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KREDYTY NA BUDOWĘ DRÓG
przekazane zostaną do skarbu
przez B. G. K. i P. B. R.

WARSZAWA, 28. IV. — Według informacyj za przykładem Banku polskiego rów
nież Bank gospodarstwa krajowego i Pań
stwowy bank rolny mają przeznaczyć po h n d ^ ARSZAWiA; 28' IV‘ ~ Według nieoficjalnych chwilowo zestawień zam knięci
ważne sumy na budowę dróg celem zatrud budżetowe związków samorządowych za r. 1934-5 mieszczą się w następujących o-óln-ćh
nienia większej ilości bezrobotnych.
cyfrach: dochody 660 miljonów, wydatki 647 miljonów zł.
‘
°
’
Suma 20 miljonów zł., postawiona do
Sumy powyższe obejmują wynik- gospodarki bu dżetowej:
dyspozycji skarbu Państwa przez Bank pol
1) miast wydzielonych z dochodami 323 miliony i wydatkami 314 miljonów
ski, zostanie przekazana ministerstwu ko
21
miast niewydzielonych z dochodami 78 miljonów ; takiemiż wydatkami
munikacji, które o tę sumę rozszerzy pro
gram rozbudow y. Kraj “cały oczekuje uru miljońówWlat° WVCh ZWiązk™ samorządowych. któ rych dochody wyniosły 134 miljony. a wydatki 13J
chomienia tej sumy i rozpoczęcia robót już
12 m!lło7ówWÓdZkiCh ZWąZk6W Sam°rZąd0Wych z dochodami i wydatkami, zamykającemi się w sumie
w najbliższych dniach.

w okresie 1934-35 roku

5) emin wiejskich z dochodami 212 miljonów i wydatkami 110 miljonów zł.

Praca dla 2500 robotników
w Zagłębiu Dąbrowskiem
SOSNOWIEC, 28. IV . — Roboty pu
bliczne w Zagłębiu Dąbrowskiem wzmogły
się znacznie.
W chwili obecnej, przy robotach finan
sowanych przez Fundusz pracy zatrudnion-ch jest około 2,500 robotników. W najblizsz. ch dniach znajdzie zatrudnienie jeszcze
40u bezrobotnych.

KRWAWE ROZRUCHY W PA LESTY N IE N IE USTAJĄ

Okólnik o udzielaniu pożyczek
urzędnikom państwowym
WARSZAWA, 28. IV. — Urzędy pań
stwowe otrzymały nowy okólnik prezydjum
rady ministrów w sprawie pożyczek lla
urzędników państwowych. Podstawą dla
udzielania pożyczki musi być podanie nale
życie udokumentowane, przedłożone władzy
naczelnej drogą służbową. Pożyczka może
być udzielona funkcjonarjuszowi tylko je
den raz.
Przy udzielaniu pożyczek mają być bra
ne w rachubę zadłużenia z tytułu zaliczek na
uposażenie oraz z tytułu'-długoterminowych
pożyczek budowlanych.

Hojny dar Rockefellera
NOWY JORK, 28. IV. -------Rockefeller
ofiarował 3 miljony dolarów na badania
raka.

Terenem najkrawszych starć między żydami i
Avivu strajkujący szoferzy arabscy oddali kilka
Egzekutywa sjouistyczna interweniowała w departa
podpaleń majątków żydowskich i koloni; w Emeka
Kii bojkot portu jaffskiego Wszystkie wys łki mają
niema Tel-Avivu od Jaffy. Uchwała ta zapadła na
czych w Palestynie przy udziale delegatów departa
Widzimy wyżej wiec protestacyjny arabów w Jaffie.

Anglo-sowiecki traktat morski
LONDYN, 28. IV. — Ambasador sowiec
ki Majski odwiedził „Foreign office“ za
wiadamiając o zgodzie rządu sowieckiego
na wszczęcie rokowań w sprawie zawarcia
brytyjsko-sowieckiego traktatu morskiego
Attache morski ambasady sowieckiej w
Londynie wyjechał wczoraj do Moskwy po
instrukcje. Rokowania rozpocząć się mają w
Londynie w połowie maja.
MUSSOLINI PŁUGIEM WYZNACZA
GRANICE NOWEGO M IASTA

arabami była Jaffa. Na drodze z Jerozolimy do Tel
strzałów do żydowskiego autobusu Strząjy chybiły
mencie politycznym rządu palestyńskiego w sprawie
oraz w starej Jerozolimie Żydzi palestyńscy uchwabvć skierowane w kierunku całkowitego uniezależwielkiej konferencji wszystkich organizacji gospodar
mentu morskiego, agencji żydowskiej i samorządu

fcybory we Francji wsKozujn no silny
wzrost głosów komunistycznych

{

Sensacyjna porażka Herrioła w Lyonie
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„Walor pracy”
Przechodząc chociażby pobieżnie Targi,
stwierdzić trzeba, że nie przesadne są, a ra
czej były zapowiedzi ze strony dyrekcji o tem,
że Targi tegoroczne przerosły i rozmiarami i
jakością swą wszystkie dotychczasowe),, wy
twarzając i — jak słusznie zaznaczył p. mi
nister Górecki — pogłębiając i gruntując prze
konanie o pożytku i znaczeniu nietylko wzro
stu spożycia, ale i o doniosłej roli, jaką speł
niają Targi, będące pomostem między konsu
mentem a wytwórcą.
Istotnie zdav- by się mogło, że osiągnęli
śmy już przełom stagnacji — jak mówił mi
nister Górecki — że prawa życiowe przemogły
apatje i b ier"^'ć i wręcz zmusiły producenta
do wytwćr? ości, a konsumenta do nabywania.
Naturalny proces gospodarczego życia nie
da się powstrzymać, nie da się zabić. Można
go osłabić, można go wypaczyć błędnemi za
rządzeniami, lecz on zawsze wybije się, prze
zwycięży trudności i ułatwi zwycięstwo —
zdrowemu rozsądkowi, będącemu i wobea
etatyzmu lekarstwem najradykalniejszem.
Są tedy temsa nem i dziś stały się Targi tem
widoczniej egzaminem metyle sił ile ich pro
duktywnej wartości. Pisałem swego czasu o
znaczeniu wiary w swe sity i wiary w siły
narodu. T ak m: się zdaje, że Targi obec
no przedewszystkiem — jak częściowo i po
przednie — są taką krynicą, z której pły
nie i wiara i wartość w pożyteczność i owoc
ność pracy. A wirca ta nam bardzo jest po
trzebna, by przetrwać ostatni — jak mówi
rząd — okres wysiłków o jurto gospodarcze.
Czy tak będzie, nie wiem, ale to wiem
i jestem o tem przekonany, że rząd dokłada
wszelkich starań, by .
’ 'szyć dzień,
w którym powiedzieć będziemy mogli: z w y < c i ę ż y l i ś m y . Tedy pesymistów i małodusz
nych skierowuje ku Targom, ku temu prze
glądowi wysi. ów nietylko wici’ i ego i śred
niego naszego przemysłu, ale i tego drobnego,
wysiłku rzemiosła — one wszystkie szukają
dróg, by ż, ć i społeczeństwu okazać i dać
swój wys
swą prace na konsumeje po
trzeb ogółu.
Cóż byłoby, gdyby warunki naszego ustro
ju były zgodne z istotne 1 pragnieniami na
szego ż; -a gospodarczego. Nie ulega żadnej
wątpliwości, że s;lz naszego życia byłaby wdęk
sza, a tem samem i potęga państwowa, a z
nią i poczucie współobywatelskie.
Otóż w tych warunkach '...a większy z
naszej strony musi być podziw dla wysiłi ków’ nas .go życia ~ospodarczego, którego nie
zniechęca żaden trud, żaden szkopuł ustawo
dawstwa socjL go i podatkowego, wysilcie,
I skierov...
.u wykazaniu i społeczeństwu i
rządowi, że we.'.ość .1. twórczych, drzemią
cych w społeczeństwie, jest za głęboką, za
żywą i potężną, by dała się skuć i oniemić.
Oto społc. 3 - moralna wartość znaczeia Targów, wartość, która krzepiąco roz
chodzi’ się vvinna i rozel.odzi na społeczeń
stwo, by w ostatecznym t. /niku doprowadzić
do tryumfu pracy, opartej o ustrój, w którym
nie „ochrona od pracy“, lecz „walor pracy1*
będzie prc-.erzem zasługi i probierzem uzna*
nia
A. P.

