, 

lat 21, zamieszkała przy ulicy Młodzia
nowskiej 163 w Radomiu, dnia 26. 5. 
rb. wyszła poza miasto i na 26 Jon ,od 
Radomia własnoręcznie zadusiła syn
ka, urodzonego 16. 5. rb. Jak tłuma
cZy się, do przestęustwa mi.ał ją na
mówić jej kochanek Stefa.n Majewski, 
zam, przy ul. Piłsudskiego 19. 

Zastrzelił zabóJcę 
swych rodziców 

R a d o m, 31. 5. Przed paru laty 
mieszkańcy wsi Nowiny Malczewskie 
pod Radomiem byli do głębi wstrząś
nięci zabójstwem popełnionym przez 
.lana Jasimskiego na osobach swych 
teściów, I{waczyńskiego i jego mał
żcnki. Jasiński został wówczas ska
zany na kilkuletnie więzienie, ' Po od
byciu kary powrócił na gospodarstwo. 

\V dniu 29, h, rb, Jasiński został 
przez syna śp. Kwaczyńskich Franci
szka zastrzelony, 

Fr. Kwaczyński został zatrzymany 
i oddany do dyspozycji władz sądo
wych. 

Dzisiaj ustanowiona zostalR regularna linia 
lotnicza BE'rlin- Budapeszt - Bukareszt, obslu· 
giwana przez niemieckie towarzystwo "Luft· 
hansa". 

* W mi(dRCowoH<'i Orastie w Rumullii peWiE'll 
kupil'c pozbawi I sip, życia wldadai>]c do ust In· 
c!ullt.'k dynamitu i v.apa lajac gO przy pomocy 1011· 
tu, Ciało desperl).ta zostało rozerwane na sb'zQ' 
py. 

* 'Vyjechal do Moskwy znany pisarz litt.'ws\<i 
Cwirka z małżonka, Cwirka otrzymal ostatni/) 
nagrodę Z,,'iazku Sowieckich Pisarzy w wyso' 
kosci 2,800 ruhli za swą powieść llrzetłuma{'zon'l 
na język rosyjski. 

Ogromny wzrost głosów polskich . 
W pływy kon'tunistyc~ne nikną w gm,inach polskich 

M o r. O s t r a w a (PAT). Rozważa
jąc wyniki glosowania w 32 gminach 
powiatu frysztackiego i czesko-cieszyń
skiego, stwierdzić można ogromny 
wzrost głosów polskich w porównaniu 
z wyborami do parlamentu w r. 1935. 
W niektórych gminach wzrost ten wy
nosi z górą 150 procent. 

Zanotować też trzeba klęskę komu· 
nistów, którzy stracili okol0 60 pet man· 
datów. Charakterystyczną rzeczą jest 
fakt, że komuniści stracili w gminach 
czysto polskich, utrzymali natomiast 
swój stan posiadania w gminach z 
większością ludności czeskiej. 

Czesi są w mniejszości w tych gmi-

nach w których odbyło się glosowanie, 
zwła~zcza w mandatowych. Polacy stoją 
na pierwszym miejscu i ma~ą b~z
względną większość we wszystkIch me
maI reprezentacjach gminnych. 

Wyniki wyborów na Sląsku Zaol
zańskim sprawdzane były w Pradze z 
wielkim zainteresowaniem. 

W związku z wynikiem wyborów 
rQzeszła się w Pradze - jak donosi ATE 
- pogłoska, że premier Hodża zamier.za 
zaprosić na konferencję posła polskIe
go dra Wolfa, prezesa Związku Zjedno
czenia Polaków w Czechosłowacji. Po
głoska ta nie znalazła jeszcze potwier
dzenia. 

Sukcesy stronnictwa ks. Hlinki 
Mor. Ostrawa (PAT). W nie

dzielę odbyły się wybory w 22 gminach 
słowackich. Przyniosły one dalsze suk
cesy stronnictwu ks. Hlinki, które uzy
skalo obecnie o przeciętnie 94 pct gło
sów więcej, niż przy ostatnich wybo
rach 1931 roku. 

W górnic7.ym i przemysłowym mię
ście Banskiej Szczawnicy, stronnictwo 
ks. Hlinki zdobyło obecnie ponad 3 ty
siące głosów i 16 mandatów wobec 1.400 
głosów i 7 mandatów w 1931 r. W mie
śc;ie l\1;~ack.v, skąd pochodzi.,prz,e\\'Ódc!J, 
socjalistów 'min. Dehrer, autonomiśći 
wywalczyli obecnię 9 mandatów, 'Zdo'~ 
bywając 4. now!l. W kilku gminach \vy
bory w ogóle odpadły, gdyż wystawiono 
tylko autonomiczną listę kandydatów. 

Stronnictwa lewicowe, zwłasz~za 

komUn['ści, poniosły znaczne straty. In
ne par ie utrzymały mniej więcej swój 
stan posiadania. -

Listy Henleina 
P r a g a. (P A T) Według oblicze!'l 

prasy henleinowskiej, na listy tego 
stronnictwa padło 92 pct wszystkich 
głosów, oddanych przez Niemców. 

Prasa czeska, przyznając zwycię
stwo henleinowców, stwierdza jedno
creśnie, że zywioł czeski w okręgach 
pogran}C7.!lHP pi,e uległ. osłabiepiu. 
Przeciwnie, WżmoNli'ł on tu i owdzie 
swąj' dotyci1~~aso,yy ,stan p.)sHfdani,~. 
Stad prasa wyciąga wniosek, ze rile 
można mówić o terytorium, zamieszka
I~'m przez samych Niemców, lecz naj
' ... ·yżej o obszarze mieszanym, 

Ciągły nacisk , B 'rlina' 
Nie1'l~cy nie chcą 1Jt6wić o odprę~ełłiu 

B e r l i n, (PAT). Dające się od ty
godnia zauważyć u::::pakajające wpły
wanie na opinię publiczną w związku 
z zagadnieniem czeskosłowackim, nie 
dowodzi, by Rzesza nie przywiąz~'wała 
nadaJ najwi~l(szej wagi do roz' ... ·iąza
nia tego zagadnienia i nie uważała go 
7.a najbal'cl7.iej aktualne i pilne. Min
rodaj ne cZ~Tnnil, i widzę, nadal w fak
cie, iż problem ten pozost.aje wciąż 
ot\Vart~', najpoważn i,ejszą groźbę dJa 
stosunków międzynarodowrch. Myl
nym jest więc - oświadczają tu -
mówić już dziś o odprężeniu. Brak bo-

wiem wszelkich oznak tego w samej 
Pradze. 

Politycy niemieccy wskazują przy 
tym z naciskiem, jak bardzo zależy 
Rzesz." na pokojowym rozwiązaniu za
g::tdnienia narodowościowego w Cze
chosłowacji w drodze bezpośredniego 
porozumienia. Przeszkodę widzą w po
średnim zachęcaniu Pragi w jej opo
rze przez stanowisk~ niektórych 
P.allstw. Najwi ększy nacisk kładą więc 
na wpływ, jaki wywrzeć by mógł 
przede wszystkim Londyn. 

Ambasadorowie Rumunii i Polski 
złożyli listy uwierzytelniające 

B u kar e s z t. (Tel. wł.). 'Ve wto- Ró\vnocześnie w War s z a w i E,-

rek amb, Raczyl1ski złożył listy uwie- ł Prez~'c1ent R. P. przyjął na Z.amku kró
rzyteJniające królowi Karolowi. O g lewsldm .umb. Rumunii Ryszarda Fra-
11 przed gmach amhas.ady przybył ho- n-asovici, Ntóry złożył swe listy uwie
norowy szwadron 4 pułku kaw,aJerU rzytelniające. 
im. królowej M.arii z biało-czerwonymi Amb. prz~-był na Zamek w towa. 
proporc,ami na lancach. rz~-stwie d~Tektora protokółu, poprze-

'V karecie królewskiej w asyście a · dz,any przez trębaczy i szwadron pułku 
diut.ant.a króla gen. Condescu i szwa- szwoleżerów. Na dziedzińcu Zamku 

Krwawe żniwo wojny 
na Dalekim Wschodzie 

T o k i o (P AT). Ag. Domei donosi: 
Straty chińskie na odcinku Hsuszou l 
froncie lunghaj·skim wyniosły do dn. 
25 bm. 103 tysiące zabitych i 137 ty
sięcy rannych. 

Zdobycz Japo_'_~zyków w materiale 
wyniosła na tych odcinkach: 96 armat, 
270 ciężkich i 732 lekkich karabinów 
maszynowych, 17.400 karabinów, 86 lo
komotyw, 2.031 wagonów osobowych i 
towarowych, 8 pociągów pancernych, 
14 czołgów oraz olbrzymie zapasy a
municji i materiałów pędnych. 

Wymiana kulturalna 
polsko-litewska 

War s z a w a. (Tel. wł.). Pomiędzy 
Polskę. a Litwą ma nastąpić wymianlt ' 
sił artystycznych. W połowie czerwca 
spodziewają się przyjazdu z Kowna 
zespołu teatralnego, który będzie pro
dukował się zarówno w \Varszawie, 
jak i w innych miastach Polski. Po
dobno ma być nakręcany w Polsce 
film litewski "Bieruta Dawza", tj. 
"Pieśli Bierut y". (w) 

Kuchnie rytualne 
na niemieckich statkach 
L o n d y n. (P AA) Jak donosi "Eve

ning Standard", niemieckie towarzy. 
stwo okrętowe "Norddeutscher Lloyd" 
wprowadziło na swoich statkach "Bre
men" i "Europa" kuchnię rytualną. dla 
Wygody podróżnych. Kuchnie te za
opatrują się w mięso z Uboju rytualne. 
go w Nowym Jorku, ponieważ nie mo
gą. tego uczynić w Niemczech. (Gdy 
chodzi o interes, Niemcy zapominają. o 
zasac1aw rasistowskich - przyp . .r,eLt,J 

Szkoły W koszarach 
P i rma n eur. (PAT) W miejsco

wości Pirmaneur największy i naj no
wocześniejszy budynek szkolny został 
oddany tamtejszem:u pułkowi piechoty 
na kosz,ary. Podobnie zajęto część gma
chu liceum żeńskiego. Uczniów z tych 
szkół poprzydzielano do innych szkói, 
gdzie panuje ob-ecnie wskutek takich 
zarządzeń przepełnienie. 

Król włoski zakończył 
podróż po A fryce 

T o b r o u k. (P gT). W dalszym 
ciągu swej podróży po wschodnich ob
szarach Libii król i ces.arz włoski 
zwiedził oazę Dzarabus, po czym ud.ał 
się samolotem na granicę egipską· 

Podróż króla z.akończyła się w Ta
brouk, gdzie wsiadł on na jacht "Sa
voia", celem udania się do Włoch. W 
dniu 2 czerwca wyląduje król w Brin
dis i. 

Cholera grasuje 
w Szanghaju 

Szanghaj. (PAT). Epidemia 
cholery w tutejszej koncesji międzyna.
rodowej wzmaga się z dniem każdym. 

Japoilski konsul generalny zawia
domił z tego powodu dziekana tutej
szego korpusu konsularnego, że wstęp 
do zajętych przez Japończyków obsza
rów miasta będzie dla Chińczyków i 
obywateli zagranicznych dozwolony 
jedynie w wypadku przedstawienia 
świadectwa szczepienia przeciw cho
Jerze. 

* dronu ułanów ud-ał się amb, Raczyli- powitał amhasadora batalion stołecz·, 
z portu I,a Rpczia wypłynąl ~tatek "Falco", ski do p,alacu królewskiego. Przy ny z chorągwią i orkiestrą, która ode- K a t o w i c e. (AJS) Zarządzeniem do wybrzeży angit>lski{']I, gllzit> poc1jąć ma prób') 

wycIobycia kndłuha statku .. Meri,la", który za' wjeździe orkiestra warty królewskiej grała hymn rumullski. wojewody śląskiego została rozwiąza-

Ukrócenie zapędów 
hitlerowskich 

to'n!!ł podcza~ hurzY,mor,;ldej w 1900 roku. N,a odegr,ała hymn polski, po czym n.astą , Do apart.amentów wprowadzili am- na ewangelicka gminna rada kościel-
parowcn Z11aldo\\"nl SI<: skal'h {'('~arza meksyknn· . ' . l" 'b l' d" d' ta . P d ta 
skiego Unk,;)'milinna. Nurkowie nżyj'l 5.000 kg: pIlo uroczyste wJ'ęczenle Istaw uWle- asac Ola \\aJ a lU nCI rezy en , na w Katowicach z powodu nieuzna-
dynamitt~ {'elem ~ozerwnnia k!1!lIl1ba. parowca I rz teIn i,ającvch, któremu asystował a w sieni górnej oddała honory kom- wania legalnej władzy kościelnej i nie
wydobycJa kasetki z ko~~towno"(,l3 rm. I wielki woj'ewod,a Michał, patriarcha pania zamko\va. wykonywania obowiązków ustawo-

Dyrygent Toscanini, znany jako zdecydowany Miron, min, dworu Flonder i min. spr. \V sali v...amkowej powitali amba- wych. Komisarzem ewangelickiej gmi-
przęciwniI;: fa;~ZY,zf!lu, który IZ o~azji swojej po· z,agr. Comnen. Podczas opuszctania s,adora szef kancelarii cywilnej min. ny kościelnej w Katowicach zostal rów-
drózy palestYllskleJ został cz onloem honorowym . h Ł k k" f b' t . k 
Tel - Avivu mial się wyrazić o tym mieście: pał,acu odegrano ponowme ymn naro ep ows l l sze ga me u wOJs owe- nocześnie mianowany dyr. Paweł Za-
"T\\taj czuję się naprawdę jak u siebie w do- dowy. go gen. Schally. \V sali tronowej po- bystrzan. 
mu . * Po poludniu amb, Raczyński złożył witał ambasadora min. spraw zagr. Na czele opozycji przeciw obowią-

SłynllY tenor hi~zpn(i~ki Mi g'1l t'l Fleta zmarl wizyty krpJowej-matce l\ILarii i wpisał Be<;:k. 'Vreszcie w sali rycerskiej O- zującym ustawom w katowickiej gmi-
w La Coruna po lllUższ~ chorobie. się do księgi audiencjonalnej ks. Elż- czekiwał ambasadora Prezydent R. P. nie ewangelickiej stał par,tor dr 'Wag-

Dnia 4 lipca oddany zostani!' do użytku ~u' biety, siostry król,a, Nast,~pnie amba- w tow;:trzy. twie gen. Składkowskiego, ner, zapamietaly zwolennil, l\Ursu bit
blicznego most na rzpcp 8nvannah (stan In(ha' .'ullar R~r'zn'1s1,j z,ł:oż~'ł, wieniec na eTa>: l;:il .kn mini":I'Qw, Po ]1l'zcrl"ta\\'ie· l l!'l'o,,"<;ldego wśród niemieckich ewan-
na) w 8tnnarh ZjNlno('znnych, Most ten będzh? I '-l'oble "1' 'le-'IH'nego '/olulen.u.. Ul\1 l".'c./:\ dcnttjWl H. P. nl./:ęz d\'l'\)klo. ł gelll\·ów. miał n~;;w~ "im, Kaz, l'ulaskieljo". _ ~ oL>.. ..... ~ ".t' J 
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Z NASZEGO STANOWISKA 

o radykalne zmiany w Polskim Radio 
Rola radia, tego epokowego wyna

lazku XX wieku, w życiu nowoczesne
go pallstwa staje się ogromna. 

Tym się tłumaczy fakt, że nowocze
sne państwa otoczyły radio specjalną 
opieką, robią w tej dziedzinie ogromne 
inwestycje, dążąc do podniesienia i u
doskonalenia własnej radiofonii, a 
przede wszystkim do upowszechnien;a 
radia. 

Polska nie może w tym wyścigu u
powszechnien ia radia pozostać ,,, tyle. 
N iesteŁy, dotychczasowe nasze wysilki 
na tym polu nie są jeszcze dost.ateczne 
i musimy je w najbliższym czasie po
dwoić. 

Utartym już zwyczajem i w tym ro
ku dyrekcja Polskiego Radia zaprosila 
kilka dni temu przedstawicieli prasy 
na konferencję, by podzielić się z opi
nia publlczną wynikami pracy oraz 
przedstawić plany na najbliższą, przy
szłoŚĆ. 

Naczelny dyrektor Polskiego Radia, 
p. R. Starzyński, omawiając stan radio
fonii polskiej, poinformował dzienni
karzy, że znajdujemy się dziś w Euro
pie na ósmym miejscu za Niemcami, 
Anglią i Francją. - a niestety także za 
Belgią, Holandią, Szwecją i Czechosło
wacją. Aby ten stan rzeczy zmienić, 

dyr. Starzyński zapowiedział walkę z 
trudnościami, piQtrzą.cymi się na dro
dze do upowszechnienia radia w Pol · 
sce. 

Przede wszystkim z.amierza się -
i słusznie - przystąpić do wydobycia 
radiofonii polskiej z niewoli kartelu 
zagranicznego, który dyktuje horren
dalne ceny za lampy k,atodowe. Bez 
obniżki tych cen nie może być mowy o 
budowie taniego aparatu radiowego, co 
jest przecież kardynalnym warunkiem. 
upowszechnienia radia. Następnie za
mierz.a się rozbudować technicznie Pol
skie Radio, uruchomić nowe stacje na
dawcze w Baranowiczach i w Łucku, 
oraz zwiQkszyć moc stacyj w Katowi
cach i w ŁodzI. 

Przewiduje się nowe inwestycje w po
staci budowy gmachów w WarszawIe 
przy ul. Puławskiej u zbiegu z przyszłą 
Aleją. Batorego, w Krakowie i Pozna
niu, oraz wykończenie gmachów w To
runiu i Łuckn. 

Wreszcie zamierza się zwiększyć 

program (w r. bieżącym nadano 40.000 
godzin, w r. przyszłym zamierza się na
dać 47.000 godzin) i podnieść jakość pro
gramu. 

Niewątpliwie wszystkie te zamierze
nia mogą poważnie przyczynić się do 
podniesienia dotychcz.asowego stanu 
naszej radiofonii, ale dwa są - zda
niem naszym - kapitalne warunki, 
bez których spełnienia o pełnym upo-

PO KONGRESIE 
EUCHARYSTYCZNYM 

wszechnieniu radia nie może być mo
wy. Tymi warunkami sę.: o d ż y d z e
n i e P o I s k i e g o R a d i a i o d e
branie mu dotychczasowe
go charakteru partyjno-po
litycznej tuby "sanacji". 

8wietnego dyrygenta Polaka posłano 
na "zielonę. trawkę", inni zaś z braku 
zatrudnienia w Polsce muszę. szukać 
kawałka chleba za granicami kraju ... 
W zespoJe wykonawców polskiego Ra
dia . aż roi się od nazwisk żydowskich. 
Dość wrmienić takie, jak: Freiheiter, 
Szpak, SzpilImann, podający się za Ro
mera, wiolonczelista Hoherman (Wy
socki), Goldberg (Górski), Hirsz (Ko
walski), Alicja Simonówna, Emilia 
Esnerówna itd. itd. 

Podobnie wygląda sprawa i w nie
których rozgłośniach prowincjonal

sprawie pierwszej oświadczył, że nych. Stał~rm d~rrygentem orkiestry 
"wszelkie pogłoski rozpowszechnian~ wyst<;pujacej w Radiu Łódzkim jest 
przez prasę o z.ażydzeniu Polskiego Ra- Żyd Reder, przy czym sama orkiestra 
di.a nie odpowiadaję. rzeczywistości, a złożona jest prawie w 100 pct z Żydów. 

P. dyr. Starz~.'llski, orientując siQ w 
nastrojach radiosłuchaczy, nie mógł 

- oczywiście - i tych spraw pominąć 
w swoim przemówieniu. Ale uczynił to 
w sposób zgoła nieoczekiwany. Oto w 

Jeśli już chodzi o Łódź, to warto tu 
skargi i zarzuty z tego powodu są nie- stwierdzić, że jeszcze do niedawna było 
słuszne i bezpodstawne", zaś w sprawie ona obsługiwana przez nieprawclopo
drugiej, że "Polskie Radio jako insty- dobnie wielką liczbę wykonawców i u
ŁUCja pal'lstwowa nie prowadziła i nie rzędników radia Żydów, a szczytem 

d · . d . k' nl'z' wszvstkiego był fakt, że nawet nabo-
prowa ZI za nej innej pollty 'l, Ż('l'l~twa katolickie hyły objaśniane 
Polil.d\.a rz"du··. . "" przez speakerkę Z~rdÓwkę· 

Jak te dwa kapitalne zagadnienia, Te niezdrowe stosunki ujawniły się w 
od których zależny jest radykalny całej pełni na pewnym procesi'3 praso
zwrot w poprawie naszej radiofonii, w~'m, na którym wyszedł na światło 

dzienne fakt, że urzędnik Radia -
wyglądają przy bliższym przyjrzeniu oczywiście Żvd - dał łapówkę za do-
się? starczenie mu potrzebnego -dyrekcji 

Otóż, jeśli chodzi o sprawę zażydze- listu dokumentu. mówiącego o zaży
nia Polskiego Hadia, to publicznę. jest dzeniu rozgłośni radiowej w Łodzi. 
tajemnicą, że na bardzo poważnych O wielkiej liczbie wykonawców 
stanowiskach w radiu tkwią dotych- Żydów z terenów innych rozgłośni do
czas Żydzi. Dwie czołowe orl,{iestry nosi s"stematycznie prasa polska no
Polskiego Radia obsadzone są przez ł tuję.c zarazem oburzenie opinii pu
dyrygentów Żydów (Grunberga - Gó- hlicznej z tego powodu. 
rZ~'llskiego i Fitelberga), podczas gdy Nie zamierzamy tu gromadzić nad-

Kim był i jak zginął 
"ataman" Konowalec 1 

Na fotografij wrgJlidało to tak: uli
ca w Hotterdamie, Coolsingel, na jezdni 
kałuża krwi i stl'Zępy ciała ludzkiego, 
na które litościwa ręka rzuciła kolo
rową. szmatę, aby krew w żyłach mro
żący widok nie przyprawiał przechod
niów o mdłości. 

Tak leżały na ulicy holenderskiego 
miasta śmiertelne szczątki "atamana", 
wodza terrorystów "ukt-.a.iilSkich", puł
kownika Eugeniusza K o n o wal c a. 

E. Konowalec 

Kim był ten 
człowiek, którego 
'ista zbrodni poli
tycznych nawet w 
iziejach współcze
snej Europy, nie
wraŻliwej na krew 
i śmierć, należv 
do przodujących'? 

.,Ukrainiec" ten 
pracujący na żoł
dzie niemieckim, 
wypłynął na wi
downię z wybu
chem wojny świa
towej. Młody ofi-
cer rezerwy, wcie

lony do austriackich szeregów, wcho
dzi w skład "ukraińskich" strzelców 
siczowych. \\1 r. 1915. młody oficer do
staje się do niewoli rosyjskiej. 

W chwili wielkiej rewolucji bol
szewickiej wypływa w charakterze ko
mendanta batalionu strzelców siczo
wych. Przy boku Skoropadzkiego 
awansuje na "atamana", co odpowia
da stop'niowi pułkownika. 

W dziejowych zmaganiach narodu 
polskiego z dziczą. hajdamacką w la
tach 1918/19 w Małopolsce wschodniej, 
Konowalec walczy przeciw wojskom 
polskim. Kariera wojenna kończy się 
niecblubnie dla ,,atamana", który nie 
tylko nie wykazał zdolności strate
giczno-taktycznych, ale co gorsze nie 
posiad,ał nawet przeciętnej męskiej od
wagi, wymaganej od prostego żołnie
rza. Umiał tylko innych posyłać na 
śmierć. 

Petlura odkomenderowuje Kono
walca do roboty dyplomatycznej, na 
posła do Berlina. Tu wchodzi w związ
ki z sztabem Reichswehry i z niemiec
kim wywiadem_ 

wyeh ziemią obiecan~, płynącą mle
kiem i miodem, spiżarnię. o nieprzebra
nych bogactwach. Konowalec - dywer
sant pożytecznym narzędziem. 

Na polecenie Berlina, kiedy skoń
czyła się "Petluriada", Konowalec 
wraca do Polski i tworzy "Ukraińską 
Organizację Wojskową" - U. O. W. 

Trzy te głoski stały się z czasem sy
nonimem terroru, sabotażu i party
zantek. Nazwisko Konowalca będzie 
się odtąd plę.tało we wszystkich zbrod
niczych poczynaniach "ukraińców" 
przeciw pailstwu polskiemu. 

Pocz~wszy od zamachu na naczel
nika państwa w 1921 r. we Lwowie, 
poprzez zamach na b. prezydenta Woj
CIechowski ego, zamordowanie kura to
I a SOWillskiego, dyrektora Matwijasa, 
posła Hołówkę, prof. Twerdohliba, dyr. 
Babija, komisarza Czechowskiego i 
wielu innych, aż do napadu na pocztę 
we Lwowie i Gródku Jagiellońskim, 
zamachu na Targi Wschodnie, konsu
lat sowiecki we Lwowie, zamordowa
nie min. Pierackiego - zbrodnicza 
działalność Konowalca znaczy się 
krwawymi śladami w życIu woje
wództw południowo-wschodnich. 

Ręka "atamana", bawIącego prze
szło 15 lat za gran.icą, ciągle działała 
na naszych ziemiach. Zainstalował się 
w Berlinie i do czasu zawarcia paktu 
polsko-niemieckiego o nieagresji w 
1934 r. działał tam jawnie. Potem 
zszedł do podziemi. 

Metodą, którą sam działał, wskazał 
swoim przeciwnikom drogę do uśmier
cenia go, Hajdamaka z urodzenia, 
miał takąż duszę, działającą w sposób 
wzbudzający wstręt u każdego prawe
f!0 człowieka. Np. zamach na prof. 
Twerdohliba, żyjącego myśl~ o załago
dzeniu antagonizmów polsko-ruskich, 
Konowalec kazał dokonać w ten spo
sób, że przydziel ił mu jako towarzysza 
pracy dobrze zakonspirowanego wła
snego sekretarza, który następnie w 
odpowiedniej chwili prof. Twerdo
hliba zamordował. 

