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Przeciwko t e z m j i i ucieczce kapitałów
wymierzone są nowe przepisy dewizowe

Nr. 99

Uizytn premiero Belsll
w Warszawie

Zupełna zgodność poglądów na zebraniu dyrektorów stołecznych banków dewizowych
WARSZAWA, 27. IV. — W dniu dzi^ejszym odbyło się w Banku polskim ze
branie dyrektorów banków dewizowych,
mających swą siedzibę w stolicy, zwołane
przez przewodniczącego komisji dewizowej
F- Włodzimierza Baczyńskiego, dyrektora
departamentu w ministerstwie skarbu. W
zebraniu tem wziął udział z ramienia Banku
polskiego naczelny dyrektor banku dr.
Leon Barański.
Po zagajeniu zebrania przez p. dyr.
Baczyńskiego zabrał głos naczelny dyrektor
dr. Leon Barański, który w ogólnych zary
sach omówił genezę wydania przez rząd de
kretu w sprawie obrotu pieniężnego z zagra
nicą oraz obrotu zagranicznemi i krajowemi
środkami płatniczemi. P. dyr. Barański
podkreślił, że dekret ten, mający charakter
przejściowy, wymierzony jest przeciwko tezauryzacji i ucieczce kapitałów, niema nato
miast na celu utrudnienia realizacji uzasad
nionych potrzeb życia gospodarczego.
Przeprowadzona dyskusja, w której głos
zabierali pp. W. Fajans, lii. Szereszowski
oraz p. Heiłperin, wykazała zupełną zgod
ność zapatrywań co do współpracy bankowo-

ści polskiej z instytucja emisyjną we wszyst
kich zagadneiniach, jakie mogą się wyłonić
w związku z wprowadzeniem kontroli nad
obrotem dewizami.
Zamykając posiedzenie, p. dyr. Ba

czyński dał wyraz przekonaniu, że zgodność
poglądów banków i Banku polskiego jest
rękojmią sprawnego funkcionowania apara
tu bankowego w kraju. (Dalsze wiadomości
na ten temat zamieszczamy na str. 2).

Czołowe postulaty Państwowej rady zdrowia:

Ukorzenie ministerstwa zdrowia puWzneso
i przywrócenie ustawy antyalkoholowe]
WARSZAWA, 27. IV. — Wczoraj odby
ło się w ministerstwie opieki społecznej
plenarne posiedzenie państwowej naczelnej
rady zdrowia, na którem p. wiceinin. Pie
strzyński złożył sprawozdanie ze stanu zdro
wia publicznego w kraju, a dyrektor dep.
służby zdrowia Adamski sprawozdanie
z działalności sekcyj naczelnej rady zdro

NIESAMOWITE „SANKCJE"
przeciwko zwłokom ludzkim

wia w r. 1935.
Po wygłoszeniu kilku referatów i dy
skusji rada uchwaliła ponownie wniosek
o skupienie wszystkich spraw zdrowia pu
blicznego w Państwde w osobnem minister
stwie zdrowia publicznego oraz wniosek
o restytuowanie pierwotnej ustawy o zwal
czaniu alkoholizmu.

P . PR E M JER KOŚCIAŁKOWSKI I WICEMIN. RACZYŃSKI W BUDAPESZCIE

MED JOLA N, 27. IV. — Przed kilko
dniami zmarł nad jeziorem Como obywatel
angielski. Zw łoki zmarłego rodzina posta
nowiła przewieść do ojczyzny.
Gdy trumnę z ciałem przywieziono na
granicę, francuskie władze celne odmówiły
przyjęcia, kwalifikując je, jako „towar wło
skiego pochodzenia*4 a zatem podlegający
sankcjom.
Zwłoki cofnięto z granicy i wysłano do
Anglji drogą morską przez Genuę.

W . Brytanja nie chce konsula
który jest agentem hitlerowskim
LONDYN, 27. IV. — „Daily Herald44
podaje, że Foreign office powiadomiło nie
miecki urząd spraw zagr., iż nie udzieli swe
go exequatur dr. Bene, który jest głównym
agentem partji narodowo-socjalistycznej na
Anglję, przebywa w Anglji od roku 1935,
zajmując się propagandą hitlerowską na te
renie W. Brytanji. Zadanie jego polegało
na organizowaniu ugrupowań narodowosocjalistycznych wśród niemców’ zamieszka
łych w Anglji. Dotychczas w Londynie nie
było osobnego konsula generalnego niemiec
kiego, a sprawy konsularne były załatwiane
przez kancelarję ambasady.

Premjer Kościalkowski wrócił już do Warszawy po złożeniu wizyty w Budapeszcie Widzimy po po
wyżej w towarzystwie Goemboesa i wiceministra Raczyńskiego przechodzącego przed frontem organizacyj węgierskich zgromadzonych na dworcu w Bufla peszcie

POLICJA ROZPRAWIŁA SIĘ Z CZOŁOWYM GANGSTEREM CHICAGA
Nieuchwytny bandyta miał na sumieniu życie 14 policjantów

CHOROBA KRÓLA EGIPTU

u
Król Fuad I. zachorował ciężko, tek, że lekarze po
ważnie liczą się z możliwością śmierci. Król Fuad (po
prawej) liczy już, 68 lat. Od r. 1922 jest konstytucyj
nym królem Egiptu, przedtem zaś przez 15 lat był
sułtanem.

NOWY JORK, 27. IV. — Z Chicago do
noszą, że policji amerykańskiej udało się
ostatecznie unieszkodliwić najsłynniejszego
obecnie wodza gangsterów chicagowskich,
chińczyka Harryego Gree.
Od kilku miesięcy setki policjantów po
lowały na niebezpiecznego opryszka, kilka
krotnie zdołano go wytropić, dochodziło do
strzelaniny, Harry Gree zawsze wychodził
cało z opresji. W walkach tych ginęli nato
miast policjanci. Gangster chiński ma na
swem sumieniu życie aż 14 policjantów.
Wczodaj trzej agenci policji wkroczyli
do jednej z* potajemnych palarni opium w
chińskiej' dzielnicy Chicago. Tu wśród licz
nych gości znaleźli i Harryego Greena, któ
rego łatwo było poznać po dwumetrowym
wzroście. Mimo oszołomienia używaniem
opium bandyta chwycił za rewolwer i zdołał
uśmiercić jednego z policjantów, padł jed

[

nak zabity serją strzałów w głowę z auto
matycznego pistoletu drugiego policjanta.
Jak się okazało, bandyta nosił na sobie
cienki pancerz stalowy i dzięki temu w
licznych starciach z policją nie odniósł ni
gdy żadnej rany.

Wizyty premjera van Zeelanda
WARSZAWA, 27. IV. — W godzinach
przedpołudniowych min. Beck rewizytował
premjera belgijskiego van Zeelanda, na
stępnie p. premjer van Zeeland złożył wi
zytę p. premjerowi Kościałkowskiemu.
Popołudniu premjer van Zeeland z mał
żonką podejmowany był w resursie kupie
ckiej przez Izbę polsko-belgijską i tow.
przyjaciół Belgji. W przyjęciu wzięli udział
pp. ministrowie Beck, Kwiatkowski, Gó
recki, i i.

Minister J. Beck i premjer van Zeeland po powitani#
na dworcu Głównym w Warszawie

W niedzielę, dnia 26-go kw ietnia pow italiś
my w W arszawie prem jera i m inistra spraw
zagranicznych B elgji p. van Zeelanda.
P obyt prem jera van Zeelanda w Polsce łą
czy się z niedawną wizytą w B rukseli m inistra
Becka, która — jak wiadomo — m iała miejsce
w początkach m arca h. r. Tak szybka rew izyta
przedstaw iciela rządu belgijskiego dowodzi do
bitnie, jak wielką wagę oba państw a — tak Pol
ska jak i B elgja — przyw iązują do wzajem nej
bliskiej współpracy. Dowodzi ponadto, że Bel
g ja ocenia w pełni naszą politykę zagraniczną
oraz w ykazuje tendencje do jeszcze mocniejsze
go zacieśnienia stosunków z Polską.
Społeczeństwo polskie z radością w ita dostojnego gościa. W ita go tak serdecznie, ja k
serdecznie w itany był przez społeczeństwo i
prasę belgijską m inister Beck.
Polska dobrze pam ięta szlachetną pomoc,
udzielaną przez naród belgijski naszym emi
grantom politycznym i bojownikom o wolność
w stuleciu niewoli. Po zlikwidowaniu pow sta
nia polskiego z r. 1830/31 B elgja nietylko udzie
liła naszym powstańcom praw a azylu, ale I
szczerej gościnności, dostarczając tysiącom na
szych rodaków możność zarobkowania, możność
egzystencji. Generał Skrzynecki, a więc jeden
z wodzów powstania listopadowego, przyjęty
nawet został do arm ji belgijskiej i pozostał w
wojsku belgijskiem w charakterze generałalejtnanta. Podobnie było po roku 1863-cim, kie
dy to w Brukseli powstały silne ośrodki pols
kiej myśli niepodległościowej, skąd przez dru
gą połowę X IX rozprzestrzeniały się z organizacyj młodzieży polskiej, studjującej w Belgji,
ideo wolnościowe. Nic dziwnego, że w r. 1914tym Józef Piłsudski tworzył Legjony, z B elgji
do Legjonów przybyło sporo młodzieży pols
kiej.
Na takiej podstawie historycznej wyrosłe
stosunki przyjaźni polsko - belgijskiej z bie
giem lat zacieśniają się stale dzięki licznym
wspólnym cechom politycznym, jakie w latach
ostatnich dają się w yraźnie zauważyć.
Przedewszystkiem politykę Belgji, podob
nie jak i politykę Polski, cechuje pełny re
alizm, zrozumienie rzeczywistego układu sto
sunków, nieprzywiązyw anie wagi do form, lecz
do treści. Położenie geograficzne obydwóch
krajów ma wiele cech analogicznych, czyniąc
tak z Polski jak i z Belgji punkty węzłowe w
układzie stosunków
europejskich.
Obydwa
państw a leżą między mocarstwami antagonistycznemi — ich rozważna polityka jest przeto
ogromnie ważnym czynnikiem stabilizacji po
koju w Europie, polityka która w grze dyplo
m atycznej wtedy tylko w ygryw a swoje atuty,
gdy chodzi o jej bezpośrednie zainteresowania.
Nic dziwnego, że posiadając tak wiele wspól
nych cech politycznych — Polska i Belgja wy
kazują jednolitość poglądów na eaty szereg
kw estyj europejskich, eo między innemi wy
raźnie zaznaczyło się w czasie ostatniej sesji
rady Ligi narodów w Londynie.
Dodajm y do tego trw ającą od wielu lat
współpracę polsko - belgijską na terenie gospo
darczym, która ma wszelkie widoki na rozsze
rzenie zarówno swych ram, jak i zakresu.
Przyjaźń polsko - belgijska jest na moc
nych fundam entach oparta, trw ała i m ająca
wielką przed sobą przyszłość.

W to r c li, d n ia 2 8 k w ie tn ia 1 9 3 6 r .