P a r y ż , 28 4. — Ogólne wrażenie z do w ręku radykałów.
tychczasowych wyników wyborów francuskich
Prasa radykalna przyznaje, że stronnic
wskazuje na olbrzymi wzrost głosów komuni two radykalne musi się liczyć z poważnemi
stycznych, przeważnie kosztem dotychczaso stratami.
wych głosów socjalistycznych. Komuniści w
Największą sensację wywołały rezultaty
pierwszem głosowaniu zyskali 10 mandatów. wyborów w Lyonie, gdHe Herriot nie został
(Należy zaznaczyć, że cala grupa komunisty wybrany w pi rwseem glosowaniu, a jego
czna w poprzednim parlamencie liczyła około kon rkandydat prawicowy uzyskał nawet wię
10). Pozalem w 60 okręgach wyborczych — cej głosów. W ten sposób wybór Herriota w
jak twierdzi „IIumanite“ — kandydaci komu przyszłą niedzielę możliwy jest tylko przy po
nisty czr.' zajmują poważne pozycje.
parciu głosów ąpcjalitycznych, t.j. w razie
Bardziej jeszcze uwypukL się sukces ko zastosowania fcrn .jły Frontu ludowego. Her
munistów na tle ilości zdobytych przez nich riot znajduje się w tem przykrzejszej sytu
głosów. Zdobywszy w ubiegłych wyborach o- acji, iż zajmował on dotychczas dość oporne
gółem około 800 tysięcy głosów, obecnie pra stanowisko wobec Frontu udowego, tak, iż
wie podwoili tę cyfrę, uzyskując ponad pół trudno byłoby mu obecnie przyjąć wybór, któ
tora mi’jona głosów.
ry musial .y zawdzięczać socjalistom. Z tego
Fartje centrowo-prawicowe naogól utrzy względu v prasie porannej pojawiły się nawet
mały swój stan posiadania. W zrost sił komu pogioski, iż Herriot, rozgoryczony wynikiem
nistycznych dokonał się przedewszystkiem ko p ie rw s z e j glosowania, zam:erza zrezvgnowa '
BIAŁOGRÓD, 28. IV. — Wczoraj wysztem innych ..o Liw lewicowych, a w szcze ze stawa.-ia dc wyborów laiotaźowych. Do
ono
z granic Jugosławji Jana Hajsmana
gólnośei socjalistów, którz mają jeszcze na tyc
as jLdnak K głoski te nie zostały po
fadio-central“.
dzieję, że pc tują sobie te straty zdobyciem twierdzone.
Żadnych wyjaśnień spowodu tego wyki ku mandatów, znajdujących się dotychczas
1 dalenia narazie nie ogłoszono.

Korespondent czeskiej urzędówki
wydalony z Jugosławji

Na os-uszonycb bagnach pontyjskich powstań <
czwarte z rzędu nowe miasto Aąullia Musolini oso
biście zaorał traktorem granice przyszłego osiedla.

Ś r o d a , d n ia 2 9 k w ie tn ia 1 9 3 6 r .

Budapeszt podejmował gości polskich
z królewskim ceremoniałem

Budapeszt, w kwietniu.

toast, podniósł kielich, zwracając się w
nę loży premjera Kościałkowskiego, wybuchł
entuzjazm zupełnie wyjątkowy. W ślad za
regntem Horthym powstała cała sala, okla
ski trwały przez piętnaście minut bez mała.
Nie pozbawiony pewnej pikanterji był widok
habsburskiej loży, oklaskującej
gorąco
przedstawiciela niepodległego państwa pol
skiego...
Zamknięciem pięknych uroczystości był
raut, wydany w sobotę wieczorem prze- par
lament węgierski. We wspaniałym, choć mo
że nieco przeładowanym ornamentyką gma
chu, utrzymanym w t. zw. stylu Arpadów
(istnienie tego stylu jest zresztą kwestjonowane przez niektórych historyków sztuki;
łączy on w sobie pewne elementy bizantyń
skie i gotyckie), otworzyła się przed nami
nieporównana panorama słynnych wielkich
schodów, wiodących do głównej sali, w któ
rej odbvł się cercie. Między strażą w prze
bogatych mundurach, trwającą w bezruchu
z halabardami w dłoni, sunął piękny koro
wód fraków, toalet i mundurów’.
•
•
•
Wczesnym rankiem, w niedzielę, wyru
szamy z dworca Nyugati. Pożegnanie oficjal
ne odbyło się nocą dnia poprzedniego, bez
pośrednio po przyjęciu w parlamencie. Że
gnają nas w drodze powrotnej, na całej tra 
sie, aż do granicy węgierskiej, wieśniacy.
Wychodzą z chat, porzucała robotę w pota
i biegnąc ku pociągowi, przesyłają nam dło
nią pozdrowienia, wołając: Eljen Lengyelorszagh!
Odpowiadamy im z serca: Eljen Magyerorszagh!