W Niemczech żyją nie tylko myślą 
odwetowę., ale pieczołowicie przygoto
wują. odrodzenie niemieckiego impe

Spowiedź żołnierzy u'ęgierskich poa rial izmu polityczno-gospodarczego ku 
gołym niebem na Plaw BollOlel'ÓW wschodowi europejskiemu. Ukraina 

to Eudap('s:.cie . jest w Doięciu niemieckich kół wojsko-

Agenci GPU dotarli do Konowalca 
podobnym sposobem. Z Łubianki w 
Moskwie przydzielono "atamanowi" 
człowieka, który podawał się za zwo
lennika jego ruchu. Dostarczał mu też 
pieniędzy na rzecz antypolskiej dzia
łalności. Konowalec przyzwyczaił się 
do przyjmowania paczek, w których 
znajdował pieniądze. W ostatniej za
miast pieniędzy znalazła się ukryta 
śmierć. Podsunięto mu lM'klHlH z 
bombę. zegarową. 

II ~e~ł~~!; ~~.~~~}\~~~o~~!! 
L6dź, 6 Sierpnia 2, tel 118·33. 
Przyjmuje 9-12 i 3-9, w niedzielę: 11-12. 

miernej liczby faktów, św~adcząc y ch 
o zażydzeniu Polskiego RadIa. P. Sta
rzyńsld mówi tymczasem, że "wszelkie 
pogłoski o zażydzeniu radia nie sę. 
prawdziwe". Widocznie p. Starzyl'lski 
ma na myśli, że radio nie zatrudnia 
Żydów mojżeszowego wyznania, nato
miast posługuje się Ż~'dami wychrzta
mi, lub w ogóle Żydami - hezw~' 
znaniowcami, których p. StarzYll
ski nie uważa za Żydów. Takie 
stawianie sprawy jest - nie potrzebu
jemy tu tłumaczyć - niewlaściwe i 
wysoce na przyszlość niebezpieczne. 
Pomijając to, że sankcjonuje O~10 
szkodliwy olJecny stan rzeczy, otwIe
ra OIlO drogę do r,adi,a dla nowych za
stępów Żydów wychrztów i bezwyzna
niowców. 

Opinia publiczna domaga się rady
kalnej zmiany w sprawie zażydzeni a 
Polskiego Radia, nie zaciemniania jej 
przez odpowiedzialne za stan radio
fonii polskiej czynniki i wyciągnięcia 
z jej stanowiska pełnych konsekwencyj. 

W sprawie drugiej, wyzyskiwania 
radia dla celów partyjno-politycznych 
"sanacji". wyjaśnienia p. Starzyńskie
go są również mało przekonywaję.ce. 

Opinii publicznej nie chodzi bynaj
mniej o to, aby Polskie Radio stanęło 
w poprzek państwowym zamierzeniom 
rządu lub też przemilcz.ało te zamierze
ni,a, ale co innego jest działalność 
państwowa rządu czy poszczególnych 
ministrów, co innego zaś partyjno-po
lityczna robota "sanacji", 

Radio jest instrumentem polityki 
rządu, stojącym do jego dyspozycji. 
Inicjatywa rzę.du w sprawach ogólno
państwowych musi być popierana 
przez radio. Ale oddawanie go na 
zu "sanacyjnego" nie odpowiada 
zgoła charakterowi tej instytucji, która 
winna stać ponad stronnictwami, - i 
ur~ga nadto podstawowym zasadom 
bezstronności. 

Ogół radiosłuchaczy ma dotychcza
~owych praktyk w tej dziedzinie sta
nowczo dosyc, a radykalna poprawa 
naszej radiofonii bez usunięcia tego 
anormalnego i w wysokim stopniu 
szkodliwego stanu rzeczy nie jest do 
pomyślenia. 

Trzymajmy się nauczycieli, 
a nie uczn~ów ! 

Nawiązując do uchwał rady naczelnej 
"Ozonu" prasa stwierdza, :te "nie zawie
rają one ani jednej nowości, a wszystko 
to, co jest w nich zdrowe, jest powtórzo
ne za innymi". Dotyczy to w szczególno
ści uchwał w sprawie :tydowskiej. 

Ostatnio ukazał się w naczelnym or
ganie "Ozonu", w "Gazecie Polskiej", ar
tykuł p. B. Miedzińskiego o sprawie ży

dowskiej, gdzie autor dopiero teraz do
strzega, że 90 pct oskarżonych stanowią 
:2:ydzi, oraz, że "konserwatywne żydo

stwo" to "ciało obce", wobec czego Żydzi 
muszą emigrować. 

"Głos Narodu" wspominając o tym ar
tykule, słusznie pisze: 

"Wygląda to, jakby było dosłownie 
odpiSllne z roczników pism narodowych. 
Każdy, kto sobie te uwagi przeczyta, po
wie sobie: 

- "Jeśli te zasady tak są m::J,dre i słu
szne, to trzymajmy się tych, którzy .ie 
pillrwsi postawili, a nie ich uczniów! Bo 
to jest bezpieczniej." 

Racja. Lepiej słuchać nauczycieli. ldó. 
rzy od szeregu lat wiedzy o kwestii :t y
dowskiej uczą - i to wcale z dobrym 
skutkiem, jak świadczy o tym wzrost 
świadomości w tej sprawie w całym spo
łeczeństwie, niż od uczniów i to w dodat
ku kiepskich, którzy parę lat "w jednej 
klasie" siedzą, zanim czegoś w ogóle się 

nauczą. 

Oświadczenie pOSła Sidora . 
War s z a wa. (Tel. wł.). Poseł lu

dowego stronnictwa słowackiego Si
dor, który ostatnio przebywał w Pol
sce, wróciwszy do kraju złożył ".· obec 
prasy oświadczenie, w którym stwier
dził, że w krótkim czasie maja bvć 
pOdjęte między Warszawą i ' Pragą 
rozmowy dla wyjaśnienia wzajem
nych stosunków_ 
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Ogólnopolski zjazd ofi(erów rezerw,y 
narodowej Wystawy Lotniczej". Na 
lotnisku zgromadziły się tłumy lud-
;TIości. , 
. Na powitanie lotników niemieckich 
!zjawił się na lotnisku dowódca· wojsk 
'lotniczych gen. Simonowicz wraz ze 
swym szefem sztabu gen. Damian9wi
czem, wiceprezes Jugosłowiańskiego 
aeroklubu oraz poseł niemiecki von 
Heeren. ' 

Brak entuzjazmu dla "Ozonu" - Jednomyślna rezolucja, stwierdzająca, iż Z. O. R. 
jest organizacją ponadpartyjną - Zdecydowane stanowisko w kwestii żydowskiej 

, (Od .własnego 'korespon d~nta. I,Or~downika")' o godz. 16niem·ieckie samoloty bom. 
bardujące przeleciały nad Oplenacem 
i zrzuciły ' wieniec przed kościół w Ople
nacu, gdzie znajduje , się grobowiec 
króla Aleksandra. \Vieezorem lotnicy 
niemieccy podejmowani ,byli przez lot. 
ników jugosłowiańskich w hotelu Bri
stor uroczystym bankietem. 

L w ó w, 30 'maja. 
, W niedzielę zakol'lczył tu' obrady 
trzydniowy ogólnopolski zj'azd walBy 
Związku Oficerów Rezerwy. 'vV pierw· 
szej części zjazdu, mającej charak ter 
zewnętrzno - manilestacyjn)' , uczestni
czył, j,ak wi,adomo, marsz. Śmigly-Rydz, 
który przybywszy niespodziewanie, z 
:i;adnym jednak przemówieniem do ofi
cerów rez. nie wystąpił. Dwa dalsze 
dni zj,azdu wypełniły obrady wewnętJ'z
no-organizacyjne. Zjazd zakollczył się 
powzię<;iem szeregu zas,a,dniczych, u~ 

chwał oraz dokonaniem wy boró \V "za
rządu' głównego oraz rozszerzeniem 
uprawnień tzw. rady związkowej, któ
rej prezesem wybrano wicepremiera 
Uwiatkowskiego. 

.Moźn,a by na tym krótkim sprawo
zdaniu poprzestać, gdyby nie , okol icz
ność, że pewne czynniki usiłowały wy
z:\"skać zjazd dla swoich celów. "Sana
cyjny" "Dziennik Polski", a za nim "Ga
zeta Poska", pomijając milczeniem sze
reg istotnych i zasadniczych uchwał 
zjazdu w spl'awach narodowych, pod
kreślaJą, że na zjeździe "znal,az.Ją swój 
'zdecydowany wyraz idea zjednoczenia 
narodowego, realizowana przez Obóz 
Zjednoczenia Narodo\vego", i że "za
równo niin. Ulrych, Jak i wojewoda 
l.weJwskj Bil~r k tej spr.awie poświęcili 
(}bS~łlrne ustępy swoich przemówień". 

Należy wobec tego zapytać, w czym 
to przejawił się ten "zdecydowany wy
raz" i rzecz wyjaśnić, ,aby nie było nie
p<'łfozumiel'l i aby przez te świadomie 
błędne sugestie nie ucierpi.ał.a organi· 
z.acja, któr,a zrzeszać musi siłą rzeczy 
i zrzesza w rzeczywistości ludzi o róż
nych 'przekonani,ach politycznych. 

Otóż , ów "zdecydowany wyraz" na 
rzecz "Ozonu" widzieliśmy tu tylko 
i , wylącz;nie w przemówieniach min. 
Vlrychl\ oraz woj, Biłyka. Pierwszy od
czytał swoje przemówienie z hąlkonu 
teatru, ,a słuchacze przyjęli ja wŁaśnie 
W tych, "zdęcydowanych" miejscach, 
,kiedy mowa był,a o "Ozonie", grobową 
Ciszą, Ani J.edna par,a 1!ąk nie złożyła 
się do oklasku, których przecież by
najmniej nie skąpiono przy innych oka
zj.ach. T.reść zaś i ton przemówienia 
woj. Biłyka, wygłoszonego już we
wnątrz teatru, były tego rodz.aju, iż słu· 
chacze Qdn-ieśli wrażenie, że, mówca u
śiłuje tł\lmaczyć tam tę grobową ciszę, 
l\tóra l>y,ł,a udziałem jego preopinanta, 

Tak było w tej sprawie w części u
roczystej zjazdu, kiedy to zazwycz,aj, 
jak wiaoomo,goście przemawiają, a go
spodarze słunhają, milcząc. Kiedy 
wsz.akże. do głosu doszli gospodarze, a 
więc w toku d.alszych obrad zjazdu, 
sprawa propagandy na rzeez "Ozonu" 
wrócil.a. I111 pOTZądek dzienny i wówczas 
okaz,ało się, iż nie ma ani jednego 
wśród kilku tysięcy uczestników zjaz
du, kto by rzucone przez uroczystych 
mówców hasła o "Ozonie" podjął po ich 
myśli, a n.atomiast były glosy, które 
stanowczo zRznacz,aly, że szeroki ogół 
członków Zwią.zku niepodzięJ.a poglą
d,ów, wypowjedzi~anych przez oficjal
l1ych mówców. 

W tym stanie rzeczy zwraca uwagę 
n.astępują, c,a rezQlucja, uchw.alona jed

'uQmyślnieprzez walny zjazd: 

"Zwią,zek Oficerów Rei. jako naro
dowa org,aniz.acj,a ogólno-patriotyczna 
i, ponadp:artyjna nie może i nie powin
pabr,ać" udziału w wystąpieni,ach poli
tycznych" , nie m.aj ących ch,ara~teru 
ogólnonarodowego, a będących ob}awa. 
il1i wz.ajemnych walk między obozami 
i. par~iami, na które . dzieli się społe
czeństwo polskie, społeczeństwo zrozu
mi,ana w sensie zbiorowości nowych 
obywateli, z wyłączeniem elementów, 
podlegającycb wpływom obcych agen
tur," 

Sprawa więc stoi j,asno. 
Skorośmy już w meritum obrad 

zjazdu weszli, ·dod,ajmy, iż w szeregu 
przedłożonych uchwal szczególnie ży
we zainteresowanie wywołała re1.o)u-

Z EGARY, ZEGARKI 
WSZELKĄ BIl:UTERJĘ: i PLATEQJ 

w WIELKI M WYBO Ił Z E 

~/:&~C~~p, ' . 
t'l~ _ 

' UlUII"KA 4'0 Tel. ,~o." 
CENY KO.tItW.iEtł~JNI 

cja ' okręgu poznańskiego. uchwalona 
w Poznaniu 22 maja. W , wyniku 'dy
skusji przyjęto w tej sprawie wniosel{ 
nagły or,az uchwalono tę część rezolucji 
poznańskiej, która dotyczy stanowiska 
oficerów rezerwy w kwestii żydowskiej, 
a która brzmi jak następuje: 

W.alnyzj,azd Związku Oficerów 

Pr,żemysłowegó, - który z ,natury r~eczy, 
będzie centralnym o,kręgiem . 'Prze'U).yslu 
woj;eillnego, - przed gos'Oodarezą imyazja, 
żyd'6W'ską, - ' 

wykluczenia. z FederacJl . Poll$kkh 
Związków Ol:rońców O,lczyznv. d<> ' której 
należy tal;;że 'zw. Oficell'ów Re;z. - "Zwią
zl<u ŻyMw Bylyc,. UC2;estnikJw Walk o 
Nlepodległość Polski", 

Rezerwy R P. uchwala: Były usiłowani,a, aby stępić ostrze 
Z waż y w s Z y, zwł-aszcza ostatniego punktu rezolucji. 

że jedynym goopodarlem w państwie pol- Usilowani.a te jednak po przemówie
skim ~tJlst naród po,lski. ~ że krótka histo. niach oficerów zarówno starszego po~ 
ria O'drodz()lnej! Ojczyzny naszej d,alą 5~e1'e~ kpIenia, m. i. płka Arciszewskiegp, jak., 
rlowp(!ów, iż pallstwo naS2;e może ll~yć je. i młodszych spaliły na p.anewce. Slusz 
dynie na siły własnego narodu, - że, sozell'eg 
wielki,ch procesów komunistycznych z 0- nie podkreśLano, że organiz-acja komo ' 
statniegQ czasu 'dowiódł jeszcze ra,z nie- batancka żydowska m,a na celu stwo- ' 
z))icie,- iż głównY111 'rozsadnikiem w Pol- rzenie fikcji, j.akoby ' ogół Żydów wal
sce ak cji wywrotoweJ sl\ Ży;dzi, - czył O niepodległość Polski, ,Tak.a orga-

że zachowanie się ż y d o s tw a - w ni2;acja jest niepotrzebna i. sz}(odliwa, 
dniach, kiedy aktualną była s,prawa litew- Zaznaczyć jeszcze wvnada, iż była 
ska, - przekOonać mUJsiało - ostatec-z:nie, _ J k'" 

i~ w momOOltach decyduj'ącYCh, państwo na zjeździe próba pewnego r~dzaju z'e: 
polsl,ie - nietyll{o nie będzie mogło liczyć tatyzowani.a pracy Związku Oficerów 
choćby na lojalność Żydów, ale _ przeciw- Rez. przez stworzenie tzw. kół środ().' 
J~ie - będzie się musiało liczy~ z ich robo- wiskowych przy urzędach, instytucjach 
tą antypaństwową, - itp, Wniosek w tej sprawie upadł cał-

że odpo~'ność 'naszego pogranicza zależy kowicie,a przeciwstawili mu się głów
od ilości i sBy palskich fą;k pracują,cych nie ofi cerowie-urzędni cy. 
na naszych kresach, -

Ż ą d a m y: ' - Sumując ogólne wyniki zjazdu moz
oparcia calego naszego tycia publiczne- na stwierdzić. iż Związek Oficerów 

go i prywatnego - o zasady bezwzględne· Rez. krzepnie w swej sile zewnętrznej 
nie narodowe i chrześcljańskie, ' . . . 'd 'T ' d 

jak najenergiczniejszego ' !':walczanla i swoJeJ postawIe l eoweJ. a pona 
przez rząd wszelkich prądów, godzących 25 tysięcy członków licząca orgańiza
w wiarę i spoistość naro'du pol&kiego, a w cja naszej rezerwowej kadry oficerskiej 
szczególności, inspirowanego i kie.f'owane- skupia dzi~iaj już więcej, niż . połowę 
go przez żydo-komunę. - , podchorążych i oficerów m.ł~dszych, 

zupełnego wyeliminowania z armii - wychow.anych w polskiej szkole, n.a 
Jako czynni.ka zwierzchniczego, - ~e polsł,im uniwersytecie iw 'polskiej p,od
szkolnidwa i z wszyst.kich urzędów - ele- ehorąiówce. 'M,a, te_n t,akt swoje znacze~ 
~.entów niepolskich, - a przede W$zyst· nie dLa kształtow:ania się oblicza ide\>-
klm Żydów, . 1; O' ó R . ź b 

ustawowej ochl'O'nv kultury polskiej, w.ego ZWląZłl<U flc~r. w ,e~ .. JU , o . ~ę: 
przed szkOdl iwymi , wpływami Ż:'-'dOWS'ki-)llIe,.a ,w przys~łoscl naJbltzszBJ mleć 
mi, - '. będZie Jeszcze WIększe. 

u.stawowei'ochrony Ctintl'/'llnego Okręgu , ZET 

Angielsko'~ tra'ne. współp'raca lotnicza 
" ' 

Ro~mowy )"()*poc~ęte :..... U' ytliki delegcwji angielskiej 
do Stanów Zjedna c~,onyclt i Kanady 

L on d y n. , (ATE). ROZpocl,ęła s'fę koń..ca bieżącego tygodnia. Oficerowie 
już angielsko - _{l'ancus!HI, wymiana fr,ancuscy zwi~dzą fabryki lotnicze w 
zdań w sprawie pogłębienia współ- różnych częściach Anglii. , 
pracy broni ' lotniczej obu J;laństw . .. Po 5-tygodniowej niMbecności po
, W pierwszej naradzie pomięd~y Wróciła do kraju anglelska , delęgacją. 

angielskim min. lotnictwa Klingslay lotnicza, która zwiedziła Stany Zjed
Wood'em oraz ' c1.łon,kami delegacji noczone i Kalladę· Spr.awozdanie 'ele
fl'ancuskiej wzięli również udział: an- gacji zostanie niezwłocznie przedło.źo
gielski attache lotniczy w Paryżu oraz ne Ministerstwu Lotnictwa, a ,jak sły
francuski attache lotniczy · w Londy- cl1ać będzie ono róvmieź przedmiotem 
nie. ' rQ-zważa,l) w łonje toczących si~ obec-

nle angiels!,o - francuskich narad. 
Dziesiejsze dzienniki poranne za- O wyniku podróży delega.cji, mia-

znac7.aj/il, że po zakończeniu tych roz- rOdajne koła 10nclYl'ulkie zacbowują 
mów odhędą. się d.alsze rokowania po- milCzenie, w kołach poinformowanych 
między delegatami sił zbrojnych obu twierdzą jednak, że rezultat pobytu 
krajów. Tak np, w końcu czerwca na- delegacji angielskiej w Stanach Zjed
stD,:pi rewizyt.a ' angielskich oficerów noczonych i Kanadzie nie odpowiada 
lotnictwa we F'rancji, którzy będą całkowicie oGzęldwapiQlU, gdyż nie 
kontynuówali obeeńe narady. zdawano sobie sprawy z wielkich tru-

PObyt gen. Vuillemin i towarzyszą- dności dostaw, z jakimi musi walCzyć 
cycn mu oficerów w Anglii, potrwa do przemysł amerYkański. 

Rewi~ niemi~'ckich sił powie,łrznvch .. 
B i a ł o g ród. (ATE). W niedzielę floty niemieckie, eksportowane pod<;zas 

o godz. 10 wylądowało na tutejszym przelotu , nad terytorium jugosłowiań
lotnisku 38 samolotów bojowych nie- ski m przez 42 jugosłowia.ńskie samo
mieckiego pułku lotniczego, stacjOnO-II<;ty wojskowe, przybyły do Białogrodu 
wanego w Gryf!.i (Greifswalde). Samo- z okazji tamtejszej "Pie~w$zej Między-. 

, W i e d 'e fi, (ATE) W niedzielę na, 
lotnisku Aspm"n w Wiedniu przybYł!) 
400 ,samolotów biorących udział w nie
mieckim locie okrężnym, którego ce
lem był Wiedeń. 

Współpraca Madziarów 
z ~Polanami 

'. B i S k u Ii i n. (Tel. wł.). Przy roz
kopywaniu gl:Ódów z 7-9. wieku w ,Hi
skupinię i Gnieźnie, wydobyto wśród 
różporodpycb~ p-r:'ze'dmiotów żelazne 11-
śi:iow,?-te , gr6ty do strz,ał wyrobU ma· 
dziat:skieg~ z wieku 9~p. 

Madzi.arowie, ludy wschodniego po
chogzenla, pr~y,byli w wieku 9 na nizi
nę,węgjerską i z.ałożyli królestwo Wę· 
gier. Znaczna część Madziarów i ich 
kultura uległ.a slawiz,acji. .Pewne cha
rakterystyczne ich wytwory ,kulturowe 
docieraj~ce także na ziemie polskie 
świ,adczą, że poz,a związkami politycz
nymi między Piastami a Arpadami ist
ni,aly i-wiązki kulturowe między Ma
dziarami i Polanami,wyraŻoają,ce się w 
przenik,aniu rozmaitych dóbr j wytwo
rów kulturowych. 

Zjazd, pracowników, hipoteki 
': Vi a r s z ,a vi a. (Tel. wł.). W dniach 

5 i· 6 ' c'zerwca oobędzie się pierwszy 
og'olnopolśki ' zjazd pracowników liip~ 
tekt (w} , . . 

, :,' -Polityczni przyjaciele 
>~"",:': ",' '~' p;tewma ,~ ',- --., ;' 
" vi Echu" łódzkim II • _ . pojawił się riaśLę-
puiący " "kwiate~": .' 

- "Jurata 'jest · riajpięknlejszym ' punk· 
tern polskiego wybrzeża, Pan Mojżesz 
Lewin i jego wysoko postawieni przYJa
ciele ze świata politycznego tworzą nawel 
g:r:upę polityczną, znaną pod nazwą "gru
ny Jur~\y", ,stworzyli z tej ~iejs?owoś~i 
wspanialy ośrodek w p.uropelskle] ISkalI. 
Było to' wprawdzie :żydowskie, ale przy
lliljmniej gospodarowali tam polSCY ~ydz~ 
Teraz kupi! to wszystko Żyd holenderskI 
p. ' Wolf, dobrze znany w kołach między
narodowej finansjery. 

"Jak. dopuścili d~. te~o mlnisłerial~1 
przyjacIele pana Mo]zesza Lewina me 
wiadomo. Faktem natomiast jest, że część 
półwyspu Helskiego ' przeszła w ręce fi· 
nansowej międzynarodówki żydowskiej .. 

. "Brzmi to trochę zabawnie, gdy . SIę 
zwaty, że p.o to, aby trafić na cypl H~lu 
trzeba mieć przepustkę z Komendy Mla· 
sta w Gdyni; a po to, by kupić część pół· 
wyspu Helsl\iego wY::ltarczy reprezento· 
waĆ zagraniczne kapitały żydowskie. 

"Tyle się u nas mówi o obronte, -a w 
rezultacie sprzedajE.' się częŚĆ półwyspu 
holenderskim Żydom.'~ 

Jak na pismo , "ozonow.e" to. bardzo 
wiele... Skoro się jednak powiedziało "a", 
należalo również wykrztusić "b". Trzeba 
było mianowicie wymieniCnazwiska tyeh 
wszystkich,. "ministerialn:ycą ipolitycz
ny,ch pl'zyjaciół p., Mojżesza Lewina", któ
rzy ulatwUi mu wykuplenie Juraty - a 
wtedy opmia . pUblic~nli ' , wiedzfała.bY, z 
ktht' ma;;. przyjemrtoś6.'\r' , , 

Chyba "Echu" nazwiska. te są ' do:!ita.· 
teczniE!' znan~'; .. 