Uroczyste otwarcie Targów poznańskich
P. min- Górecki zwiedził koleino wszystkie pawilony
Imponujący rozmach tegorocznych Targów
Po dwu dniach zimna i szarugi niedzie
la powitała Poznań uśmiechem słońca,
chwilami tylko lekko przesłonionego chmu
rami. Od wczesnego też rana zapanował na
ulicach miasta nadzwyczaj ożywiony ruch.
Kierował się on przeważnie w stronę Tar
gów. Długi korowód samochodów miejsco
wych, z Warszawy, Śląska. Łodzi i zagrani
cy podążał ku ul. Marszałka Focha, prze
jeżdżając przez Aleję Marszałka Piłsudskie
go, pięknie udekorowaną flagami państw,
uczestniczących w wielkiej rewji przemy
słu. Tą samą drogą kroczyły również pieszo
tłumy publiczności, aby zwiedzić wspania
le Targi oraz wziąć udział w ich uroczystem
otwarciu.
Akt ten odbył się w przepełnionej sali
reprezentacyjnej Targów, gdzie zebrali się
przedstawiciele władz miejscowych oraz ży
cia gospodarczego, którego świętem są do
roczne targi.
Z tradycyjną punktualnością nastąpiło
otwarcie Targów. O godz. 9,30 weszli do
sali: p. minister przemysłu i handlu dr. Gó
recki w towarzystwie Marsz. Senatu Prystora, komisarza gener. R. P. w Gdańsku dr.
Pappe, wicemin. dr. Sokołowskiego oraz wo
jewody pozn. Artura Maruszewskiego, oraz
towarzyszących Ministrowi wyższych urzęd
ników tego resortu: dyr. <3ep. Diettricha
i Wańkowicza, naczelników wydziałów:
Dembowskiego, Łycbowskiego i Sągajłły,
radcy Jackowskiego, dalej Dyrektora In
stytutu Eksportowego Turskiego, dyrekto
ra nacz. Banku G. K. dr. Barysza, dyr. ga
binetu Min. Skarbu p. Martina, radcy Za
lewskiego z M. S. Z., radcy Adama Rosego
z Min. Koln, i Ref. Jlol., generała dr. Iłoupperta i i. Wprowadzili ich Prezydent miasta
płk. Więckowski i dyrektorzy Targów Pozn.
pp. Ropp i Krzyżankiewicz.
Następnie zabrał głos minister dr. Gó
recki, który wskazał na doniosłą rolę, jaką
odegrały Targi poznańskie w życiu przemysłowem Polski, przy niemałem poparciu ca
łego społeczeństwa wielkopolskiego.
Po wygłoszeniu przemówienia p. Mini
ster skierował się w towarzystwie Marszał
ka Prystora, p. Wojewody, prezydenta
Więckowskiego i dyrekcji Targów ku
'drzwiom, prowadzącym na teren Targów
i przeciął tam taśmę przy dźwiękach hymnu
narodowego, poczem udał się na teren, aby
zwiedzić poszczególne pawilony. Na wstę
pie udał się p. Minister ku Salonowi Samo
chodowemu, na lewo od ■wyjścia z sali, co
wywołało wesołą panikę wśród kilkunastu
fotoreporterów i kinooperatora, którzy w
przekonaniu, że zwiedzanie Targów rozpocznio się — jak zwykle — od Pałacu Targowe
go, zajęli wygodną, „zgóry upatrzoną pozy
cję" na schodach, wiodących ku temu Pała
cowi. Zmiana trasy pomięszała im szyki,
począł się więc gwałtowny wyścig za orsza
kiem p. Ministra, aby jednak uchwycić mo
ment wkraczania Dostojnego Gościa i jego
otoczenia na teren Targów.
Ogromna hala, która w czasie PWK
była siedzibą ciężkiego przemysłu, obecnie
oddana została na pomieszczenie Salonu Sa
mochodowego. Rozmieszczono tam wielką
ilość nowych, lśniących świeżością wozów
samochodowych większych i mniejszych,
przeważnie o najmodniejszych a zresztą

i najpraktyczniejszych linjach opływowych,
dalej autobusów, wozów ciężarowych itd. P.
Minister przeszedł przez całą halę, zatrzy
mując się jedynie na chwilę przy stoisku
Państwowych Zakładów Inżyniorji, które
wystawiły m. i. zgrabny autobus jasne żół
tego koloru.
Po zwiedzeniu przez p. ministra Góre
ckiego i wszystkich innych gości — salonu
samochodowego rozpoczęła się długa, bo
przeszło dwugodzinna wędrówka po licz
nych pawilonach targowych. Dzięki rozmia
rom tegorocznych targów chcąc zamknąć w
krótkich dwuch godzinach czasu zwiedzenie
całości, trzeba było szybko zapoznawać się
z poszczególnymi stoiskami. Jednakże p.
min. Górecki dla każdego prawie wystaw
cy znalazł chwilę uwagi, skrzętnio zaś wy
łapywał te fragmenty targów, w których
wybijały się eksponaty bardziej wartościo
we, czy swoją nowością i znaczeniem pionierskiem, czy też ważnością dla bieżącej
chwili gospodarczej w kraju. A że targi te
goroczne faktycznie zawierają dużo takich
eksponatów oficjalna grupa towarzysząca
panu ministrowi zatrzymywać się musiała
raz po raz na dłuższe postoje.
To jest już pierwszy sukces targów.
Dalszą ich cechą charakterystyczną, to
większe skupienie stoisk. Tak wielkich Tar
gów w Poznaniu jeszcze nie było: Cały me
traż zajęty. Nadmiar zgłoszeń (jak np. w
pawilonie rzemieślniczym) zmuszał do ogra
niczania miejsca dla poszczególnych wy
stawców. Stąd tembardziej uwypuklał się
charakter handlowy całej imprezy. Nie jest
to jednak równoznaczne z obniżeniem stro
ny dekoracyjnej, zewnętrznej, przeciwnie
postęp
techniki
dekoracyjnej
poczy
nił znaczne postępy, stwarzając z targów
i pod tym względem imprezę nawskroś uda
ną. W konsekwencji tego zanikły, już bez
powrotnie, stoiska o cechach kramnych, co
jeszcze obserwowaliśmy w roku ubiegłym.
Dziś na czoło wybija się zewnętrzna solid

Zarządzenia przeciwko
Ogłoszony został dekret Prezydenta
Rzeczypospolitej oraz rozporządzenie wyko
nawcze ministra skarbu, WPROWADZA
JĄ CE PRZEPISY W SPRAW IE KON
TROLI OBROTU PIENIĘŻNEGO Z ZA
GRANICĄ ORAZ OBROTU ZAGRANI
CZNEMI I KRAJOW EMI ŚRODKAMI
PŁATNICZEMI.
Przepisy powyższe oparte są na nastę
pujących zasadach:
Utworzona została KOM ISJA DEW I
ZOWA, jako organ wykonywujący rzeczo
ne przepisy. Komisja ta, która już z dniem
dzisiejszym rozpoczęła sw’e czynności, po
siada kompetencje w zakresie udzielania ze
zwoleń na dokonywanie czynności zabronio
nych lub ograniczonych omawńanemi prze
pisami.
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— Jak się masz, Edek! poczciwy jesteś,
ześ zajrzał! — wykrzyknął Jędrek, wyciąga
jąc ku przybyłemu obie ręce.
Tamten wcisnął w oko uparcie wypada
jące szkiełko i zeszedłszy sztucznie elastycz
nym krokiem z werandy, skłonił się wytwor
nie przed panią domu.
— Proszę mi wybaczyć najazd o takiej
porze... nie wypada, absolutnie nie wypada...
eliciałem się zatrzymać w podwórzu, ho mam
interes do Jędrka, ale mi powiedziano, że
jest na śniadaniu...
Pani Molicka bardzo serdecznie uścisnę
ła dłoń gościa.
— Ależ, panie Edwardzie! takie cercmonje między bliskimi sąsiadami! Czy pan nie
wie, jak bardzo nam jest zawsze miło pana
widzieć?
Edward Rolski skłonił się, chciał odpo
wiedzieć — monokl wypadł mu z oka. Nim
go zasadzi, Jędrek gwałtem pociągnął go do
stołu.
— Siadaj, napijesz się kawy.
— Dziękuję, jestem po śniadaniu.

Maksymalnie 500 z ł
można zabrae ze sobą zagranicę

WARSZAWA, 27. IV. W uzupełnieniu
wiadomości, dotyczącej dekretu, wprowadza
jącego kontrolę dewiz, dowiadujemy się, że
rozporządzenie wykonawcze, które równocześ
nie zostało ogłoszone, przewiduje m. in„ że
obywatele polscy, udający się zagranicę, hęd.- mogli n« podstawie paszportu zagranicz
nego nabywać w Banku Polskim względnie w
którymś z banków dewizowych; .i ;ta tych ban
ków będzie ogłoszona w najbliższym czasie
v/ „Monitorze Po’skiit»‘‘ waluty obce na suinę
do 50G zł bez żadnych zezwoleń i ograniczeń.
O ile dana osoba potrzebowałaby wywieźć
walu* na większą sumę niż 500 zł, musi uzy
P. minister Górecki odwiedził kolejno skać zezwolenie władz.
wszystkie pawilony, a po skończeniu odje
W poważnych sferach gi. Idowych przyję
chał do Bazaru na obiad wydany przez Izbę te zostało ostatnie zarządzenie rządu z duprzymysłowo-handlową.
żem zadowoleniem. Zwracają przytem uwagę,
że zarządzenie to położy wreszcie kres wiel
kiej spekulacji, jaka w ostatnich dniach roz
panoszyła się na terenie Polski. Dla ilustracji
ogromu tej spekul. przytaczają cyfry. Cyfry’ tc
stwierdzają, że przed spekulację Bank Polski
sprzeda* dewiz i walut zagranicznych mniejwięcej na sumę od J do 1,200 miljona zło
tych dziennie, w ostatnich dniach zaś, t. zn.
spekulacji walutowej
w okresie panoszenia się spekulacji suma, ta
Zezwolenie wymagane jest w’ szczegól wzrosła od 4—7 mil jonów złotych.
ności przy nabywaniu walut zagranicznych,
przy wywozie ich i przekazywaniu zagrani
Skład komisji dewizowej
cę, przy stawianiu do dyspozycji cudzoziem
WARSZAWA, 27. IV. — Powołana na
ców wszelkich środków płatniczych oraz
przy udzielaniu cudzoziemcom kredytów zasadzie dekretu Prezydenta Rzplitcj w
lub. poręki za spłatę tych kredytów. Zezwo sprawie obrotów z zagranicą oraz obrotów’
lenia wymaga również handel zlotem, wy zagranicznemi i krajowemi środkami płatniczerai komisja dewizowa rozpoczęła swe
wóz oraz przywóz jego z zagranicy.
w gmachu Banku polskiego.
Handel zagranicznemi środkami płatni- pracePrzewodniczącym
komisji mianował mi
czemi prowadzić mogą jedynie Bank Polski nister skarbu dyr. departamentu
obrotu
oraz upoważnione przez ministra skarbu pieniężnego Włodzimierza Baczyńskiego,
przedsiębiorstwa bankowe (banki dewizo
przewodniczącego z ramienia Ban
we), których lista została ogłoszona w dniu zastępcą
ku
polskiego
został dyr. Zygmunt K arpiń
dzisiejszym w Monitorze Polskim.
ski. Ponadto w skład komisji weszli z ra
. Należności od zagranicy z wszelkich ty mienia min. skarbu naczelnik wydziału Le
tułów, w szczególności za sprzedane zagra wicki, dr. Mantel, z Banku polskiego zaś
nicę towary, powinny być zaofiarowane do zastępca dyr. Mierzyński.
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ność handlowa, specjalizacja, jako widomy
znak postępu produkcji krajowej. Coraz
większa jej standaryzacja. Te cechy podpa
trzyliśmy na targach nie tylko na stoiskach
producentów wielkofabrycznych, ale i wśród
mniejszych wystawców, ba, nawet w tak
zindywidualizowanej produkcji jak pro
dukcja rzemieślnicza.
Niejednokrotnie przystawać musieliśmy przed stoiskami wystawców znanych
nam od szeregu lat, jako stałych klijentów
Targów Poznańskich. Nie nuży to jednak
zupełnie. Pozornie rzeczy znane od lat,
a jednak za każdym razem inne. Tu stwier
dzić było można postęp różnorodności pro
dukcji, coś nowego, coś nie znanego; — tam
stwierdziliśmy, że nasz stary znajomy wy
stąpił w tym roku okazałej, z większym roz
machem, stwierdzając widoczny rozwój i po
prawę swej placówki. Czyż nie dowód to do
cichej radości! Krzepniemy zatem gospo
darczo: produkcyjnie i handlowo. Daj Boże
zatem dalszych lat spokoju, byśmy tak da
lej mogli pozytywnie pracownć. To narasta
nie w siły gospodarcze, zawiera aż nazbyt
widoczny duży podmuch romantyzmu. Jakżeś to nam starczy, za pozornie wielkie, zdo
bywcze programy polityczno - historyczne
eksytującc dziś masy gdzieindziej! Nara
stać w silę produkcyjną i widzieć widome
znaki tych zdobyczy to duża radość wycho
wawcza i twórcza. Wsłuchajmy się zatem
dobrze w rytm tegorocznych największych
dotychczas Targów poznańskich, a wycho
dząc z nich pokrzepmy, może nieraz zwątpiałe i zniechęcone już, dusze.
Oto ogólne, w pierwszej gorączce dnia
otwarciu, podchwycone refleksje.

skupu Bankowi Polskiemu lub uprawnio
nym przedsiębiorstwom bankowym.
CUDZOZIEMCY MOGĄ POSIADAĆ R
RACHUNKI (RACHUNKI ZAGR.) TYL
KO W BANKACH DEWIZOW. Rachunki
te mogą być w'olnc lub zblokowane w zależno
ści od pochodzenia sum na rachunku i od
warunków dysponowania temi sumami. —
Dyspozycje z rachunków wolnych na rzecz
obywateli polskich, jak również przelewy z
tych rachunków na wszelkie inne rachunki
zagraniczne, nie podlegają żadnym ograni
czeniom, natomiast dyspozycje z rachunków
zablokowanych zawsze wymagają zezwole
nia.
Świadczenia pieniężne, wymagające w
myśl dekretu i rozporządzeń wykonawczych
zezwolenia, mogą być na żądanie właścicie
la i na żadanie wierzyciela wpłacone w rów
nowartości w walucie krajowej do Banku
Polskiego lub banków dewizowych na ra
chunek zablokowany wierzyciela.
Dla w’szelkieh obrotów i rozrachunków’
w zagranicznych środkach płatniczych obo
wiązują kursy banknotów lub dewiz giełdy
warszawskiej, W' braku zaś notowań giełdo
wych — kursy Banku Polskiego, ogłaszane
w Monitorze.
Pozatem przepisy definjują pojęcia
środków’ płatniczych, handlu zagranicznemi
środkami płatuiczemi, cudzoziemca i Ł d.