I
I jedno jeszcze, co ujmuje niesłychanie wił się tout Budapest, z członkami rodziny
Budapeszt przywitał nas deszczem i każdego Polaka: węgierska rycerskość i Habsburskiej, cieszącej się tu nadal wielką
chłodem. Od Dunaju ciągnął wicher — rzecz szlachetna duma tego narodu, który — mi estymą, na czele. Nawiasem warto dodać,
tutaj pono arcyrzadka — równy niemal siłą mo zmiennych kolei historji — zawsze po że przebywająca na Węgrzech lin ja Habs
naszemu rodzimemu „halniakowi” zako został świadom swej przeszłości i swej kultu burgów okazuje Polsce już oddawna żywe i
piańskiemu. A jednak, wbrew aurze, nad ralnej wielkości. Negocjować z Węgrami — pełne kurtuazji sympat.je. Gdy nadeszła do
werandą kawiarni, w której czekamy na mówi nam pewna wybitna osobistość z kół Budapesztu wieść o zgonie Marszałka Pił
zamknięcie niebieskich śluzów, łopoce mo politycznych polskich — to prawdziwa przy sudskiego wszyscy Habsburgowie budapesz
kra płachta wielkiego sztandaru; miasto jemność. Nie starają się nigdy wykorzystać teńscy osobiście składali kondolencje na ręce
przystraja się na przywitanie polskich gości. sytuacji, nie używają nacisków, a nadewszy- posła Łepkowskiego. Podczas rautu głowa
Zastanawiamy się, czy fakt odłożenia wizy stko z niezwykłem dżentelmeństwem wczu- węgierskich Habsburgów, arcyksiążę Al
ty) projektowanej pierwotnie na 19-ty bm., wają się lojalnie w sytuację kontrahenta. brecht, rozmawiał długo z prenijerem Konie ostudzi nastrojów, zwłaszcza, że deszcz Piękne, rycerskie tradycje Arpadów żyją po ściałkowskim, dając następnie wyraz swemu
i wicher zagnały wszystkich pod dach i o- dziś dzień w każdym Węgrze.
uznaniu dla osoby polskiego szefa rządu.
•
•
próżniły ulice. W miarę wszakże, jak zbliża
*
Szczególnie serdeczny przebieg miała
my się do dworca ruch się ożywia, zamienia
wizyta
premjera Kościałkowskiego w Uni
Wspaniałem
świadectwem
węgierskiego
się w tłok, a przed podjazdem pięknego
wersytecie
im. Pazman/ego. Witany w ję
tradycjonalizmu
—
w
najlepszem
znaczeniu
gmachu dworca Keleti stoi już zwarta ciżba
zyku
polskim
i francuskim, odpowiedział
tego
wyrazu
—
był
cały
przebieg
wizyty
pregłów.
premjer
bardzo
serdecznie w tych samych
mjera
Kościałkowski
ego.
Nie
przywiązuje
W ogromnej hali dworca przepiękna
językach.
Szczególnie
żywy aplauz wywołał
my
zbyt
dużego
znaczenia
do
protokółu
i
ofi
scenerja. Barwy polskie i węgierskie, zieleń,
zaimprowizowany
ustęp
jego mowy, poświę
cjalnych
ceremonjałów,
w
Budapeszcie
jed
emblematy obu państw i kolorowe plamy
cony
braterstwu
kulturalnemu
obu narodów
nak
czuło
się
najwyraźniej,
że
wspaniałe,
mundurów. Premjer Gómbósz wita podnie
sieniem ręki dostojników. Od postaci pre dawno nie widziane w pięknej, naddunaj- i przypominający wskrzeszenie przez Mar
Piłsudskiego uniwersytetu wileńskie
mjera węgierskiego bije świadomość swej si skiej stolicy formy, jakie nadano przyjęciu szałka
go
im.
Stefana
Batorego.
polskich
gości,
wiązały
się
najściślej
z
głę
ły i^ ta władczość, która cechuje fiihrerów
boką, uczuciową treścią.
współczesnej Europy.
, Wieczór drugiego dnia pobytu spędzili
Wrażenia z uroczystości budapeszteń goście polscy w operze królewskiej, na gaPrzy dźwiękach ,.Jeszcze Polska nie zgi
nęła” (orkiestry węgierskie grają znakomi skich były niezapomniane. Otworzył je wspa lowem przedstawieniu. Gdy jeden z aktorów,
cie nasz hymn) wtacza się do wielkiej hali niały raut u pp. Gómbószów, na który sta który — jak wynikało z roli — miał wznieść
Dr. Stefan Werner.
dworca wiedeński ekspress, do którego do
łączono wagon salonowy delegacji polskiej.
Powitanie oficjalne, poczem, przed podjaz
dem dworca, spontaniczna owacja tłumów.
Nawet aura dostosowała się do programu
i mokre ulice poczynają błyszczeć w słoń
cu. Prem jer Kościałkowski przeszedł przed
kompanją honorową honwedów i wzdłuż
Poniedziałkowy dekret Pana Prezy kę ceny złota, co osłabiało znacznie pozycję
szpalerów organizacyj społecznych. Wyróż
nia się kompanja przysposobienia wojsko denta w sprawie kontroli obrotu pienięż naszego złotego oraz pozycję Banku Polskie granicznego. (przedew’szystkiem eksportu)
wego z drewnianemi karabinami: rozbrojo nego, trzeba to przyznać, w pewnej mierze go (utrata złota oraz walut zagranicznych), Ił ‘glamentacja dewiz, nie jest dziś w stanie
ne Węgry w ten przynajmniej sposób stara- zaskoczy! społeczeństwo polskie. Zdumienie, rząd polski musiał się chwycić najostrzej naszych stosunków handlowych ze światem
gą się utrzymać tężyznę młodego pokolenia. jakie^ musiało ogarnąć każdego obywatela’ szego środka jaki miał do dyspozycji t. j. sparaliżować. Cały handel zagraniczny od
. Po dwóch godzinach mkną samochody, r.aogół dobrze orjentującego się co znaczy kontroli walutowej. Dziś wspomnianym de bywa się głównie w płaszczyźnie obrotu roz
Wiozące polską delegację, wzdłuż pięknej, wprowadzenie reglamentacji dewiz i jakie to kretem spekulacja została zupełnie sparali liczeniowego. Towar za towar. Czy zatem
będziemy mieli reglamentację dewiz czy nie,
długiej na 3 kilometry Andrassy Utca. Na będzie miało znaczenie dla życia gospodar żowana.
nic się tu zasadniczo nie zmieni. Najlepszy
chodnikach wielotysięczne tłumy. Mieszają czego kraju, musiało być tem większe, im
Niewątpliwie były jeszcze inne poważne dowód, że wczorajszy dekret nie wprowadzi
się okrzyki „eljen” i „niech żyje”, szumi łan większy jest skok, jaki przebyliśmy w dniu
racje
wprowadzenia kontroli obrotów walu w tę dziedzinę żadnych przeszkód widzimy
wczorajszym,
od
zupełnie
swobodnego
ryn
chorągiewek o barwach Polski i Węgier. Pre
mjer Kościałkowski wysiada przeed pomni ku pieniężnego do dość skomplikowanej kon- tami i złotem. Na tle naszych ogólnych sto na odbywających się obecnie Targach Po
sunków gospodarczych ze światem, było to znańskich. Tranzakcje z zagranicą są tam
kiem tysiąclecia państwa węgierskiego, naj trob państwa nad ruchem walutowym.
laka zmiana stosunków wywołała licz nawet logiczną konsekwencją. Polska była dokonywane z całym spokojem.
piękniejszym bodaj monumentem Budapesz
tu, i na płycie, poświęconej pamięci pole ne komentarze. Pada więc także pytanie, czy dotychczas nieliczną już oazą wśród państw
Ta krótka analiza przyczyn i skutków
głych żołnierzy, składa wieniec. Marsz Ra
t° złam anie naszej dotychczasowej po- Europy, gdzie nie było kontroli walutowej. kontroli pieniężnej na najważniejszych od
koczego, którego ładunek uczuciowy można
yki finansowej i zapowiedzi gorszych cza Stąd też Polska z czasem stała się poważ cinkach gospodarczych pozwala nam posta
porównać chyba tylko z Marsyljanką, elek sów. Czy też kry je to sprawy zgoła inne nym rezerwuarem odpływu walut'do innych wie zupełnie wyraźny wniosek, że ostatni de
tryzuje nas wszystkich. Twardym, żołnier- wynikające jedynie z doraźnej chwili obec- państw z własną stratą. Dodając do tego kret rządu nie jest w żadnym wypadku wstę
skim krokiem, odmaszerowuje premjer Ko- i ne.l'! Postaramy się dać na to obiektywna stały odpływ pieniędzy zagranicę, dokony pem do dewaluacji złotego, bo tego zupełnie
ściałkowski
w otoczeniu
węgierskich
ofice
—
1.......
;.......i
uczciwą odpowiedź.
wany przez nielojalnych obywateli, lokują me potrzeba, lecz przeciwnie nosi zdecydo
rów od pomnika.
Jest bezsprzecznym faktem, że glów- cych swe majątki w zagranicznych bankach wany charakter obrony naszej waluty, a więc
nem źródłem narodzenia się dekretu regla- (niestety tak jest) — mieliśmy dwa zbyt po J<?st. zachowaniem naszej dotychczasowej
mentacyjnego, była rozpętana b. silnie w ważne kanały przez które uciekały nasze za
polityki pieniężnej. Jeżeli jednak ko
Jadąc do Budapesztu, byliśmy wszyscy ostatnich czasach działalność spekulacyjna soby pieniężne i walutowe. Przy tem Polska hnji
goś
ponoszą
nerwy i ulega panice (źródła tej
pewni serdecznego przyjęcia. To jednak, Juz przed kilku tygodniami „czarna ‘gieł w dalszym ciągu płaci lojalnie swe zobo
paniki
są
aż
nadto dobrze znane) dow’odzi
które zgotowano delegacji" polskiej, a bar da odżyła w Polsce ranowo. Raz po raz da wiązania (% % długów’) wobec zagranicy.
tylko,
że
taki
obywatel, zbyt mało sobie ceni
dziej jeszcze to, które było spontanicznym, wała znać po sobie. Tak było ze sztucznem 1 n.,e. ^ ięp dziwnego, że dziś w dobie oszczęd
zdezorganizowanym wyrazem nastrojów tłu obniżeniem kursów „dolarówki“, by ja na ności i liczenia się z każdym groszem, dwa tą stabilizację stosunków gospodarczych
mów, przeszło wszelkie oczekiwania. Słownik stępnie podnieść i zarobić znaczne sumy m te kanały odpływu pieniędzy musiały zostać laką osiągnęliśmy za życia Marszałka Pił
sudskiego, a którą, jest naszym największym
dyplomatyczny zawłaszczył, niestety, wyra panice, naiwnych, którzy rozpoczęli 'w y  zamknięte.
obowiązkiem, utrzymać nada! za wszelką eezy, któremi zwykło się odmalowywać na zbywać się tych papierów. Tak było niedawDziś rząd ma w swvm ręku całą kon
f musi.rnv Przez spokój i zaufanie nie
stroje; nie będziemy tedy pisać o „serdecz
z ,pO57 czM inwestycyjną, którą spekula trolę nad ucieczką kapitałów z kraju. Jakże •ylko Z1dopomoc
rządowi, ale przedewszvstnej atmosferze”, o „niezmąconej harmonji”, cja starała się wykupywać po kursie 50 zł. to
może mieć doniosłe znaczenie np. wobec icem samym sobie przez obronę naszej wa
by nie używać określeń zbyt słabych, bo wy podczas gdy zdrowa giełda oficjalna płaciła
tartych wskutek zbyt częstego użycia. Po po /O zł za 100 Rząd kilkakrotnie przestrzel kapitałów żydowskich z Polski lokowanych luty i całego aparatu finansowego.
wiemy łydko jedno: zdaje się, iż słyszeliśmy gał społeczeństwo przed tą niecna robotą, w tak olbrzymich rozmiarach zagranicą?"
Zresztą jesteśmy głęboko przekonani, że
n a p r a w d ę uderzenia serc węgierskich bdy jednak wreszcie czarna giełda jęła się
Mogliśmy sobie na reglamentację de dodatnie skutki dekretu zaczną niebawem
ku nam.
wiz pozwolić również i bez głębszych ujem jasno występować na rynku.
ostatn.o spekulacji zlotem, grając nu
nych konsekwencji dla naszego handlu za