Ustąpienie szarej eminencji Wielkiej Brvtanii 
"Piastun miliona sekretów" złożył swoje funl(cje i objąt stanowisko dyreJ(cji Kanału 

Sueskiego " . ' 

L o n d y n. ' (PAT) Wielką. sensację tyjskich prz~dstawicieli w d~rekcjj ,Ka-

j 

kreta". a k.onferencJl waszyn~tońskieJ 
polityczną, stanowi ustąpienie długo- nalu Suesluego. Za zasługI polozone w It, ~921, sekretarz.oa konferencji ge
letniego Sekretarza gabinetu brytyj- podcz.as wojny Hankey otrzymał ot! wysoko/ki 25 tYJ>. f t. szt. 
skiego i gen. sekretan..a. Komitetu Obro- parlamentu specjalną gratyflkaoję w W swet długótrwałej karierze sir 
ny Imperialnej sir Morrisa Hankey'a tu brytyjskiego, sekretarza generalne- MOrris Hankey oprócz swych trzech za
- "szarej eminencji" rzą,du brytyjskie, go l{omitetu Obrony Imperialnej i se· slldniczycb ,z.a;ięć, tj. sekretarza g,abine
go od blisko 30 lat. Sir Morris Hankey kretarz,a,. tajnej r,a,.dy króleWSkiej, peł·, l1lj.'eńskiej w r.'-i922, sekr. londyńskiej 
zwany był "piastunem miliona sekre- nil jeszcze następufąee funkcje od wy- k3nf.reparacyjnej ; W 1'\ 1924, sekreta
tów", nil<t bowiem nie znał tylu tajem- padku do wypadku: sekretarza gabi- rza , geoel'alnego kanfara.poji w Radze 
nic pmlstwowych co on. netu wojennego W r. 1916, sekretarz.a W. r. 1929, sekrętarza londyńskiej kon-

.Sir Morri~Rankey ~8tępuje 1 sier'j imperialne'~o ~abinętll . wbjenn,ego w r, farencji m:orsk,1'ej w .r .. 1930 i sekretarza 
pl11a rb. w Wieku 61 lat l przechodzi na 1917, brytYJStklego sel{retana Konferen· konfereneji ló2'ańslU&J w r. 1932. 
lukratywne stanowisko jednego z bry- cji pokojowej W Wersalu w '1', 19HI, SA· . 
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Zjazd Związku Lekarzy R. P. w Katowicach - Doniosłe uch wały o całkowite odżydzenie 
zawodu lekarskiego 

I{ a t o'" i c e, 31. 5. Irriponując~' rządu Glównego Z. L. P. P.: dr Jan 
rrz ebieg miał tegOl'oczny zjazd dele. Czarnecki, Warszawa, członkowie: dr 
gató,,' Związku Lekarzy Pa.ństwa Pol. Antoni Turski, Warszawa: dr SŁani 
f.kiego. którr odb~'ł się po raz pierw· sIaw Hryniewiecki, Warszawa: dr Sla· 
:o:r.y w Katowicach. '. nislaw Niklewski, \Val'sząwa: cIr F'elikf' 

\V ]1iel'\Yszym dniu zjazdu, tj. w so· Gałęr.ow~ki. \Varsza"'a: dr Slani1'law 
hotę ohradował zjazd lekarzy mło· Kinita. Wa"5r.u"·a: dl' Henrvk Le Brun. 
d.l·ch, klól'l':Y w szerokich dys.ku!'\jach \\'arsza\\'a: ' dr Franciszek 'Rodziewicz. 
w~-razili pełną troskę o nOl'malny Warszawa: dr', \Vaclaw StMallsl<i. War
Jirzypł~' \Y lekarzy·chrześcijan, których sza\\:a; dr Roman Sobar'u~ki. \Yarsr.awa; 
Jak stwi~)'dzono, Jest zbyt mało, gdy dr . Zal1~ki Jer7.y. \Var,'lzawa. clI' Tadeusz 
lekarzy Z~"dow pr:akt.vkuje w Polsce Alkiewicz. Pozna!'l: dr \Valel'y Szal-
41 procent. Ta zatrważająca. Iiczbk kowski Gniezno: dr Józef Nowal\. Po
stanowi na.ileps7.~' dowód, że jedynie 7.nail: dr Witold Piasecki. \Ylorlawelc 
wstl'Z\'Illa n i c dopływu Zydów do za wo.. cIr CzesIa '" ~v\'ieck i. Byc1go~zcz: dr Ber
du lpkal'~kiego może doprow;td7.ić do nard Zapalow~l,i. Toruń. dr Rolf'~ław 
'Y~Tó"'nania tych szalonych l.óżnic., Budzyń~ki, Sosnowiec: dr :'\orbert Me
Z.ebran i n~ zjeździe l~k~rze domagają. telski. ,Ostrowiec: ci! Ed'~'arcl Han,ke. 
Sil? calkovntego znieiUenra nostryfika- Chonow: Herman ScheurlTIg. Lwolv; 
('ji dyplomów zagranicznych. Ponadto dr Bolesław Mision. Łóclz; dr Pelik~ 
dla umożlhdenia odbycia studiów me. 'I Skus.iewicz. Lóc1ż: dr ~tefan. Wą~sowski. 
cl~'Cznn:h młodzieży chr:r.eśc.ijański.ej, Lublln: cI~' .'\da~1 J\'f?-clą~. Kral,o"': dr 
]'c'karze domagają. się skrócenia nauki Jer7..V Lehloda. h.rakow: dr \\Tltold Wo
do 4. i pół roku, przez co zmniejsz~ sj~ lodzko. Wilno: dr Piotr. Gars~yński. 
v,ybJtJ1Je koszty studiów i , zwiększy Grodno: dr (.,eo,: O\\'czarewl~z, .Warsza
Się dopl~'w młodych sił lekarskich _ wa: dr ZblgnJew JuraszynskI, \Var-
chrr,eścijańskich. szawa. 

Zastf;pcy Członków Zarządu Głów· 
nego ZLPP.: dr Stefan BujaIski, War· 
szawa; dr Zygmunt Czajkowski, War
sza"'a; dr Zygmunt Chrzanowski, \Var· 
szawa; dr Stanisław CheJmecki. War
sza,,,a: dr Kazim iel'z G6rski. \Varsza
wa: dr Czeslaw Jaworski. \Varszawa; 
dr Stanislaw MarŁYI·lski. Wal'szawa: dr 
Henryk Gromadzki. \Varszawa; dr 
Zdzislaw Michalski, Warszawa: dr An
drzej Kosilisl<i. Bialystok. dr Romuald 
~1atllc;7.e\\"ski, Por.na:i: dr Alfons Gasz
kowski, Starog-ard; clr Marian Kuba
szewsld, Luck; dr Bruno Czaplicki. 
Lódż: dr Zdzisław Malkiewicz. Kra
l,ó\\': dr Zdzislaw De Tessj'l'o, Gd.,rnia; 
elr Sla,y. StarzY!"lski, ~osno\Viec: dr Jan 
Schelhauz, Wilno; dr Zenon Szczech, 
Lódź; dr Feliks Urbanowicz. Chorzów: 
dr Józef Dqbrowski, Lwów: dr SŁani· 
sław ~alkowski, P07.nań; elr Witold Mi · 
cIJalsłd, Kraków; cIr Józef Dadlez. 
Lwów; dr Czeslaw \Vojciechowski, 
Plock: dr Zenon Tokarski. Z.Yrardów; 
dr Je1'zy Jurkowski, Brześć: dr Jerzy Je· 
zier~ki. \Varszawa. 

'" niedzielę odhrło się walne ZgT'O· 
madzenie Zw. Lekarzy R. P. w sali 
wojewódzkiego Domu Oświatowego. 
lIelegatów przywitał 'w imicniu woje. 
WOdy naczelnjk \Vyd". Zdrowia, dr Sę
czyk. Obradom prr.ewodnicz\·} dr 
Czarnecki. Po załatwieniu spraw ot
ganizac~·.in.\rch powzięto sr.el'eg uch,,',.·al, 
lą~ząc~'ch się "uchwalonym w paź. 
dZlermku ub. r. paragrafem ary.i~kim, 
którr mówi, że "członkiem ?\wiązku 
może b~-ć tylko lekarz, rhrześcijan z 
urodzenia". 

Po zama(hu na nałamana" Konowalca 

Jako pierws7.y wrsunięto postulat 
wstJ'z~'mania nostn'fikarji zagranic7.
ll~' (2h dyplomów dla le],arzy Żvdów. 
ł\astępnie '\'IV trosce o oclivdzel'lie sta. 
nu lekarskiego '\'IV Polsce, żebrani dele. 
gaci uchwalili domagać się wpr(')wa
(lzenia na w.nb:ialarh lekar~kich 
~:sz~-stkjch uniwers,·tet6w w Polsce 
,.numerus nullus" d'la Żnlów. Ponad· 
to zgromadzenie 1"0stal1owiło ooma. 
P·A.Ć się, ah~T z ol,azji waln~Tch 7.ehrań 
Związku ol'gani1.owane w"staw" Rrocl
ków chpmiczno - farmareub:czm-ch 
pl'zeclstawiały w~-lęcznie dOl'ol~ek 1)01. 
skipi "·nwórr7.0ści. Zgromadzenie po. 
leciło z3J'7.ądowi opracowanie noweli 
do ustaw~- o I;r,})arh Lekarskich w kie. 
runku 7.al)("Yllil'nia lekar7.om.Polakom 
W~"ląCZllPg-O \"I'pł~''''u na strukturę Ir,h 
Lekarski ch. ·Pr7.('(h"~kutowano l'Ó~-. 
nież nip7.w~·klf' waŻlle za~:l(ll1i('nie re. 
f (, I' n1\- I('rzenia .. kasowf'g'o". ~h\· ier. 
(17.0110. żp wol11l- "Thńl' lf'kA.l'r.a przpz 
(,~lOrego c;fanO'"i kwec;tię zaufania pa· 
rl(,llta. kf(IT\- ,y żacllle.i mif'r;r,e ". "IV'-. 
hQJ'7.c nif' J1.1·OŻC h~"ć skl'('J)owan~·. . . 

Oh1'a(l\' Z'Y. T.ekal'7." n. P. E'otanowi· 
I.," .nmY::1żn~-krok w' kierunku umo;i:]i. 
'Yil'niain1c n::1 i,<r.e1'c;7.cJ rzc~7.y młorl7.ie· 
7.1' nol..:kil'i chr71'i'Ócija,11c;kiei Rtudiów 
na ,y"dr.. Il'karc;kirll. Dla młodnh le. 
kal'7,~' no",inn~' znaleźć c;ię mie-j;ra. do· 
tHl1f'7ac; zajmowane przer. 7;~·cló,,·. 
TI'?"hl1 <:t,,'or7.'· ć ip~zrzc c1alsy.j' możlj· 
"'o~ri do z~'i<:,kszcnia !ic7.by ' lckal'z~
Polak"'", "IV Po1.c;Cf.'. (p) 

Nowe władze Związliu 
1\'owe \"ładze związku ukonstYłuo

" 'a Iy 5ię następująco: prezes' Za-

W OGRODKU 
Maly ogrodnik w dużym kapeluszu 

Ares~tolc(lny t((jem"łl'c~y osob nih na~yll:a się Jlu·oslal.c Ba
ranoll'ski 

\V a l' s z a w a (Tel. wł.) \Vedług st~pcą "prowidnika" U. O. N. w ~falo· 
donie~iel; z Rotterdamu zatrznnanv o· polsce, a jednocześnie byl na usługach 
scbnik, który prz~' b~'ł do J\onowa,lca policji. Zmarł w ki]k~ lat po skaza· 
bezpośrednio po w~'pac1ku i al'esztowa- Idu go \V więzieniu Swięlokrzyskim, l 

rry zosiał w hotelu, nazywa się Jaro· 7.achol'o\\'awszy na płuca. 
sław Baranow::ki, a nie Wladysla"", Jaroc;law Baranowski uciekł z Pol· 
jak uprzednio podawano. c;ki do Czechosło\vacji. Po zabójslwie 

Pochochi on z Małopolski ,,"schod- mili. Pierackiego władze czechosło
niej i jest .rodzon~"m bratem Roma!la I wacki~ \\'ydalił~·. Jarosl~wa. Bar~. 
Fal'anowsklego skazanego \\' SWOJm nowsklego z PragI. OstatnIo pl'7.eby· 
t'za~ie na 10 lat Ciężkiego wi~7.ienia wał we Wiedniu i, jak dochodzenie 
w p.r0c~sie samhorskim o 7.ahójstwo 11..!'taliło. do :r:o!tercla~~u p!'zyleciał sa· 
Holo,"·kl. Roman Barallo"':->ki był za· mololem "'Iasnle z \\ lednla. 

Napad zbirów na zabawę w lasinie 
RO~lcydł'~eł-li )urpa si n icy u:" !/1cali IWio,! i cif!~ko lJOł·(luili 

I~s. d:~;el.·ana li.at·c~yl;sk;eyo 

G r u d z i ą d z. - ~\{inionej nie(lzie 
li odb.~ wała się "\'II salce parafialnej w 
Łasinie zaba"'a katolickiego Stowarzy
szenia kobiet i męl\ów. W pewnej 
chwili wLal'gnęli na. salę Imani na 
bruku lasil'J~kim awanturnicy. bracia 
Makowscy, i bez przyczyny wszczt:li 
awanturę z ucze.::Łnikami zabawy, Na 
sali powstał popłocll. Obaj awantur
nic,Y z noia1!li \V ręku POC;7,f;li kluć, 
kfo in~ się tylko. flawinąl. Prawie wszy
scy ucze"'tnic~' zabawy rozpierzchli się 
a na sali rozo~tał kc;. dzipk(lo KarczYJ;· 
ski, protektor organizacji . katolickich. 
ul'Ządzającycb zabawę. 

za 

Bestialscy awanturnicy rzucili się 
na ks. dziekana i zadali mu .j. ciężkie 
,'an.I·. \Vezwana policJa z wielkim tru
dem doprowadziła a~'antuł'ników do 
komisariatu. bowiem t.akże poliCJi sta· 
wili opór i gl'ozili nożami. Osadzono 
ich w are~zcie do d~' ~pozycji prokul'a· 
tora. Ks. dziekan I~al'CZ~'liski znajduje 
się pod opieką lekal'z.a. zyciu jego Ole
bezpiencJ1..:.1\\'0 nie . .zagraża . 

Napad na zaba "'ę rodziców katolic
kich i ciężkie . poran ienie księdza dzie
kann wywolaly w mieście i okolicy 
wielkie wzburzenie spolec7.eósŁ\\'a kato
lickiego. 

Niezwykłv wypadek w Bydgoszczy 
S~ofer pr#ygnieciony do nlUł·U pr#e~ samochód 

B Y d g o s z c z. - Przy ul. Kwiato· 
wej wycTarZ5'ł się w sobotę niezwykły 
w~'pad'ek, któr'ego ofiarą. padł 26-letni 
szofer· Wład~'sław Rejwer (zam. Win
centego Pola 11). 

Szofer po włączeniu biegu zakręcił 
korbę. Pl"7.y ~ tarej maszynie .,Ford", 
pOlecając znajdującemu się w aucie 
właścicielow 'i sainochodu p. Lemkemu 
przekręCić klucz na zapłon. Rejwer nie 

zdążył jeszcze odejść od chłOdnicy. gdy 
samochód nagle ruszył z szaloną szyb· 
kością. i wpadł na mur domu nr 33 
przy u l. K wia towej. Szofel' prz~'gnie
cion~' do muru złamał obie nogi. 

Kal'etk~ pogotowia odwieziono' go 
w bardzo ciężkim stanie do szpitala 
miejskiego. Wła§cicieJ samochodu do
znał okaleczeń twarz~'. 

Ogólnopolski zjazd zegarmistrzów 
i jubilerów 

Zja.*d uchu:alH 'lcallt, 
B~: d g o s z c Z. - \V niedzielę od· 

był się ogólnopomorski zjazd zegal'mi. 
str~ów, jubilerów i pokl'cwn~'ch zawo
dów prz~' ud?:iale 60 kilku delegatów 
z całego Pomorza i pl'zed"tawiciela 
'Vielkopol:'lki p. Kruka . Zjazd za~ail 
p. Kaszubol\ski z B~· clg-oszczy. prze· 
wodnic7.~·1 obradom p . Grodzki z To
runia. Wyg-Ioszono 2 l·eferat~·: ,·cd. Cu· 
sŁowski 'l P07.nania na temat bolnrzek 
zawooowyt'h oraz p . Zakow!'ki z Byd· 
~O!'7.cZ" p t .. "W walce o bvt". 

Oba l'efera t~ ,,'vwolał v ' baJ'dzo 0;;1' 
,,' ion~ d~'skl]<;.I~. Rpfererici m . in . po. 
rusz~ li kwestię umacrliallia się Z~ Jó'" 

~ ~ .iydO'łcskin •. *alewem 
w b,'anży jubilersko • zegarmistrzow. 
skiej. Kw~tia ta znalazła najwięks7.~7 
oddźwięk w dyskusji, w wyniku któ
rej uch",alono unarodowić branżę 
przez stworzenie pOlskiCh hurtowni i . 
ogłoszenie spisu dostawców chrześci
jan. Uchwalono również zwrócić się 
do firm.\' ,.Omega". b~; pl'zedstawiciel
stwo sw.\"ch zeg'arków oddala firmie 
chl'ześcijar'lskiej, aby zogarmistrze
Polacy nie byli l.ależni od hurtowni
ka.Żyda, kt61'y odmav,:ią. wielu zegar
mistrzom towaru ze względu na ich 
narodowI). działalność. 

OSTATNI MOHIKANIE 
Indianie ameryka7lscy wymierają coraz 
bardziej. Piękne stroje indiańskie wi
duje się już coraz rzadziej właściwie 
tylko na fimie. Żyją one jeszcze w re-

zerwacie w p6łn. Dakocie, 

Wizyta 
rumuńskiego szefa sztabu 
War s z a w a. (PAT.) Szef rumuń~ 

ski ego sztabu gen. Jonescu przybył do 
Warszawy w poniedziałek rano. Gości 
powitał szef sztabu polskiego, gen. Sta
chiewicz. 

W pierwszym dniu pobytu gen. Jo
nescu złożył wizyty oficjalne: szefowi 
sztabu, min. spraw wojsk., min. spraw 
zagrano i prezesowi Rady ·Ministrów. 
Został również przyjęty na audiencji 
przez inspektora sił Zbrojnych oraz 
wpisał się do księgi audiencjonalnej 
Prezydenta R. P. 

Następny Kongres Eucha
rystyczny w Nicei 

Budapeszt. (PAT.) Pod prze
wodnictwem biskupa Namur Heylena 
odbyło się po~iedzenie Komitetu Mię
dzynarodowych Kongresów Euchary! 
stycznych, na którym postanowionq 
powieL'zyć organizację następnego 
kongresu Francji. Kongres odbędzie 
się \V roku 1940 w Nicei. 

Tragiczna śmierć lotników 
B e r I i n. (Tel. wł.). \V okolicach 

wysp.v Langenoog, archipelagu wysp 
F'ryzji Wscbodniej, wydarz~'ła się tra
giczna katastrofa nowego próbnego 
samolotu pocztowego. 

\V katastrofie tej znaleźli śmierć: 
znany kapitan-pilot, milioner po· 
wietrzny Falke. jeden z pionierów lo
tów nocnych, radiotelegrafista Kirch~ 
hoff. znany ze swoich raidów ponad 
Atlant?kiem Północnym i Południo
wym, oraz drugi radiotelegrafista 
Kolba. 

Katastrofa wydarzyła się podczas 
próbnego lotu nocnego. 

Tkalnie -
fabrykami lotniczymi 

B er 1 i n. (PAA) Niemcy nadal roz
budowują w zawrotnym tempie prze
mysł lotniczy. Ost.atnio duże zakłady 
tkackie w Reichenbach przebudowano 
na fabr~' kę lotniczą., z.atrudniając na 
początek 600 robotników. 

Nowa zbrodnia kidnapperów 
i\1 i a m i (PAT). \V noc~r na 30 ma

ja handa gansterów porwała 5-letnie
go Jamesa Casha z Princeton pod 
Miami. Gangsterzy pozostawili na łó
źecr,ku porwanego kartl'ę, w której 
żądają 7.łożenia 10 tys. dolarów za 
7.wrot dr,iecka. 

Bestialskie morderstwo 
,\T a l' s z a w a. (Tel. wł.). " Te wsi 

Pawłów, w pow. raclzymińskim. gospo
darz Piotr Raw~ki spotkał na nolu 
",v~go pr~ecjwnika Jana nosłana i 
wS7.c7.ą.ł z nim bójkę. 

Widząc, że nie da mu radr. wyjął 
I'ewolwer i odrlał do nieg-o kilka stl'za
łów. ROc:;łan, ranny w głm\,ę, padł na 
7.icmię, a wówczas Rawski w~-ci~g-nął 
nóż spręż~-lloW~' i urzl;ldzil mac;aI,:rę 
c1ogorvwającego Rosłana, 7.aclawszy 
l1lu 23 ciOf;y. 

Zam()I'r1ow:nvsr,~, pr7.eriwnikn po
"zad! ,do w~i, gdzic go ujęła polirj.a w 
('11"'111, gdy Gbmywał siebie i ubranie 
z krwi. 
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SPRAWY GOSPODARCZE 

yne~ włó~ienni[ly Jrle~ ~elonem limowJm 
Nowe trudności w związku z zerwaniem kontaktu z rynkiem wiedeńskim - Brak 

wzorów - Moda męska i kobieca 
Ł ó d ź, 31. 5. Normalnie od 1 

czerwca rozpoczyna się sezon zimowy 
w produkcji włókienniczej. W bież. 
roku nastąpi to z nieznacznym opóź
nieniem. W związku z przygotowania
mi do sezonu zimowego w produkcji 
włókienniczej, zaobserwowano pewne 
trudności ze względu na zerwanie kon
taktu handlowego z Wiedniem. 

Przedstawicielami firm wiedeli-
skich .byli, o ile chodzi o włókiennic
t,,-o łódzkie, wyłącznie niemal Żydzi, 
których po "anschlussie" niezwłocznie 
od~unięto, zastępując ich Polakami 
lub Niemcami. \V pierwszym rzędzie 
Wjedali dostawiał do Łodzi wzory to
warowe i znaki, tudzież dla przemy
słu konfekcyjnego modele sezonowe 
na najpopularniejsze ubrania męskie i 
palta. Wprowadzenie prawa niemiec
kiego, które sprzedaż wzorów towaro
wych uznaje za zdradę handlową pali
stwa, wykluczyło podtrzymanie han
dlu wzorami i modelami. Wprawdzie 
już od 3 miesięcy Żydzi, którzy prze
wi dywali tę możliwość, przenieśli si ę 
na rynek czeski, jednak wzory praskie 
nie znajdują uznania. Dodać należy, 
iż za wyjątkiem kilku największych 
firm włókienniczych, pozostałe nie o
pracowywały własnych wzorów, pozo
stawiając to zagranicy,. która dostar
czała ich w dostatecznej ilości i względ
llie terminowo. Toteż liczą się po
wszechnie, że w sezonie zimowym 
1938/39 produkcja, szczególnie w prze
myśle wełnianym, ograniczy się do 
tkanin standaryzowanych, dopóki u
ruchomienie krajowych wytwórni 
wzorów, nie zastąpi zagranicznych do
staw. 
. Firmy, które uprzednio już posia
dały własne pracownie artystyczne i 
posługiwały się własnymi wzorami, o
becnie chronię. je skrupulatnie, tym 
więcej, że szczególni e popularne wzo

'ry, już poprzednio mimo sprowadzania 
z zagranicy, były bardzo często pod
rabiane. 

tkanin męskich wełnianych nadal żą-I należy minimalnym podrożeniem ko
dane są. na rynku w tonie szarym. 0- sztów wykończania, a głównie podbi
czywiście materiały barwne sę. WYbit-t janiem cen z wyrachowaniem na. 
nie drogie w proporcji do rzeczywi- zwiększenie zapotrzebowania z racji 
stei wartości włókna, co tłumaczyć mody. 

Płatność podatków w czerwcu 
W czerwcu płatne są następujące po

datki: Do dnia 5 czerwca - padatek od 
energii elektrycznej, pabranej przez sprze
dawcę energIi w czasie ad 16 do 31 bm.; 

do 20 czerwca tenże podatek pobrany 
w czasie od 1 do 15 czerwca rb. j 

do dnia 7 czerwca - podatek dochodo
wy od uposażeń służbowych, emerytur i 
wynagrodzell za najemną pracę, wypłaco
nych przez służbo dawców w maju rb.; 

do dnia 1;) czerwca rb. - I rata zryczał
towanego podatku przemysłowego od o
brotu za 1938 r., przez drobne przedsiębior
stwa przemysłowe i handlowe; 

do dnia 15 czerwca - zaliczka kwartal
na (za l kwartał 193!ł r.) na podatek prze
mysłowy od obrotu, w wysokości co naj
mniej 1{5 kwoty podatku, wymierzonego 
za 1937 r. przez przedsiębiorstwa nie pro
wadzace prawidłowych ksiąg handlowych; 

do dnia 25 czerwca - zaliczka mie
sięczna na padatek przemysłowy od obro
tu za 1938 r. w wysokości podatku przypa
dającego. od obrotu osiągniętego w maju 
1938 r. - przez wszystkie przedsip.biorstwa 
obowiązane do publIcznego ogłaszania 
sprawozdal'l o swych obrc.tacb lub do skła
dania sprawozdall clo zatwierdzenia, a z 
innych przedsiębiorstw - przez przedsię
biorstwa handlawe I i rr kategorii oraz 
przemysłowe I - V ka L, prawadzące pra
widłowe księgi handlowe; 

do dnia 30 czerwca - I rata (półroczna) 
padatku od nieruchomości za 1938 r_ 

Panadto płatne są w czerwcu zaległości 
odroczone lub rozłożone na raty z termi
nem płatności w tym miesiącu oraz po
datki, na które płatnicy otrzymali nakazy 
płatnicze z terminem płatności również w 
czerwcu 1938 r. 

Nowv podatek obrotowy 
i karły rejestracyjne 

Realizując reformę świa'deetw przemy· 
słowych agłoszono w nrze 34 Dziennika 
Ustaw ustawy o podatku obrotowym i o 
opłatach rejestracyjnych od przedsię
biorstw i zajęć. 

Wpływy skarbu państwa z tytułu znie
sionych świadectw przemysłowych wyrów
nać ma Podwyżka stawek podatku obroto
wego. Instytucje samarządu terytorialne
go i gospodarczego oraz szkolnictwo za
w,odowe w miej~ce dotychczasowych do
datków do świadectw przemysłowych 
otrzymać mają wptywy z opłat rejestra
cyjnych. 

Konstrukcja ol;lu nowych ustaw jest 
bardzo zblitona do dotychczasowej ustawy 
o państwowym podat!<u przemysłowym. 
Szczegóły przyniosą dopiero rozporządze
nia wykonawcze. 

OPLATY REJESTRACYJNE 

księgi handlowe płacą podatek według 
stawki 1)25. przerlsiębiorstwa nic prowa
dzące ks;ąg płacą 1,7 pct. Obroty giełdowe 
udowodnione prawidłowymi księgami 
handlowymI opaclatkowane być mają 
stawką 0.3 pet. 

!?rzedsięhiol'stwa przemysłowe produ
kUJące towary na własny rachunek, o ile 
obr.ót ich nie przekroczył 50.000 zł. płacić 
JJ~aJą 1.5 pet. Jeteli abrót tych przedsię
biorstw przekraczfl 50.000 zł, lecz nie jest 
wytszy niż 100.000 zŁ. płacą one także 
1,5 pct. jednak pod w;;lrunkiem prowadze· 
nia prawidłowych ksiąg handlowych; je
żeli ksią~ nie prowadzą płacą 2,1 pct. 

Wszystkie przedsiębiol'stwa przemysło
we mające obrót powyżej 100.000 zł, płacą 
2,1 pct. o ile pr0wadzą księgi handlowe; 
jeżeli ksiąg nie prowadzą 3 pet. 

Przedsiębiorstwa przcmysłowe które 
p:-odukuja towar nic z właSnych' surow
cow, lec.z z materiałów cudzych za wyna
grodzel11e-m (na lon) oplacają stawkę 1,5 

pet od uzyskanego wynagrodzenia za prze
rób, jeżeli obrót ich nie przekracza 15.000 zł. 
(Taką samą stawką są obroty z tytułu 
świadczenia usług o charakterze ręko· 
dzielniczym.) 

Przedslęb iorstwa. l~ lórych obrót z ty
tułu wynagrodzenia na przerób przekra
cza 15.000 zł, płacą padatek wedlug stawki 
3 pet. 

Stawld przedsiębiorstw przewozowycb, 
ekspedycyjnych, agencyjnych, komisowy('h 
nie uległy zmianie. Podabnie zostały 
utrzymane w wysokości 3 pet stawki dla 
przedsiębiorstw gastronomicznych, ho tę
lowy('h. aptek itp_ 

\V zakl'csie płacenia zaliczek wprawa
dzono uproszczenie tej treści, że wszystkie 
przedsiębiorstwa. prowadzące l,sięgi han
dlowe, oplacać mają zaliczki od obrotu 
osIągniętego w miesiącu ubicglym do 25-go 
następnego miesiąca. Wszyscy inni płat· 
nicy płacić mają zaliczki w ratach mie· 
sięcznych w wysokości jedncj piątei w sto
sunku do podatku wymierzane·ga za rok 
poprzedni. 