— Powtórzyć, nie zawadzi — nalewał
mu.
Przybyły się bronił.
— Nie mogę... nie wolno mi... muszę uwa
żać... — mimo-woli popatrzył na swoją wy
prężoną, do niemożliwości wyprostowaną po
stać, zdradzając — niestety! — wyraźną
tendencję do zaokrąglania się w okolicach
pasa.
Jędrek to spojrzenio pochwycił.
— Acli głupstwo! talja jak u panny!
okręcił go na miejscu, chcialbym taką mieć
Zresztą po takim spacerze...
— No lak, to prawda... ja od samego
rana konno... naczczo parę godzin... widać
było, że go zapach kawy nęci. Jędrek gwał
tem usadził go na krześle.
— No no, nie certuj się... pij! A gdzieżojciec? obejrzał się. Korzystając z znmięszania wywołanego przybyciem sąsiada, l i 
czony wymknął się cichaczem.
Pani Molicka wyruszyła ramionami.
— Gdzież ma być? przy swoich roba
kach !
Ilorrihile dictu! dobrze, że tej herezji
nic słyszał biedny ontomolog.

— Niema pan pojęcia, panie Edwar
dzie, jaki się dziki zrobił — zwróciła się do
Rolskiego — poprostu od ludzi ucieka! Cały
dzień by siedział tylko z tymi swoimi roba
kami! Ale niechżeż pan pi je! Podsunęła mu
świeże bułeczki.
— Któżby się opad? odpowiedział z
westchnieniem stary kawmler, pani dobro
dziejka jest jak ta... ta... jakże się to nazy
wała? co to śpiewała i ludzie się o skały roz
bijali?
Niewiadomo, który z obecnych byłby tę
literacką zagadkę rozwiązał — z drugiej
strony domu doleciał nagle warkot zajeżdża
jącego samochodu. Wszyscy zerwali się na
nogi i wykrzyknęli zgodnym, zdumionym
chórem.
— Samochód? tutaj?
— To chyba pierwszy raz, powiedziała
pani Molicka, a Jędrek dodał:
— Chyba jakieś desperaty... po tym ka
wałku od szosy... winszuję!
W tarasowych drzwiach ukazał się bar
dzo zalterowany stary Walenty.
— Proszę pani dziedziczki...
—- Kto to przyjechał? wykrzyknęli jed
nocześnie matka i syn.
Walenty nie zdążył odpowiedzieć. Za
chwiał się nagle i odleciał na bok z taką si
ła, że tylko rozpaczliwe uchwycenie się fu
tryny uchroniło go od upadku. Przez uwol
nione w ten sposób przejście wypadł na ta
ras jakiś huragan — tęąba powietrzna w
granatowym, szkolnym mundurku.
Na głowie owej zjawy wichrzyły się nie
sforne Kasztanowate włosy, w ruchliwej
twarzy płonęły jak żużle olbrzymie czarne

oczy, olśniewające zęby błyszczały w wpół
otwartych czerwonych ustach.
Zjawisko przechyliło się przez balustra
dę tarasu i wywijając trzymanym w ręku
beretem zaczęło krzyczeć jasnym, dziewczę
cym głosem.
— Jestem! jestem! Zdałam! Skończy
łam!
Jak burza spadla między zebranych,
rzuciła się na szyję pani Molickiej, uściska
ła Jędrka — na widok Rolskiego stanęła jak
wryta.
Stary kawaler wpatrywał się w nią ol
śnionym, zachwyconym wzrokiem. Wy padly
z oka monokl kołysał się melancholijnie na
czarnym sznureczku, okrutnie sportowy kra
wat zjechał na bok, — nie zauważył an> jed
nego ani drugiego. Po pewnej chwili nachy
li! się ku pani Molickiej i poprosił szeptem:
— Może mnie pani raczy przedstawić.
— Przedstawić! przecież ją pan zna od
dziecka! Nie poznał pan Janki?
— Panna Janka! To panna Janka!
Nigdy bym jej nie poznał! Rok jej mc wi
działem... i tak się zmieniła! Co s \ - z niej
zrobiło!
Krygował się i uśmiechnął, w iskał w
oko nieposłuszny monokl, prężył drobną fi
gurkę. Janka dygnęła po pensjom, rsku. obejrzała się dokoła.
— A gdzie tatuś?
Pani Molicka znowm wzruszyła ramio
nami.
— Jak zaw’sze... z robakami:
(Ciąg dalszy nastąpi)
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Polska w przekroju
N a b o ż e ń stw a w r o c z n ic ę ś m ie r c i
dań o radjoaparaty* i pomoc materjalną. Ofiar
śp . M a r sz a łk a J . P iłs u d s k ie g o
ność radjosłuchaczy w tym miesiącu wyrażę
J.Em. ks. Kardynał A. Rakowski, arcy się cyfrą 1G5 przekazów pieniężnych i 8 ‘
biskup Metropolita warszawski wydał ks.ks. paczek.
Proboszczom i Rektorom Archidiecezji roz
,W marcu do dnia 17-go było listów 234
porządzenie, żeby w roku bieżącym w dniu w czcm 222 pismach chorzy komunikował
12 maja, jako w rocznicę śmierci śp. Mar swoje wrażenia i uwagi na marginesie wy
szalka J. Piłsudskiego, było odprawione na głaszanych poge ’.„nck. Dary radjoprzyjació
bożeństwo żałobne w katedrze św. Jana w wynosiły 170 przekazów.
W arszaw ie o godz. 10 rano, a we wszystkich
kościołach parafjalnych archidiecezji o godz.
9 rano. Nadto, stosowmie do życzenia władz
rządowych, Jego Eminencja polecił, żeby w
dniu tym o godzinie 20 m. 45 odezwały się
dz wony i biły do godziny 21-ej. (Kap)

Ze sportu

R a d jo d o n o s i o spadk u
Z W arszaw y donoszą: Na oryginalny spo
sób odnalezienia zaginionej spadkobierczyni
wpadl jeden z pomysłowych adwokatów w
W arszaw ie. Mianowicie ,zamożny przemysło
wiec śp. Stanisław Hessel zapisał szczodry le
P o g o ń p r z e g r y w a n ie z a słu ż c n ic
gat bratanicy swej p. Janinie Łuczyńskiej, z
n.
w K r a k o w ie
którą oddawna stracił kontakt i nawet nie
,W Krakowie Wisła odniosła szczęśliwe przt
zna' miejsca jej zamieszkania.
duże^
Frowadzący postępowanie spadkowe a- zwycięstwo nad lwowską Pogonią w sto
dwokat, porozumiał się z dyrekcją Polskiego sunku 2:1 (1:0). Mecz nie stał na wysokim
Stu
Rad ja, które nadało stosowny kom unikat przez poziomie. Do przerwy drużyną lepszą była
W
tab
stołeczną rozgłośnię. Skutek był niespodzie Wisła
prowadzi w
wanie szybki. Już nazajutrz adw okat otrzymał W a r sz a w ia n k a p r z e g r y w a z R uchem sła bez straty (
list od poszukiwanej.
O: 3
ma jeden punkt sti
- -*■ —
jem
y poniżej:
W Wielkich Hajdukach wobec 5 tysięcy
W p isy d o s z k ó ł p o w s z e c h n y c h
gier
sl. pkt. st. br.
widzów
odbył
się
mecz
ligowy
pomiędzy
o
n a G órn ym Ś lą sk u
O
Wisła
G:0
5:1
Warszawianką a Ruchem. Zwyciężył Ruch
3
Ruch
3:1
7:3
W dniach 27, 28 i 30 kwietnia oraz 1 i w stosunku 3:0 (0:0).
o
Legja
O
4:3
4:2
2 maja br. odbędą się na terenie woj. śląskie
o
*ł.O
S e n sa c y jn a p o r a ż k a W arty
Ł. K. S.
O
a:a
5:3
go ostatnie przed terminem upływu konwrencji
Rozegrane w niedzielę na boisku War
3
3:3
5:6
Warszawianka
genewskiej wpisy do szkół powszechnych.
3«•»
2:4
3:4
Pogoń
Czynniki niemieckie na Śląsku dokłada ty zawody o mistrzostwo Ligi pomiędzy
a
Dąb
2:4
3:4
ją wszelkich starań, by wpisy do szkół mniej benjaminkiem Ligi Dębem (Katowice) a
* ao
2:4
Garbarnia
4:3
szościowych niemieckich wypadły jaknajlepiej. W artą zakończyły się sensacyjną porażką
o
W
arty
1:2
(0:1).
W
arta
przegrywając
na
a
2:4
5:7
W
arta
.W tym celu rozw ijają one od dłuższego już
oa
Śląsk
1:5
2:7
czasu niezwykle wytężoną akcję propagan własnem boisku do ostatniej drużyny w tadową w terenie, zwianą popularnie „Kleinarbeit“, t. zn. bezpośredniem i indywidualnem
wpływaniem na zainteresowanych rodziców da
S o b k o w ia k —— „ W ir sk i“ ——C h rostek — W o ź n ia k ic w ic z —— S ip iń sk i
mego dziecka. Szczególnie dużą aktywność wy
C h m ielew sk i — S zy m u ra — P iła t
kazują w tej dziedzinie niemieckie organiza
P o z n a ń z d o b y ł 4 m istrzo stw a , Ł ód ź 2 , K r a k ó w i Ś lą sk p o 1
cje kobiece oraz niemieckie komitety szkolne
IV niedzielę wieczór zakończone zostały w Ło mistrzostwo w. o. spowodu wycofania się Polusa.
przy szkołach mniejszościowych.
W aga lekka; Wóźniakiewi.cz (Łódź) również
Mir... tego rodzaju akcji czynników nie dzi trzvdniowe mistrzostwa bokserskie Polski, które
mieckich panuje w kołach polskich na Śląsku w swoim przebiegu bvlv b. burzliwe i doprowadzi w. o. zdobył tytuł mistrzowski spowodu braku prze
ły w sobotę do wycofania się drużyny warszawskiej ciwnika.
przekonanie, że tegoroczne wpisy wykażę wię niezadowolonej
z orzeczeń sędziowskich. Skutkiem
Waga pólśrednia: Sipiński (Poznań) pokonał
kszy jeszcze, niż dotąd procent zgłoszeń do tego finały wiele straciły na wartości, a dwa mi Ostrowskiego
(Łódź),
szkół polskich. (ZAP)
strzostwa przypadły walkowerami. Wyniki poszcze
H aga średnia: Chmielewski (Łódź) wygrał

WISŁA BEZ STRATY PUNl
Warta przegr

JUŻ MAMY NOWYCH MISTRZÓW BOKSERSKICH

gólnych walk bvłv następujące:

D r a m a t w ż y d o w sk im szp ita lu o b łą 
Waga musza.- Sobkowiak (Poznań) pokonał na
kan ych
punktv swero kolegę klubowego Koziołka.
Waga kogucia.- ,,Wirski“ (Poznań) wygrał na
Na dozorczynię w zakładzie żydowskim
punktv
z Krzemińskim (Pomorze).
dla obłąkanych „Sofjówka“ w Otwocku na
W aga piórkowa; Chrostek (Kraków) wygrał
pad! jeden z pacjentów zachodząc ją ztyłu,
chwytając za głowę i przewracając na podło
gę. Inni umysłowo chorzy zbiegli się i za
M istrzo stw a A k la s y
częli dozorczynię maltretować, kopiąc ją i
W dalszm ciągu rozgrywek piłkarskich o
bijąc. Na krzyk dozorczyni zbiegł się perso m istrzostw o A-klasy odbyły sic w Poznaniu
tylko dwa spotkania. Rezerwy W arty, dosko
nel szpitalny) i z trudem wyrwał napastowaną nale
usposobione rozgromiły wprost kościańs
z rąk warjatów. Nadmienić należy, iż ze wzglę ką Un.ję, w ygryw ając mecz z dwucyfrowym
dów oszczędnościowych w szpitalu tym na w ynikiem 12:1 (7:0). Zdobytemi bram kam i po
stu warjatów przypada jedna dozorczyni. — dzielili sią G endera i Nawrot, którzy w raz z
Przybylskim tw orzyli świetną trójką napadu.
Smutne są skutki tej oszczędności!
Również Radojew ski na prawym skrzydle wy
M iljon z ło ty c h id z ie n a m a r n e ...
Z Olkusza donoszą: Przed trzema laty roz
poczęto budowę 11 km. odcinka kolei Szcza
kowa — Bukowno, mającego na celu zbliże
nie powiatu olkuskiego z Krakowem, a głów
nie dla tańszego przewozu węgla z Krakow
skiego Zagłębia Węglowego w olkuskie! i micrhowskic.
I o całkowitem wykonaniu robót ziemnych
i mostów kolejowych kosztem miłjona zło
tych, dalszą budowę całkowicie wstrzymano
*. • lecic r. 1935. Dalsze roboty miały być pro
wadzone przez Ministerstwo Komunikacji. —
Idzie więc o położenie szjln i złączeń kolejo
wych. Roboty te, chociaż mogłyby być ukoń
czone w ciągu miesiąca, od roku nic ruszyły
z miejsca.
W ykonane w piaszczystej glebie nasypy
■niszczeją, skarpy zaś ich, przeważnie nieubezpieczone, rozsypują się i włożony w budowę
tej linji miljon złotych może iść na marne.
Bezrobotni z powiatu olkuskiego czekają
na uzyskanie pracy przy dalszej budowie tej
Hnji.
R ad jo d la c h o r y c h
Zainicjowana przez ks. kapelana Michała
Rękasa akcja charytatywna pod nazwą „Ra
djo dla chorych11 cieszy się coraz większem
powodzeniem słuchaczy. Świadczy o tern cho
ciażby ożywiony ruch korespondencyjny. Dzie
siątki i setki listów nadchodzi do Rozgłośni
{.wowskiej w tych sprawach. W styczniu było
»cii 4G5, w czem 390 listów w sprawie ideologji
apostolstwa chorychti rozmów radjowych oraz
listowych z chorymi, przyczem nadeszło 187
nowy ch zgłoszeń chorych do apostolstwa. Po
dań o doraźną pomoc m aterjalną wpłynęło
w tym miesiącu 75, przyczem przekazano do
Rozgłośni Lwowskiej 154 przekazy i 112 pa
czek, (ofiar i podarunków) na ten cel od radj osi ucha czy.
W lutym listów było 453, w tom 334 oma
wiających sprawy* ideowo-radjowe i 119 po-

kazał dobrą formą. Po pauzie Naw rot nie wy
zyskał karnego. U nja zdobyła honorową bram 
ką z karuego. Sędziował dobrze p. Jachczyk.
Legia g ra ła po południu z Koroną na jej
boisku i w ygrała, jak sią można było tego zgory spodziewać wysoko gdyż w stosunku 5:1

walkę w 2-gietj rundzie z Kurką (Śląsk), który się
poddał.
JKaga półciężka; Szymura (Poznoń) pokonał
na punkty Pietrzaka (Łódź).
Waga ciężka; Piłat (Katowice) zwyciężył przez
techniczny k. o. z Klodasem (Łódź).
(4:1). B ram ki uzyskali: Klim czak 2, Bilewicz
i M ikołajew ski po 1.. Jed n a była samobójcza.
K orona uzyskała bram ką z karnego. Była to
zarazem pierw sza bram ka, którą L egja w wio
sennych rozgryw kach straciła. — Oliinpja,
k tóra je st w dalszym ciągu zawieszona w p ra
wach członkowskich oddała punkty walkowe
rem K PW . (Poznań) HCP. m iał grać przed
południem z KPW . Poznań). Ponieważ Stadjon M iejski zająty był przez hokeistów, HCP.
odwołał mecz, przekładając go na 3 m aja, co
wywołało wielkie niezadowolenie, jak nam do
noszą, w Ostrowie. Miejscowa Otrovia goszcząc
Polonją z Leszna m usiała sią zadowolić skrom 
nym wynikiem rem isow ym 1:L

wodny wysięk z błony śluzowej ste,
poza właściwością regulowania cz\
kiszek, powoduje jeszcze tworzenie się k,
sów solnych w żołądku. Te procesy ułatwia
ją trawienie, usuwają zbyt wielkie ciśnienie
w okolicach żołądka, usprawniając równo
cześnie opróżnienie kiszek. Do swoich badań
używał prof. Boggian wysięku śluzowego
ślepej kiszki młodych zwierząt, dając cho
rym przez 8—10 dni codziennie po 30—40
kropli tego -wysięku.
Prof. Boggian wysuwa twierdzenie, że
ślepa kiszka tak zupełnie zbyteczną nie jest,
posiadając właściwości, których dodatnie
działanie udowodnił profesor w swoich eks
perymentach naukowych.
M yszy a k o sm ic z n e p r o m ie n ie

Od kilku lat toczy się duży spór w związ
ku z zagadnieniem, czy tak zwane promie
nie kosmiczne, dochodzące nas z zaświatów,
mają pewien wpływ na życie oraz na powo
dzenie w bytowaniu istot żyjącycb. Spór
ten nie daje spokoju tak uczonym, jak i lai
kom, wywołując więcej lub mniej udane
rozprawy, dysputy, publikacje, doświadcze
nia i badania. Jeden z amerykańskich ba
daczy cliowa już od kilim lat w opuszczonej
a położonej kilka tysięcy metrów pod po
wierzchnią ziemi — kopalni — kilka generacyj myszy, obserwując ubarwienie włosów,
oczu, tryb życia tycli myszy itp.. Równocze
śnie część tej samej generacji myszy chował
na powierzchni ziemi w normalnych warun
kach.
Bardzo długie i żmudne obserwacje i
badania wykazały, że nie zachodziła nigdy
i w żadnym wypadku miedzy całkowicie izolowanemi myszami, żyjącemi tak głęboko
pod ziemią, a myszami na powierzchni zie
mi —■żadna różnica. Stąd wniosek, że skoro
promienie kosmiczne nie oddziaływują na
myszy, to tern mniej może to mieć miejsce
z ludźmi.

Opowieść o awanturniczych przygodach trzech muszkieterów

30) D fArtagnan uznał radę pana de Trcv ille za zupełnie słuszną i natychmiast za
wiadomił trzech swych przyjaciół, że trzeba
wykruszyć w podróż. Zebrali się wszyscy czte
rej u Athosa.. „Ułóżmy plan wojenny powie
dział Porthos. — Gdzie jedziemy?11 „Do Ca
lais, bo stam tąd odchodzą okręty do Anglji.
Nie możemy zrobić kopij listu, ho jest on
tajemnicą, więc ja zatrzymuję go przy sobie
— mówił d ‘Artagnan. — Mam go tutaj w kaf
tanie, zaszyty pod podszewką. Jeśli padnę —

bo pewno będą nas śledziić i starać się utrud
nić drogę — jeden z was weźmie list i pojedziccic dalej. Któryś musi dotrzeć do Lon
dynu. Tutaj, w tym wrorcczku jest 300 sztuk
złota. Dostałem je od pani Bonacieux na po
dróż, bo my, jak zawsze, nie mamy nic. Każ
dy z nas weźmie po 75. Jesteśmy bogaczami11
„Mówisz — jak urodzony wódz! — zawołał
Athos — jesteś zresztą wodzem naszej wy
prawy*: i zobowiązujemy się eo do joty wypełpeinić twój plan. Zwracam tylko uwagę, że

musiiny się starać, aby jak najmniejszą uwa
gę na siebie zwracać. Oficjalnie jedziemy poprostu na urlop. „Tak — dodał Aramis —
ale inie zawadzi dobrze uzbroić naszych słu
żących, a i samym nie zapomnieć o pistole
tach11... W parę godzin później, po tej ra
dzie wojennej, mała kawalkada czterech musz
kieiterów i czterech uzbrojonych w muszkiety
ich służących wyruszyło w pełną przygód po
dróż, wyjeżdżając z Paryża do Saiint - Denis.

ualne zdjęcia ze świata

r Jł (Y
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Natychmiast w przywróceniu obowiązkowej siu żby wojskowej w Austrii p kanclerz Schuschnigg
stąpił do organizowania należycie zaopatrzonego lotnictwa Samoloty zamówiono w Italii i w Anglji.
o,
,)owyżej kanclerza podczas inspekcji na lot nisku wiedeńskim. — Na drugicm zdjęciu widzimy
itów 1umuńskick. zdążających do koszar w Buka reszcie, niosąc cały swój dobytek w charakterystyce.

i nych skrzyniach drewnianych.

Zmotoryzowana armja północna
ruszyła na Addis-Abebę

stanęli przed sądem apelacyjnym
WARSZAWA, 27. IV. — Rozprawa
apelacyjna przeciwko pomocnikom za
machowców na śp. min. Pierackiego rozpo
częła się w dniu wczorajszym.
Po stwierdzeniu personaljów i zała
twieniu czynności wstępnych sędzia Kramer
omawiał motywy wyroku sądu okręgowego
a następnie zreferował skargi apelacyjne
złożone przez oskarżonych My hala i Malucę
osobiście oraz przez adwokatów Hankiewic.za, Szłapaka, Pawenckiego i Korbowego
W’ imieniu pozostałych oskarżonych.
Przed wysłuchaniem dodatkowych wy
jaśnień ze strony oskarżonych sąd ogłosił
postanowienie oddalające wnioski obrońców
M’ przedmiocie zezwolenia aresztowanym
używania języka niskiego. Następnie prze
wodniczący zwrócił się kolejno do wszyst
kich oskarżonych, którzy jednak odmawiają
zeznawania w języku polskim z wyjątkiem
Myhala i Malucy. Oskarżony Myhaj oświad
czył, że niema nic do dodania do tego co już
powiedział w sądzie okręgowym oraz, że pod
trzymuje swoją skargę apelacyjną. Oskar
żony Malnca również podtrzymuje to, co na
pisał w skardze apelacyjnej a ponadto wy
jaśnia szereg swych zeznań złożonych bądź
śledztwie, bądź w czasie przewodu sądowego
w tym sensie, że nie eliciał niemi obciążać
współoskarżonycb w tym procesie i jeżeli
wyrażał pewne podejrzenia co do nich, to
tylko na podstawie osobistych wrażeń a nie
z przekonaniem.

Stolica Abisynji zostanie zajęta lada dzień

W związku z temi wyjaśnieniami oskar
żonego Malucy prokurator Żeleński, jak
również obrońcy zadali oskarżonemu sze
reg pytań.
Rozprawę o godz. 16,40 przerwano, od
raczając posiedzenie do jutra do godz. 10
rano.