Go oznacza kontrola obrotów zlotem i walutami

A. L.

J a n in a S te fa n o w a Z a k r z e w s k a

SZALONA JANKA
— Gdzie to panienka?
Juz dziewczyny me było. P .. wała się
— A bo co? zapytał Jędrek.
nak wicher zniknęła we wnętrzu domu. Rollen szofer się upomina...
bki patrzył na nią ogłupiałym wzrciiem.
Jędrek
zwrócił się ku dworowi.
Cudo... rusałka... bóstwo! przemówił
— Hop! hop! Janka!
półgłosem. Jędrek się śmiał.
W na rożnem oknie ukazała się zwich
i ~ . ° J ’!
że ci w oko wpadki! I morzona
czupryna i błyszczące oczy dziewnokl me obronił! Spraw sobie okumry, żeby
zasłonie oboje oczy, kiedyś taki wrażliwy!
— A co tam? odkrzyknęła.
pani MÓl"et?cj;,’m’,ra
po czole
— Szofera trzeba zapłacić!
~ AcTh,! „machnęła desperacko ręką~i
,, , ~~ Mówi pan, że Janki rok nie widział? zniknęła.
Po chwili wypadła na taras.
Jakże to może być? Tak się często widuje—- Jędrek, moj kochany, zaczęła, prze
wy...
się przez balustradę, daj mi pienięTt • ~~vA nl e widziałem, tak się złożvło. Na chylając
dzy
zostałam
prawic bez grosza... tek mi
ęoze Narodzenie byłem u rodziny w Lubel się jakoś rozeszły...
skiem, a na Wielkanoc znów panna Janka
Jędrek wyciągnął pugilares z dobrotli
me przyjechała...
wym
uśmiechem.
^>aiD Mo] icka uderzyła się w czołc.
ba?
—
Wyobrażam sobie! No, ile ci potrze, ' * [;|wda! była u koleżanki w Małopolsce A coż? Uważa pan, że się zmieniła’
Wyciągnęła rękę.
Nolski az ręce rozłożył z zachwytu.
— Wystarczy dziesięć złotych.
• 1 .proszę pani! nigdy bym jej nie npMS®h«wa! pugilares, wy jął z kieszeni mo
bóstwo!'* Zn° W P° wtorz>ł: ”Cu<ta~ rusałka .. netę, podał dziewczynie, która podziękowała
mchem . wybiegła. Prawic jednocześnie
g!ądaćSZedł Stary Walenty * zacz^ si<? roz- rozległ
się warkot odjeżdżającego samocho
du i Janka powróciła do zebranych.

-— Napiłabym się kawy, powiedziała, pryną zajadając z apetytem, odpowiadaj,
spoglądając na zastawiony stół.
na pytania.
J
— No pewnie! po takiej podróży! Wa—
Ale
dobrego
miałaś
szofera,
zauw
^1* <)ómo W'°^a^a Pan* Molicka, zwracając się zył w pewnej chwili Jędrek, przez ten kaw
Stary służący wszedł, niosąc na tacy lek od szosy nie każdy by przejechał.
Janka wypiostowała się z pychą.
maszynkę z kawą i garnuszek śmietanki.
—
To ja prowadziłam!
— Oo, poczciwy Walenty! ucieszyła się
—
Ty!
alboż umiesz?
Janka. Domyślił się, że jestem głodna!
,
. A bo to ja panienki od małego nie jechMa!Jakbym
Umiala’ tobym nie pra
chowałem i powiedział z rozczuleniem, sta
wiając przed nią kawę.
, “7 Święte słowa waszej królewskiej m
Afni;- i i °wiedz mi Janko, zagadnęła pani sci. ależ gdzie się tak wyspecjalizowałaś?
-policka smacznie zajadającą dziewczynę,
A u
Podgórskiej, jakem by)
llaczcgo nie zatelegrafowałaś o konie, od na świętach Widkiejnocy! oni tam maj
dwóch dni czekaliśmy na wiadomość od cie- e b o d z i S " ’d-V '
WCa'e 2 .Earaiu ni0 w-’
Przerwała jedzenie.
— Telegrafowałam!
— Ejże?
„ , ~ P °d słowem! mam nawet kwit! sięg
nęła do torebki, z tryumfem wyciągnęła zło
żony papier, Ooo!
■ ,7~ obaż no, rzekł Jędrek i wyjął jej
kartkę z ręki, rozłożył.
J J
„Naturalnie, to wcale nie kwit, to niewysłany telegram!"
dnf tZ,N? ”1OŻe być! ”w>'rwała mu" praw
da: Jak to się mogło stać?
Pani Molicka wzruszyła ramionami, Ję 
drek się śmiał, patrząc na speszona minę
dziewczyny. Kolski nie spuszczał z niej za
chwyconych oczu,
J
Zapomniałaś... nie pierwszy raz i.
— ...nic ostatni, clicesz powiedzieć! Bo
i pewnie! mam głowę jak sito!
Śmiała się, potrząsając zwichrzoną czu-

“ * * PUZ'™ lil pr<” "
Wzruszyła ramionami.
wał
" ‘C p-vt.a lani! O" »ad<
starter
a-Ja <1,o.k,łcro\vn,c>‘- nacisnęłai
starter... ledwie zdązył wskoczyć!
Śmiała się błyskając białemi ząbkam
bardziej. k>Ztr°8ka‘ R°lski
cora
A .fo może do koni gust straciła.m a S .’2 C ‘ei
S2Ofcr? Zap-Vtal> przpkr
marżając się Jędrek.
Odpowiedziaał krotko i dobitnie'
— Głupiś!
Spojrzał na zegarek, powstał.
—- Dziękuję. Kiedyśmy się już tak do
żeen-ić” Punr° zunnel1’ P°?«’olą panie się po
• egnac.. kosiarze czekam. „Złożył ceremo
nialny ukłon, chciał od jść, Janka zerwał;
się z miejsca, pochwyciła go za rękę.
(Ciąg dalszy nastąpi)

Ś r o d a , d n ia 2 9 k w ie tn ia 1 9 3 6 r .

Aktualne zdjęcia ze świata

W powszechnem głosowaniu obywateli
Venezueli wybrany został nowy prezydent
tej republiki, generał Contreras, którego po
dobiznę reprodukujemy.

Sensacja sportowa
P . Z. B . r o z w ią z a ł i z a w ie s ił
z a r z ą d W. O. Z. B.