WEJŚCIE W :tYCIE OBU USTAW 
Ustawa o aplatach rejestracyjnych 

wchodzi w życie dopiero 1 stycznia 1940 r.; 
ustawa a podatku obrotowym zaś już 
1 stycznia 1939 r. 

!\a rok 1939 należy wykupić świadectwo 
przemysIowe na podsta wic ohecnie obo
wiąZUjącej ustawy o podatku przemysło
wym. 

Zasadniczą cenę jednak świadectwa 
przemysłowego. lącznie z 15 pct. dodat
kiem na rzecz skarbu pań twa (nie wli
czając inn~'ch doc!at1,ów) potrąci sobie 
płatnik od podatku obrotowego, ptaconego 
w formie zaliczek w ciągu 1939 r. Te przed. 
siębiorstwa, l<Łóre płacą zaliczki w okre
sach miesięcznych, potrącać sabie będą 
10 pet, te zaś, które płacą zaliczki w ratach 
kwartalnych, potrącać sobie będą Y. część 
potrącalllcj światlectwa przemysłowego. 
Pełne stosowanie obu ustaw rozpocznie sill 
więc dapiero od l stycznia l!HO r. 

Inicjatywa KKO 
na terenie COP 

Dnia 28 bm. odbyła się w Warszawie 
pod przewodnictwem prezesa związków 
KKO p. Dołanawskiego konferencja preze
s6w i dyrektorów poszczególnych związ· 
ków KKO. Na konferencji tej omówiono 
m. in. sprawę wysIani:,] przez KKO przed
stawicieli na teren COP. Postanowiono 
jednomyślnie, że I{!(O podejmie w tym re
jonie inicjatywę przemysłową. w szczegól
ności przez finansowanie poIsldego kredy· 
tu dla rzemiosła, drobnego i średniego 
przemysłu i kupiectwa, tworzących swe 
warsztaty na terenie COP. W związku z 
tym, omówiona następnie sprawę zwola
nia w pierwszej poławie wrze"nia rb. ogÓl
no-polskiego. kongresu KKO. Kongres ten 
odbędzie się we Lwawie. 

Składki i pokwitowania 
Na chleb §w. Antoni~go: J. K. z podziękowa

niem za otl'~ymnnc laski 10 zł, razem z poprzed· 
nio Pokwitowanymi 27 zł. 

Na Tow. Pomory dIn InteJi~eneii: Zarząd 
firmy C. Hartwig S. A. w Pozna11Ju zamiast 
wieńca n3 trumnp. śp. Rtanislawa Krysiewicza, 
b. pI'ezesn Rady Nadzl)r('zt>j. 50 zl. 

Na Polski Czerwony !(rzyż: .1. Schar 5 !I. 

. Innego rodzaju trudności wytwarza 
dla włókiennictwa łódzkiego rzadkie 
na.o.gół zjawisko zmian w modzie mę
skIeJ, przy równoczesnym uspokojeniu 
w modzie damskiej. Towary cięższe 
(ll~ubsze) przeznaczone na ubrania mę
skIe z reguły utrzymywane były w 
spokojnych barwach, w każdym bądź 
razie na poziomie szarzyzny, gdy lżej
sze damskie tkaniny z reguły wykazy
wały tendencję do wszelkich kombina
c~·.i barw od najjaskrawszych do naj
bardziej zszarzałych. 

Pobore-u i wymiarem opłat rejestracyj
nych zająć się maja, zarządy gmin wiej
skich i miejskich. Tryb postępowania od
woławczego będzie taki. jak w zakresie 
danin samorządowych tzn. instancją od· 
woławczą nie będą izby skarbowe, lecz wy
działy powiatowe. względnie wydziały wo
jewódzkie. Lustrację przedsiębiorstw będą 
wykonywać urzędnicy gminni. 

Ci, co wygrali milion 
W sezonie bież. zanotowano nato

miast w handlu tkanin męskich zapo
trze~owanie na tkaniny barwne, czę
s~o Jaskrawe, w kolorach dotę,d nie
uzywanych, gdy odwrotnie gust dam
ski zmienił się wybitnie na szarzyznę. 
Ekstrawagancje mody męskiej powo
du.ię, całkowitą zmianę nastawiania 
produkcji wełnianej. Zaznaczyć wy
pada, że na koloryzacji tkanin mę
:::kich zarahiają. przeważnie drobniejsi 
producenci (Żydzi), gdyż produkuje 
się średnie i lichsze gatunki w kolo
rach, gdy natomiast wyższe gatunki 

Notowania giełd 
zbożowo-towarowych 

B y d g o s z c z, 31. 5. Żyto 21,1)0-21.7;;; 
psu'nica I. st. 24.75-25.2.5. II. 811:. 23.75--24.25' 
jflc~mień I:. gat. 17,25-17,50, II .. gat. 17-17.25; 
OWIes 18.20>-18,75: otr ... by żytnIe 14.2.3-1.;),00; 
(ltr(,'.by ps~e-rune m. 13.50-14, s.r. 14-14.50, Irr. 
15.2.5--16, mąka żytnia 65'/, 31,50-32, m:\ka 
pszl'nna 65'/, 38,50-39.50. 

I{ fi t o w i c 1'. 31. 5. Żyto 22.25--22.75; 116.zP
ni('~ ez. 27,~0-27,75. jedno 26.75-27.25, zb. 26.25 
- 26.7:;; jl'('7,micń przpm. 18.71\-19.25. past. 18.25 
-VU'iO: owiE's jl'rJn. 22.:;0-23. zb. 21,75-22.2:;; 
ntrd1Y żytnie 1::\.7:;.....14,25; otreby pszenne gr. 
1:;, 1.';.,iO. !<r. 13.50-14, m. 12,50-13: maka żyt
rliR 65',. ::\2- !l2.iiO: mąka IJsz"nna IW/, 39-a9,50. 

IJ w <'i w. 31. 5. Żyto I. st. 20,7,;-21. n. ~t. 
20-20.2.;: p~z"njca cz. 25.75-26. zb. 24,15- 25. 
hiRln 2fi.25·-26.50. zb. 25.25-23.50: i!:czmi"t1 
przem. 10.25-16,75. past. 15,25-1;;.;;0; owips I. 
"t. 21 - 21.2;;; II. ~t. 19.:iO-20; otrphy 
7.ytnie 12.50-12,75: otręby pIO,pnne gr. 1:1.50-
~~.7!i. ~~. 11.25-12. m. 13--13,25: mąka 7.ytnia 
6.)'!, Rl .. JO-il2; lllaka pSZE>nna 6ij'/, 4Q-40 ~O 

T, ń II ź. l'ł1. 5. :1;yto 22-22,50; ps~enic~ 27.50 
- !!'l. zh. :?7.::!5-27.50: jeczmipii prZf'm. 1~.7:;-
1 !J.7;;: o\"i", jNJn. 22.2.5--22.50. zh. 21.73-22' 
ntrphy żytni" 1 j.~0-14,7~: otrp,by pS7.l'l1nl' lir: 
13.7ii- 14. gr. 14-11.2:;; mnb ŻytniA /lW, 80.20 
-3f1.7;'): maka ~l;Pl\nA 1;!iI!. ;{9,2:i--10,:!ii. 

W ~ r s z ~ wa. 31. 5. Żyto 1. st. 22-22.2ll; 
J;>FzeniclI 2R,50-29. jpdn. 28.~0-2!l. zb. 28-28.iiO· 
j~('zmień T. ~t. 19.2:5-19.:>0, II. 8t. 11'1,7;;-19: 
III. st. 18.50-18.75; owies T. ~t. 22.2:;-22.7.;. 
II. st. 21-21,50: otl'r,by żytnie 14.~5-14.7;;: otrG
by p!I!lI!nne 111'. 15-15.5Q. _r. 13.7,,-14.:1;:;, m. 
:13.75-14.25: mab t:vtnia 85'/, 30-30,50; mąka 
]}Szenn a 65'/, 38-40,00. 

Wpływy z opłat rejestracyjnych przy
padają w 50 petach na samorząd teryto
riałny, w 20 pctach na samorząd gospodar· 
czy tj. izby przemysłowo-handlowe i rze
mieślnicze. a w 30 pctach na szkolnictwo 
zawadowe. 

Karty reje6tracyjne wykupić należy na. 
każde przedsiębiorstwo i zajęcie przemy
słowe. Pełną cenę kart rejestracyjnych 
uiścić należy wówczas. gdy działalność 
rozpocznie się przed 1 lipca, a pałowę wte
dy, gdy po 1 lipca. 

Dla ustalenia wysokości opłat rejestra
cyjnych podzielono wszystkie miejscowo
ści na 4 klasy. Do 1 klasy zaliczono m. st. 
Warszawę. Do 2 klasy miasta większe 
(z Polski zachodniej - Bydgoszcz, Gdynię, 
Katowice, Poznań). do klasy 3 zaliczano 
pozostałe gminy miejsk.ie, do 4 wszystkie 
gminy wiejskie. 

Opłaty wynoszą przykładowo: 
dla przedsiębiorstw handlowych ,vpi

sanych do rejestru handlowego 300. 250, 
200 i 150 zł, dla przedsiębiarstw zaś nic 
wpisanych do reje6tru handłowego 30, 25, 
20 i 10 zł. 

Przedsiębiorstwa przemysłowe wpisane 
do rejestru handlowego płacą we wszyst
kich miejscowościach 300 zł. Jeżeli obrót 
przedsiębiarstwa przemysłowego wpisane
go do rcjestru handlowego wynosi mniej 
niż 100.000 zł, płaci ono 250. 120. 80 i 40 zł. 
Pozostałe przedsiębiorstwa przemysłowe 
nie wpisane do rejestru handlowego płacą 
2;:', ZO, 15 i 7 zł. Pośrednicy handlowi, o ile 
nie utrzymują biur i pomorników handlo
wych. płacić mają 150. 120, 80 i 20 zł. Komi
wojaterowie płacą joonolitą, stawkę w wy
sokości 100 zł. 

Dla składnic przewidziana została je
dnolita stawka w wysokości 20 zł. Osobne 
opła ty przewidziane są dla spółdzielni. 

PODATEK OBROTOWY 
Sta wki podatku obrotawego w stosun

ku .do obecnie obowiąZUjących zostały pod
w~-zszone; podwytka ta nie jest jednal. 
jrcJnolita. 

P"zcdsiębiorslwa handlowe prowadzące 

. Głó\~'n~ wygl'~na czwartej klasy czter· 
dZIesteJ pIerWSZej Loterii Klasowej milion 
złotych padł na m 128215, a podzielili się 
nim mieSlkaIlcy Wilna, mianowicie pp. 

Maria Januszewska, córka właściciela 
niewiel~iej razury. Dzięki wygranej 160.000 
~ł będZIe mogła stworzyć warsztat pracy 
l dać zarabek biedniejszym od siebie. Na 
fotografiJ widzimy również narzeczonego 
p. J., PIOtra Ol';Qczyka, aficera w stanie 
spoczynku. Ciekawym szczegółem jest 
fakt, że p. Okęczyk grał już kiedyś na ten 
numer! a potem zmienił go na inny. 
Ostatl11o nar~eczona jego, nie wiedząc o 
tym, ponowllle wybrała ten sam numer. 

Pan M. Zurawin, właściciel budki z 
wodą ~odo.wa" grał w ciągu czterech lat 
z l11ewlelklm powodzeniem. bo tylko kiJ
kil. razy urlalo mu sir; u7.~·sl\ać najmuiPj
szą 1\ J graną· \\ J tn\ ulu;;ć jt'go wstdla ;so-

nie 

Papie ~. S. i Katarzy'~a P. grały do 
sp?łk.1 na Jedn~ piątkę. Pani P. była przez 
dZieSIęć lat Wlerna swemu numerowi i 
dopie~o w ostatniej loterii dopuściła do 
społkl swą przyjaciółkę. Teraz każda z 
nich dostała po 80.000 zł. 

. P. L. ciężko musiał pracować na tycie, 
WIerzył, te wygra na. loterii, to też grał 
wytrwale; :WytrwałOŚĆ zwyciężyła. 
• ':Vlaśclclelką ostatniej "piątki" z dzie· 
SlęCIOma koleżankami w jednym z dutych 
składów przyborów krawieckich jest 
córka księgowego tej firmy. ' 

~s~yscy nowi "milionerzy" są pełni 
nadZIel na prz,Yszłość i już zaopatJ'zyli się 
w ]o.s~ do pierwszej klasy czterdz:estej 
drugIe] Loteri! I<lasowej, by wziąć udział 
"'. J'~zpoczynaJq('rm się 22 CZCJ'\na ('iIU!'
Illemu, nI! L DiS !l 
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SPORT '"fi';" Stulecie Jarda 

Z wizytą U piłkarzy na obozie w Wągrówcu 1 
22 maja rb. upływa sto lat od aaty 

ukończenia prac naukowej komisji, u
tworzonej pod przewodnictwem znane
go fizyka prof. Airy, w celu dokładnego 
ol~reślenia zasadniczej angielskiej mia-

(Od specjalnego wysłannika "Orędownika") ry długości. Uznano za nią jard, mający 
914 milimetrów długości, sporządzono 
też miarodajny na przyszłość jego mo
del, zrobiony z brązu, z wetkniętymi 
dwiema złotymi szpilkami, określają
cymi zupełnie dokładnie miarę przy 
temperaturze 62 stopni Fahrenheita. 

r' W ą g r o \V i e c. - Tkwiq,cy trochę na 
uboczu, bo zdala od linii mir,c)-zyn<.ro(lo
wych, stał się dziś \Vągrowiec gtośnym 
nie tylko w Polsce. Przyczyna leży w tym , 
że tu rozbili swe "namioty" piłl\ane, któ
rzy w nioch:ielę reprezentować będą pol
skie barwy w spotkaniu znajpoważniej-

DYlko, W ilimowski i Sclze1'fke na la-
weczce w pm'ku 

!IIzym kandydatem na mistrza świata, naj
groźniejszą drużyną zaocelliniczną, Brazy
lią. Przeciwnicy nasi, w składzie których 
gra kilku murzynów, przybyli popnedzeni 
wielką reklamą do Francji i tam Pl'Zyg{)
towują się do spotkama. 

Dzięki swym ubieg-łorocznym zwycię
stwom na terenie Francji, drutyna Polski 
ma tam ustaloną markę. \Vspani·ale zwy
cię8two nad Irlandią w Warszawie akcje 
na.sze na piłkarskiej . gieMzie" m iędzyna
rodowej znacznie jeszcze podwytszy/o. 
Nasze spotkanie z Brazylią w Strasgur
gu uznane zostało za na.jcieka wsze 
oz gier pierwszego koła a. równocześ
nie poczęto się żywo inte,resować na
szą drutyną: jak się przygotowuje; gdzie? 

Za led wie półtorej godziny z minuta mi 
'dzieli Wągrowiec cx:I Pozna.nia. Prawie 
całe miasto żyje cbozem pHkarskim. 
Pierwszy tet napotka.ny chłopiec infor
muje nas, że obóz piłkarzy mieści się w 
Liceum Pedagogicznym. 

- Pó~dzje pan w lewo, po tym w pra
wo i jeszcze raz w prawo, w tym wielkim 
bu,dynku. 

Dostaj,emy się na podwórze i już zdaJa 
pozqajemy znajome sylwetki, w dąnej 
chwili zajęte uganianiem się po boisku 
pl'zy gl'Ze IV koszykówkI;'. Te'lll'po jost so
lidne, bramki padają do kos'Zy jak z rogu 
obfitości tal;. 2e sęllz : ujący kier()wni,k o-
1?ozu p. mgr li'o'n' ś ma sporo roboty z od
g'wi.zdywaniem. Nie przeszkadzając grają
cym, pod chodzimy do trenera p. Mariana 
Spojdy. który argusowym spojrzeniem pil
nie obserwuje swych pupilów. by je.den 
drugiemu J(rzywdy me zrobił. nie przemę
czali się lub nie uciCtkali na przedwczesny 
wypoczynek. 

- Widzisz pan naj'Jepiej jaJ, się (}ni tu 
czują. ByJo początkowo trudno ich rozru
szać, ale teraz! \\' paclamy z jednego za
jęcia w dl'U~i e, a czas strasz,Jie szybko 
uchodzi. Pamiętamy o zasadzic, żc jest to 
przede wszystkim obóz wypoczynkowy. Po
rząd Clk , podział dnia i rygor musi być, ale 
n i kamy wszclk ie j przesady, pozostawiając 
nawet pew i-en luz ,.panom" zawodnikom. 

- Ma.ią się odespać i dlatego śpią od 10 
wieczór do 8 rana. Pl' zed śniadaniem, dla 
le.psz",go apetytu, odbywamy cod·zie'llnie 
marszobieg do pobliskiego lasku. Na boisku 
licealnym przeprowadzamy skolei 30 mi
nut gimnastyki. Zajęcia przed'południowe 
kOllczymy godziną gier sportowych, w cza
sie której rozgrywamy po kolei koszy
kówkę, to Z'TlOWU siatkówkę a innego dnia 
sz: czypi O'l' n ia,k a. 

\V tej chwili gwizd prze'rwal naszą roz
mO'wę i grę. OJwzało się. że zbliżyła się go
dzhna 11 a z nią raze-m czas przelmaCZ()I[ly 
na wypoczynek trwający do obiadu. Kilku 
zeszło na boki boi ka, by odsapnąć na ła
weCM'C, inni , - ci niezmordowani, - po
zostali na boisku i po częli ćwi ć z wlas-

• '!"" ,-,\, ~ ':":. . 

Wypoczynek nad jeziorem: Od lewej: 
T'rener Spojd(l, Sclt('rtke, Nyl::. i Szcza

pa /liak 

nel inicjatywy główkowunie. \V między
('zailic zebl·ała. się cala chmara dzieci, ma
Jących przerwę \\' zajęciach szkoln~-ch. Oto
czyli graczy zwartym kołCtm i pilnie obser
wowali ćwiczenia. pod chwytując każdy 
wosoły mome'Tlt. Rej wo'dzi tu naturaln!e 
na~ śl'odkowy Scherfk e, który rodzielaJ 
piłki oraz Góra .. król" komi,l,ów w dru
żynie. 
. \V pewnej chwili pl'z el'\\"ano ćwi cze'nia 

nado.JJ.owiązkowe i gl'upa pil'karzy zgłosila. 
chęć pójŚCia na "' orl ę na jazdę żagolów!;a,. 
Popy'zee; pięknie utrn-many park oraz 
,dasną plywalnię dostajem~' się wszyscy 
na przystal} Liceum. Ni p trwało długo i dwa 
kajaki znalazly się na wodzi e a po chwili 
zalo'Po1ał na wietrze dUly ża.gi e J. \V krót
ce 2agló",ka pl'o\\"aclzona doświadczoną rę
ką jednego z uCllliów, manewrowala po je-

I ziol'ze . . po godzinnej zabawie opuścjJi zno
wu wszyscy pr'zr"tań i I'CtSzte czasu pozo
stającego do obiadu spędzili na boisiw lub 
w llO,lwju. 

Mgt· Foryś infol'mL:je nas. że na miej
scu są wszyscy gracze wyznaczeni d-o repre-
zentacji, z wyjątk i em Pieca II, który ma 
przyjechać w ciągu dnia oraz \Vasiewicza, 
ktÓl'Y wobec Iwntuzji nogi musiał zrezy-

Model ten komisja złożyla w obser
watorium astronomicznym w Green
wich pod Londynem . 

Pomimo, że w kilkadziesiąt laŁ póź
niej caly świat naukowy uznal za nlię
dzynarodową jednostkę długości met!" 

jedną czterdziestomilionową częśd 
paryskiego południka - w Anglii, kra
ju, który stoi niewątpliwie na czele 
wszystkich badaIl naukowych, konser
watyzm jest tak wielki, iż nawet do
tychczas tacy luminarze wiedzy, jak 
Jeans, Eddington i Mi1ne, w pracach, 
przeznaczonych dla szerszego ogółu, 
chętniej podają wymiary w milach an
gielskich (1.609 metra) i jardach, niż w 
kilomdrach i meŁracl1. 

Pożary i pOdpalacze 
Nie we wszystkich krajach istniejd, 

Na jeziorze dmowskim specjalne komisje, które skrupulatnie 
byliśmy podejmowan: przez miasto (gra- badają przyczynę każdego pożaru. Jed
ezom nie wolno nawet piwa pić!) a d1!iś nak, gdy idzie o wysokie odszkodowa
\\"ieczorem jest wieczór IlUmoru z:organito- nie, towarzystwa asekuracyjne mobili
wany pr'zez zespół uczniów na sali Liceum. zują cały sztab ekspertów. W poszuki-

Z wszystkich rozmów wynika, te dm- waniach biorą udział wybitni krym ino
żyna go·szczona jest pierwszorzędnie: opie- lodzy. Wyrażają oni przekonanie, że ist
lwj:c się nimi staro·sta, ().pi~kuje burmistrz nieje tzw. piromania czyli zboczenie u
miasla no i cale liceum. Każde życzenie mysłowe, zmniejszające poczytalność 
jest re:lliZOWaolle w mig. o He naturalnie "rinowaJ'ców-podpaIaczy, 
jrst możliwe do spełnlenia. Dzięki tej o-
piece c1ruzyna we wtorek zwiedzać będzie Zaobserwowano, że czasem ' w paw
samocllo,dami miastu i złoty pny tej oka- nej okolicy wybucha seria pożarów. 
zji wieniec na płycie po\\'staliców. . Wówczas jest pewność, iż grasuje tam 

Dużą atrakcją dla miasta byto spotka: osobnik, dotknięty piromanią. Przyla
nie treningowe r("pl'ezentacji z je·dena$tką panie podpalacza nie nastręcza trudno
Liceum. Prowadzone przez zna.neg) piłka· ści. gdyż cechuje go egzaltacja na wi
rza. i sr:'dziego prof. Bt'Zezińskiego drużyna dok ognia i to, że zawsze bywa obecny 
szlwlna gmla niezwykle ambitnie. tracąo . . . 
w pierwszej. 30-to minutowej połowie t~-lko przy pozarze. 
dwie bramki. Po tym przybyło ich nato- Pewien młodzieniec, mający w swej 
miast aż 10. Dochód z zawodów prlezna- ~viosce .opin.ię do Juana, w.stąpił do stra
czono na bibliotekę i świetlicę Liceum. zy ogmoweJ, bo uznał, ze Jest mu do 

Drużyna mieszka na drugim piętne w tw?-rzr w ~ełmie. Nie~tety, jak na ~~ość. 
dwóch ja·snych i czystych pokojach, mie- pozarow nIe bylo - l braklo okazJl do 
sz czących się tu2 przv inter'l1ucie LIceum., pokazania się w pięknym ryn. sztunku. 
Jaoajl\ - O'bficie i bardzo smatznie - Zawiedziony chlopak slwnsŁruował 1'0-
r6.\\"nie~. \V internacie szkoły_ Wszyst~o j~.st dza.i bomby zapalającej, podlożył ją 
w.l(:c bl}!i.ko a l'ozryw.ek ~POl'o. t?tel. mkt pod szopę, obliczył dokładnie chwi~ 
Dle mysh. o wydostamu ~tę do. mlast~.. wybuchu i w tym samym momencie 

Pr"'y grze w kOSZ1'I'j' ó"'ltę na bo;sku VV taloch warunkach} hUm()l' doptsuJe. '" b' l d k 
~ . . ,1' LV. , Kierownik obozu p. Foryś. jest więc w peł- ... y leg z o~u w swym nowym .a-

szkolnym ni zadowolony z druży,uy. Uważa., że jest sku., Natu~alnIe ~o odrazu naprowadzIło 
gnować II! wyjazdu do l-l':'l11rji i udziału w ona w lepszse.~ formie ni·ż no. meczu z lr na sIad WInowaJCy. 
obozie, Jego miejsce zajql już Nytz. landią i z Brazylią powinna wygl'ać. Pry-

- Vi's'zyscy są zdrowi i czują się rlo- \\'(llnie dodam. że p. Foryś chciaJ się ze n1'll1\ 
JJrze. Świ·adczy o tym zl'esztą najlClpiej ieb założyć, że Drnzylia pl'zegra z naszymi. 
apetyt. Męczymy się jak najmniej. Po 0- ponieważ j.ednal< ... sam jestem tego zda
bieUzie i Odpoczynku poobiedn im jedna nia. do zakładu naturalnie nie doszło. 
tylko gorlzina przeznaczo na jest na tre - Ż~'cząc wszystkim miłei. sJonecznej 
ning: tro chę zapl'aw :ł biegowej ; trocbl;' I pogody opuściliśmy popolu'dniu obóz i 
le~hniki: Po tym znowu jei't apetyt, a więc jE'ogo uczestników, których dla uniknięcia 
następuje podwieczorek. półto·ragodzinna niepol'ozumiell wymieniam po nazwisku: 
przechadzka po'prze·dza kola cię, wyznaczo-I D~·tko, Wilimo\\'ski. 'icberfke, Brom. Nytz. 
ną na godz. HI,40. Czas do spoczvlr,ku u,pły- Szczepaniak. Góra. Baran. Piontek, Madej
"'a bardzo ró2norodnie i szybko. W sobotę ski, Piec I, GaJecki, Wodarz i Gemza. (a) 

Rózne 
W Bydzynie w da]6z~'m ciągu zawo· 

dów sportowych. l'ozgr~'wany('h międz~' 
gimnazjum rydzYllskim a liceum krze
rnicnieckim rozegrano zawody w sZCZ~' 
piorniaku, zako6.czone zw~'cięstwem zc

spolu rydzYllsldegn w sfosunku 17:4 (10:0). 
\V biegu na 110 m przez plotki zwy

ciężył Rudo\\'ski (11) w czasie 17.0 sek -
Jest to nowy rekord ze spotkall obu u
czelni. W skoku w dal wygrał Sheybar 
(K) 6.14 m. W Ot3zczepie pipl'\vsze miej
SCe zajął Kostiuk (K) 51.19 m. 

\V strzelaniu z broni wojskowej zwy
ciĘżył zespól Krzemieńca z przewaga, 2 
punktów. \V strzelaniu z bronl m:Hoka
Itbrowej wyporał zespÓł gimnazjum w Ry
clzynie z przewagą 3 punktów. 

W koszykówc~ wygrała Ryc:lzyna w 
slosunku miażdżącym 76:3 (38:<\,). 