PARYŻ, 27. IV. Według informacyj
Havasa z Dessie, ofenzywa na Addis-Abebę
rozpoczęła się. Straże przednie, złożone z
wojsk erytrejskieb posunęły się już o 100
km. naprzód. Główne siły włoskie opuściły
Dessie dzisiaj o świcie. Są one całkowicie

M arsz z D e ss ie ju ż r o z p o c z ę ty

PARYŻ, 27. IV. Havas donosi w depe
szy z Rzymu, iż według informacyj ze źró
deł miarodajnych wojska włoskie, skoncen
trowane w Dessie rozpoczęły dziś marsz w
kierunku południowym.
M arsz. B a d o g lio o str z e g a e ljo p ó w
p r z ed n is z c z e n ie m d ró g

na terenie Rzeszy Niemieckiej
■ —
27'
~ ”Neue WeRbUne** zam ieszcza a rty k u ł, ilu stru jąc y n astro je wsi nie
mieckiej, które, odrzuciwszy wszelką przesadę, są mimo wszystko wiele mówiące. Wiadomości
cytowane w tym arty k u le brzm ią następująco:
„W ostatnich.czasach w wielu m iejscowościach doszło do szeregu zaburzeń i wykroczeń ze
striiny chłopów niemieckich. W e F riedrichskoog nocą napadnięto dowódcę miejscowej sztur1’° bV° mu wszystkie szyby w domu m ieszkalnym i zdemolowano wnętrze m ieszkania.
W Alehtedorf rozklejono odezwy z pogróżkam i w stosunku do narodow ych socjalistów. P oli
cja m usiała usuwać odezwy. W H adem arsch i Niebiil młodzież nie chce brać udziału w ćwi
czeni eh S. A. i H. J . (H itlerjugend). W T óning napadano na narodowych socjalistów. W Albersdortie narodowi socjaWści zbili poważnie swego dawnego przywódcę lek. wet. G ranza i od
d a li go do policj
Na to zareagow ali chłopi, tak, że m usiano ściągnąć posiłki policyjne.
Chłopi zagrozili, źe zrew oltują całą okolicę, o ile policja nie zostanie wycofana. Po jakim ś
czasie policja ustąpiła. W U ntersen udarem niono licytację. Dopiero sprowadzona policja ułatw ifa licytację, a staw iającego opór dzierżawcę aresztow ała. Podczas ostatniego poboru po
borowych ze wsi m usiała dostaw ić do kom isji policja. M iało to m iejsce w Itzehce oraz kilku
innych.
Po w ydaniu wyroków sądowych za różne przekroczenia, pow racających do wsi chłopów,
w ita się dem onstracyjnie. Takie w ypadki m ia ły miejsce w okolicach H am burga".

Spowodowanie
straszliwego wybuchu
w wielkim domu mieszkalnym

Tak ilustruje nastroje na wsi organ niemiecki, naturalnie wychodzący poza granicami Nie
miec i zwalczający obecny reżim niemiecki.

p r z e z m śc iw eg o z a r z ą d c ę k a m ie n ic y

CÓRKA - SPIRYTYSTKA ZMUSIŁA OJCA DO SAMOBÓJSTWA
Rozwiązanie zagadki śmierci szwedzkiego sędziego

BERLIN, 27. IV. — W dniu wczoraj
szym nastąpił bardzo silny wybuch w jed
nym z domów na placu Aleksandra. 13 osób
odniosło rany.
W szezęte natychmiast dochodzenia po
licyjne doprowadziły od ujęcia sprawcy.
Jest nim 61-letni zarządca tego domu
Kaenel, który posiadał pewną sumę, zaliipotekowaną na domu. Usiłował on wysadzić
w powietrze dom, chcąc się zemścić na swej
siostrze, siostrzenicy i kilku lokatorach, któ
rzy nie dopuszczali do sprzedaży domu.
Wybuch, który mógł pociągnąć za sobą
smicrc setek ludzi, wywołany został przez
otworzenie kurków gazowych w kuchni,
pizyczem Kaenel był o tyle ostrożny, że
chcąc uniknąć przedwczesnego wybuchu,
zgasił ogień pod kuchnią, wyszedł na dach
i po upływie godziny wrzucił przez komin
zapaloną szmatę, oblaną benzyną.
Haenel dokona! swego czynu nie biorąc
pod uwagę, że gdyby katastrofa przybrała
większe rozmiary, musieliby też zginąć iego
żona i syn.

złożone z wojsk zmotoryzowanych, potężnie
wyposażonych w artylerję.

SZ 'OKHOLM, 27. IV. — Powszechną
sensacją w kotach towarzyskich Sztokhol
mu wywołało aresztowanie córki zmarłego
przed rokiem prezesa sądu najwyższego,
Kochera, pod zarzutem zmuszenia ojca do
samobójstwa.
Koeber popełnił przed rokiem samobój
stwo, przyczem dochodzenie nie potrafiło ustalić przyczyny tego kroku. Policja jednak
nie spoczęła i dalej prowadziła dochodzenie,

które obecnie doprowadziło do sensacyjnego
rozwiązania zagadki. Stwierdzono, że Koe
ber popełnił samobójstwo pod wpływem sugestji ze strony własnej córki.
Była ona członkinią jednego z towa
rzystw spirytystycznych i swe zdolności
nypnotyzerskie wykorzystała dla zmuszenia
ojca do samobójstwa, abv zawładnąć ie«o
majątkiem.

LONDYN, 27. IV. Reuter donosi z Ad
dis-Abeby, iż odezwy, zrzucane przuz samo
loty włoskie w prowincji Szoa, w której le
ży Addis-Abeba. nawołują ludność by nie ni
szczyła dróg i nie sprzeciwiała się postępom
arm ji włoskiej. Jeżerli mieszkańcy zastosują
się do tych wskazówek, życie ich i’ mienie b i 
dzie oszczędzone, a w przeciwnym razie lot
nictwo włoskie zniszczy ich i ich ognisku do
mowe.
Odezwa zapowiada, iż Włosi wejdą
wkrótce do Addis-Abeby i że zbliżają się do
llarraru . Odezwa ta jest podpisana przez
marszałka Badoglio.
W ło sk ie e sk a d r y b o jo w e n a d s to lic a
A b isyn ji

BERLIN, 27. IV. — Według doniesień
z Adis-Abeby dziś o godz. 8,30 rano według
czasu miejscowego nad miastem zjawiły się
trzy klucze samolotów włoskich po 10 sztuk
każdy.
Samoloty przez czas dłuższy krążyły
nad miastem, jedną zaś z maszyn, opuściw
szy się na wysokość 30 mtr., dokonało szereg
odważnych akrobacji.

Oficjalny komunikat o wyborach
P a r y ż . 27 IV Min. spraw wewnętrznych ogła.
sza wyniki wyborów.
Z 618 okręgów otrzymano wiadomości o wynikach
w 616 okręgach Wyboru w pierwszym terminie do
konano w 183 okręgach, a w 453 — bęją wybory ści
ślejsze.
Zdobyte mandaty dzielą się j n : komuniści — 6.
socjaliści (E F Z. O.) — 21. socjaliści — republika.
n,e
4 socjaliści niezależni — 1 radvkalowiec soc
23. radykałowie uielależni — 11. republikanie lewicy
33. demokraci ludowi — 12 unja republik, demokr.
40. konserwatyści — 4.
Przynależność pozostałych 18 nie j e j określona

NI/s „Piłsudski” ratuje zagrożone statki na oceanie

NOWY JORK, 27. IV. — Parowiec bry
tyjski „St. Quentin“ o pojemności 3,500 ton,
zdążający do Nowej Funlandji, znalazł się
spowodu burzy w trudnej sytuacji i był
zmuszony do wysłania sygnałów, wzywają
cych pomocy. Na sygnały te odpowiedział
Chile występuje z Liki narodów
niezwłocznie parowiec m-s „Piłsudski*4.
SANTIAGO DE CHILE, 27. IV. Na pokładzie parowca „St. Quentin“
Prezydent Aleksandrji zapowiedział w znajduje się 25 łudzi załogi. Jest on poważ
swem doroczneni orędziu, iż 21. maja złoży nie uszkodzony. Grozi mu zatoniecie.
w parlamencie projekt ustawy, przewidują
WARSZAWA, 27. IV. - Zarząd linij
cej ustąpienie Chile z Ligi narodów.
żeglugowych Gdynia-Ameryka otrzymał od

kapitana m-s „Piłsudski44 następujące dwie
depesze:
„M-s Piłsudski44 27 kwietnia godz. 0,30,
otrzymałem wezwanie na ratunek SOS pa
rowca „St. Quentin“.
(—) Stankiewicz
M-s „Piłsudski44 27 kwietnia godz. 3 ra
no. Zdążając przez 4 godziny w kierunku
parowcu „St. Quentin“ otrzymałem wezwa
nie SOS drug,ago statku znajdującego się
w niebezpieczeństwie. Jest to norweski pa
rowiec „Ivanhoe“, który również stracił ster.
Ponieważ amerykański linjowiec „Waszyng

ton4- zatelegrafował mi, że zdąża na ratunek
parowca „St. Quentin“, przeto ponownie
zmieniłem kierunek i zdążam w kierunku
(~ ) Stankiewicz
WARSZAWA, 27. IV. „M-s Piłsudski4*,
O godz. 8 przybyłem do uszkodzonego paio»vca „Ivnnlioe“. Porozumiawszy się z ka
ptanem „Ivanhoe“ po krótkim postoju ru
szyłem w dalszą drogę, ponieważ parowiec
może się utrzymać do czasu przybycia ra
tunkowego holownika, który już jest w n«.o ,|/ ; (—) Stankiewicz4*

W to r e k , d n ia 2 8 k w ie tn ia 1 9 3 6 r .

60 tys. pielgrzymów u Grobu ów. woiciecha
Imponujący przebieg wczorajszych uroczystości w Gnieźnie
Szerokiemi ulicami płyną ludzkie gło
wy. Rynek zapchany zupełnie, pątnicy,
handlarze, stragany i żebracy. 60 tys. piel
grzymów, 11 bram triumfalnych, pod któremi popołudniu będzie przechodziła proce
sja, czerwień i biel chorągwi, barwy papie
skie, las sztandarów organizacyjnych. W
oknach poumieszczano napisy olbrzymie,
kwiaty i zieleń zdobią szare w codzień domy.
Jest nastrój, można wyczuć, że dzień ten
jest dniem wielkim dla mieszkańców Gniez
na, i dla tych wszystkich, którzy do prastolicy piastowej podążyli na odpust św. Woj
ciecha i na przeniesienie relikwij św. Bogu
miła z Fary do katedry’.
Fanfary, warczą kotły, stary dzwon
Wojciech oznajmia nam przybycie J. Em.
Ks. Kard. Prymasa. Przed samem wejściem
J. Em. Ks. Prymasa do kościoła dokonano
przeniesienia relikwij św. Wojciecha ze
skarbca do Konfesji; ks. kan. Formanowicz
złożył je w asyście na mensie konfesji św.
Wojciecha. Godz. 10,15 suma pontyfikalna
celebrowana przez ks. Prymasa Hlonda.
W katedrze faluje tłum zbity, zeiśnięty,
wdali za Konfesją św. Wojciecha głowice
sztandarów w kwiaty i zieleń strojne. HarceTze, sokoli, bractwo kurkowe, strażacy usi
łują utrzymać szpaler przez środek kościoła.
W IELK I DZIEŃ KATEDRY