POZNAŃ. — Na wezorajszem zebraniu
zarządu Polskiego związku bokserskiego po
stanowiono zawiesić członków zarządu W ar
szawskiego okręgowego zw. bokserskiego w
działalności oraz rozwiązać zarząd W. O. Z.
B. Komisarzem W. O. Z. B. mianowano
m jr w stanie spoczynku p. Morawskiego z
Wa rszawy.
Decyzja ta jest dalszym ciągiem skan
dalu, który wybuchł na ostatnich mistrzo
stwach indywidualnych Polski. Sam fakt
rozwiązania W. O. Z. B. uważać można za
jedną z największych sensacyj sportowych
w Polsce.

Wydalenie 14 robotników polskich
w Czechosłowacji
L .'V i.

(

tI

V A,

J j.

j V. — ..Dziei;-

(’ ii
''iiii-iM-. i* / U'iii,Cwni;‘ dv;uŁ,'ji
pC-tiei: w
■.li<t!; \,y(r uf Zip.j }■,;•£ wjifcoW••kich
n i' ;;
j - f J •.•hOtUi |;ó\v pvij •
ski<h. klórzy w zakiauach tven pracowali
od 20—30 lat.
Zwolnieni robotnicy otrzymali z dyrek
cji policji w Mor. Ostrawie nakaz opuszcze
nia granic Czechosłowacji.

Szefowie sztabów Łotwy i Litwy
wyjechau do Moskwy
RYGA. 28 IV. — Szef łotewskiego sztabu
ffeneralnejro tren. Ilartm an is wyjeżdża dziś, do M o
skwy w podróż inform acyjną w towarzystwie trzech
oficerów sztabu i attache wojskowego sowieckiego
w Rydze.
H artinanis ndaje się na zaproszenie szefa szta
bu armji sowieckiej Jegorowa.
BER LIN , 23. IV . — Donoszą z Kowna: Na
zaproszenie dowództwa sil zbrojnych Z. S. R. R.
dziś zrnna wyjechał do Moskwy szef sztabu gene
ralnego litewskiego pik. Cernins w towarzystwie
naczelnika jednego z wydziałów sztabu dla zapoz
nania się z wojskowością sowiecką.

Zgon króla Egiplu

dn rnbnf
° n.ast.ęPc? tronu natychmiast po przybyciu do Abisynii zabrała sie żvwo
do roboty, organizując posterunki Czerwonego krzyża na terenie krwawych bitew \Vidzimy ją po wyżej w chwili wyjazdu na fro n t

Konsternacja na czarnej aieldzielArmJo
Co pisze prasa zagraniczna o nowych zarządzeniach dewizowych
D z ie n n ik i n ie m ie c k ie stw ierd za ją , ż e n ie m a m o w y o d e w a lu a c ji

LONDYN, 28. IV. — „Financial times“.
omawiając zarządzenia polskie przeciwko
spekulacji walutowej, podkreśla, że nie były
one niespodzianką. Dekret rządowy wydany
został, celem przeszkodzenia spekulacji.
Rząd polski dał zapewnienie, iż zobowiąza
nia zagraniczne wypełnione zostaną w ter
minie. Co do tego nie można mieć żadnych
obaw. Ponadto rząd polski oświadcza, iż nie
za ma zamiaru dewaluować waluty.
„linancial news“ podkreśla, iż zarządze
nia przeciwko spekulacji walutowej w Pol
sce nie były koniecznością. Pismo przytacza
deklarację rządu polskiego, podkreślając, iż
zarządzenia polskie nie stoją na przeszko
dzie normalnemu rozwojowi handlu zagra
nicznego.
L- !.‘LL\, 28. TV
Prar< niemiecka
iż zdc< j - I c s t a ; ; o w : s k o rzą-

północna dociera

do AMis-Abe&y

du polskiego, które wyraziło się w wydaniu
nie napotykając na żaden opór
przepisów przeciwko spekulacji walutowej,,
oddziałało łagodząco na nerwowe nastroje ,
— Komunikat urzędowy
i załamało tendencję spekulacyjną. Na czar-j
197 marsz. Badoglio telegrafuje:
nej giełdzie w Warszawie zapanowała kon
Na froncie północnym kolumny włoskie
sternacja w obawie przed konsekwencjami na samochodach, które wyruszyły z Dessie
karnemi spekulacji.
posunęły się o 140 kim. naprzód drogą samo
chodową, wiodącą do Addis Abehy, nie tra 
W przeglądach sytuacji na rynkach fiając
na opór.
finansowych, dzienniki niemieckie stwier
Sułtari
Aussy Moliamed Jahjo przybył
dzają, iż zagranica oceniła sytuację walu-|
tową
Polsce ze spokojem zwłaszcza, ?e na front włoski, zgłaszając uległość wobec
ostatnie zarządzenia nie mają nic wspólnego włoskich władz wojskowych.
Na froncie somalijskim trwa zwycięska
dewaluacją. Prasa niemiecka notuje!
oświadczenie rządu polskiego, że ostatnio ofenzywa wojsk włoskich. Na lewem skrzy
wydane przepisy nie wpłyną ujemnie na dle frontu włoskiego oddziały włoskie, które
obroty z zagranicą i zaznacza ze swej stro wyruszyły Daga-Medo pobiły i rozproszyły
ny, że naskutek nowych rozporządzeń obro znaczne grupy przeciwnika w dolinie rzeki'
ty polsko-niemieckie w niczem nie będą n a-, raf. Kolumna środkowa gen. Frusci zakoń
czyła oczyszczanie od przeciwnika strefy
ruszone.
Hriman-Lei. Odebrano 3 czołgi, które zabłą
dziły w dolinie rzeki Faf w czasie akcji wy
wiadowczej kolumny płk. Maletti w listo
padzie 1935 r. odebrano również karabin ma
ZJAZD ZWIĄZKU LEGJONISTÓW ZWOŁANY NA 24 MAJA
szynowy z samolotu odznaczonego medalem
złotym płk. Minniti. Na prawem skrzydle
celem przeprowadzenia fuzji z legjonawemi kolami pułkowemi
kolumna gen. Agostini umacnia się na po
WARSZAWA, 28. IV. — Wyłoniona w prace i przygotowała projekt statutu, mają zycji Guna-Gado.
Lotnictwo współdziałało z wielką sku
dniu 21 listopada 1935 r. komisja z ramie cy na celu połączenie obu organizacyj. Pro
tecznością
w operacjach na całym froncie.
nia gen. Rydza-Smiglego, jako prezesa le jekt powyższy został zaaprobowany na po
gionowych Kół pułkowych oraz zarządu siedzeniu zarządu głównego w dniu 21-go
Włosi zdobyli obóz warowny
głównego Związku legjonistów polskich w kwietnia 1936 r.
osobach: gen. Sławoja-Składkowskiego, gen.
Wobec powyższego zarząd główny Zwią
po krwawej bitwie pod Hanianiei
Kruszewskiego, płk. Albrechta, posła Sta- zku legjonistów polskich na podstawie sta
B a jd d w óch w o d n o p ła t owcóh
rzaka, płk. Orskiego, posła Brzęk-Osińskiego tutu zwołuje do Warszawy 13-ty walny
i sekretarza gen. Henisza ukończyła swoje zjazd delegatów na dzień 24 maja 1936 r.
n a je z io r o T ana
ASMARA, 18. IV. — Agencja Stefani
donosi z Gorrahei, że ze zdjęć dokonanych
I przez lotników włoskich i widać, iż HamianKOLEJOWE ZNIŻKI LETNISKOWE I NADMORSKIE
Ilei zdobyte przez włochów stanowiło praw
dziwy obóz ufortyfikowany.
Z dniem 1-ym m aja b. r. wchodzi w życie 33% st. kol. Wielka Wieś Hallerowo; Orłowo Morskie, st.
Haniąnlei leży przy zbiegu rzek Tug
zniżka dla osób powracających z letnisk nadmorskich kol. Kolibki Orłowo; Ostrowo, st. kol. Wielka Wieś|
do .miejsc stałego zamieszkania, po conajmniej 14-dnio- Hallerowo; Puck, Rozewie, st. kol. Wielka Wieś Hal Gerer i Tug Fafan. Fortyfikacje obozu by
wym pobycie w letnisku. Z tym dniem wchodzi rów lerowo; Swarzewo, Tupadły, st. kol. Wielka Wieś ły nawskroś nowoczesne. "Bitwa Hanianiei,
nież w życie 33% zniżka kolejowa dla uzdrowisk sezo Hallerowo; Wielka Wieś Hallerowo, Wielka Wieś.
w dniu 25 bm. trwała 16 godzin, przy 60 st.
upału.
nowych w liczbie około 30-tu, oraz dla uzdrowisk
Ponadto przyznano zniżki kolejowe Ha następu
otwartych przez cały rok w liczbie około 20.
Z Massaua donoszą: dwa wodnopłatow
jących uzdrowisk całorocznych:
Czarniecka Góra,
Jako uzasadnienie przejazdu ulgowego, w dowol Druskicniki, Iloryniec-Zdrój, Inowrocław, Iwonicz, Ja- ce wystartowały wczoraj z portu o świc:e
nej klasie pocięgów osobowych i pośpiesznych — służy rcmcze, Jaworze, st. kol. Jaworze Jasienica, Krynia, i wylądowały na jeziorze Tana. Popołudniu
zaświadczenie, wydane przez zarzędy uzdrowisk.
Nałęczów, Otwock, Rabka, st. kol. Chabówka, Rabka oba wodnopłatowce wróciły do Massaua,
Ulgą objęto są wyłącznie uzdrowiska uznane Zdrój lub Rabka Zaryte, Rudka, st. kol. Mrozy, przebywszy 540 kim ponad górami o wysoprzez ustawę uzdrowiskową. Wystąpienia o pogłębie Szczawnica, st. kol. Stary Sącz lub Nowy Targ, Tru- i rości do 4,500 mtr.