Do chwili obecnej zespół Rydzyny pro
wadzi zdecydowanie w rozgrywkach. \V 
rięcioboju prowadzi Hydzyna z przewagą 
112.59 p., w Z-boju prowadzi również Hy
<lzyna 7. przewagą 66.5 p., a w trójboju 
W Hll' ał I\rzemienitc w stosunku 10044.5: 
9485.9 pkt. 

Ambasador Wieniawa-D ługoszowski w Littorii 

Mussolini: - To wszystko osuszyłem! 
Wieniawa: - Ekscelencja u'ybac:.y, że pr:ez wroazoną skromność nie wy-

7nienię swych :.aslu(J polożonych /la ty In polu w mfj ojczyźnie! 

Sowieckie partactwo 
M o s kwa. (A TE) Po usunięciu i 

prawdopodobnie aresztowaniu wice
premiera I{osiora, komisarza Pacho
mowa (transport wodny) i kom. Baku
lina (kolejnictwo) "Prawda" zaatako
wała gwałtownie komisarza przemysłu 
h'kkiego Szestakowa z powodu fatalnej 
jakości wyrobów włókienniczych. 

Mimo braku towarów sklepy zmu
szone są zwracać fabrykom iCh pro
dukty, gdyż nie nadają się one do użyt
ku. Nawet niewYbredni obywatele so
wieccy nie chc~ kupować za słoną cenę 
mat.eriałów. ktore nie wytrzymują jed
nego prania. ~Iimo, że komisariat u
tl'zymuje we , .... szystkich fabrykach ty
siące kontrolerów, do sklepów przedo
stają się wyroby z wieloma brakami, 
jnk plamy, dziury, krzywe desenie itp_ 
Zdarzają się one nawet w sztukach 
materiałów tzw. "pierwszego p:atunku". 
Dość powiedzieć, że jedna tylko z mo
skiewskich fabryk perkalu w pierw
szym kwartale rb. wyprodukowała 
1.462.500 metrów materiału, który zo
stał w całości.. .. wyrzucony. 

Atak "Prawdy" na komisarza Sze
słakowa należy interpretować jako za
powiedź mającej nastąpić jego dymisji. 

"Moralne przekonanie" . 
sowieckie~o komisarza 

Moskiewska "Prawda" donosi o bardzo 
charakterystycznym wypadku, który do
sadnie maluje stosunki, panuja,ce w mili
cji sowieckiej. Oto osiemnastoletni uczeń 
Sa.wczenko został w jednej z miejscowości 
pod Moskwa, aresztowany pod zal'zutem ... 
bandytyzmu, przy czym została mu "Sko.D
fiskowana" futrzana kurtka, która, dostał 
CHi swego starszego brata. Brat areszto
wanego Sawczenki przybył wezwany z Ta
ganrogu i "dał świadectwo prawdzie". Jed
nak nie na wiele się to przydało, gdy t, 
choć zwolniono młodszego Sawczellkę z 
aresztu, to jednak kurtki mu nie zwró
cono, gdy t naczelnik miejscowego poste
runku milicji "jest moralnie przekonanv, 
it kurtka pochodzi z rabunku" i opieraj~1tI 
si~ na tym .. moralnym pr;ekonaniu", prą. 
właszczył i!\ sobie. 



KRONIKA PABIANIC 
Występ Teatru Narodowego z Pozna

nia. W środę. dnia 1 czerwca rb., Teatr 
Narodowy z Poznania pod dyrekcja, p. 
Szczerbowskiego wystawi w sali Teatru 
Miejskiego (Kina Oświatowego) o goch:. 20 
m. 15 operetkę pt. "Cnotliwa Zuzanna" z 
udziałem trzech znanych asów operetki 
warszawskiej: Marii Nochowiczówny, 
Władysława 'Yaltera i Bolesława Fola!'l
skiego. Tegoż .dnia po poł. o godz. 3 w 
tejże sali odbędzie się pl'zedstawienie dla 
dzieci. Orl egl'ana zostanie sztuka "Królo
wa śni eż;;a i siedem karłów" . 

Z zebrania Stow. Właśc. Nieruchomo
ści "Jedność". \V sobotę ub. w lokalu wla
snym pod prze\\"odnictwem prezesa p. 
Szymanowicza odbyło się zebranie Sto
warz~'szenia 'Yłaśc. Nieruchomości "Jed
ność". Głównym tematem zebrania była 
sprawa zarządzenia Starostwa w sprawie 
uporządkowania domów i płotów. Po za
referowaniu przez p. prezesa powyższej 
sprawy, apelowano do wszystkich ~łon
ków o zastosowanie się do powyższego za
rządzenia. 

Kradzieże. \Vzmogły się znów kradzie
że. Nieznany spra"'ca skracH z mieszka
nia na szkodę Prusinowskiej Ed. portmo
netkę z 9 zł, Biskupski W., zam. przy ul. 
ks. Piot.ra Skargi 6, zameldował, że słu
żąca jego Kaźmierczakówna Fr. skradła 
mu 120 zł. Na szkodę KnrO\nkiego Kl., 
DreW110wska 27, skradła b. służąca jego 
Gajrla W. obrączkę wartości 15 zi. Nie
znani sprawcy skradli z komórki rower 
wartości 60 zł na szkodę Sajkie\\ icza M., 
Nowy Świat 5. 

tyd prowadzi zakład fryzjerski bez Zl
zwolenia. Szmulm-z Jankiel prowadzący 
zakład fryzjerski przy uL Pułaskiego 19 
pociągnięty został do odpowiedzialności 
za prowadzenie tego zakładu bez zezwole
nia. Jest to jeszcze jeden przykład , w ja
ki sposób Żydzi zakładają przedsiębior
stwa i dlaczego mogą konkurować z Po
lakami. 

Jazda rowerami po chodnikach. Poli
c ;a spisała protokół za jazdę po trotua
rach nast. osobom: Nowakowskiemu Eg., 
zam. Zwirld i Wigury 5 oraz Cieślakowi 
Ed., Si ep l' iewicza 57. 

tydzi zatrudniają pracownlk6w w 
święta. Oer Ita, w!aśc. piekarni przy ul. 
Warszawskiej 4, pociągnięta zostala do 
odpowiedzialności za zatrudnianie w nie
dzielę w swojej piekarni dwóch pracowni
ków. 

Ofiara koleżeńskiej libacji. Do szpita
la Ubezpieczalni Społecznej przywieziony 
został Skrzypil1ski E/Z., zam. przy ul. 
Leśnej 49, który pokłóty został nożami. 
Rany te odniósł on w czasie bójki pomię
dzy kolegami wynikłej po libacji na tle 
pewnego nieporozumimlia. 

KRONIKA PIOTRKOWA 
Kino Czary ~ "Cytadela warszawska". 
Kino Roma - "Świat się śmieje" . 
Zwloki w Pilicy. W dniu 29 maja z 

rzeki Pilicy koło "'si Elżbinó,,", gm. Ręcz
no, wydobyto zwłoki 30-letniego mężczy
zny. Okazało się, że jest to V,Tawrzyniec 
Binkowski z Kolonii Ręczno. Binkowski 
cierpiąc na padaczkę oraz mając zaburze
nia na tle um~'sło",ym, w'ydalil się kry
tycznego dnia z domu w nieznanym kie
runku. 'Yieczorem zaś zwIoki jego wy
łowiono z rzeki. 

Tego samego dnia ze stawu we wsi i 
gminie Łęczno wydobyto zwłoki 50-let

niej Weroniki Pawłowskiej, ' mieszkanki 
wsi Pruchyl'lsko, gm. Owczal'y. Pa\vlow
ska również była umysłowa chora. 

Klęska pożarów. W dniu 29. bm. na 
szkodę Jarzębskiego Juliana ze wsi Postę
kaUce, gm. Woźniki , spaliła się stodoła. 
Straty wynoszą okolo 600 zł. Przyczyny 
pożaru nie ustalono. 

W tym samym dniu we wsi Ozimy, gm. 
Kluki, spłonęła stodoła wartości 300 zł. 
I w tym wypadku przyczyny pożaru nie 
wiadome. 

Kradzież roweru. W dniu 29 maja na 
S'lkodę Wieczorka Zenona z Piotrkowa, 
skradziono w Bełchatowie rower wartości 
120 złotych. 

Złodzieje lubią słodycne. W dniu 28. 
bm. w Piotrkowie dokonano kradr.ieży 
ciastek i cukierków na ~zodę Feliksa 
Tenszerta. 'Wartość skradzionych towa
rów poszkodowany szacuje na 150 zł. 

KRON I KA S I ERADZA 
Wypadek ;;rzy pracy. Zat.rudniony IV 

. młynie parowym Żyda Bułki robotnik 
Grabowski (ul. Kolejowa) uległ nieszczę
śliwemu wypadkowi. Pas transmisyjny 
urwał mu prawą rękę. Ofiarę wypadku 
odwieziono do szpita La św. Józefa. 

Pielgrzymka maturzyst6w. Maturzy
ści gimn. P. ~i. S. ze swym prefektem, ks. 

. d-rem Binkowskim na czele, odbyli dn. 
29. bm. pielgrzymkę autobusami na Jasną 

. Górę. 
Z życia młodzieży gimnazjalneJ. Ucz-

'niowie gimn. P. S. M. na zakończenie ro
ku szkolnego przystępują dn. 1 czerwca 
do spowiedzi, a dnia następnego do Ko
munii św_ w klasztorze. 

Pierwsza Komunia św. dzieci. Po za
kończeniu katechizacji pierwsza spowiedź 
dzieci odbędzie się dn. l czerwca, a Ko
munia św. dnia następnego w czwartek 
w kolegiacie. 

KRONIKA ZGIERZA 
Wypadek motocyklowy. W ponied2ia

łek w godz. popołudniowych na placu Pił
sudskiego w pobliżu restauracji "Łodzian
ka" jadący mot~vklem l': przyczepką je-

., .... ..u~QW tulejscowe.o .... arnizonu za-
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Autostrada ŁÓ.dź-[OP bedzie wybudowana? 
Wielkie ~nac~enie gospodare~e pro jektowanej autostrady 

Ł ó d ź, 31. 5. - Jak się dowiaduje-, istniejącej szosy państwowej względ
my, władze wojewódzkie otrzymały nie wojewódzkie.i auto~tra?a szer?~o
zawiadomienie, iż Ministerstwo Ko- ści 20 metrów. W SuleJowle na PIlicy 
munikacji ostatecznie zaakceptowało - dla skrócenia trasy - wybudowa
plan budowy autostrady Łódź - San- ny zostanie most długości 320 m o 
domierz. konstrUkcji żelazo-betonowej, szeroko-

Nowa szosa o nowoczesnej na- ści ~.2 m, z czego 18 m jezdni i .\ m dla 
wierzchni bazaltowej zbudowana by- pieszych. 'V ten sposób stworzone. zo
łaby do rozgałęzienia istniejącej już stanie połączenie Łódź - Sandomierz. 
autostrady Łódź - Piotrków - Ra- a więc stolicy polskiego przemysłu 
domsko, mianowicie od Piotrkowa włókienniczego z budującym się Cen
przez Sulejów, Koilskie, Skarżysko tralnym Okręgiem Przemysłowym_ 
zbudowana byłaby po wyrównaniu już 

/ 

Zlot 'Kat. Stow. Młodzieży w Suleiowie 
Ł ó cI i. 31. 5. - V;T ub. niedzielę w na r~'nku mie.iscowym zorganizowano 

Sulejowie pod Piotrkowem odbył się I akademię. Otwarcia publicznego ze
wielki zlot młodzieży katOlickiej okrę- brania imieniem komitetu zlotowego 
gu piotrkowskiego. W godzinach ran- dokonał ks. prob. R Borowski pod
nych młodzież ziemi piotrkowskiej ze- kreślaiąc znaczenie zjazdów młodzie
brała się w sali Akcji Katolickie.i w żowych jako święta tężyzny duchowej 
Sulejowie. skąd udał'a się na nabo- i fizycznej młodzież~' polskiej. W imie
żeństwo do miejscowego kościoła. niu diecezjalnych wladz Akcji Kato-

Mszę św. w pięknej gotyckiej świą- Hckiej przemawiał p. PI'O!. Zygm. Pod
tyni odprawił ks. prefekt Alojzy Gbur- górski, a następnie pp.: inspektor Mu
czyk, kazanie nt. "Młodzież ' katolicka cha z Piotrkowa, kierownik szkoły 
ostoją Kościoła i Państwa" wypowie- Grzybek, imieniem obywatelstwa miej
dział ks. kan. Stanisław Nowicki, dy- scowego - d:'lr. Psarski. imieniem 
rektor Diec. Inst. A. K. w Łodzi. W młodzieży - p. GoŚcik. Po akademii od
czasie mszy św. pienia religijne w~'ko- były się zebrania i popisy gier i zabaw 
nały połączone chóry młodzieży. Hym_ na terenie obozu letniego w Kurnęciu 
nem "Boże coś Polskę" zakończono u- nad Pilicą. \V zlocie wzięło udział oko
rocz~'stości kościelne. ło 500 umundurowanej młodzieży. 

Bezpośrednio po nabożeństwie pr7.ed \Viększość z nich posiadała stroje re
władzami Akcji Katolickie.i i przedsta- gionnlne. 
wicielami organizac~'j społecznych od- Na zlot prz~-byli przedstawiciele 
była się defilada młodzieży, po czym władz wojskowrch i samorządowych. 

Strajki w okręgu łódzkim 
Ł ód Ź, 31. 5. - Ostatnio łódzki 0-1 bardzo dotkliwym. Jeśli jednak robot

kręgowy inspektorat pracy ogłosił cie- nik chw~·ta się tego środka, mimo nie
kawe dane. dot\'Czace strajków i za- raz ocz\'",i~t\'Ch dla siebie strat, to 
targów w przeniysle woj. łÓdzkiego w zmusza.lą go 'do tego warunki. Z jednej 
r. 1937. stron~' bowiem brak jest ustawodaw-

\Vynika z nich, że ogólem zatargów st~·a. ktÓł'e b~' gwarantowało ochronę 
było 850, w czym straJków 336. Naj- interesów robotnicz.vch, z drugiej zaś 
większą ilość zatargów zanotowano w żydowski przemr~ł. uprawiająCY nie
przemyśle włókienllicz~·m. a mianowi. ~łr('han ' w~·zysk. zmusza robotnika do 
cie zatargów bezstrajkowych 319, stra.i- uciekania się do ostatecznych środ
kó\v 188. S1ratr, jakie wskutek st1'aj- ków. 
ków poniosło gospodarstwo narodowe, Ocz~·wistl.t iest. więc l'r.eczą, że ce
sięgają blisko 650 tys. robotnikodni, co lem zapobieżenia strajkom, kt'ól'e 
w przeliczeniu na złote daje sumę, wprowadzają. w ż~-cie gospodarcze po
Idącą w miliony złot~-ch. . ważne komplikacje. a z drugie.i strony 

Rzec~ znamienna. że w porównaniu miel'z~ w interesy robotnika, koniecz
z 1936 rokiem \ .... 193i r . liczba straj- ne .iest urcgulo~\'anie ochron~' pracy 
ków znacznie się podniosła, przy w drodr.e usla\'\·oda,,·stwa. dokładne 
czym wzmogła się liczba strajków 0- określenie udziału cz~-nnika pracy w 
kupac~:jnych. Najczęstszym powodem zarobkach. 
stra.ików sę. żądania ro1)otników za- Ta dżieclzina. Jak dotąd, nię jest u 
warci a układu ' zbiorowego, regulują- na!" wCl'lle m'egulowana. a te pier~'o
cego warunki pra'cy r }:ilacy.· ciny usta'\'oda~'stwa społecznego, któ-

Niewątpliwie stra.i1' jest bronią. 0- re dziś Obowiązują. t~ilko w znikom~'m 
bosieczną, dotrka on zarówno prze- stopniu dot~'kają tak niezmiernie \\'ar,
mysI jak I'obotnika i to w stópniu nych zagadnie.ń. 

• 

Kto wypowiedział urnowe zbiorową 
w przemysie włókienniczym 1 

Ł ó d Ź, 31. 5 .- Związki zawodowe 
postanowiły ostatecznie nie wypowia
dać umo",'Y zbiorowej w przemyśle 
włókienniczym, zawartej na. podstawie 
orzeczenia komisji rozjemczej z dnia 
2 i 3 sierpnia 1937 r. Termin wypowie
dzenia upłynął w dniu 31 maja. 

'V dniu wczorajszym wiadome 
było, że przemysł wielki i średni, pra
cujący na własny rachunek, nie wy
lXlwie układu zbiorowego. Natomiast 
stowarzyszenie fabrykantów za.robko
w:v-ch włókienniczych Łodzi i woj. 
łódzkiego oraz lokalne stowarzyszehie 
majstrów tkackich zarObkowych w 
Zgierzu wystosowały ' pisma, wypowia
dające układ zbiorowy_ Zgodnie z wa
runkami układu zostaje on wypowie
dziany lub nie, przy czym · związki, 

wadził błotnikiem przyczepki o słup te
legraficzny_ Motocykl wywrócił się przy
gniatając kierowcę i jego tonę, która wy
padła z kosza. Kierowca i pasażerka wy
szli z wypadku bez szwanku, natomiast 
lekkich obrażeń doznał żolnierz, siedza,c," 
na tylnym siedzeniu. -

Organizacyjne .zebrallle Tow. Oehrony 
Zwierzlłt. Wiceprezyde1łt miasta p. Leo
pold Zajączkowski urządza dnia 1. 6., tj. 
w środę, o godz. 8 wieczorem w sali po
siedzeń Rady Miejskiej zebranie organi
zacyjne Tow. Ochrony Zwierząt. W ze· 
hraniu t~rm wezma, udział przed~tawiciele 
zal 'ządu łódzkiego Towarzystwa Opieki 

które nie wypowiedziały umowy, a
kceptują. dotyChczasowe warunki, tak, 
że ewentualne rokowania prowadzone 
będą. jedynie w · ramach wniosków, ja
kie z~łosz~ związki, które układ wy
powiedziały_ 

O ile chodzi o zarobkowców zgier
skich, domaga.il:'- się oni podwyższenia 
l'abatu od taryfy zasadniczej (łódz
kiej), który ostatnio 7:niżony został do 
10 pet. . Podobnie i zarobkowcy pro
winejonalni innych miast, a więc z O
zorkowa, z ZeJowa, Bełchatowa.. Pa
bianic i Zduiu::kiej Woli domaJ!ać się 
będlJ. bądź t() przyznania rabatów, z 
których obecnie nie korzystają, .iak np . 
w Pabianicach, lub też podwyższenia 
zarobków . 

nad Zwierzętami z dyr. J. Dobromcem na 
czele. 

Pogrzeb ŻoJnlerza. Ze szpitala w Łodzi 
przewieziono do kościoła parafialnego w 
Zgierzu zwłoki śp. Stanisława Stępkow
skiego, żołnierza tut. garnizonu, który 
zmarł po wypadku samochodowym. ~p. 
Stępkowski był pierwszym mieszkańcem 
Zgierza, który słutył w tut. garnizonie. 
W uroczystościach tałobnych wzięła 
udział rodzina, wladze wojskowe i pluton 
honorowy wojska, orkiestra zgierskiego 
Gimnazjum Kl.!-pieckiego,. którego zmarły 
był ahsolwentem ol'az liczne res~e znajo
mych i przyjaciół 

KRONIKA TOMASZOWA 
Wspaniałe uroczystości woJskowe. . 

W ub. niedzielę odbyły się w naszym mIe
ście wspaniale uroczystości woiskowe, na 
które zlo~yly się: święto pułkowe, wręcze
nie sl':tandaru mic.iscowemu pulkowi arty
lerii, ufundowanego przez społeczelistwo 
powiatu brzezińsk iego i m iasta Tomaszo
wa Maz., prz('l,aza111e dwóch radiostacyj 
odbiorczo-nadawczych. zakupionych ze 
składek spoleczellstwa Tomaszowa Maz., 
zaprzy iężenie młodego rocznika oraz 
wręczenie odznak honorowych pułku. 

W uroczystościach tych wzięli udział: 
dowódca O. K.. gen. Thommee. dowódca 
brygady, !len. Dindorf-Ankawicz. wojewo
da łórlzki. starosta Reindl, prezydent mia, 
sta Hyczaszek oraz poczty sztandarowe 
zwią.zKu bylych wojskowych, organizacyj. 
cechów i stowarzyszeń. 

Uroczystości r'ozpoczęly się mszą św. 
polpwą na placu przykoszarowym. cele
browaną przez ks. pralata Baczka z Ło
dzi. który również w~rglosiJ podniosłe ka
zaMe okolicznościowe. Po mszy św. od
było się prz('kazanie dwu radiostacyj, 
wręczenie' sztandaru, zaprzysiężenie mło
d('!l'{) .rocznika, wręczenie odznak honoro
wy.ch pułku. Po defiladzie odbył się 
wspólny obiad żołnierski w salach straty 
ogniowej. 

K RON IKA WARTY 
Komunikat Stron. Nar. Zarząd Stron. 

:'\arodowego w 'Varcie zawiadamia człon
ków. że w dniu 5 czerwca po nabożen
stwie odbędzie się zebrania dla członków 
z całego obwodu. Ze wz/Zlędu na ważne 
sprawy wszyscy członkowie proszeni s~ 
o przybycie punktualne i z legitymacja
mi. 

Wizytacja klasztoru 00. Bernardyn6w. 
\Y ub. niedzie lę o ~odz. 7,30 wieczorem do 
klaflztoru 00. Bernardynów przyjechał 
o. prowincjał zal,onu 00. Bernardynów. 

Komu zależało na tym? Na placu, 
gdzie wybudowano remizę Straży Pożar
nej, równocześnie została postawiona stud
nia, która w tej dzielnicy była bardzo po
trzebna. Ludność tej rlzielnicy zadowolo
na był!:. bardzo ze studni. ~d~lż woda jest 
doskonała. Niedług-o jednak tego zado
wolenia było. g-dyż nie wiadomo. kto i I 
czyjego polecenia studnia ta została za
mknięta. Ciekawe bardzo. komu na tym 
zależało, aby tamtejszą dzielnicę pozba
wić studni, w której była bardzo dobra 
woda. Rozgoryczl'ni mieszkal1cy tej dziel
nicy apelują do Zarządu Miasta. aby stud
nię tę z powrotem otworzył. 

Karabin maszynowy 
dla Armii 

Ł ó d ź, 31. 5. - Dzi$iaj, w środę, o 
godz. 11,30 nastąpi uroczyste przeka
zanie wojsku lekkiego karabinu ma
szynowego, ufundowanego przez gi
mnazjum żellskie im. Miklaszewskie.i 
w Łodzi. Uroczystość odbędzie się 
przy ul. Składowej. 

Nie udało się zwiać 
Ł ó d i, 31. 5. - Złośliwe upadlo§ci 

i potajemne likwidowania składów Si 
wśród Żydów zjawiskiem pospolitym. 
Jeszcze z początkiem maja rb. duże 
poruszenie wywołała. upadłość Henry
ka veJ Henorha \Varminera, właści
ciela olbrzymiego składu hurtowego 
w~'robów włókiennicz~' ch w Warsza
wie. 

Warminer był odbiorcą łódzkich 
przemysłowców od kilku już lat. O
statnio poczynił większe zamówienia 
i znienacka zlikwidował swój skład 
hurtowy oraz filie i zwiał. Onegdaj za
trzymano go w pociągu, zdążającym 
z \Vars7,awy do Paryża. Aferzysta zo
stał osadzony w więzieniu. Dostawcy 
łódzcy narażeni zostali z powodu afery 
Warminera na kilkaset tysięcy złotych 
strat. 

Sensacyjny proces 
ŻYdOWSkich tancerzy 

Ł ó d ż, 28. 5. - W Są.dzie Pracy 
w Łodzi odbyła się rozprawa z po
wództwa Żydów amerykańskich, maI
żonków Hacker, obywateli m. Los An
geles w Stanach Zjednoczonych. 

Z początkiem maja rb. zostali oni 
sprowadzeni przez żydowski zakład 
restauracyjny i kabaret "Tabarin" VI 
Łodzi z San Remo (Francja) i wy· 
stępowali jako duet komiczno _ ta
neczny_ Produkcje nie stały na wy
sokości zadania, wobec cze~o później 
do zespołu Hackerów przyłączono 
sławną. czarną tancerkę murzyńską 
Józefinę Backer. 

Dnia 22 maja rb.; gdy podczas 
bankietu urządzonego przez JózefiM 
Backer, Hacker wywołał awanturę, 
usunięto go z lokalu. Hacker doma
gał się zasądzenia 4500 zł odszkodo
wania za niedotrzymanie kontraktu i 
kosztów podróży z San Remo. 

Na wniosek rzecznika "Tabarinu", 
który domagał się, by Hacker złoźył 
kaucję na zabezpieczenie kosztóW pro
cesu, Sąd Pracy przerwał rozprawę, 
by zaciągnąć opinii Ministerstwa 
SprawiedliwoścI i Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych. 



,CJerwiec 

1 
Kalend.rz rzym.·kat. 
Środa: Jakób b. 
Czwartek: Erazm m. 

Kalendarz sł()wiańskl 
Środa: ~wiatopełk 
Czwartek: Raclvsław bł. 

. Środll 

Słońca: \\",;.~hód 3.36 
zachód 20.0i 

Długość dn:a 16 g. 2!1 min. 
Księżyca: \.vsch6d 6.4\1 

zachód 22.34 
dzień po nowiu Faza: '.! , . 

Mre! re~ak[i i i a~miniUra[ji VI tOdli 
Piotrkowska 91 

Tel. 173-55 

"OCNY OYZUR AP1'EK 
Nocy dzislejszł!j dyź'Hują apteki: Pa'ótorowlI 

L3!!'iewni<;ka 96, Knhon., (Żyd I, LllnanQwsklego 
BO. Koprowski, Nowomiejska 13. Rozł!'l1blulll 
(Żyd), Śródmiej ka 21. Bartoszewski, l'iotrkow· 
ska 95. Czyrtski, Rokiciń ka 53. t,akrzewski 
J{lItnll 54, ~iniecka. Rz.gowska 51. 'l'rawkow· 
ska, Brze1Jińska 56. 

TElEFONY 
pogotowie miejskie 102·90. 

t Pogotowie P. C. K. 102·40. 
I . Pogotowie Ubezpieczalni Z08·10. 

POIlotowIe lekanv ehrześcljau 111· 1U 

TEś.TRY 
Teatr Polski - "Fanny" • 
Teatr Letui - ,.Male s1Jczęście Agllieszkl". 