Tuż za ks. Prymasem wchodzi episkopat
duchowieństwo, władze cywilne i wojskowe.
Wspaniale wyglądają szambelanowie papie
scy, czerwony mundur, czarna peleryna,
szpada u boku i pierog ze strusiemi pióry.
Czerwień munduru i czerń peleryny bogato
haftowana złotem. Idą Biskupi, powaga bije
z lic, powagi dodają im szaty pontyfikalne,
jest ks. Biskup Radoński z Włocławka
ze sufraganem ks. Biskupem Owczarkiem,
ks. Biskup Okoniewski, ordynarjusz die
cezji chełmińskiej, ks. Biskup Gawlina,
ks. Biskup Laubitz prepozyt kapituły gospo
darz dzisiejszych uroczystości i ks. Biskup
Dymek sufragan poznański.
Za episkopatem przesuwają się władze
i wybitne osobistości Marszałek Al. Prystor,
woj. Maruszewski, kurator Pollak, gen.
W ład jako zast dow. O. K. VIŁ, gen. Haller
ze synem, starosta Suski, wicestarosta
Szczepański, prezydent miasta Gniezna
Wrzaliński, prezes sądu Rekłajtys, prok. s.
o Dąbrowski, zast. dow. dywizji pułk. dypl.
Alf. Tarczyński z szefem sztabu majorem
Werencem i szereg wybitnych osobistości
z Gniezna i okolicy. Wszyscy zajęli miejsca
w prezbiterjum, episkopat i kler wyższy w
stalach. Fiolety, czerwień, złoto, srebro,
hafty, koronki, biel komżek, wszystko się
zlewa w barwną masę na tle cudnego, wiel
kiego ołtarza gnieźnieńskiej bazyliki. Czer
nią się i czerwienią szambelańskie mundury
kapiące złotem p p .: Prądzyńskiego z Pomo
rza, Puławskiego z Włocławka, Grabskiego
z Biegunowa, Stan. Sławskiego i Cybichow» skiego z Poznania.
Na ołtarzu wielkim mikrofon, przed oł
tarzem ks. Prymas w ornacie królowej Jad
wigi, do Mszy św\ użvw’a się dziś tz. kielicha
w’ojciechowego wypożyczonego specjalnie na
uroczystości ze skarbca kościoła w Trzemesz

nie. Niski, bo 20 cm. wysoki tylko, kie
lich zewTiątrz z onyksu, wewnątrz złoty na
złotej nóżce bywa używany tylko w wielkie
uroczystości, bo też zabytek to nielada. Spie
rają się uczeni czy św. Wojciech używał go,
czy nie, jedno jest pewne, że czasy wojciecliowe ten kielich pamięta.
Pozatem używano w czasie sumy sław
nego ewangeljarza św. Wojciecha.
Po Mszy św. popłynęła stara melodja
„Bogurodzicy", z ust tylu tysięcy pątników,
zadrgała sercami wszystkich obecnych, chło
nęły jej te stare mury i okoliczne lasy i je
ziora tak, jak dawniej za wojciechowycli
czasów’.
Ks. Biskup Gawlina wygłosił po wczo
rajszej sumie wspaniałe, głębokie kazanie
z balkonu pałacu arcybiskupiego. Mówił
o Akcji Katolickiej, o znaczeniu Gniezna dla
całej Polski, o św. Wojciechu patronie A. K.
Poumieszczane gęsto megafony pozwalają
słyszeć wszystkim choćby najdalej stojącym
od pałacu arcybiskupiego pątnikom. Kaza
nie skończone, uroczystości przedpołudnio
wą również; owacjom i okrzykom ku czci
Kardynała, który po kazaniu udzielał odpu
stu zupełnego nie było końca. — „Boże coś
Polskę" płynie z tysięcy piersi.
KAM EDELI PRZENIEŚLI ZWŁOKI
SW. BOGEMIŁA

Godz. 15 od fary do katedry kroczy pro
cesja w powadze. 4-ech mnichów Kamedułów niesie jakby na marach ustawiony pięk
ny złoty relikwjarz swego współbrata zakon
nego Św. Bogumiła. Białe habity i długie
brody — przyjechali tu z Bielan pod Kra
kowem, nie wolno im ze sobą roz
mawiać, mogą za to rozmawiać z in
nymi. Skromni i ze spuszczonymi oczy
ma ojcowie i bracia Kameduli stali się

Tajemnica samobójstwa
UKRYTA NA GROBIE CMENTARZA
R o g o ź n o . Zbrodnia samobójstwa i mor
derstwa, popełniona przed dwoma laty, na
osobie służącej Nogajówny z Bembnikąta pow.
Oborniki i na osobie Stanisława Budnika ze
Studzińca kolo Rogoźna, poruszyła cale spo
łeczeństwo, siejąc zgrozę i postrach wśród
mieszkańców powiatu obornickiego.
W dniu 12 sierpnia 1934 r. w państwo
wych lasach Bembnikąt znaleziono wisielca,
mężczyznę nieznanego nazwiska. Wobec tego,
że nie dało się ustalić personalji denata, po
grzebano go na cmentarzu obornickiem. Nie
długo potem, bo już 18-go sierpnia 1934 r.
w tajemniczych wprost okolicznościach, zo
stała zamordowana służąca Nogajówna z Bem
bi.ikąta. Ponieważ denatka miała stale oso
biste z a te rji i porachunki ze Stanisławem
Budnikiem ze Studzińca kolo Rogoźna, podej
rzenie padlo na Budnika, tern więcej, że ten
w owym czasie przepadl bez wieści. Rozesłane
listy gończe za domniemanym mordercą nie
dały pozytywnego wyniku, dlatego śledztwo

Osiemset tysięcy złotych
(N o w e la )

Pan Bolesław Rzański, właściciel zna
nej z świetnych wyrobów fabryki kosmety
ków stwierdził w kasie brak przeszło 800,000
zł. Główny kasjer, dowiedziawszy się o tak
sensacyjnym wyniku wczesnej rewizji zem
dlał z przerażenia. Rewizji dokonano w obecności władz śledczych w czwartek rano.
Główny kasjer przychodził zazwyczaj dopie
ro w południe. Tego dnia jednak zjawił się
on w biurach fabryki wyjątkowo wcześnie.
„Miałem jakieś dziwne przeczucia, że
stanie się coś niezwykłego — powiedział do
przesłuchującego go komisarza policji.
Miał pan dziwne przeczucia! Ha to cie
kawe... przeciągle zauważył komisarz. —
Niech mi pan teraz opowie co pan robił od
wczoraj rano — żądam dokładnego określeLia co pan robił w każdej chwili.
Po trzecłi godzinach przesłuchiwania
wyszedł kasjer Nowak blady z zaciśniętemi ustami z gabinetu dyrektora w’ towarzy
stwie... dwuch policjantów jako podejrzany
o kradzież 800,000 złotych. Został areszto
wany. Zresztą zupełnie słusznie. Poza dy
rektorem i kasjerem no i rzecz oczywista
właścicielem nikt nie miał dostępu do kasy.
Wszystko było jasne jak na dłoni. W krzy
żowym ogniu pytań policji Nowak załamał
się i kilkakrotnie zmienił zeznania gdy py
tano go co robił między godziną ósmą a 9-tą
wieczorem, poprzedniego dnia. To go zgu
biło.
Nowak był człowiekiem żonatym nie dziwić
się zatem, że ratował .się wszelkiemi sposo

pastwą fotografów. Powoli, równo pod
baldachimem niesiony relikwjarz przesuwa
się ku katedrze, za baldachimem ta sama ko
lejność Prymas „in cappa magna", episko
pat, infułaci, kanonicy, wiadze, sprzodu biały
szpaler księży i zakonnic. Wchodzą do ka
tedry, samych księży liczymy na około 400.
Kardynał już odśpiewał specjalne modlitwy
do św. Bogumiła i błogosławił potem cały
lud relikwjarzem. Po benedykeji relikwjami
uroczyste nieszpory. Odprawił je ks. biskup
Radoński z Włocławka. Zaraz po nabożeń
stwie odbyło się całowanie relikwij z ks.
Prymasem na czele, episkopat i niższe du
chowieństwo, poczem uroczyście przeniesio
no relikwje św. Bogumiła i św. Wojciecha
do skarbca katedralnego.
Ostatnie chwile ks. Prymasa żegna pąt
ników z balkonu pałacu arcybiskupiego.
Serdeczne to było pożegnanie, okrzyki
„Niech żyje!" — „niech żyje" orkiestra 69
p. p. gra hymn państwowy.
„Kto* się w opiekę".
Rozchodzimy się powoli.
Jest szaro jarzą się żarówki na szczycie
i na bocznych załamaniach katedry gnieź
nieńskiej, płoną postacie świętych wokół
których umieszczono ukryte lampki elektry
czne. Jest mroczno, grupami śpieszą piel
grzymi na dworzec, odjadą, lecz w sercach
unoszą niezapomniane wrażenia „Wielkie
go dnia". Należy podkreślić, że organizacja
; porządek uroczystości były doskonałe, do
czego nie mało się przyczyniły niezwykle
życzliwie usposobieno władze miejskie, po
wiatowe i wojskowe, oraz ruchliwy, dosko
nały organizator ks. kanclerz kanonik dr.
van Blericą.
W wielkim tym święcie Akcji Kai.
wzięło udział 7 dyrektorów Akcji Kat., a ks.
dyr. Marlewski z Poznania witał nawet na
wstępie pielgrzymów.

bami. Żona jego przezornie przesłuchana te
go samego dnia zeznała, żc między godziną
ósmą a dziewiątą męża nie było w domu.
Wychodząc oświadczył, że ma pracę wie
czorną i idzie do biura. Komisarz zacierał
radośnie ręce: miał już defraudanta w ręce.
Atoli sędziego śledczego wynik dotychcza
sowego śledztwa bynajmniej nie zadowalał
Zeznania żony oskarżonego nasuwały mu
pewne wątpliwości.
Dlaczego by Nowak wychodząc na obrabowanie kasy fabryki wyraźnie oświad
czał żonie,że idzie do biura? Nie, wyglądało
to doprawdy trochę tajemniczo. Postanowił
zatem szukać dalej. Pani Nowakowa zosta
ła powtórnie zawezwana do sędziego śled
czego. Powtórzyła to co już raz zeznała.
„Czy pani żyła dobrze z mężem!" „Niebardzo — odpowiedziała Nowakowa — ostatniemj czasami zaniedbywał mnie dla innej
kobiety. Tak, wiem że żył w bliskich stosun
kach i panną G. młodą urzędniczką biura
fabryki p. Rzański ego".
Trzeba ją zatem przysłuchać pomyślał
sędzia. Panna G. nie chciała jednak niczego
wyjawić. Wreszcie przyciśnięta do muru
przyznała, że jeszcze w środę był u niego
Nowak.
Kiedy? — skwapliwie spytał sędzia.
„Między ósmą a dziewiątą". Chce go
ratować — ironicznie zauważył komisarz.
Nie wie o niczem, zgromił go sędzia. Jej
zeznania są prawdziwe. Trzeba szukać dalej.
Tymczasem drugiego dnia w gabinecie
Rzańskiego trzech mężczyzn rozmawiało

z konieczności zostało umorzone.
Dopiero po niecałych dwóch latach, historja tajemniczego samobójstwa została przy
padkiem w ciekawych okolicznościach wyjaś
niona.
Mianowicie w dniu 1-go kwietnia br. pe
wna osoba na jednym z grobów cmentarza
cwangc.ickicgo, zn L zła zbutwiałe zawiniątko
— był to list adresowany do Kom. Policji
Państw. w Rogoźnie. List ten pisany i podpi
sany był przez domniemanego mordercę śp.
Nogajówny, Stanisława Budnika, w którym
donos’ o nieznośnych stosunkach panujących
pomiędzy nim a jego (drugą matką), macochą,
dla których w dniu 12 sierpnia 1934 pozbawia
się życia. Pismo listu było autsntycznem pis
mem Budnika Stanisława. Odnaleziony list,
zmazał winę morderstwa z ofiary samobój
stwa.
Za prawdziwym mordercą śp. Nogajówny.
wznowiono energiczne śledztwo.

półgłosem. „To jest niezwykle ciekawe —
mówił Rzański — ja swoją drogą najmniej
posądzałem Nowaka. Poszlaki były jednak
tak silne"... „Tak, stwierdziliśmy obecnie
stanowczo że Nowak nie dopuścił się defrau
dacji — ciągnął komisarz — tutaj działała
inna ręka".
„Chciałbym pomówić koniecznie z pańs
kim dyrektorem panie Rzański — zakończył
rozmowę sędzia śledczy — jestem już bo
wiem na właściwym tropie, będzie pan jed
nak obecny przy naszej rozmowie".
Rzański zmieszał się. — „Czy nie dałoby
się tego uniknąć? Pan go posądza ja rozu
miem ale"..,
„Niekoniecznie posądzam — przerwał
sędzia.
Mnie byłoby bardzo przykro panie sę
dzio zakończył Rzański.
„A jednak ja sobie tak życzę. Pan musi
uczestniczyć w przesłuchaniu dyrektora".
Fabrykant podniósł się ociężale. „Pójdę po
niego" — oświadczył. Minęło piętnaście mi
nut i nie przychodził ani dyrektor ani Rzań
ski. Komisarz wyszedł na korytarz i wpadł
tam wprost w ramiona przerażonego boya.
„Ppan Rzański... zastrzelił się — wyją
kał zziajany chłopak.
W trzy miesiące później dawno już po
nagłem bankructwie firmy nadszedł z
Szwajcarji list do sędziego śledczego od pa
ni Rzańskiej który potwierdził w całości je
go przypuszczenia. Rzański w ostatniej
chwili wycofał resztę gotówki z interesu fingując kradzież. Fabrykę zajęto za podatki,
wycofanie gotówki zrujnowało udziałowców
Pani Rzańska natomiast i wtajemniczony
we wszystko dyrektor mieli zapewniony byt
...zagranicą.
S te fa n L.