nie ulgi lub rozszerzenie obszaru jej ważności na ogół
letnisk nie zostały uwzględnione, wobec trudnego po
łożenia finansowego kolei i już udzielonych zniżek
opłat normalnych.
Zniżki kolejowe przyznane zostały dla następu
jących letnisk nadmorskich: Bór, st. kol. Jastarnia;
Cetniewo, st. kol. Wielka Wieś Hallerowo; Chałupy,
Dębki, st. kol. Krokowa; Gdynia, Ilel, Jasne Wybrzeże , st. kol. Wielka Wieś Hallerowo; Jastarnia, J a 
strzębia Góra, st. kol. Łebcz lub Wielka Wieś Halle
rowo; Jurata, Karwia, st. kol. Krokowa lub Wielka
Wieś Hallerowo; Karwieńskie Błota, st. kol. Kroko
wa lub Wielka Wieś Hallerowo; Kuźnica, Lisi Jar,

Następca tronu Ks

Znany powieściopisarz francuski Claude
r arrere został wybrany członkiem Akademji Francuskiej.

skawiec Zdrój, Wisła, st. kol. Wisła lub Głębce, Worochta, Zakopane z Bukowiną, Jaszczurówką i Poro
ninem, st. kol. Poronin i Zakopane Żegiestów-Zdrój, st.
kol. Żegiestów i Żegiestów-Zdrój.
Zniżki przyznano również dla uzdrowisk sezono
wych: Busko, st. kol. Kielce lub Szczuczyn, Bystra
(pow. Biała i pow. Bielsko) st. kol. Bystra-Wilkowice,l
Ciechocinek, Delatyn, Goczałkowice Zdrój, Hrebenów,
Jastrzębie Zrój, Kosów, st. kol. Kołomyja, Krościen
ko n. D., st. kol. Stary Sącz lub Nowy Targ, Krze
szowice, Kuty, st. kol. Kuty lub Kołomyja, Lubień
Wielki, Miłowody, st. kol. Oborniki, Morszyn-ZdrójJ
Muszyna.

P o sp ie sz n e e w a k u o w a n ie r a n n y c h

ADDIS-ABEBA, 28. IV. — Znaczna
ilość ranionych zgromadziła się w DebraBirham, w odległości 25 kim. na północozachód od Ankoberu i 135 kim. od AddisAbeby. Znajdujący się tam ambulans bry
tyjski zażądał samochodów dla ewakuacji
rannych.
Nie wiadomo, czy są to ranni z ostatnich
walk czy też z poprzednich bitew na froncie
północnym.

Faruk.

KAIR, 28. IV. — Król Fuad I. zakoń
czył życie o godz. 13-tej min. 30.
Pogrzeb króla odbędzie się we czwartek
Król będzie pochowany w meczecie El-Risai, który sam kazał zbudować w pobliżu cy
tadeli u stóp wzgórz Mokattam, lęż^cych
naprzeciw doliny Nilu i pustyni Sahary.
Zwłf I : króla tędą przeniesione prz?d
rogizefem z pałacu w Kubbeb do pałacu
Addin w centrum m acta, z tego pał*-u od
będzie się pogrzeb.
Dzień przyjazdu następcy tronu księcia
Faruka jeszcze nie jest oznaczony.

Prokura!or żELła ahm uaii* wyroku no zamachowców 10. U. 11.

WARSZAWA, 28. IV. — Na wstępie
dzisiejszej rozprawy apelacyjnej w proeesię o zabójstwo śp. ministra Bronisława
Pierackiego, sąd ogłosił postanowienie w
przedmiocie wniosków, zgłoszonych przez
obronę.
Na mocy tego postanowienia sąd załą
czył do materjalu sądowego kilka dokumen
tów, odrzucając inne, jak również wnioski
obrońców o powołanie szeregu świadków i o

uchylenie w stosunku do niektórych oskar
żonych postępowania z artykułów, z których
odpowiadają oni przed innemi sądami.
Na tem przewód sądowy zamknięto i
przewodniczący udzielił głosu prokuratoro
wi, który w krótkiem przemówieniu scha
rakteryzował działalność O. U. N., zaznacza
jąc m. in., że chociaż działalność tej organi
zacji miała obejmować cztery państwa, to
jednak jedynie przeciwko Polsce O. U. N.

skierowało całą swą akcję występną. Dalej
mówca, powołując się na dekalog O. U. N.
z całym naciskiem podkreślił jej działanie
podstępne oraz to, że członkowie organizac
ji stosowali podwójną moralność, nietylko
wobec nie-ukraińców, ale nawet wobec
członków własnego społeczeństwa, nienależących do O. U. N.
Na zakończenie prokurator domagał się
zatwierdzenia wyroku sądu okręgowego.

S^ oda, d n ia 2 9 k w ie tn ia 1 9 3 fi r .

Polska w przekroju
polską oraz sprofanowanie godła państwowe
go orla.
W ładze wojewódzkie decyzję tę zatwier
W prasie lwowskiej czytamy: Trzej go dziły.
spodarze w Mostkach, w pow. lwowskim,
Naskutek dalszej kontzoli stowarzyszeń
wydzierżawili łąkę od Ludwika Weińberga, i ujawnienia faktów zagrażających bezpieczeń
właściciela folwarku z Zbudowie i opłacić stwu i spokojowi publicznemu starosta święmieli tytułem tenuty dzierżawnej po 40 zł.
ciański zawiesił w działalności 4-ry oddziały
Z gospodarzy tych, Hryńko Kowal łą litewskiego towarzystwa św. Kazimierza w Okę skosił a siano zwiózł do swej stodoły, za strcwiszkach, Bojarach, Łosiach i Dziatkowpłacił 20 zł., a z resztą zalega skutkiem bra szczyźnie, oraz oddział stowarzyszenia oświa
ku pieniędzy na przednówku, dwaj inni — towego Ryta 2 w Cejkiniach i czytelnię tego
Michał Wróblewski i Karol Wróblewski towarzystwa w Jaeunach.
T rz e j w ło ś c ia n ie o s k a r ż e n i
z a „ u d a r e m n ie n ie e g z e k u c ji"