KINA 
Capltol - "świecznik królew!ki". 

. Corsa - "Pod cudzym nazwiskiem" "Za· 
bilerrf". 

Ikar - ,,'.l'Rj!'mnica panny Brinx". 
Metro - "O$karżona". 

, Mimoza - " łowik Wiednia". 
OśwIatowy-Słońce - ,.Władca" i "Dwa dni 

w raju'" 
Palace - ,,7 polic)':k6w l 7 pocalunk6w·". 
Przedwiośnie - "Rok 1914". 

r Rialto - ,,])zi iejsza miłoM". 
Stylowy - "La hauanorll". 

KOMUNIKATY 
. Wycieczki na Wystaw., Lotnie:!, we 

Lwowie. Do dnia 29 czerwca rb. otwarta 
będzie we Lwowie I\:rajowa. Wystawa Lot
nicza, której celem jest dokonanie prllC
glądu dorobku lotniczego Polski za okres 
od zarania odzyskania niepodległości do 
chwili obecnej. \'" czasie wystawy prze
widziane sa, wielkie imprezy lotnicze: za
wody halonów wolnych, masowe skoki 
spadochronowe, zlot gwieździsty, meeting 
lotniczy. 

Celem udostępnienia zwiedzenia wy
stawy szerokim rZe6zom społeczcllstwa 
'przewidziane /Są; znaczne zniżki koJejowe, 
Ił. 'mianowicie: 'li) pct zniżki indywiclual
afi w drodzo powrotnej z wystawy, 66 pet 
.w obie .strony na dni imprez. Informacje 
j karty uczestnictwa wydają: Placówki 
LOPP (Łódzki Okręg Woj. LOPP, ulica 
Plotrkowsl a 157, Łódzki Obwód Miejksi 
LOPP, ul. Piotrkowsł,a HIJ, Aeroklub, Od
dział Ligi Popierania Turystyki, biura 
podróty i kasy stacyjne PKP. Na dwor
cu glównym we Lwowie w poczel<alni I 
klasy będzie czynne w czasie trwania 

~ Kra.jowci Wyslawy Lotniczej biuro infor-
macyj.no-kwaterunkowe. 

Szkoła Sduk Piękllych Im. Cypriana 
Norwida w Lodd. Kancelaria szkoły za
wiadamia, że od dnia 15 do 18 czerwca 
odb~da. się egzaminy wstępne dla kantly-

' datów na rok szkolny 1938-39. Zapi8Y 
uczniów i uczennic szkoła przyjmuje już 
od 20 maja. \V programie następujące 
działy: kurs o~ólny: malarstwo, rysunek, 
kompozycja. Kurs specjalny: \\'Zornic
two, tkactwo, grafika. Szkol a koncesjo
nowana przez Min. \\'yznal1 ReI. i Ośw. 

. Pub!. posiada ścisly program i jest zor
ganizowana na wzór państwowych szkól 
akademickich. ])0 wykładów w szlwle 
zaprOSZOJle zostaly wyhitne sily specjalne 
ze świata al'(ysl~' czuego. 

'. Kancelaria s7.koly (ul. Piotrkowska. 81) 
przyjmuje zapisy codziennie od godz. 11 

. do 13 i od 17 do 19, oraz udziela potrzeb
nych informacyj. 

KĄCIK RZEMIEŚLNICZY 
Ruch przemysłowo - rzemieŚllliczy w 

Lodzi. '" cza ie od 1 stycznia do 31 mar
ca rb. " 'ydziai Przemysłowy Zarządu 
Miejskiego w Łodzi wydał petentom 29 
koncesyj: elektr. 2, kanal. - wodociągo
wych 4, samochodowych 23; .pot,\:iercl.z~I1 
:igłoszetl na pl'r.cmysł 210, na handel 518, 
kart rzemieślniczych 288, licencyj 201, le
gitymacyj komiwojażerskiCh 298 oraz kll!'t 
jazdy 123, 

Z żYCIA ORGANIZACY.J 
Z Tow, Rozwoju Ziem Wschodnich. 

Ostatnio pod pl'zewodnictwcm p. gen. dra 
F. Maci. zewskiego odbylo się 7.ebranie za
rz!\du Tow. R07.woju Ziem \Vschoclnich, 
na którym postanowiono przy,inć opiel,ę 
nad ludnościn, polflkCl, na Wołyniu. Opie. 
ka ta pologać będ7.ie na przyjęciu 100 
dzieci na kolonie letnie, na przesłaniu 
materialów wlókienniczych dla harcerzy 
i mlodzi!'ży polskiC'j, na propagandzie tu
rystyki na kr('sacll, a nrzeclc w, r.ystldm 

' na. pogJębieniu stosunków gospodarczych 
Łodr.i z ziemiami wschodnimi. 

Tow. Rozwoju ZipOl Wschodnich ape· 
luje do wsr.yslkich kresowiaków, mieszl<a-

Numer 125 OBĘDOW:-IIK. czwartek. dnia 2 czerwca 1\)38 - Str6na ~ 

Ile płacimy podatków l 
W ,}7Y'U'!I ~ poda,tkot(' i 01}7at na r~ec~ 'łn;USf(f 

Ł ó d ź, 31. 5. Z tytułu podatku do- jewódzkiego w , Łodzi pl'zypadJo na 
chodowego wpływy z podatków i 0- rz·ecz mj.asta, z tytuł.n : doda tku komu
płat w Łodzi w czasie od 1 stycznia nalnogo do pallslwowego podatku o~ 
do 31 marca rh. wyniosły: z podatku spOŻYCia, zużycia względnie produkcJl 
dochodowego zł 758.058,56, lokalowego zł ·.97.512,77, udziału w scalonym po
zł 261.002,40, z przemysłowego' od obro- datku pi·zemysłowym . oel obrotu zł 
tu zł 1.377.1385,91, od śwladczeil prze- 18.667,07. l1azem. zł lHi.179,8-i. 
m"sło\\'\'ch zł 160.098,90, ocl opIat pa- Z tytułu podatku od zaprotest?wa- . 
tei1toWy'ch zl 28.841,37, od nieruchomo- nyc}l wełu:li pobrano na rzecz mlasja 
ści zł 844.836,90, od placów niezabudo- zi 30.675,10, dodatku komu11,alnego .<!o 
wanycłf zł 12.486,84, od energii elek- opIat stemplowych od akt ' tyczący~h 
lrycznej zł 05.832,43, od opłat stemplo- się przeniesienia , .... Iasności rzecz~T 111e
wych od akt przewłaszczenia zł ruchomych zł 99.759,10, dodatl<.u ko-
11'.182,42 i od gl'untów ornych zł l1lunalnego tlo opłat stemuJowych od 
t.423,38. Razem wpływy wyniosły zł akt !'(p'orządzonych na o])szarze m. 
3.524.649,11. Łodzi ~ł 6.083,52. 

Według zawiadomiel'l. Urz~du Wo-

. Strajki; zatargi, konferencje 

Memoriał 
robotników sezonowych 

-
Ł 6 d Ź, 31. 5. - Komisja między

związkow.a robotników sezonowych 
wystosowa}.a . do wicepremiera l<:wiat- ' 
kowskiego memoriał w spr.awie przy- ' 
znania dl.a Łodzi dodatkowych kredy
tów' na rozszerzenie robót, zatrudnie
nIe wszystkich sezonowców i podnie
sienie plac. Memoriał został poopisa. 
ny prżez specjalnych delegatów. 

. Nowy gmach 
Urzędu Wojewódzkiego . \ 
Ł ó d Ź, 1. 6. - Projekt budowy no

wego gma~łlU ~a pon;iesz.czenie Urzę
du \Vojewocl7:loego Łodzklego był ro~
wmi:anv jeszcze w ub. roku i po dluz
szych ' pertraktacjach jako ostateczny . 
projekt przyjęto budowę nowego g mar. 
chu przy zbiegu ulic Cegielnianej 1 
pl. Dąbl:owskiego Jako w miejscu naj
bardziej odpowiednim. Jak nas infor
muJą; władze nadzorcze akceptowały' 
ostatecznie wspomniany projekt, a· po
nieWaż potrzebne kredyty na· ten cel 

W żydowsldcj fabryce Gentleman (ul ' I muie 400 robofników. . . zost.aną. przydzielone, należy oczeki-: 
Limanowskiego 156) w dniu wC7:orajsz)~m . Nil podobny!n ~l.e P?~VSI.fł1 zatąr.g. w fll ' wać . rozpoczęcia robót jeszcze w 
wybuchł stra,lk okupacY,lny, l\lóry objął I mle Lą,ntex (PIOIll,o" ~~a .'218).~1I ma 11:,l czerwcu rb Nowy budynek poza biu-
całą zaJogę w liczbie oloło 1.800 robotl?-i- wc~ora.ls7.r) konfel'<.'nc;1 1. u~g-odnlła włYSr I rami Urzęclu WOjewódzkiego mieściĆ 
ków. Prz~' czyną zatargu Jest przesll1Uę- kosI'. dopłat dp stawc\ 1 .7.atar~ z~stn z. I "',' , ' d . _ 
cie delegata r.obotni<'7.!'go do iJmej pracy. I kwiclowany. . -. .' będZIe mH~szka.młl ~ oJ~wo Y oraz spe 

W żydowskich zakładach (lrukal'.ski~h .' \v '!nbryct' 'Pl'zyb'orów dentystY·C7.n:v:ch cjalne pokoje dla przYJezdnych, 
ORtrowskiego (Narutowicza 34) powslnl I "Deri(n' lia '~ (DoW'bor'CŻykó'Y ·3) . robotmcy . 
7.atarg. Firma mianowicie w lutym rb. wystąpIli z' żądaniem ,podwyżiizrnia pl.ac S. troonictwo Demokratyczne . 
"ydalila kilku robotnmów 7. tym. że roie- i ·zawarci·a urno\,:y zpioro\"ej. \Vyz~acz?~ 
li być przyjęci z powrotem do pracy po na .. ną. dr.iC'll wczora.iszy l\onfcrC,llC,la me Ł 6 d Ź, 31. 5. - Klub. Demokratycz
rozszerzeniu produkoji. Obecnie robotl1i- dopl'owclzila . ~lo porozumiC'ni.a i odroczo- n~T, twór lewicy "sanacyjnej", na czele 
cy domagają się powrotu do pracy. . na zOćltala do 3 bm.' . którego w Łodzi stoi emerytowany pul-

W związku z zatargiem na tle ol:!niia. W fabryce ' P011ezoch ' Mnrgl.lli i \"011- kownik dr \Vięckowski, zn.a.nyze swej 
nia płac w firmie Bracia Goldlust (Zagaj· man (Południowa 69~ na Ile zami(']'zoncj . . .. . 
nil,owa 20) wczoraj odbyla się konfel'en· l'cdukcji 1lows1a:1 zatar,g.· I1obot-nlcy do· p'rezesury w komumzuJąceJ l ; r~zwlą~ 
c,ia w InspektoracIe Pracy. Firma zobo- magają się podr.iału pracy. Wczoraj od· zanej Lidze Obrony Praw Człowlek,a. l 
wiązala si'ę 'do 2 bm. ustaHćs\.1mę nalcż- być się miala konferencja, ,iednal{ d() po· Obywatel.a i w innych tym podobnych 
ności poszczegÓ']nych · zarobków z tyt.ulu rozumienia ni.e doprowadziła. Dalsze 1'0-. organiz.acj.ach, iak nas infór~ują, ma 
nie dopłacenia do stawek. Zatarg obcj- kowania odłóżono d-o 3 bm. " w dniach najbliższych zmienić. ' na~wę 

Z~azd delegatów L. M. i K. okr. łódzkiego 
Ofiarny 'p ... ~yldatl solt ysÓ 'łV pow. br~e#iJlskiego 

Ł ó d ź, 1. 6. - \V sali Tow . .. Kredy- j'll'zemó\,,'-iel) lu. h.,'istól'ię rozwoju Ol'ga
towego odbył siQ dOl'OC~JlY v;jazd dele- n.izac,ii podkrćślając, że jej pionierska 
gidów okręgu łódzkiego Ligi l\Io.rskiej praca napotykając w początkach na 
i Kolonialnej. \V zjeździe uczestnic;zylo brak zrozumienia w społeczeilstwie, 
116 delegatów. dziś budzi . coraz więksź.y oddi.więk, 

\V okresie sprawo.zdawczn,n. , iloM: ~zęgo 1,lowoąęm . jęst choćby uCundą
członków _ wzrosła do criry 45 tysiI,) cy, Wł;lJ1ją. Z zebi:.aq.,Ycll ofiar . okr~lu.l?0.d
przy czym najwi.ększy wzrost na tąpil wodnego im. Marsz. Piłsudskiego oraz 
na terenie m. Łodzi, gdzie -powstało w znaczny .wr.,l'ost do liczb" 800.000 
tak krótldm czasie kilkanaście duż~' ch członkÓw. Charakterystyrzlla jest u
oddziałów L?llK Wystawę l\lorską chwała sołtysów gm, Dmosin, pow. 
zwiedziły z górą. 102 t~'siące osób, w bl'zezi1'tskiegp, któl'z~' z własnej ini
czym nawet w~'cieczki z sąsiadując,\'clt r.iat~ wy opodatkowali się na budowę 
województw. \Vysla\\'-a ta była pierw- śdgacza. maJ'~'narki woJennej w W~' 
szą, w Polsce'na takę. kall;) zakrojona solwści 10 zł od osobr, wzrwając jec1-
i wbrew utartej opinii, jeżeli chodzi o nocześnie sołt~·sów w qałe,i Polsce, a
tego rodzaju przedsięwzięcia, zakol\- hy posżli irh śladell1 I ufund(}wal i po
czono ją bez deficytu. "T~'dzieiI 1\10- wyższQ, jednQstkę floty wojennej pn. 
rza". w ub. roku, szczeg'ólnie clzieki "Sołtys". 
!\prężystej akcji na terenie m. Łodzi, Obradujące podczas Zjazdu komisje 
tlał w rozultacie ea. 50 t~·s. zł dochodu powr.l~l~r :,!r.ereg uchwał w zakresie 
stawiając pod tym wzg-ll,'<lem okn;,g programu pl;ac na rok 1938 i 1939. Pre
łódzki na. pierwszym m.iejscu w kraju. limin~n'z budżetowy z.arzędu Okl'ęgU 
P07.a tym przeprowad7.ono szereg in- na role 1938 uchwa1ano w w"sokości 
n~T ch imprez. jak np. ,.Dni Kolonialne", 228.750 złotych. Przy wrhorach do za
oboz~' żeglarskie dla mlonzież~', spływ rzędu okręgu ZJazd Okręgowy uchwa
do !(ru1<z"'icy itd. llił .iednom~'Ślnie powierz~'ć mannat 

\V związku ze sprawor.daniem de- prez('sa zarządu p . . gen. bl'rg-. \Vikto
legat zarządu glównego przedstawił w rowi Thommee D-cy O. Je IV. 

na Stronnictwo Demokratyczne . 
Poprzednio już na. terenie Łodzi 

zorgafiizow.ane było Stronnictwo De
rookr.atyczne 'Przez emerytowanego 
mjra Lejcz.aka. Jak wiadomo; stron
nictwo to zakonczyło swój krótki ~:y:
wot na procesie kryminalnym o niele
galne zbieranie ofiar. 

Posesje fabryczne 
muszą być u-porządkowane 
Ł ó d ź, 31. 5. W związku z trwająeą 

akcją genęl'a l Ilego czyszczenia i porządko
wania miast i osieelli w Polsce, Wydziął 
Przcmysłowy oraz Inspekcja Budowlana 
:::arządu MlejRkiego otrzymały od władz 
państwowych zarządzenia dopilnowania, 
aby równieź i wszystlde 1'08e je fabry cz
ne w l_o cizi zostały niezwłocznie uporząd
kowane i doprowadzone de itam .. schlud-
nego. . 

Zarządzenie to zostaje w związku z 
okólnikiem Ministerstwa Spraw Wewnę
tt'zn)' ch w sprawie podnie1<ienia wyglądu 
o ledli , oglo!!r.onym w dzienniku Urzędo
wym Minister twa Spraw Wcwnr.trz. 
nych. Mocą tegl poleca się wydanie sto
sownych zal'7.ądzełl wlaścicielom fabryk 
i przedsiębiot'stw przemyglowych by ok
na, szyby w jch fabrykaCh posiUJ:laly wy
gląd ,schludny. \V szczególności naleźy 
doprowadzić clo należytego stanu szyby 
w okna ch, które mu, zą być czyste i całe, 
niezalepinne pn.picrem, a okna nie za"ła
niane szmatami. Zarządzenia te mu, zą 
być wykona ne naj!'izybciej. Opornym gro
żą wysokie gl'zywny. 

jących w :Lod:r.i o za interesowanie się 
działalnością Towan:yRtwa j o zapisanie 
się na członków. Zglos7.l'nia przyjm\lje 
- ię w sC'kretarincie" ul. 11 Listopada 26, 

. te l. 172-05. 

maskarad i ' balów 21, pt'z'rrlstawiel\ tea- I w piwnicy domu przy ul. Pomorskiej 3 
tt'al.nych 2:5, amatorskich 102, operowych, 7. P ,OWOc1U nieoslrożności powstał 'Pożar. 
operetkowych i rewiowych 7, poranków przybyły na J'atunek II .pluton stra~y po
filmowych 32, literackich 17, k<lFlcertów żarnej ogień w zarodku ugasił. Stl'a.ty 
.32, akademij 11, odczytów 69. wystaw 8, niezn/iczne. 

KRONIKA MIEJSCOWA 
Badanie studzien łódzkich. l,oclzi 

g'waltownie potrzebne ą wodociągi. Swia
dczą o tym . i bacl~ania studzien. ·wy·kazu
jące, że w licznych. wypadkach woda jest 
niezdl'owa dla mieszka,liców, a często 
}Vl'<:cz szkodliwa i nic 'nadająca się abso-
łu.tnie do spoźycfa. · " 

Wydział Zdrowia Publicznego Zarządu 
~Jiejskie~o' pl'ź'epi'owadża systerńatyC7.'ne 
hadania studzien i wody z nich.· ' Badań 
technicznych dokonano 117, pód względem. 
chemicznym zbadano wodfl w 81 stu-
dniach., . . 

Studzien .o dobrC'j wodzie stwierdzono 
68, zdatnej po przegotowaniu I studpię, 
niezdatnej do picia w 12 studniach. \Vo
cia w tych studniach okazała się szko
dliwą dla zdrowia. 

~ocl w:r.glęrlem bakteriologiczny).'Il zba-
dano 120 ,;1 uc\ziC'n. ' . 

~OTUJEMY 
Imprezy w cyfrach. W (:zasie od 1 

stycznia do 31 marca rb. odbyło się IV Lo
dzi ogólem 90 imprez. o rcz.mai.tyn:'l cha
rakterze, a więc: ;zabaw t(lnecznych 508, 

po.katów . mody 1, zawodów w .piłkę noż-
ną 8, atletycznych 2, bolraerskich 29, ho- JUDA ICA 
kejowych f3, S7,cl'mierczych 2, pływackich LikwidaCja żydowskiej szkoły. lita 

. 5, gier sport<!.\'·yrh 16. . Hzemieślnicza w Łodzi ostate.cznie . po
\oyzięła decyzję o zamknięciu szkoły rze
mieślniczej, prowadzonej przez " żydowskie 
organizacje w Piotrkowie. Zazną.czyć wy
pada, że w mieście tym nie ma specjal-

KRONIKA DNIA 
PJ':q; zbiegu ulic Rokicińskiej i Gro

madzkiej . na przćchodza,cych Jerzego Bo
l'tlsJn W'skiego (SHmeczna 15) i Romana 
Zielillskiego ' nalładlo kiJlw osobnil<6w, na 
czele ,,.;. Lucjanem Zieliilsl im, zam. · prr.y 
uL Rokicińskiej 122: Napastnicy PQbi li 
I,ijami i . no~ami. ob.u napądnlęty<;h, zada· 
.ląc im liczne l'arJy. Obu rannych opa

. tl'zylo pogotowie. . Policja zarządzlła do
'chodzenie przeciw sprawcom napadu. 

W hotelu ' "Polonia" przy ut. Naruto
Włcza 38 w celach samobójczych zatrul 
się luminalem Leon Gorynson, zamieszka
ły przy ul. Piotl'kQwskief 121. Goryn!'io· 
n'a w stanie nippr?:ytomnym odwior.lo po-

. gotow.ie doszpita la Poznallskich. Powo
dem samobójstwa hyły niepowodzenia 

! m n ~eria 1M ... , 
Z komórek Kazime)'za Nowakowskie· 

go przy ul. Filał'ockiej 9, nieznani spraw
c"y pl'ZY pomocy wlaman,ia. sluad li drób 
i gołębic wartości 100 złotYCh. . 

W sldf.l(~7,ie odpadków, micszcr,ącym się 

., nej silwly rzemieślniczej poIĘl4Jej, nato
miaat Życlzi zorganizowali .sz}wlę 1".
mJ'eślniezt\ ' wlasną, do której '· równi<,ż 
wciągali Polaków. 

KRONIKA SADOWA 
Twórca związku bezrobotnych akaza. 

ny. Józef IIermiil ki (Janiny 5Lwykorzy
stując koniunkturę, uruchomił ' związek 
pod nazwą "Rzeczy zwalczania bezrobo
cia". QC7.ywiście nic opracował statutu, 
nie zgłosił orga.nizacji do zalegalizowa
nia, a czynności. swe r07.począl :':od zamó
wienia piec7.ątki i rozsyłania wezwań, o
dezw itp. Władze za interesowa Iy się 
działaczem bezrobol;nym, tym więcej, " źe 
organizacja w zasnclzie nie ist~iała i w 
rezultacie sqd Btal'o~cillski sl(azal Józefa 
Hermisillciego na 3 cIn i aresztu za niele
galne uży\"a.nie pieczątki i prÓby zoran
nizowania 7.wiązku bez 7.ezwolenia władz. 

, 
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Dnia 30 maja 1938 r., zasnął w Bogu, opatrzo
ny Są.kramentami ŚW., mój kochany mąt, ojciec, 
dziadek i pradziadek, ś. p. 

Antoni Jeske ' 
przeżywszy lat 73 . .?ogrzeb odbędzie się w czwar
tek, dnia 2 czerwca br. o godz. 10 rano z domu 
żałoby w Dopiewie, o czym zawiadamiają 

w ciężkim smutku pogrąteni 

OTIĘDOWNIK, czwarteK, ania 2 czerwca 1938 Numer 12:> 

I klasy 42 loterii 
są do nabycia w mojej kolekturze LOSY 

Dzif2lci fro.Jdiwej a .zczoflrej opiece fortaay - cie.zy ~if 
ODa .zczerą .ympatią i zaafaniem licznego groaa .klieDfolV 

e~Óg~::a 1.000.000 zł ..... ~ Zamówienia z prowincji 
......... załatWIam pocztą odwrotnie 

Poznań 

RESZTKI 
1111111111111111111111111111111"111111111111111111111 

dnilJ w y bór na ubrania 
męskiei palta oraz wełny 

damskie Doleca 

A. Wasilewska 
Łódź, Nawrot 13. Wejście! bUl l 

PODŁOGI 
z 29809 żona z dziećmł i rodzina. 

Dopiewo, Poznali, Berlin. 

Osobnych uwiadomień nie wysyła się. 

azbestowo • ksylolitowe 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ są zupclnie be? szpa~ c~~, 

Państwowe Liceum Budowlane, Drogowe 1 Wodllo- bezpieczne pod wzgkdem ogni~ 

STEFAN CENTOWSKI Plac Wolności 10 

Zapowiedź. Podaje się do ogólnej wiadomości. że: 1. czeladnik 
rzeŹllicki Bronisial\' Edward Kleister, stanu wolnego, zamieszkały 
w Gniewie, Plac Br. Pierackicgo nr 20, syn ceglarza 19nacego 
Kleistera, połogIego w wojnic światowej w roku 1914 
i żony jego 1larty z domu 1.; rballska. zamieszkałej w Pełplinie. 
nlica Dworcowa nr 15 b. powiecie tczewskim, 2. parula Stanisława 
Kucharska. bez zawodu, zamic~zkała w Gniewie. ullea 2i-go 
~tycznia nr 8, poprzednio w Łodzi. córka robotnika Stanislawa 
Kucharskiet:o. zmarlego w Łorlzl i y,oIlY ieg-o Cecylii z domu Rzeź
nicka. zamie<3kalej w Gniewie. ulica 27 Styc7.nia nr 8. powiecie 
tcze"·skim. rhc~ zawrzeć zwiazek malżeiiski. Obwieszczenie zapo
wiedzi winno nastąpić w Gniewie, Pelplinie i .. OrQclowniku" \V 
Łodzi. Gnie\\'. rlnia 28 maja 1938 r. Urz~dnik Stanu Cywilnego: 
w zastępstwie (-) Gl"ygoleit. N 12510 

. grzyba i wilgoci, elastyczne, hi· 
Melioracyjne w PoznanlU "ieniczne, niewraźliwe na oliwę 

przyjmuje kandydatów z ukończonymi 4 roma. klasami i zn..iane temperatury, zupelnie 
gimnazjum ogólno-kształcącego obecnego u~troJu wzgl. wolne od pylu, kurzu i robactw~ 
6-cioma klasami ustroju dawnego za egzammem wstęp- latwe do czyszczenia, przyjemne 
nym, który odbędzie s~ę w dniac~ 23, 24 i . 25-?,0 . czerwca do chodzenia I przebywani~-
br. Podania z dołączemem metryki urodzema, sWladectwa wykonuje 
szkolneCTo świadectwa zdrowia wystawionego przez leka
rza szk~l~ego, życiorysu i jednej fotografii n?.leży wnosić 
do dnia 20 czerwca br. pod adresem danego iJceum w Po
znaniu, ul. Łąkowa 11. Świadectw:> ukończenia gimnazjum 
ogólnokształcącego może być przedłożone w dniu przed 

I egzaminem wstępnym. dg 20~1/2 
Dyrektor Zakładu: (-) Pro~. inż. Wł. TwardowskI. 

"KSYLOLIT", Katowice, 
Skr. I/oczt. 95. Teler. 335·44. 

Ro k za łożen i a 1910. 
ng 7802 

Nagłówkowe słowo (tłusto) 15 groszy, kaida 

OGŁOSZENIA DROBNE 
Znak ofarłY naprzyklad: I 18023, n 274ei, d 1790 

1 t. d. - 1 8łowo. dalsze słowo 10 groszy, 5 liczb = jedno słowo, 
l, w, z, a - każde stanowi 1 słowo. Jedno ogło-
szenie nie może przekraczać 100 słów, w tym Oglos2 ... 1a wb6d drobDJch: l-lamowy mlUmełr 30 gros.". 