Środa 29 kwietnia — Program ogólnopolski
6.50 Kiedy ranne wstają zarze: 6.53 Gimnasty
ka 7.20 Dziennik poranny. 7.30 Program na dzi
siaj oraz parę i.nformacvj. 8.00 Andvcja dla szkól
8.10—11.57 Przerwa 11.57 Sygnał czasu; 12.00 Hejnat z Krakowa 12.03 Dziennik południowy 12.15
O mięsie — pogadanka wygłosi Marja Strasburger
12.30 Koncert w wykonaniu Zespołu Tadeusza Seredyńskiego (ze Lwowa) 15.15 Wiad o eksporcie
polskim 16.00 Piosenki dla dzieci w wyk Chóru
Eryana (ze Lwowa). 16.20 Recital skrzypcowy
Tomasza Jaworskiego. Przy fort prof Ludwik
Urstein 16.45 Rozmowa muzyka ze słuchaczem radja- 17.00 Dvskulujmy: Prowincjusze — djalog
prof. Mieczysława Limanowskiego z prof. Konra
dem Górskim (z Wilna) 18 00 Książka i wiedza —
Autorcferat o książce Haliny Radlińskiej i Ireny
Jurgiewiczowej: O wychowaniu i nauczaniu doro
słych — wygłosi IreiTa Jiirgiewiczowa 18 10
Piosenki w wykonaniu Oli Obarskiej Akompan
iuje Jerzy Świętochowski (z Wilna) 19 39 Wiad.
sport, ogólne 19 43 Pogadanka aktualna. 20.45
Dziennik wieczorny. 20.55 Obrazki z Polski współ
czesnej. 21,00 XXXlV-ta Audycja z. cyklu „Twór
czość Fryderyka Chopina 1810—1859) w opraco
waniu prof. U. J. D-ra Zdzisława Jachiineckiego.
Wyk.: Dczvdcrjusz Danczowski — wiolonczela.
Gertruda Konalkowska — fortepian (z Poznania).
W programie Sonata na wiolonczelę i fortepii n od
65: a) Allegro inoderato. b, Scherzo c) Largo d)
Finale - Allegro 21.40 Stanisław Brzozowski b25-lecie zgonu) wygłosi Kazimierz Wyka (z Kra
kowa) 21 55 Audycja z okazji narodowego święta
Japonji 22.15 Muzyka taneczna w wykonaniu
Malej Orki<*strv P, R pod dyrekcja Zdzisława
Górzyńskiego. 23.00 Wiad. meteor, dla żeglugi
powietrznej.
Lokalne audycje poznańskie
6.50 i 7.20 Muzvka z płyt 7.30 Program na
dzisiaj oraz parę infoormacyj. 13,15 Muzyka
z płyt: 15 20 Przegląd giełdowy 15.30 Najnowsze
nagrania — płyty. 17,20 Muzyka salonowa płyty.
18 30 Wujaszek Kazio omówi listy od dzieci 18.40
Życie kult., grt i społeczne Poznania, 18 45 Galii
Curci i Beniamina Gigli. Płyty. 19.00 Skrzynka
techniczna 19.10 Program na jutro. 19.20 Koncert
reklamowy. 19.35 Wiad. sport, lokalne 20.00 Mu
zyka kameralna płyty. 25 05 Muzyka taneczna
płvtv,
STACJE ZAGRANICZNE
17.30 Koenigswust Pieśń wiosenna.
18.00
Frankfurt Barwna wiązanka melodyj. 18.50 Bu
dapeszt Recital fort
Imre Stefaniai‘ego 19.30
Wiedeń Wesołe rozmaitości muzyczne 20.00^Stockholm Svmfonja Mahlera nr 2. 20 00 Praga Koncert
galowy z ok. 25-lecia Konserwatorium 20.10 Koenigswust. Koncert sol, z ndz. Cecylji Hansen
(skrz.) 20 30 Strasburg. Koncert z Konserwatorium.
20 35 Mediolan. Miłość trzech króli — opera Montenezziego 20.45 Frankfurt Wesoły wieczór. 20.45
Hamburg Wesoły koncert wiosenny, 20 55 Kopen
haga Utwory Glueka i Iłaendla. 20.45 Berlin: Ber
lin tańczy. 22 20 Anglia (Nat Progr.): Lekka muz.
francuska. 20.20 Stockholm: Program rozrywkowy.
22 30 Budapeszt: Muzyka jazzowa. 22.30 Kopen
haga: Muzvka wiedeńska 25.00 Koenigswust.: pro
simy do tańca. 23.00 Monachium: Gramy nocą —
koncert. 23.40 Wiedeń: Muzyka lekka

GIEŁDA PIENIĘŻNA
WARSZAWA, dnia 27 bm Spowodu ograniczeń
dewizowych notowania obejmuje tylko kupno i sprze
daż. Sytuacja walutowa bez zmian,
DEWIZY: Nowy York Ka!>el 5 551/s 5.503/9 Lon
dyn 26 32 26 18 Paryż 35 08 34.94 Szwajcar.ja 173.59
172.92 Holandia 361.42 359.98 Berlin 215.98 212.92
POŻYCZKI: Dolarówka 49.75 7% stabilizacyjna
62.75 6% dolarowa 78.00 3% inwestycyjna 1 era
64.00. II em. 65.25 5% konwersyjna 55.ÓO
AKCJE: Bank Polski 93.50 Lilpop 9.00 Cukier
25.50. Węgiel 11.75.

SZCZĘŚCIE NA ULICY.
— Swoją drogą. Wałek, ten Janiak s
Czerniakowskiej ma szczęście.
— No?
— Kiedy ich policja nakryła w melinie
— połknął perłę. Po operacji okazało się,
żc perła była warta 2.000 złotych. Tak, że
właściwie miał darmo doktora i pogrzeb. ,

ZŁA USŁUGA

W to r e k , d n ia 2 8 k w ie tn ia 1 9 3 6 r .

KRONIKA MIEJSCOWA l
kwiecień

28

wtorek

Kalendafż rzym kat
W torek Pawła od Krzyża
Środa Piotra m.
Kalendarz słowiański
W torek Przybyczesta
Środa Bogusława
Słońce wschód 4,12
zachód 18,5o
Księżyc wschód 10,20
zachód 1,03

A, w pomocy: Kwiatkowski i Jankowiak w
ataku. Sędziował dobrze p. Trygalski z
Gniezna.

KATOLICY OSTROWSCY NA UROCZYSTOŚCIACH W GNIEŹNIE
Na uroczystości św. Wojciecha w Gnieźnie wyjechał z Ostrowa specjalny pociąg
popularny. Uczestnicy pielgrzymki wysłuchali o godz. 5,45 mszy św. w kościele parafjalnym. Mszę św. odprawił ks. Leciejewski. Kierownikiem pielgrzymki był ks. dzie
kan Płotka.
O godz. 6,30 nastąpił wymarsz, na dwo-

I rzec, skąd o godz. 7,07 nastąpił wyjazd do
' Gniezna. Odjeżdżających żegnali na dworj cu liczni krewni i znajomi. Wyjazd piel- J n n j. O str o v ia —— J u n j. K P W 0 :3 (0 : 1 )
grzymki z Gniezna nastąpił około godz. 20.
meczu junjorów Ostrovii i KPW. ła
Przyjazd do Ostrowa około godz. 23-iej. Po dnie W
wypracowane
zwycięstwo odnieśli junbyt w Gnieźnie i uczestniczenie w wspania jorzy. KPW.
łych uroczystościach wywarły na wszyst
kich pielgrzymach głębokie wrażenie.

DOBROWOLNA DANINA PARAFJALNA NA POTRZEBY NASZEGO KOŚCIOŁA

W najbliższym czasie rozsyłane będą do
wszystkich Parafjan naszego kościoła spec
jalne odezwy celem zdeklarowania się na
dobrowolną daninę parafjalną. Danina ta
zostaje zaprowadzona na ppdstawie rozporządzeniaJ. Em. ks. kardynała Hlonda z
dnia 1. stycznia br: o zarządzie kościelnym.
Dodatkowo ukazał się specjalny list paster
ski p. t. „O kościelnych sprawach niajątkoŁańcuch ofiarności
wych“, z którego również wynikało, że koś
P. Mikusiński Władysław na wezwanie ciół odstępuje od przymusowego podatku
p. Szklarka wpłacił na rzecz bezrobotnych kościelnego a wprowadza natomiast dobro
2 złote, wzywając jednocześnie do dalszego wolną daninę parafjalną.
Tę daninę powinni wszyscy Parafjaniekucia ogniw pp. Dudka Stanisława, Wawrzy
Katolicy w imię solidarności katolickiej i w
niaka Kazimierza i Arczyńskiego Feliksa.
poczuciu sprawiedliwości opłacać. Przecież
kościół, dla spełnienia swej wysokiej misji,
Rehabilitacja
musi dysponować pewnemi funduszami,
Dnia 26 kwietnia 1935 r. zapadł w są któremi musi pozbyć rozmaite wydatki bie
dzie okręgowym w Ostrowie wyrok w spra żące i ciężary nadzwyczajne. W daninie po
wie Leona Tyczewskiego (zakład fryzjerski) winni wziąć udział wszyscy zarobkujący
P. Tyczewski, posądzony w swoim czasie Parafjanie, a więc nietylko głowy rodzin
o to, jakoby nie był mistrzem i jakoby po
bierał od uczni pieniądze, skazany został
przez sąd grodzki na 5 i pół tygodnia are
sztu z policzeniem aresztu śledczego. Karę
zawieszono na 2 lata. Sąd okręgowy, jako
W ub. sobotę obchodzono uroczyście w
instancja odwoławcza, wyrok powyższy całym kraju „Dzień Lasu“. Również Ostrów
uchylił i uniewinnił oskarżonego. Koszty przygotowywał się bardzo starannie do tej
procesu nałożono na Skarb Państwa.
miłej uroczystości. Jednakże niepogoda, a
mianowicie deszcz, zepsuł w dużej mierze
charakter uroczystości.
Kronika policyjna
Po uroczystem nabożeństwie w kościele
W areszcie osadzeni zostali Gacek z Ło
parafjalnym,
wyruszył przy dźwiękach or
dzi, rodem z Wolsztyna, Kaczmarek i Przy
była Adam, zamieszkały ostatnio w Toruniu kiestry pochód na Rynek. Młodzież szkolna
Powodem osadzenia całej trójki w areszcie ustawiła się kwadratem dookoła trybuny, z
było rozsiewanie niepokojących wieści i znie której ciekawe przemówienie wygłosił p. inż
Zb. Hryniewiecki, podkreślając doniosłą ro
waga rządu.
lę lasów w życiu społeczeństwa. Szczegól
nym apelem zwrócił się mówca do młodzie
Włamanie w Skalmierzycach
ży, wzywając ją do troskliwego kultywowa
Do mieszkania prywatnego Adama Ko nia drzewek.
Skolei poświęcił ks. prof. Ziemski kilka
rzeniowskiego w Skalmierzycach, dokonali
niewykryci sprawcy niezwykle śmiałego wła
mania. Włamywacze weszli przez okno do
mieszkania, skąd skradli: futro męskie z wy. Sygnalizowany spadek formy Ostroyii
czarnem podszyciem, kołnierz karakułowy, na meczu z W artą znalazł potwierdzenie w
ubranie męskie, czarny płaszcz damski, 2 pie meczu z Polonią. Gospodarze zagrali słabo,
rzyny.i 5 poduszek. Sprawców włamania po zawodząc zwłaszcza w ataku, któremu, po
szukuje energicznie policja.
dokonanych przestawieniach, brak było zwy
kłej spoistości w akcji i zdecydowania w sy
tuacjach
podbramkowych. Polonia wypadła
Kto znalazł?
specjalnie w II połowie znacznie lepiej od
Kto znalazł obligację Pożyczki Narodo miejscowych, wykazując lepszą grę kom
wej wartości 100 złotych nr. 220.77061 Obli binacyjną, bardziej przemyślaną oraz szybka
gację powyższą zgubił ks. Szwankowski Le i ambitną.
opold ze Skrzebowa (pow. Ostrów) prawdo
Drużyny wystąpiły w następującym
podobnie w czasie przeprowadzki i to albo składzie: Polonia bez Galubińskiego: Glaw Pępowie pow. Gostyń albo też w Skrze- piak. Józefowicz, Grzegorek, Gorynia Cz.,
bowie.
Zaidowicz, Staszak, Horowski, Gorynia A.,
Kwiatkowski, Jankowiak Al. i Jankowiak
Polonia - Leszno - Ostrowa I : I (0:1) Franciszek.
Ostrovia bez Matuszaka i Segetha w
. Rozegrane w ub. niedzielę spotkanie o składzie:
Jaskóła, Błoch, Artnański, Mu
mistrz. A-kl. między Polonią i Ostrovią szyński, Olek,
Binkowski, Młynarek II, Szu
przyniosło niespodziewany wynik remiso bert, Młynarek I, Wawrzyniak i Leiński.

ale i pracujący członkowie rodzin.
Rada parafjalna uchwaliła następujące
normy: robotnicy i służba winni płacić ty tu 
łem dobrowolnej daniny parafjalnej przy
zarobkach do 100 zł. miesięcznie 2 złote
rocznie, rzemieślnicy nie płacący podatku
dochodowego a zarabiający ponad 100 zł.
miesięcznie od 3—5 złotych, wszyscy inni
parafjanie 10 proc, od płaconego łub potrą
conego podatku dochodowego.
Rolnicy winni płacić 20—25 groszy od
morgi, zależnie od jakości ziemi.
Odezwy wraz z deklaracją dostarczone
będą do każdego domu. Deklarację należy
w ciągu 2 tygodni — odpowiednio wypeł
nioną — oddać w Biurze Paraf jalnem wzgl.
równocześnie zapłacić daninę.
Jesteśmy przekonani, że wszyscy paraf
ianie zrozumieją naprawdę wielkie potrze
by materjalnie naszego kościoła i chętnie
— zwłaszcza że danina jest dobrowolna —
spełnią swój obowiązek.