twierdzą, iż nie objęli swych działów dzier
żawnych na łące, siano nie zwieźli i nie po
czuwają się do żadnych zobowiązań. Właś
ciciel łąki zaskarżył wszystkich trzech gos
podarzy, którzy proces przegrali, a komor
nik zajął w postępowaniu egzekucyjnem u
pierwszego z wymienionych gospodarzy ko
nia, u drugiego — krowę, u trzeciego też
krowę. Gdy zbliżała się egzekucja, okazało
się, że wszystkie „zajęte ruchomości" znikły
ze stjni, skutkiem czego komornik wystąpił
na drogę sądową przeciw gospodarzom o udaremnienie egzekucji.
Okazało się bowiem, że zajęty koń zgi
nął...
Hryńko Kowal broni się tern, iż nie
utrudniał egzekucji, gdyż koń, zajęty przez
komornika celem zabezpieczenia wierzycie
lowi dłużnych mu 20 zł, zginął — napił się
bowiem za wiele wody, upadł pod żłób, a za
plątawszy się w łańcuch, udusił się w stajni.
Sprzedana krowa na pomoc lekarską
i leki dla żony gospodarza.
Drugi gospodarz, Michał Wróblewski
zajętą przez komornika krowę popędził na
jarm ark i sprzedał. Żona jego ciężko choru
je, zadłużył się na pomoc lekarską, musiał —
jak mówi — sprzedać krowę, by ratować żo
nę.
rA w trzecim wypadku krowę skonsumo
wały... podatki.
Gospodarz Karol Wróblewski, któremu
komornik zajął krowę, popędził ją na targ
i sprzedał. Zalegał z podatkami i musiał je
zapłacić. Pieniędzy, potrzebnych do wyłą
czenia „ruchomości" w sądzie, w kwocie 15
zł, nie posiadał, wobec czego nie czynił sta
rań o wyłączenie.
Wszyscy trzej wymienieni gospodarze
pociągnięci zostali do odpowiedzialności o
udaremnienie egzekucji.
L ist p o le c o n y z C zęsto ch o w y d o n e g u sa
Grupa częstochowskich sympatyków Abieynji z p. W ładysławem Borkenhagenem na
czele wysłała w tych dniach zbiorowy list do
negusa o treści następująoej:
— „My, Twoi gorący zwolennicy w Pol
sce, która przed stu kilkudziesięciu laty padla
ofiarą najeźdźców i dopiero przed 18 laty
zrzuciła jarzmo najazdu, ślemy Ci dostojny i
bohaterski wodzu narodu, słowa bezgranicz
nego podziwu! i uznania za Twoje lwie męstwo
i nieustraszoną pogardę śmierci w walce o
wolność i niepodległość ojczystego kraju. —
Przy niniejszem załączamy wizerunek M atki
Boskiej Jasnogórskiej Królowej Korony Pol
skiej.^ N-echaj ten święty talizman narodu
polskiego doda Ci sił w walce ze stokroć
silniejszym nieprzyjacielem!"
L ist w y sia n y zo sta ł jak o p olecon y.

Wieści ze świata
2 2 m iljo n e r ó w c h c c le c i e ć
z P ic c a r d e m

Donosiliśmy już o interesującem ogfo
szeniu, umieszczonem przez prof. PiccarJa
w amerykańskich pismach: „Poszukuję part
nera do mego najbliższego lotu w strat >ste
rę, który mógłby zapłacić za to 80.000 dola
rów".
Otóż wbrew pesymistycznym przewidy
waniom Piccard otrzymał 22 poważne ofer
ty, nie licząc wiele niepoważnych. Cóż ’.«> za
ludzie, którzy chcą ryzykować życie za S0
tys. dolarów. Na ich czele stoi dwóch jap'>ó
skich miljonerów, którzy ofiarowali p> 100

Ze sportu
JAPONJA GOSPODARZE*! NASTĘPNEJ OLIMPJADY
BRUKSELA PAT. Do Brukseli powrócił z Ja 
ponji prezes Międzynarodowego Komitetu Olimpij
skiego hr. Baillet Latour który w ciągu kilkunastu
dni zapoznawaj się w Japonji z warunkami, w ja 
kich odbyłyby się igrzyska olimpijskie o zorgani
zowanie których w r. 1940 zabiega Japonja.
Hr. Latour przedyskutował z japońskim komi
tetem olimpijskim sprawę kosztów przejazdów do
Tokio zawodników europejskich. Japonja zamierzy
uruchomić w tym celu specjalne okręty, które po
cenach niesłychanie niskich przewiozłyby drużyny

europejskie a nawet tych, którzy chcieliby jechać
do Tokio w charakterze widzów
Jak wynika z dokładnych kalkulacyj. koszty
przejazdu i pobvtu w Japonji dla zawodników eu
ropejskich wvpad)vby znacznie taniej niż w r.
1952. kiedv igrzyska odbvłv się w Los Angeles; Ja
ponja przygotowuje już obecnie stadjony olimpijskie
dla wszelkiego rodzaju sportów
Wobec tego że kwestia przejazdów zapowiada
się pomyślnie, hr la to u r bronić będzie kandyda
tury Japonji. jako organizatora igrzysk w r. 1940.

O LIM PIJSK I TRENER NIEM IECKI
W POLSCE

zaprotestować przeciwko faworyzowaniu poznania
ków przez sędziów i nie mog.tc dosięgnąć niezna
nych panów szykanowała pięściarzy
To co zrobiono z Koziołka — było bezprzykła
dne. Zawodnik ten drżał przed wyjściem na ring
i nie reprezentował nawet w przybliżeniu normal
nych swych wartości. Z jednego kąta sali rozlegał
się owczy bek. w drugim powiewała nad tłumem
sylwetka tekturowego kozła w trzecim lżono sę
dziów...
_— To bvła ostatnia walka w mojera życiu! —
oświadczył Sipiński
— Pan już tak mówi ofl dwu lat. A jak przej
dzie zły humor, pójdzie pan znów na ring.
— Nie- To statnia. Żenię się i już szluss!
Chcielibvśmv z naszej strony dodać, że rów
nież inni zawodnicy poznańscy, jak np. Szułczvński
(Leszno) przegrał jedynie dla tego, że speszyły go
ryki publiczności. Smutne to. lecz prawdziwe

Polski Związek Atletyczny zaangażował trenera
olimpijskiej gruny zapaśników niemieckich, p. Jana
Foldack na trenera naszych zapaśników.
W dniu 12 czerwca br rozpocznie się w Beski
dach. w Mszanie Dolnej trzytygodniowy obóz zapaś
niczy organizowany przez I’ZA dla 100 zapaśników
Obóz mieć będzie charakter treningowy a kierować
nim będzie właśnie nowozaangażowany trener póldaek. Bezpośrednio po zakończeniu obozu w dniu
29 czerwca br. rozpoczną się w Krakowie mistrzo
stwa atletyczne Polski w których wezmą udział
wszyscy uczestnicy kursu w Mszanie
W kursie wezmą udział czołowi nasi zapaśnicy
oraz kandydaci na sędziów i trenerów zapaśniczych
Uczestnicy kursu trenować będą zapaśuictwo i dźwi
ganie ciężarów
Jak wiadomo, udział naszvch cięż.ko-atletów w
igrzyskach olimpijskich w Berlinie został już przesą
dzony w sensie negatywnym Pieniądze, zarezerwo
wane na przygotowania przedolimpijskie, zostały
przeznaczone obecnie na opłacenie doskonałego trene
ra niemieckiego.