DJ'Obn. GffłoMenla w dni powIZednie przyjmuj. 
.ł, do godz. 10,30, w soboty 1 dni pnedśwlą-

5 D1lgłówkowych. tee&n' priljmuje alą do godz. 9,30. 

Dom 
doch6d 120 miesięcznie Poznań 
G6rczyn. właściciel. Oferty Ur~
oownik. Poznali ZU 40 068 

Willkę 
nowa piękny sad sprzedam. Wy
dzierża wi" emerytowi. Roslliski. 
Poznań. Minikowo. zd 39987 

Reprezentacja 
MotoCykli 

• WuJgum 
Hecker _

Phanomen 

o Triumpb 
motorem 

8achsa 
światlo elektryczne. Rejestra-
cja jak rower tanio 8przedllJe 

WuJ. Gum 
Poznali. Wiełkie Uarban &. 

Pg 453314-133/ 

fryzjerski P~z~~~~d belf konkU-' 
rencji sprzedam. Oferty Orędow-
nik. Poznal'i zd 40 019 Osady 

z parcelacji od 8 do 15 hll z ob
siewem bud)'Jlknmi i bez. przy 
szosie ko "cia Jl- \\' ipjichowo. He
s7.ta reny krecht dlugotermll~o
wy. Ma.iętJlotić WiJkowo Polskie. 
powiat Kościan. zd 40 010 

Skład 
cuki~rk.6w. owoców. śr6dmieściu 
zamlenle na kolonialkp,. Adres 
OrQdownik. P oznali zd 40133 

Dom l" d 
110wy. blisko ~ró"mieścia. dochód Gospo arstwo 

Fabryka maszyn 
zapędem elektrycz~ym nierucho
mość przy POZJlAI1JU. dobrze pro
sperujnca powodu sto~mków r!>
dzinnych sprzedam. Zgłoszema 
Kurier Poznański zdg 40 0412 

R. Barcikowski S. A. Poznań 
2.700. cena 20.500. wp/aty ~6.000'1~ mór/{; zabudo\\:ane. ma.sy!nj' 
korzystnie. Oferty Orędowmk, - ... ·~09. Grochowski. WronkL'

3 
la,,: 

Poznań zd 40299 Wlgl 19. zd 9 00 Książkowa 
sta.nza branży zbOŹlOwej JI()'!nIb. 

Dom Nieruchomość Dom Chłopca 
ŚwieciilOhowie. pow,iat l'eSwzyt\- sklad kolonialny wódki - kości6ł ze s.klndem. bezolonkuóen2ji. i' le tn i e!!'o. intel.i.ae.rctnego odd 
~k; Ryn 6 k d'~'a ",k·łao-y ~tau- 1< ol eJ' ... ml·eJ·scu. Aclres Orodow- 2 ml('~zkanIa. erty rę ownu ~ .... 

Oferty Orędownik. Poznali 
zd 40 063 

~ ~ ~." ~ • • -~,. ~ p ' -~ 39989 n'yc""owan'l'e b--"zletnemJU. aCJ'a k~n~esJ'a o'-I'~kt wartos'cl' nl'k Poznan' ze] 401", 8 cznan z.u " 'II =<J 

r . v ~ • v ~ . ," W k o żefletwu. Oferty OrędoW'IlliJk.. 201 14000 sprzedam za 2lI 7000. - S azę znań zd 40 208 
Bufetowa 

i oczenni~a. Restauracja DW2il' 
cowa Jr..rooln. N U;" ?1:ft~k'ie:07e-t~~~o. KIl!r'i~\t2~ . Skład: Motocykl . mi%zkanie eWC'Jltualnie 9k1adOOl I[ ___ ...... I~~IIII!I!!I!!!!~... Pomocnik 

.--lIIIlII~~~~--'" kolomaIny mIeszkanIem. papiero- Elfa 500 ccm z przyczepk/l J na- wolne przy kqścicłe. emer.:v1:a.. ~ 26. SZUKA POSADY" fl"Yzjerski potrzebny zara.z. f11II!!' 1[2. D 5y. papier. towary krótkie. Po- sadzką do przewozu towaru w ~F.Jw!lI~la .. stroJe. dobre, po,~en.!e . da stala. Meissner. Pobledzlska, 
• __ P_I.E.N.I.Ą ... Z __ ..... znań. okolica fabryczna. eprze- dobrym stanie za. 1.700 zI !la Sabm:ewlclI. Brody. } oznall-&kle O l 1 d sa 16 dl poszo Kazimierzowska 14 zd ~13ó 

dam.. Ofer~:v OrędOWnIk, Po- sprzedaż. GrzechowIak. sklll(t~e- zd 39 j'>7 g Oszen a o • w a. . 
Poważnego 

odbio,..~ na p02yookd na,rodowe 
]:losJruJkuję. Agentura Kuriera 
Poznańskiego. Le6'lIno. N 12 682 

Wakacfe 
spęd~ę na wsi w 'l airach. Wa
runek pierwszorzędne utrzymanie 
Stańczyk. Grod?isk pozn. 

N 12 549 

K.ł. __ O.S .. O .. B.IS.T.E __ 

znan :od 39 928 laza 'Vitkowo. N 12 i)o1!f4 ________ -______ kującYch posady w tej rubn«<e U. 
obliczam,. PO jednej trzeciej ceru! czen 

Kolonialkę drobnych. rze~nicki lub pragnacy dokoń· Cukiernia Skład 
Pr6tna bez urządzenia wydzier- czy(! naukę zaraz potrzebn1. 
źawię. Oferty Orędowmk. 1'0- Orędownik. Sieraków. N UMil 
znań zd 40 051 b) Inni 

sprzedat pieczyw~ sprzedam za- rlelikates6w pierwszorzędny. do
raz. Adres On: f1 2,,·nik. Poznań brze zaprowadzony z urz~dzę
_____ z~38 a88 niem. towarem przy gł6~neJ uh-

cy handlowej w PoznanIU. Har- i 
Piekarzel IdZO dobra el[zystencja dla dużej Piekarn a Panienka 

Panienka 
do piekarni w Poznaniu potrzeb
na zaraz. Zgloszenia Kurier Po
znat\ski zdg 40 162/3 Maszyna do dziekn!a nietalerzy- rodzil')Y. - ~ordon~ Poznań, Al. piec piersiowy. mte.~to powiatowe intel. kUl'Sem kroju modelowania 