Dyżur nocny z wtorku na środę pełni
Dr. Karpowicz, ul. Koszarowa 30, tel. 286,
'Apteka Nowa M. Piłsudskiego 15, tel. 275.
Kino Apollo: „Burłak z nad Wołgi”.
Kino Corso: „Melodja wielkiego miasta”.
Urodzenia: córkę: kupiec Walejan
Błaszczyk.

Dochody kolei polsk*ch w św'etle cyfr.
Według zestawień Urzadu Statystyczne
go w ciągu p;erws*ych 11 miesięcy ub. roku
dochody kolei wynosiły 817.321.000 zł. tn ~ria
czy o 5 ’ pól m'ljona mniej, niż w roku ooprze
ć»' m. Jochody z lotn'ctwa cywloego które
w r. lyt.4 wyn‘vsly 37 miljonów. S7?dłv w ro
ku ubiegłym do 15 miljonów. Z autobusów
dochód wyn’ósł w roku ub'egłym trochę po
nad 3 i pół ml.iona zł. W r. 1934 dochód ten
wynos5! 1.800,000 zł. ale ‘ruch autobusów P.
K. P. rozpoczął sie dopiero 1. czerwca, tak.
że niewiadomo, ile byłby wyn'ósł dochód za
cały rok. Ludzie przest^a ieźdz5ć c*y latać,
bo w stosunku do wartości naszego p5eniądza
koszta wszelk'ej komunikacji są u nas o w ‘^Ie
zadrogle.

Cukru idzie więcej, odkąd potaniał.
Według zestawień ministerstwa skarbu,
u’ lutym br. spożycie cukru, ro poróronaniu
z lutym ro roku ubiegłym, rozrosło o prze
szło 63,000 krointali. jest *o najoczywistszy
dowód, że potanienie cukru sporoodoroało
rozrost spożycia. Gdyby cukier potaniał
jeszcze znaczniej, spożycie napewno wzro
słoby jeszcze bardziej. Jest przecie publicz.
tajemnicą, że jak dotąd, to większe spoży
drzewek. Symboliczne sadzenie drzewek mia cie cukru nie doszło jeszcze do wsi, L>r> na
lo się odbyć w obecności przedstawicieli stosunki, panujące w rolnictwie, i dzisiejsza
władz, społeczeństwa i dziatwy szkolnej. — cena cukru jest jeszcze o wicie za wysoka.
Spowodu jednak deszczu, leśnicy zasadzili
sami drzewka, a młodzież rozeszła się do
O dworzec kolejowy w Glęboktem.
szkół. Leśnicy zasadzili następujące drzew
Na w'elu stacjach na wschodzie pobudo
ka: po jednem w imieniu Pana Starosty,
ks. prof. Ziemskiego, wojska, p. burmistrza, wano w pierwszych latach niepodległości
sądu, kolei, poczty, urzędu skarbowego, wspaniałe dworce kolejowe, za wspaniałe, jak
władz szkolnych, obywatelstwa, leśnictwa, na "asze stosunki i możliwość*. Praktyczniej
prasy, orkiestry oraz po 3 drzewka w imie było pobudować gmachy mn'ei wspaniałe, a
niu gimnazjum męskiego, żeńskiego, szkoły zą to większa 'eh ilość. Bo oto p'sma wileńs
handlowej, szkoły im. Kościuszki, Estkow- k ą donoszą, że m'mo wielokrotnych próśb nie
skiego, Król. Jadwigi, Konopnickiej szkolv można sie doczekać zbudowania dworca kole
jowego w Głebokiem. zniszczonego jeszcze
nr. 5 i nr. 6.
Popołudniu odbyło się na strzelnicy w czasie wojny. Podróżnicy muszą tam go
Bractwa Kurkowego strzelanie myśliwskie. dzinami wvczek'wać ną poc*ągl na k'lkustop
niowym mroz'e czy błocie, do wagonów brnie
sie po zaspach śn'egu. względnie w błocie.
Brak zarówno poczekalni, jak peronów. Do
Gra początkowo zapowiadała się intere dać trzeba że z Głebok'ego odchodzą trans
sująco: Pierwsze żywiołowe ataki Ostroyii porty łudzi do Łotwy prowadzone przez Ło*
przynoszą już w 3 min. bramkę ze strzału tyszów. tu też przyieżdżaia zaeran*czni kupcv
Wawrzyniaka. Zw’olna jednak tempo opada • agenc*. zaimuiacy s'e spławem drzewa po
i gra toczy się z lekką przewagą miejsco Dźwinle. I adne musza m'eć Dojecie o pols
wych, lecz niezaradność pod bramką nie kich kolejach naństwowych cł orzyhysze. któ
pozwala wyniku poprawić.
rych podróż do Polski kończy s'ę na Głębo*
Po przerwie do głosu dochodzi Polonia, kiem.
nacierając energicznie bramkę gospodarzy,
ły w 13 min. uzyskać śliczną główką przez Polacy amerykańscy pon'eśl' ogromne straty
Jankowiaka wyrównanie. Tempo zwiększa
od powodzi.
się; goście, podnieceni sukcesem, atakują
nadal zawzięcie, lecz wszelkie ich ataki roz
W czasie strasznei powodzi, laka nawie
bija znakomicie Błoch w obronie, ratując dziła w ub. m'esiacu k'lka Stanów Ameryk11
nieraz w ciężkich momentach. Pod koniec północnej. Pilący ponieśli duże straty Kilka
Ostrovia przechodzi ponownie do ataku, lecz naście osób zgheło. w'ele iest rannych. Wo
bez wyniku bramkowego.
da z’łała wiele kościołów polskich, a także
Na wyróżnienie zasługują z Ostroyii: dużo domów polskich uległo zupełnemu znist.
Jaskółka, Błoch najlepszy gracz na boisku czeniu. W miastach Hartford l Fast Hartford
oraz Olek, nieźle wypadł Muszyński w po straty Polaków wynoszą około 5 milionów
mocy. W Polonii dobrzy obrońcy: Gorynia dolarów*.
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NA CZAS TARGÓW POZNAŃSKICH P O L E C A M Y

na jedną tygodniową

Wystawę Dywanów, Kilimów

KONFEKCJĘ DAMSKĄ

n a r z u te k , l e i n i k ó w ( k o c ó w )
Jak kap na łóżka, firan i t. p. ręcznie
i artystycznie.

w O stro w ie, M. P iłs u d s k ie g o 2 4 a

PŁASZCZE, KOMPLETY i KOSTIUMY
po

c en a ch

z n a c z n ie

P o z n a ń , n i. R y n k o w a (tu ż p r z y S ta ry m R y n Im )
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li ELEGANCKO I BARDZO TANIO ii
] J p r z e r a b ia m , fa s o n n ję i c z y s z c z ę
k a p e lu sz e d a m sk ie i m ę s k ie

POLATYNSKA
DO 242

Km. 760/36

RNF

12 <’

«

PRZETARG PRZYMUSOWY
W czwartek dnia 30 kwietnia 1956 r o godz 9
przedpoł. sprzedam publicznie przez licytację w
Ostrowie przy ul Wrocławskiej 1—3 za gotówkę
najwięcej dającemu: 200 m materiału jedwabnego
w różnych kolorach i deseniach. Wyżej wymienione
przedmioty oszacowane zostały na sumę 1000 zj
CZAJKOWSKI

S z p ita ln a 10

Bardzo dogodne warunki spłaty
Wstęp wolny!
Wstęp wolny!

z n iż o n y c h

F. Woźniak
komornik Sądu Grodzkiego rew

w Ostrowie, ul. Rynek 16/17

PRZETARG PRZYMUSOWY
W czwartek dnia 30 kwiotn-a 1956 r o godz 1
przrdpol sprzedam pnblicz.tie przez licytację *
biurze moim przy ul. Rynek I6'17 za gotówkę naj
więcej dającemu: 1 maszynę do pisania marki Eflta
Wyżej wymieniona maszyna oszacowana została n
kwotę 800 zł
CZAJKOWSKI komornik Sądu Grodzkiego rew 1
w Ostrowie
Km 234/36
DO „

ZAPRASZAMY PA N IE I PANÓW

I

DO 318

III. 2 U 4/35

PRZETARG PRZYMUSOWY
W czwartek dnia 30 kwiptnia 1936 r. o godz. 11 30
przedpoł sprzedam publicznie przez licytację w
Ostrowie przy ul. Rynek 21 za gotówkę najwięcej
dającemu następujące przedmioty: 1 beczkę oliwy
cylindrowej netto 164 kg nr 7009 300 310; 2 beczki
oliw y maszynowej 3 ^ 4 nr 4471 i 4476 1 beczkę oli
w y maszynowej 4 — 5 nr. 5650; 2 beczki oliwy
motorowej 5—6 nr 9806 i 5648 1 beczkę oliwy moto
rowej 7—8 nr. 5660 1 beczkę oliwy cylindrowej nr
8504 2 beczki smary d0 maszyn nr 7099 i 7104 3
beczki smary maszynowej nr 34536®. 348354 2
beczki smary nr. 4 1 beczkę oiiwy 3—4 5 beczek
a 180 kg czerwieni olejnej 4 beczki a 18 kg ungru
olejnego 2 beczki a 180 kg ungm metalowego 1
beczkę ungru olejnego. 1 beczkę umbrv palonej 1 be
czkę ungru olejnego jasnego 1 beczkę smary 47 flako
ników wodv kolońskiej Pub-a 13 flakoników wody ko
lonskiej
Iste“ i 11 flakoników wody kolońskiej
. Gerlena"
CZAJKOWSKI komornik Sadu Grodzkiego rew I
w Ostrowie ul Rynek 16/17
Km 622/36 Km 1787/35
£)O 319

v

Pr’ ł ofll-wtenach .p o m p l.ko w .ceb lub te l pr»» .peci.loym w f a o m ‘

HJDAKTOR ODPOWIEDZIALNY p

k .

POSTANOWIENIE
. Dnia 18 kwietnia 1956 r Sąd Okręgowy w Ostro
wm po rozpoznaniu postępowania upad'ościowegi
’
Leon Czarliński Spółka Akc
w Ostrowt
" j . ~ Krepa Postanowił: Umorzyć postępowań/
upadłościowe odnośnie firmy
Leon Czarliński Spółka Akcyjna w Ostrowie W;kp — Krępa” (art
217 pr u p ad ł)
DO 521

S z k ło ok:°nne
po cen ach
h a r to w n y c h
p o le c a

F. STOBIECKI
h a n d e l ż e la z a
O strów , R y n e k 2 0

* • do odatkodowaoi. -

LUSTRO

duże z konsolem

łanio
do sprzedania Również
kupię łóżko żelazne !ła«r
kowska 18 m 5 II ptr
DO 515
DLA

EMIGRANTÓW

4 place budowlane w
mieście korzystnie do
sprzedania
Wplata 750
zł za 1 morgę wpro«t od
właściciela Koci emska
Rynek 33
DO 299

O G ŁO S ZEN IA

ta I a m

£