ko<wa 100.- zł. PIekarnIa. Po· MarcInkowsklego 12 - 1. 10.000. odr1zierżawię. Oferty Orę- i pismem maszynowym poozu.ku-
znań. Wroniecka 20. z-d 30896 zd 40 1,6 downik. Poznań zd 40039 je posady. Oferty Kurier Pom. Stangret 

~~~~~~~~~~~~~~ii~ii~iiiiiiiiiiiii~i~iii~iii ~nm ~~~HQsta) d~~~"~ O d Ok niami potrzebny zaraz. Edmund gro ni . I{ubacki. Żerniki. poczb Wr!e· 
żonaty bezdzietny. z drugoletnia śnia N 12'111 
praktyką w kraju i za granica, . -
svecjalnosć kwiaciarz i wczesJ}e Ceglarz 

- 2 warzywa pod szkłem poszukUJe maszynowy obeznan v z budO\\"4 
• 

ranna (,plyty): 6.20 z Warsza wy; ,II>. 5 Hamburg - Konc. chopi- posady ~d 1 Ji~ca 1938. Ł~8kawe piec6w do wypala,Ja połrzebf,Y 
Iml) !~[llilIJ .,;,,_,11.'40 ply~y. z \V a,rsza wy: 13.50 - powski. 15.30 'ViedcI\ - Pieśni zl!"loszema ~I. Sobczak. Wzlę4cObo2rlko- od zaraz Majętność Brdo~o.-

- - - wla.domoscl; 14.00 koncert popu- ~ ballady w wyk. B. Gassner. M. PlsudsklegO 19. d poczta Czeszewo. pow, wagro-
Czwartek, 2 czerwca. ląrny z plr t z ~rakowa: 15.10 - 16.00 KOenigsw. - Konc. popu- wiecki N 1% !Ol 

6,15 aud. poranne; 11,00 aud. glel~a zbozo.wa I towar~wa w lea- larny. Frankfurt - Muz. lekka. Stróż . 
nla poborowych: 11,15 .. Melodie to,wl~.ach; ~o.30 .. ~Iclorl!a<. ~~>r - 11.00 Berlin - KO<T1c. solistów. l b t 'k I k' K~-~~~~~~-. 
kaszubskIe" - poranek muzyczny oP!>" l~rI!\l1I~ dla J)1~odzJez). 17:0~ 1/.10 Monachium _ !\fILZ. rozryw- ,~~rer~. o d~b:'ez ś~fa~ect~~Jllgzuko~ 31. ROZRYWK.ł 
dla szktlł pO\\'s zechnych (z Toru- .. USU" aJo.~ p.!,zesllkody \V od.b o kowa. 17.15 Rzym _ KO!I1c. wlo- pracy. Oferty Orędownik. .Po-

Ostrzeżenie! ma). Wyk. chór dziewcząt szko- rze radlo~v~' 01 - pO.l!'adanka\. k b l" k' 1800 B r M 
O t zainteresowanych Iy powszechnej nr. 9. orkiestra ly.10 .. ULJllatury .kwarteto;we .z foSie r~~!r~t"k~;'e: Tal~~ 1~ -Ko:;: znań zd 40 060 Dobrze i taD~O 
rs;,er~~bycie'ill weksla na sum ludowa TorulIsIkiego P. P. i Fr. Krakowa: 17.?0 ~Ja dOmOŚcI rol11l- cert ode Koenigsw. _ Konc. Ogr dnik kl!'Pi;;~ .rower w .zn~nel I na~ f 000 - zA z pod pisem l<'ranci;s.z,ki Kazmierczak (skrzypce): 11,40 «<~e; 21.00 z .zycla .l!'osporla.rczśc1go kwartetu Rlro.~a (Haydn Beetho- k 1 I t 33 0 kt ,_, 17 l t wlę.k.szeJ faehoweJ flrm1e 

M l' k' ~ Ed d' I Karoł Maria Weber: I{ł)nzert- sIlIska RzemlO lo !ilu~ar~.k\e ą- ) 18?0 P I( <awa er a pra - YKJI a 
a .t' ,Ie~o z mun 0\\ a. pow .. k f II ·9 I t . 11 57 .'-a lIa now,"('h dro~arh - po- vpn. .'~ "raga --:- onr. ~o- pOSZUkuje posady zara?. Oferty Po~naii. gdyż za \\ eks!."ł ten żYro stuc -mo op.' - p y .Y. • -~ ] ._. 2900 t 22 O· Za pularD). 19.2;) Koloma - Ut" 0- Kurier PoznaJ1ski zd~ ~9 901/2 

moje wr~fAlem i za Blume w~- I'YI)"I1al czn~u: 12,O~'l ~udYCJa po/u- g~( anl'.~, _w. s~or. ;,..0 -iit~- ry A. v. Othegravena. 18.30 pa- ' o ... 

kslowa nIe od-pow'iadam. Marcl!J1 dnIowa: 15,15 •. Slonce_ la!DP.a mledz/l aud~cJa sło no ris PTT _ Recital organ. 19.00 
WasielE!'V\'Siki. Hatorowo. POW. Po- ,<wiata" - pogadap,ka dla dZI~I; zyczna. TIeromucnster _ .. ZygfrYd" op. Pielęgni~rka 
znań. zd·.I1.' 39943/4 15.30 .s~rzynka ogolna: 15,45 wla- Krak6w - 8.10 mu.zyka lekka Wagnera. Ryga _ Melodie fiI- praktyka. prywatme lub na .wy_ 

c:omoscl. gospodarcze; 16,00 k~n- płyty: 8.50 skrzynka dla d'2lieci mowe j operetkowe. 19.20 Floren- Jazd. Of~rty a.centu~a KUriera r 6 OtENJU - cert sol!,tów (;z: Kra.kow~). WY.!;:J- wiej.s,kich; 11.40 płyty z Warsza- cja _ Muz. lekka. 19.30 Droitwieh Poznańskiego! 'Vr0.!1kl. I.~.· ________ ..,.!! •• nawcy.: Lur!Jlll la Berkwlcówna - wy; 14.00 koncert popubrny (ply- _ Koncert orko 19.45 Tuluza _ Ng 12 3,,0 
f~rtePlan._ ~farcel~ Ka?fleor - t:: ty); 15.10 wiadomosri !l"0sp~rlarcze; Znane melodie. 19.55 Hilversum II I[ ]I 

Wdowiec 
I at 35. ciemno-blondyn. wysoki. 
kupiec. branży kolonialnej. go
t6wki 4D00 1.1. wźrni się w dobry 
illteres z panna luh wdowa do 
lat s.~. Poważne zgloszenia do 
Orędownika. Poznań zd 40 099 

Przemysłowiec 
kawaler. lat :)2. rz.-katolik. po
"7.uku.ie palili)" z I)o~agi('m do 30 
t.Ysi~r y zlotych. ("~Iem ożenku. 
Zgłoszenia pod .. " 'iktor" poste 
restante Biel sko Śląsk. 

zd 40029 ------
Która 

z pań dopol1lo7.e knwalerow<i. lat 
2."). 00 uzy",kania [)ł)sady. 'V za· 
mian ożeIlL,k. Oferty Orędownik. 
Po:unań zd 40 W~ 

K 7. SPRZEDAtE. _li 
Fortepi.an 

l,pg~r ~toj:!('y mf'rpżkarke., złoty 
z('.I1.'arpk mę,ski /alkuszklem -
sprzenam. Ofprty Orędownik -
Poznań N 12 02:.;7 ______ _ 

Dobry 
sklad papieru. dostawcy wyro
bów tytoniowych. miasto powia
towe sprzedam. Oferty Urę
downik. Poznań N 12026 

nlr. Bolesla~v "311ek-Wal~wsk.! 15.30 odczyt y>t.: .. ZI.JIól· z,ól lecz- K rt f D u I C 
- a.komp. 16,45 .. Wyb6r .le.tmska niczych, Ich pne.róbki i organiza- b-;rg. 020: 00 F:~~k'fł1r{~ 'W~sgo1; 27.WOLNE MIEJS A Uczciwa gwarancja. ng13~ 
- pogad. - z PowanIa .. 17,00 cja zbytu"; 17.00 .. Kraków wczo- wirczór mil?. Lipsk - Konc. roz- 'iiiiiiiii~~.~iiiii~iiiiiiiiiiiiii~ muzyka tnneczna .- plyty. 18,00 rahz:\, j d'zisiejs?y": .. GIÓwne 0- ) "". I - ł k D . h 
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przegl~cl wydawnIctw: .1~,10 Pq- ~niska pracy naukowej w Krako- rY\\·.ww,. !C(ell - \.oncert or-. WOC 
ws~~cbIJY Teatr Wyobra:r.l1I: .,Ech: ~de" odczyt; 17.10 .. Miniatury 20.10 Rl'ga - Uuz. baletowa. pomoon.ilków fryz.jerSlkich od ·za. 
~on -:- oFYlp,nalne ~ludlowlsko. kwart~to"e" w wyk. Kwar'tetu 20.30 Radio-Paris - .. Król z Ys" ra~ podaniem waruruków. Jrunilk 
19,09 pletim francl1skl~ w wyko· ~lIlrczkowego Rozgłośni Krakow- OP. Lało (fragm.). 'Vieża Eifla GdY'!lJia 4. ChY1lOJiska 1161. 
IIR,1l1U Janin)' Kelles-Krauze (s o: ~kiej w składlZie: Stani~law M,i- ,.JaŚ i Malgosia" op. Humper- N 112 772 

Sprzedawców 
poszukuje wytwórnia pierników. 
Wei'l1ert Franciszek. Jarocin . Ki
liń&kiego 27. N 12365 

pra n); 1J,20. pogadll:~ka aktualna, knszewski (I skrz.). Herbert Nie- rlincka. Dyr. Inghelbrecht. Stras-
19,30 .. hałeJdoskop --:- kOlJc:r't rychlo (II ~,krz.). Henryk Zarz:;c- bllrg - Wieczór oper., tr. z Tea
rouywk~~,! li PoznanIa. !~~~q- ki (alt,,-.• kalo Jóu,f Makow;(,z tru w Wersalu: .. Dydona i Ene
nH,\ycr: l riO RpzgL, Poznal1.kle~. (wiol.): 21.00 .. ZagadniE'nia ": .. 0- a~z" opera kom. PUJ"cella ... Eu
.. hątka Pozr;~n sk'l . Marla.Do.w- ripka nad zahytkamt. a turysty- frozYJla i Korarlrn" opera kom. 
b6r ~ sopr ... l ~dells? ~ul~slewl~ ku" odczyt: 22.05 ,.Gospoda PIJd M~hll)a. 20.35 Sottens - Francu
- wloloncz. I Stan. DZI.ęglelews.k1 Lwem" a,udyeja sIO'wno-muzy'CZna skie melodie operetkowe. 20.45 
- fortePIan. W przerwIe - skE'ez (ze Lwowa) Praga - Koncert orko 21.00 Bruk- Książkowy 
20,45 dziennik wieczomy; 20.55' sela fi. - Koncert Hm!. Medio- zbożowej. pożądane pra-
pog-ndanb ~ktualna: 21.00 p()f{a· Vhlź _ 11.40 płyty z Wars?a- lan - .. :-<0. no Nanf'tte" opt. YOIl- wo jazdy samochodowej. Oferty 
<I:ll1ka aktualna dla wsi: 21.10 wy: 1:1.4;; fragl11l'llty z (,pp.r P. lIJansa. Rz)'ru - 'Vieczór misle- Orędownik. Poznali zd 40052 
.. l'od balkonem moj ej milej" - Czr.jkow".kiego ~plyty); 14.10 _ rit/W H~~,pi:dJiego. 21.:111 --"---....:.------__ _ 
i.·kkn audycja mllzye7AI3 (z Kato- 16.17.k:1 gielda: 14.15 l1Iuzyka obia- burg - KOllcel't Bymf. 21.40 Pomocnik 
wic). Wylw-nawcy: Zespól .. Ślą- 110\\9 - plyty; 15.30 literatura Droitwiclt - .. Tosca" op. Pucci- fryzjerski może się zgłosić od za
,kiej Po?.tywkJi". sol,i:Ści. orkie- pnez mhkrofO!l1 dla wszystkich. nl!'ll'\l (a,kt_ II I UIl z udz. B. raz i fryzjerka. która je&t biegła 
stra mandolinist6w. duet gitarowy Fragment 7. powie~ci .. Klos Pan- GIgI!. 22.1" Oslo - Konc. roz- w swoim zawodzie. 'Varunki po
cytra. rh6r rewellers6\V: 21.50 ny" - lIfor~tma: 1.7.~0 pogananka rywkowy. 22.30 Sztlltgart - Muz. dać. W. Redelbach. Nowy '1'0-
sport: 22.00 StanislalV SlIchorow- aktualna: 17.10 .. ~Umatur~ Kwar- popularna. Hamburg - Koncert myśl. fryzjer. z040 038 
ski: ŚlVi<:tokrzyski~ pieśni lUflo- tetowe" z Krakowa: 17.10 J'ak S~'D1f. 22.4 •. 0 saarbruecken - .. Vi-I-..:--.;;.::........:.;..;;;.:~'------....:.....:.--II I 

k~ cho' P R 2') 15 N I Lep.zw .' wydaJ'nie,'UY 'Ne - w)"vna . r . . - . spędzić ŚW1!)JtO?; 21.00 .. Z życia or-, ta l uova poemat muz. na sr OSy. Pomocnik fryzjerski oJ 
polska l11u?yka kameralna (l ao- ganizaci: społecznych" - poga- ~olo. chór. ~rk .. organy i fort. . P'" dOk wę 
Clrcja): 2~.OO ostatnie wiadomości rlanka: 22.00 sport: 22.05 koncertl 'Volf-Ferrarleg-o wg Danteg. O. J;~raz dC? !,(atowlC P,Otrz.eobI)Y .. _ lJCle ro zImą a 
dz:rnnika oraz .. Dwudziestole~e życzeli. 2250 Kopenhaga _ Węl!"ie<!'ska "ar!l,nk:J. 20.---: zI. ffi'1C6,J(~czn:loe. J~- "SIEW" 
P. K. P: - pogadank" w jęz. . k . 23 0tJ H'l dze-nle I Slpan.J>C. Zglo;;'Z:wua PI-
,oiemieck; m. l muz. s rzyPCO\\ a. . I ver- Sl'male z podaniem doty-rhczaso- 2. 

sum lT - Muzyka organowa. wej praey i wieku, ora2 dolaczyć Łódi. Gea. Zeligow.kiego " 
Luk~embnrlC - Muz. t8J1ecl'll1!. foto-gra[jp. Antnni Bii'<1ny. Ka ............. _ 
24.00 Frankfnr't i Sztutgart - tow,iee. Woj.ew6il~ka 1'7. • 

Katowice - 5.15 audycja po- 15.15 Koszyce - Muz. lekka. KOllc. JlOCJlY. P 532()-71.71 u 10208 

PROPONUJEMY 
LAMPOWICZOM KRA OWE 

Oałosze.n ia l-łamowy milimetr lub jego miejsce kos1.tuje: w zwyczajnych na stronie 6-łamowej 15 groslIy, na stronie redakcyjnej (4-łamowej) a) przy końcu części 
I'> . redakcyjnej 30 groszy, b) na stronie czwartej 50 groszy, c) na 8tronie drugiej 60 groszy, d) na 8tronie wiadomości lokalnych 1,- zł. Dlobne ogłoszenia 

(najwytej 100 8ł6w, w tym 5 nagłówkowych) slovro nagłówkowe drukiem tłustym, 15 groszy, katde dalsze slowo 10 groszy. Ogłoszenia większe wśród drobnych poczynając 
od ostatniej strony, l-lamowy milimetr 30 groszy. Ogłoszenia skomplikowane, l: I&strzeteniem miejsca - od poszczególnego wypadku 20% nadwytkl. Ogłoszenia do bietącego 
wydania przyjmujemy do godziny 10,30, 1\ do wydań niedzielnych J świf\tecznych do godziny 9,30 rano. Ogło$zenia z poza .Wielkopolski przyjmujemy do wydań bietących 
do godz. 10, do wydań niedzielnych i świ!\tecznych dnia poprzedl)iego do godz. 8. Za błędy drukarskie. które nie zniekształcają treści ogłoszenia, administracja nie odpowiada, 
Ogloszl'nif\ przyjmujemy tylko za opłatą Ilotówką z p.:óry. Konto w P. K. O. nr 200149. Pocztowe konto rozrachu.nkowe Poznań 3. nr kartoteki 03. 
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55) 
- Kto pan jest? 
- Byłem członkiem naczelnych 

władz państwowych republiki żydow
skiej. 

- Nie zdążył pan z Brześcia uciec? 
- Nic podobnego! Skorzystałem z 

zamieszania w mieście w momencie 
ewakuacji, aby się ukryć w stodole 
chłopskiej na przedmieściu i oddać w 
ręce władz polskich. 

- Pracował pan w rządzie żydow
skim pod przymusem? 

- Nie. Byłem zdrajcQ. zupełnIe 
świadomym. Ale żałuję tego. Oddałem 
się w ręce władz polskich"aby się zre
habilitować. 

- Myśli pan, że pan uniknie kary'? 
- Nie myślę - i nie pragnę tego. 

Wiem, że będę rozstrzelany i jestem z 
tą perspektywą pogodzony. Ale chcę 
mieć możność złożyć przed śmiercią 
zeznani.a, które by choć trochę popra
wiły mą reputację po śmierci. 

-'- Mógł pan bezpiecznie Uclec z 
Brześcia i spokojnie schronić się na 
emigracji! 

. - Mogłem. ~le nastą.pił JUŻ we 
mnie tak głęboki przełom, że życie na. 
emigracji w roli zdrajcy byłOby dla 
mnie czymś nie do zniesienia. Wolę 
raczej umrzeć - ale z uczuciem, że 
pojednałem się przed śmiercią z Oj
czyznę.. 

~ Z Ojczyzną? Czy pan jest Pola.
kiem? 

,- Tak. Jestem Polakiem. Ale do-. 
pierpteraz jestem Polakiem. 

. - A przedtem był pan czym', 
- Czymś pośrednim między Pola

kiem, e. Żydem. Trochę kosmopolitą, 
trochę Polakiem, a trochę Żydem. 

- Pan jest wychrzta? 
- Nie. Moja rodzina wychrzciła się 

już blisko 200 lat temu. 
- I pomimo tego istniały jeszcze 

węzły" które pana wiązały z żydO
stwem? 

- Tak. Dotąd - pomImo upływu 
dwóch wieków - trwało nasze we
wnętrzne rozdarcie. Dotą.d proces asy
milacji naszej jeszcze się nie dokonał 
i jeszcze byliśmy, my wszyscy czymś 
duchowo pośredniem, rewieszonym w 
próżni, tkwiącym pośrodku pomiędzy 
polskością., a żydostwem. Dopiero 0-
becny wstrząs dziejowy wstrząsnął 
mną i sprawił, że Żyd i Polak stoczyli 
z sobą w mojej duszy walkę. Stan do-
2± _ 

67) 
... Niestety jednak. arzwiczkI zam

knięte! Kapitan Gotag zabezpieczył 
zamek jeszcze przed oddaniem go do 
warsztatu Flatonasa.. 

... Co tu robić 'l 
, ... Reap wydaje się też bardzo za
ambarasowanym. 

... Wtem mój kochany Kleszcz ... 
- Al At Gdzie jest w tej chwili ten 

azielny 'orzeł? - zapytał Prudent. 
Lucynka uśmiechnęła się. 
- Nie oDa.wiajcie się o niego. On 

wie, iż nie powinien się teraz pokazy
wać, pewnie gdzieś krąży w pobliżu, 
by przybyć nam na pomoc w właści
wej chwili. Ale ciągnę dalej moje 
opowiadanie. 

; .. Otóż Kleszcz przyleciał i usiadł
szy na mym ramieniu zaczął okazy-
wać radość, iż mnie odnalazł. , 

... Biała jego głowa zjednała nam 
całkowite zaufanie i posłuszeństwo 
Reapa. 

. • . Bon~, któremu towarzyszy' 08~ 
lony orzeł, o głowie umiłowanego 

tych czasowy trwać dziś dłużej nie 
mógł, - w obecnym katak1iźmie dzie
jowym musiałem się stać, a raczej mu
siałem po prostu odkryć i zrozumieć, 
że w głębi- duszy oddawna jestem, al
bo stuprocentowym Żydem, pozornie 
tylko uszminkowanym wpływami pol
skości, albo stuprocentowym Pola
kiem, pozornie tylko nie zrywaj~cym 
wQzłów z żydostwem. Z wielkim zdzi
wieniem dla samego siebie stwierdzi
łem, że jestem tylko i wył/łcznie Pola
kiem. 

- A do akcji powstańczej przyłą
czył się pan dlatego, że się panu zda
wało, że pan jest w gruncie rzeczy Ży
dem? 

- Nie. Raczej to było inaczej. Ja 
wcale nie myślałem bardziej, że jestem 
Żydem, niż że jestem Poiakiem. Uwa
żałem się przede wszystkim za kosmo-. 
politę. Ale - widzi pan - ja byłem 
członkiem masonerii. Wprowadził 
mnie do niej mój ojciec. To jest rzecz 
w naszej rodzinie tradycyjna. , 

- Nie mieliśmy narodowości, ani 
religii, - byliśmy w \ gruncie rzeczy 
beznarodowcy i bezwyznaniowcy (chOĆ 
udawaliśmy Polaków i katolików) -
a więc naszą narodowością i religią, 
naszym ideałem, naszym miejscem 
wśród ltHlzkiej społeczności była ma
soneria. Masoneria - to instytucja, 
stworzona wprawdzie przez Żydów i w 
interesie polityki żydowskiej. Nasza 
rodzina została do masonerii odko:. 
roencferowana prz-ez Żydów. W tym ce
lu się wychrzciła, aby móc wejść w 
społeczeństwo "gojów" i - nie jalto 
Żydzi, ale lako masoni - mieć nad 
nim władzę i sprawować ją zgodnie z 
interesami Izraela. Ale masoneria -
to jest korporacja o atmosferze bardzo 
swoistej i mocnej. Ona ma swój we
wnętrzny organizacyjny "patriotyzm" 
odrębny od patriotyzmu żydowskiego. 
Z upływem pokoleń myśmy zatracili 
poczucie, że zadaniem naszym jest 
służyć Izraelowi. Ale za to tym moc
niej rozwinęło się w nas poczucie, że 
zadaniem naszym jest służyć maso
nerii. Dla czystej krwi "gojów" maso
neria jest nieraz tylkO zabawką.. Albo 
jest czymś, co jest z ich sumieniem w 
kolizji. Toteż zazwyczaj nie może ona 
od nich wymagać zbyt wiele. I często 
naraża się na to, że jej rozkazy pozo
stają przez nich niespełnione, ba! -
że zbyt uciążliwe rozkazy stają. się dla 

=1 

przez bóstwo, musi być według jego 
zdania istotą świętę.. 

•.. Teraz zwierzył mi się, iż pcha
ny ciekawością, by zbadać, co się znaj
duje w automobilu w czasie bytności 
w stajni Odorpa skradł mu klucz . 

; .. Względem tego postępku. " nie
delikatnego okazałam wiele pobłażli
wości, której najwidoczniej stajenny 
się nie spodziewał i za którą. był mi 
bardzo wdzięczny. 

... Co ważniejsza jednak oddał mi 
klucz. 

... Zamkną.wszy za sobą drzwi u
siedliśmy z Fitem w samochodzie, ()
czekując towarzyszy naszego wspólni
ka. 

i •• Jestem bardzo ciekawa, przyzna
ję się do tego. 

i •• Samochód, któryś my widzieli w 
różnych kolorach w Pekinie, a. który, 
jak wiecie, był pod Takou żółty i tak 
dowolnie zmieniał formę, zaciekawił 
mnie do tego stop'nia, że w tej chwili 
zaezęłam badać, j.a,k można urządzić 
podobne zjawiskO.. -, 

nich okazją 'do jawnego buntu. -- My, 
"goje" żydowskiego pochodzenia, zwią
zani jesteśmy z masonerią węzłami 
zupełnie innymi. Wszystko, co pozo
stało w nas z instynktu żydowskiego, 
przekształca się w nas na uczuciowy 
Wyraz wierności, miłości i przywiąza
nia dla masonerii. Jej wola - to jest 
dla nas zarówno głos poczucia obo
wiq,zku, jak radosne wezwanie tkwią
cego w nas żydowskiego instynktu, 
odruchowo uznającego za słuszne to 
wszystko, co za słuszne uważa. maso
neria. I moja struktura duchowa była 
taka sama. Była tak długo, dopóki 0-
statnie przeżycia nie wydobyły we 
mnie na wierzch od dwustu lat kieł
kującego i rozwijającego się w mej 
duszy choć dotąd nie rozwiniętego w 
pełni, instynktu polskości. Instynkt 
ten, osiągnąwszy ostateczne zwycię
stwo, za jednym zamachem zburzył 
we mnie wszystko, co z nim było w 
niezgodzie. - Otóż, widzi pan, maso
neria kazała mi poprzeć powstanie 
żydowskie. Zastosowałem się do jej 
rozkazu z całą gotowością, raz dlate
go, że wdrożony byłem do posłuszeń
stwa wobec rozkazów masonerii, a po 
wtóre, że jako z uczuć kosmopolita 
krzywiłem się na polski nacjonalizm, 
na ucisk Żydów i "ukraińców" w Pol
sce na całą, nacjonalistycznie polską 
atmosferę Państwa Polskiego - i wy
obrażałem sobie, że Polska żydowska 
więcej mieć ' będzie cech kosmopoli
'tycznj'ch i międzynarodowych, a więc 
będzie mi sympatyczniejsza, niż Pol
ska polsk,a. 

- Mieszkał pan w owej chwili w 
Brześciu? . 

-Nie. Mieszkałem w Paryżu. By
łem tam radcą. ambasady. Po wybu
chu powstania żydowskiego staną.łem 
tam na czele nieurzędowej ambasady 
rządu w Brześciu. Ale po kilku dniach. 
pod presją gwałtownych manifestacyj 
ulicznych francuskich nacjonalistów. 
rząd francuski przestał naSZI;t ambasa
dę tolerować i kazał nam natychmiast 
opuścić kraj. Przez Szwajcarię. Cze
chosłowację, Rumunię i Rosję Sowiec
ką przybyłem więc do Brześcia i tam 
dopiero w ciagu kilku dni zdałem so
bie sprawę. jak dalece idea państwa 
żrdowskiego na ziemi polskiej jest mI 
wstrętna i jak dalece jestem przywią
zany do polskości. 

- Czekaj pan! Czekaj pan! Jak się , 

... Syjamowie widzieliby w tym 
tylko dzieło czarodzieja, ale ja, robot
nik-mechanik, ni.e wątpiłam, iż dojdę 
prawdy, 

... Ale skąd zacz~ć? Jak działa ta
jemnicza maszyna? O tym nie miałam 
najmniejszego pojęcia, Nigdy nie pra
cowałam jeszcze przy podobnym sa
mocbodzie. 

•.. To tylko było dla mnie jasne, że 
sprężyna tych wszystkich tajemni
czych zmian znajduje się wewnątrz 
powozu. Bo czyż w przeciwnym razie 
YOP Gotag, e. potem Odorp- zabozpie
czaliby tak starannie wejście do nie
go? 

'" I cóż powiecie? W cią.gu godziny 
zrobiłam odkrycia, które napełniły 
mnie uwielbieniem dla wynalazcy 
i jestem pewna, iż i wy je odczujecie. 

i •• Tymczasem towarzysze Reapa 
wrócili przynosząc z sobą. drabinę . 

. . . Wszystko tak Się st,ało, jak było 
umówione z synem Sandhevy. 

, •.. Proszek, przygotowany z nie
bleskiego maku, zrobił swoje. Wkrót
ce słudzy słonia białego wpadli w 
głęboki sen, byli zupełnie ślepi i głusi. 

••. W :razie śledztwa nie przyzrwJi
by się do pijatyki i upewnialiby, iż 
nic nadzwyczajnego nie zaszło w (za
sie ich czuwania. Reap zatem mógł 
nam pomagać bez obawy, co też czynił 
bardzo gorliwie .... 

• .. Wkrótce po m-abinle aost&Uśmy 
SIę na strych, a stamtąd przez dach at 

pan nazywa? i: I ' 

- CzerwiecId, 'Jarosław Czerwiecki. 
-- Tak myślałeml Ja mam pana w 

swojej kartotece. Bo myśmy już wie
dzieli, że pan przyjechał do Brześcia. 

Czerwiecki uśmiechnQ] się smutno. 
- Cieszę się, że widzę w naszej ad

ministracji porządek. - Miał mnie 
pan złapać, - a tu ja sam się panu w 
ręce oddałem. 

- Co robić! - Taki los. -- ~le cze
kaj panI Ja tu mam pański życiorys 
- i jedna rzecz mnie w nim 7AStana-
wia. "" I , ' , --

.- MianowIcie·! 'J .A 

-- Pan mówi, że pan liy! J)ezWy'zn-a,.. 
niowcem i że pan był nie Żydem, ale 
kosmopolitą. A tymczasem ja mam 
informacje, że pan był praktykują.cym 
wyznawcą religii mojżeszowej. 

Czerwiecki uśmiechnął się. t 

- 'w. tym punkcie pańskie Infor
macje są błędne. Z religię. mojżeszo
wą, a tymbardziej z praktykę. tej reli
gii, nie miałem nigdy nic wspólnego. 

żandarm wpatrzył się przenikliwie 
w oczy więźnia. ' 

- Czy tak? 
...... Absolutnie f.al{. 
-- Hm. 
Nastąpiła chwila ciszy. 
- Czy pan nigdy, absolutnie- nigdy, 

nie wziął udziału w żydowskich mo
dłach? 

- Co pan nazywa branIem Uazlam 
w modłach? Parę razy w życiu w sy
nagodze byłem. Raz , na ślubie wybit
nego polskieg() dyploma.ty, radcy am
basady w Paryżu, Żyda, z córkę. Rot-., 
szyI da. Na tym ślubie była eala elita. 
paryskiego towarzystwa, a wraz z .nię. 
i ówczesny ambasador Rzeczypospoli
tej, hrabia. X ... I parę również razy by .. 
łem - z polecenia moich władz prze. 
łożonych. ' 

- Masonskich czy aypfoma'{yez. 
nych? _ .... 

- D'yplomatycznych. Na naboten
stwach okolicznościowych w uroczyste 
dni kolonii polskich Żydów w Paryżu. 
Raz b~Tłem też, przez ciekawość, w sy
nagodze w Warszawie, aby posłuchać 
chórów. 

- Ale poza synagogą? Czy nie brał 
pan - nigdy, nigdy - udziału w mo.:
dłach żydowskich w domu? Swoim 
lub cudzym? 

- Nie! - Co znowu! 
(Cią.g dalszy nastąpiY. 

tutaj, do waszego więZIenia . 
Dziewczynka. zamilkła. 

es 

Jej słowa o samochodzie, którego 
dziwne zmiany wszystkich zastana
wiały, wywołały ogólne zaciekawienie. 

W tej też chwili Darel, e. za nim 
i inni, zaczcli ją pytać o różne szcze
góły tajemniczej maszyny. 

Dziewczynka przecząco potrząsnęła 
główką.. 

- Jeżeli wam powiem wszyslko, 
będziecie tyleż wiedzieć co i ja,' a. wte
dy zaczniecie krytykować i roztrząsać 
mój plan. Podług mnie jest on wybor-
ny i chcę go wykonać. ' 

Fit poparł przyjaciółkę gestem, a 
potem słowami: 

-- Ja zawsze słuchałem w milcze
nIU panny Lucynki i wszystko idzie 
doskonale. 

Zresztą. Lucynka zaraz zwróciła u
wagę wszystkich na co innego . 

- Niebiescy bonzowie - zawołała' 
zwróciwszy się do kapłanów - wszak 
umieracie z pragnienia. 

BuddyścI, najwstrzemięź1iwsi ze 
wszystkich ludzi, zaczęli żywo Ifrote
stować . 

- Ależ upewniam was - mówiła 
wesoło dziewczynka - gardła macie 
suche i spieczone wargi, tylko się tego 
nie domyślacie. lako goście królewscy 
bą.dźcie łaskawi prOSić o 12 flakonów 
wódki ryżowej . 

, '. (Ciąg dalszy nastą.Pi>:. 
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Jak zginął płk onowalec - Sfałszowany paszport - Co zeznał Bora 1 

L o n d y n. (pAT). O wydarzeniach, 
których ofiarą padł płk Konowalec, ko
respondent PAJ:. w Londynie otrzymu
je ze źródeł holenderskich następujące 
szczegóły: 

W poniedziałek, 23 maja () godzinie 
11 m. 20 przed południem pociągiem po
śpiesznym z Niemiec przybył do Rot
terdamu pewien osobnik nazwiskiem 
Nowak, posiadający paszport niemiec
ki. Wprost z dworca Now.ak udał się 
taksówką do Grand Hotel Central, gdzie 
zajął pokój nr 104. Do rejestru hote-
19wego osobnik wpisał się jako Nowak, 
Spory kufer N owaka, walizka oraz 
maszyna do pisania zostały wniesione 
'na górę do pokoju. Maszyna do pisa
nia, jak później ustalono, miała ukra
ińskie litery. 

Nowak wyjął swe podróżne przybo
ry i po umyciu i ogoleniu wyszedł 1108. 
mi,asto Przed wyjśc~em roztożył na 
łgżku nocną bieliznę a na nosnym sto
liku położył książkę niemiecką "Die 
Geschichte der faschistischen Bewe
gung". Wszystko wskazywało na to, 
ż'e Now,ak ma zamiar rychło powrócić 
do hotelu i odpocząć po podróży. 

Nowak skierował się na główny 
skwer Rotterdamu Coolsingel i wstąpił 
do położonej tam kawiarni "Atlanta". 
Usiadłszy przy stoliku, blisko okna od 
ulicy, Nowak zażądał kieliszka "cher
ry". Kelner zwróciluwagę na gościa, 
który w południe żądał "cherry", co w 
Holandii jest rzeczą niespotykaną.. 

hotelu "Atlanta" i dowiedziawszy się, 
że Nowak tam się nie zatrzymał, udał 
.s,ię do hotelu "Central", dopytując się 
o Nowaka, nie wiedząc, że padł on o· 
fiarą zamachu. 

Portier hotelowy zawiadomił polio 
cję, która n.atychmiast przybyła i are
sztowała Borę. Bora z początku od
mawiał wszelkich zeznań. Gdy oznaj
miono mu, że Nowak padł ofiarą za
m~chu, nie chciał wier~yć, wobec cze
go zawiezIono go na Coolsingel, gdZIe 
leżały zabezpieczone zwłoki Nowaka. 
Kiedy Bora zobaczył zwłoki, zemdlał 
na miejscu. Dopiero następnego dnia 
rzekomy Bora, który twierdził przed 
tym, że jest obywatelem czeskim, uro-

dzonym w r. 1906 "fi( Pradze, & którego 
paszport okazał się również fałszywy, 
złożył obszerne zeznanie i ujawnił, że 
nazywa się Władysław Baranowski. 
Oznajmił on następnie, że zabitym jest 
Eugeniusz Konowalec. 

Baranowski zeznał, że w niedzielę, 
będąc w Wiedniu otrzymał od Kon()
walca z Berlina telefoniczne polece
nie, aby przybył do Rotterdamu ode
brać większą sumę pieniężną. Umó
wiono spotkanie w Rotterdamie o ł po 
południu. Ponieważ Baranowski nie 
mógł zdążyć inaczej, udał się do Rot
terdamu samolotem. 
Według zeznań Baranowskiego, Ko

nowalec udał się do Rotterdamu, aby 

Osiem osób zginęło 
wskutek zawalenia 
się muru w Rotter-

, ';";:~ . ..i'n.1!k\ __ ~:'~'" damie. Obrazek 
przedstawia rumo
wisko po ukończe
niu akcji ratunko

wej. 

spotkać się tam z pewnym osobni. 
kiem, figurującym pod nazwiskiem 
Waluch, z którym Konowalec utrzy
mywał już od przeszło roku kontakt 
Konowalec spotykał się już z Walu
chem poprzednio kilkakrotnie, m. i., 
również w Rotterdamie. Waluch prze
kazywał Konowalcowi paczki z zawar
tością pieniężną, ale raz jeden za.. 
miast pieniędzy w paczce oka.zały Bi, 
słodycze i papierosy. Otoczenie Kon<>
walca - Baranowski, jak równiej; 
małżonka Konowalca - odnosili się % 
wielką ' nieufnością. do Walu cha. i 0-
strzegali Konowa.lca przed nim. Gdy 
Walu ch doręczył Konowalcowi paczkO 
z papierosami, otoczenie Konowalca 
nie dopuściło, by Konowalec papierl)
sy ~ palił, ponieważ obawiano się, ił 
mogą. być zatrute. Baranowski prz&
konany jest, że Waluch jest agentem 
GPU. Tym razem paczka, którą Wa
luch doręczył Konowalcowi, zawiera
ła bombę zegarową., która wybuchła 
wkrótce, gdy Waluch się oddalił. 

Pogrzeb Konowalca odbył się w SI)
botę w RotteJ:;damie. Ponieważ okaza· 
ło się, że Konowalec był obywatelem 
litewskim, na pogrzebie obecny był 

konsul litewski w Rotterdamie. Obec· 
na była również żooa Konowalca, któ
ra przybyła w pią.tek do Rotterdamu. 
Poza tym z Wiednia przybYli dwaj de
legaci ukraińscy, niewymienieni z na
zwiskll.. 

Dla ustalenia wszystkich szczegó
łów zamachu, które mogłyby doprowa
dzić do schwytania mordercy KonI)
walca, policja holenderska skomuni
kowała się z policją niemiecką. i trzech 
przedstawicieli niemieckiej policji po· 
litycznej bawi obecnie w Rotterdamie, 
współdziałajQ.c z policją holendersk~ 

Po kilku chwilach około godz. 12 do 
kawiarni przybył nowy osobnik, wyso
ki brunet i zobaczywszy Nowaka, przy
siadł się do niego. Kelner zwrócił się 
do niego z zapytaniem co zamawia l, 
słysząc, że obaj rozmawiają w niezna
nym języku, zapytał po niemiecku, na 
co otrzymał odpowiedź "ein Pilsner". 
Kelner zauważył, że nowoprzybyły 
gość doręczył Nowakowi pakiet śred
niej wielkości, wyglądają.cy jakby za
pakowana ksią.żka. Po doręczeniu te
go pakietu, który Nowak położył obok 
siebie na krześle, późniejszy przybysz 
haustem wypił piwo i nie zapłaciwszy, 
pożegnał się z Nowakiem i szybko wy
szedł z_kawiarni. Nowak posiedział 
jeszcze chwilę, a następnie, wsuną.wszy 
pakiet do zewnętrznej kieszeni mary
narki, wyszedł z kawiarni, kierując się 
powoli przez Coolsingel z powrotem ku 
swemu hotelowi. 

"Budujelfty polskę Chrystusową" 
Historia Katolickiego Związku Młodzieiy Męskiej (KZMM) 

Katolicki Związek Młodziety Męskiej Dnia 17 września staną w zwartych 
(KZMM), największe zrzeszenie mę:;;kiej szykach tysiące młodzieży KSMM na pla
młodzieży pozaszkolnej w Polsce, jest cen- cu przed szczytem Jasnej Góry. Po krót
trale, krajową diecezjalnych Katolickich kim naobżellstwie nastąpi otwarcie zlotu 
Stowarzysze!'l Młodzieży Męskiej (KZMM) w obecności przedstawicieli władz du
i liczy 4: 703 oddziałów parafialnych z 151 chownych i świeckich. W ciągu dnia roz
tys. członków w służbie Akcji Katolickiej. pocznie się odwiedzanie przez młodzież 

W roku bieżącym mija pierwsze ćwierć- kaplicy Najświętszej Maryi Panny. Na
wiecze zorganizowanej pracy młodziety stępnie poszczególne grupy odprawią dro
katolickiej. Z okazji dwudziestopięciole- gę krzyżową. 
cia KZMM urządza wielki zlot swych . Wieczorem przed szczytem zgromadzą 

' członków, który odbędzie się 17 i 18 wrze- SIę uczestnicy na wielkie widowisko ple
śnia rb. w Częstochowie z udziałem oko- neroWe pt. "Budujemy Polskę Chrystuso
lo 100,000 druhów. wą", które odbędzie się na wałach kla-

'Zlot odbywa się pod hasłem "Buduje- sztoru. Myślą przewodnią. jest budowa
my Polskę Chrystusowa,". Ma on zama- nie Polski Chrystusowej i udział w budo
nifesto,,:ać dątność. młodego katolickiego waniu poszczególnych regionów krajU. 
pokolema .od .walk~ ? n~wa, .Polskę, Po~- G.rupy recytujące wystąpią w strojach re
skę sprawledllwoścl l mlł?ścI .SPOłeczneJ.1 glOnalnych, mundurach organizacyjnych, 

Zarys prograITolu zlotu ]es~ .lU~ oddaw- ubramach robotniczych itd. 
na, opracowany l przedstaWIa SIę nastę- Tłem dla widowiska plenerowego bę-
PU]ąco: dzie wielkich rozmiarów krzy:!: i orzeł, któ-

Rozbójnik czy generał 1 

Gdy zegar na Coolsingel wskazywał 
godzinę 12,15 w połudńie, nastąpiła na·· 
gle eksplozja, wskutek której Nowak 
został rozerwany na kawałki. Eksplo
zja spowodowała również poranienie 
kilku osób, które przechodziły obok 
Nowaka. Policja znalazła wśród zwłok 
paszport N owaka, jak również kwit 
hotelowy, wobec czego natychmiast za
rzą,dzono rewizję w hotelu w pokoju 
nr 104. Rewizja wykazała, że wśród 
bagażów z.abitego znajdował się obfi
ty materiał prop.agandowy ukraiilski, 
z czego wywnioskowano, że zabity był 
zainteresowany w akcji ukraińskiej. 
Dokładniejsze zbadanie paszportu wy
kazało, że jest on sfałszowany. 

Tego samego dnia o godz. ł po pol. J a1i się odbywa wyplata :ioldu i handel bronią w Chinach 
samolotem czeski ch linij lotniczych .. . .. .. 
przybył do Rotterdamu osobnik po- Gra!llca między obu tymI Po]ęclll:m~ Jest I główno?owodzącym jakiegoś korpusu, -

. , . ' _ w Chmach b~rdzo płynna,. a właścI~I.e ~a wcho~Zl do rady wojennej itd. Powstaje 
slada]ą.cy paszport na. naZWIsko Wła I pewnyc~ ~~cmkach ~r~wle wcale Jej me pytame, dlaczego tak jest? Przyczyny te
dysława. Bory, obyw .. czes~~słowac- ma. DZlsleJszr rozb6JOlk, na ,którego gł?- go są różne; do najważniejszych jednak 
kIego. Przybyły udał SIę naJPJerw do wę nalotona Jest cena, nazajutrz zostaje należy to, że nie ma tam jeszcze we wielu 
C!!! _ _ formacjach stałego żołdu wypłacanego 

Gmach parlamenl'lł tm{/ielskiego od 1#:000Jl Tami:lr. 

przez państwo, a wojsko utrzymuje się z 
danin, które samo ścia,ga z mieszkańców 
prowincji, w której stacjonuje. 

Pieniądze dostaje częściowo z głównej 
kwatery, cz~ściowu z handlu amunicja, i 
bronią. teoretycznie zabronionego. Ma to 
miejsce nawet wtedy, ~dy broń ta jest 
sprzedawana bezpośredniemu przeciwni
kowi, z którym właśnie toczy się walkę 
(tzn. w wojnach domowych), Istnieje na
wet pewien utarty Jut system przeprowa
dzania tych transakcyj i polega na tym, 
że żołnierze armii regularnej dostaja, za
miast żołdu pewną określoną ilość ładun
ku, C'l.y też broni, którą zakopują w poło
wie drogi między swoim obozem a nie
przyjaciolskim, po czym oddalają się. Na
stępnego dnia w tych samych miejscach 
znajdują równoważna, sumę pieniędzy, 
pny (,7,ym nie zdarza się, żeby w tym wy
padku k1óraś ze stron oszukiwała. Ten 
rOdzaj. wymienny jest bardzo dogodny, 
gdyż Jednym oszczędza trudu sprowadza
nia ambic.ii , nieraz z odległych stron, dru
gim zdobywania niezbędnych pienię
dzy. 

.~ -

re staną w świetle reflektorów i pochodni 
Widowisku temu przyglądać się będzie u 
podnóża wałów kilkadziesiąt tysięcy mlo
dzie~y z płonącymi świecami w rękach. 

Bezpośrednio po widowisku zostanie 
odprawione na wałach nabożeństwo wie· 
czorne z kazaniem. 

Dnia 18 września, mł(){\zie~ przystąpi 
do Komunii św. Następnie na placu przed
szczytowym odbędzie się uroczyste nabo
teństwo z kazaniem. W nabożeństwie tym 
weźmie udział okolo 100.000 młodziety, -
która złoży uroczyste ślubowanie. 

Pa zawieszeniu w Kaplicy Matki B0-
skiej wotum, jako daru mIodziety, zna
szonej w szeregach KSMM, uformuje się 
olbrzymi pGchód, który przy dtwiękath 
kilkudziesięciu organizacyjnych orkiestr 
ruszy wzdłut Alei Najśw. Maryi Panny, 
Będzie to zapewnie najpotętniejszy pochód 
młodziety w dziełach Polski. 

Przez caly czas zlotu pielgrzymki od· 
bywać się będzie adoracja w kaplicy 
Najśw. Maryi Panny. 

W programie zlotu przewiduje się )10' 
nadto akademię, występy grup regional· 
nych, I ogólnopolskn konkurs ehórów! 
orkiestr KZMM, wystawę propagando,., 
itd. 

SpOdziewany jest w zlocie-pielgrzymce 
udział młodziety z zagranicy. 

Od kilku miesięcy w całym kraju trwa
je, jut przygotowania do zlotu. 

Zlot-pielgrzymka Katolickiego Związ~u 
Młodzieży Męskiej w dn. 1 7i 18 wrześDl& 
będzie potężną manifElstacją młodziety" 
Polsce Odrodzonej. 

NA WROTKArH PONAD DACIiAM 
PARYŻA 

produkuje się te oto tO-letnie dziewcJł 
bez nerwów 