Sipiński żeni się
W ja k ic h w a r u n k a c h w a lc z y li
p o z n a ń sc y b o s k e r z y
Tegoroczne bokserskie mistrzostwa indywidual
ne zakończyły się uiemałyin skandalem Oto w ja 
kich warunkach walczyli bokserzy Poznania ilustru
je dobitnie Doniższv wycinek z prasy warszawskiej:
..Po swojem zwycięstwie Sipiński podszedł do
lawy prasowej i nachylił się nad mikrofonem.
— Co się stało?
— Chcę przemawiać!
— O czem?
—Podziękować publiczności łódzkiej za stosu
nek do poznańskich zawodników
Rzeczywiście, to co wyprawiano z poznaniakami
stanowczo przekraczało granice przyzwoitości! Pu
bliczność (zresztą objektywna i wyrobiona) chciala

WIADOMOŚCI SPORTOWE
OLIMPIJCZYCY ARGENTYŃSCY. Argentyński
komitet olimpijski ustalił ostatnio następujące naz
wiska swoich zawodników olimpijskich: Do biegu
jedynek wioślarskich — Giorgia Sein Dwójka bez
steru — Curatella i Podesta. Dwójka ta na zawo
dach eliminacyjnych uzyskała znakomity czas 7:494
sek.. który to wynik lepszy jest orf czasu uzyskane
go przez zwycięską osadę w regatach olimpijskich
1932 r.
O WIELKĄ NAGRODĘ BARCELONY. W nie
dzielę odbył się w Barcelonie międzynarodowy wy.
ścig, motocyklowy o wielką nagrodę Barcelony przy
udziale 56 zawodników reprezentujących 8 państw
Wielką nagrodę zdobył znany motocyklista irlandzki
Stanley Woods przed G. Wood (Anglja)
ZMIERZCH MISTRZA Sobotnie rozgrywki pił
karskie o mistrzostwo pierwszej ligi angiebkiei zde
cydowały definitywnie o spadku z tej ligi dwóch
drużyn:. Aston Villa i Blackburn Roverę. Nadmienić
warto, że Aston Villa należy do najstarszych klu
bów angielskich, mających za sobą szereg pierwszo
rzędnych sukcesów.

tys. dolarów — pod warunkiem jednak, że
lot odbędzie się w Japonji. Zgłosiła się 50łetnia wdówka, która stawia jeden warunek:
w razie nieszczęśliwego wypadku musi n ę
jej postawić pomnik. Pewna południowo
amerykańska żona fabrykanta zaklina P j-:carda, żeby tylko ją zabrał, gdyż chce mieć
w swoim nudnym, ckliwym, pełnym wyg\J
i rozkoszy życiu, jeden interesujący dzień
Z innych kandydatek należy wymienić
szwedzką lotniczkę, właścicielkę fabryki ro
werów w Ameryce, która oprócz tego kom
ponuje i koniecznie clice mieć tego rodzaju
przeżycia dla napisania „opery stratosfe
rycznej". Inna bogata dama z Delhi zgadza
się na współudział w podróży pod warun
kiem, że nikt się o tom nie dowie.
Niestety, żadna z nich nie ma szans —
znakomity Belg oświadczył bowiem, że z ko
bietą za żadną cenc nie poleci, a to tembnrdziej, że dosyć zgłosiło się panów. N ajstar
szy z nich ma 71 lat, najmłodszy 14. Pic
card będzie miał z czego wybierać, a najważ
niejsze, będzie miał za co lecieć.
C ała k o m p a n ja w o js k a w a lc z y ła
z c z a r o w n ik ie m w C h in ach

„Sunday Express“ przytacza ciekawą
scenę z Chin, opisaną przez chińskiego koresponder.'.'. W prowincji chińskiej Szantung
p miejscowości Lintszeng pokłóciło się ze sobą
dwóch Chińczyków. Na tę^stwem tej sprzecz.kj
była denuncjacja na policji. .Jeden przeciwnik
oskarżył drugiego, nicjakieco Sona, że żarnie
rza zostać cesarzem chińskim i przygotowuje
już akcję obalenia republiki. Sen doszedł jed
nak do przekonania, że nie oliejdzie się bez
czarownika. Miejscowy czarownik zobowiązał
się, że dzięki swojej tajemnej mocy przyswoi
Sonowi i jego zwolennikom sztukę fcclitui.ku,
w następswtie czego będą niepokonuni.
20 policjantów zabra'o się do przeprowa
dzenia śledztwa z pretendentem do bonu chiń
skiego, Senem. Na widok czarownika, który
zaatakował ich z mieczami w obydwu rękach,
uciekli jak niepyszni. Władzom nie pozostawa
ło nic innego, jak wysłać przeciw groźnemu
czarownikowi całą kompanję wojska. Lecz
czarownik, któremu przybyło na pomoc kilku
mieszkańców wioski, stoczył z niini formalną
bitwę i fpoddał się dopiero wtedy, gdy został
postrzelony w nogę.
Przed sądem oświadczył, że umarłby bez
żalu, gdyż zgładził podczas bitwy 27 żo'merzy. Jego protegowany, niedoszły cesarz Chin
Sen, ucickł tchórzliwie z pola walki.
A p a r a t r e j e s tr u ją c y o d p o w ie d z i
u czn iów ’

Dwaj profesorowie w Stanach Zjednoi czonych Ameryki Północnej. Herbert Le; man i Józef Swada, wynaleźli aparat, które
J zademonstrowali w jednej ze szkół powszecii
i nych w Nowym Jorku. Aparat tn podczas
‘ egzaminów wykazu je złe odpowiedzi, a mini P°'vicic rejestruje on zapomoc.ą dźwięków i
' świateł ilość odpowiedzi dobrych i złych. W
i ten sposób pytający ma możność ściśle ustfl{ lic, na ile pytań student względnie uczeń
nie był w stanie odpowiedzieć, lub te:', źle
odpowiedział.

Opowieść o awanturniczych przygodach trzech muszkieterów

E ch a k r w a w y c h z a b u r z e ń w e L w o w ie
Naskutek interwencji wojewody IwowskieSgo u ministra opieki społecznej ,w sprawie
Frzyjścia z pomocą doraźną poszkodowanym
w wypadkach dn. 15 kwietnia, m inister opieki
społecznej zgodził się aby doraźna pomoc rzą
du objęła: 1) osoby, które nie z własnej winy
wskutek doznania uszkodzeń zdrowia, względInie okaleczeń ciała zostały częściow’o pozba
wione ' zdolności do pracy zarobkowej, która
hyła jedynym źródłem utrzymania ich, lub
ieh rodzin, 2) rodziny po zabitych i zmarłych,
które wskutek śmierci ich żywicieli pozosta
ły bez żadnych środków do żyda.
r
\Vnioski w sprawie sjx>sobu przeprowa
dzenia odpowiedniej rejestracji, którą usku
teczni zarząd miejski przedstawi p. ministrowi
do zatwierdzenia p. wojewoda Belina-Prażmow’ski, aby czynnośd rejestracyjne zostały
ukończone w najbliższym czasie. Termin i
miejsce zgłaszania się -osób poszkodowanych
zostanie wkrótce podany do wiadomośd.
P r a c a w y w r o to w a w c z y te ln ia c h
lite w s k ic h
iWc wsi Koniawa gm. ora. -'dej pow. wileńsko-trockiego decyzją władz starośriańskich r
iązana została czytelnią bibljotcka
litewskiego towarzystw-a „Rytas". Powodem
rozwiązania — znalezienie w czasie kontroli
znaczn-’ liczby nielegalnych książek i druJ '” *., mapy wył:sr.s.. :j w Kownie z zaznacze
niem, że W ilno znajduje się pod okupacją

°D Zapadła noc i czterej przyjaciele zamilklil i jechali dalej, drzemiąc w siodłach. Do
piero pierwsze brzaski dnia rozwiązały na nowo języki i wesoło rozmawiając zajechali
muszkieterowie w jak najlepszych humorach
do Chautilly, gdzie zatrzymali się w oberży
na śniadanie. Przy stole Porthos rozpoczął
aw-anturę z mocno podpity m szlaclicieem, któ
ry nie ch:ial wypić zdrowia króla, wzniesio
nego przez Portliosa. Gdy awantura stawa
ła się coraz bardziej zajadła przyjaciele na
si, pamiętając o celu swej drogi — postano

wili się wyc„.ać. „Zrobiłeś głupstwo! — rzekł
cicho Athos do Porthosa — Ale teraz już
trudno: zostańl i zrób z nim porządek jak naj
prędzej. Spotkamy się w Beauvais. Zaczeka
my tam na ciebie. I pojechali. „T o ciekawe
zaczął Aramis — dlaczego ten nieznajomy
(kto zresztą wie, czy nie był przysłany tu
umyślnie!) właśnie do Porthosa sie przycze
pił. „ ł o jasne! — odpowiedział d‘Artagnan
— Porthos krzyczy głośniej od nas wszyst
kich razem, więc w’ziął go za naszego przy
wódcę."

W Bcauvais czekali przeszło godzinę, ale
Porthos nie zjawił się i musieli jechać dalej
bez niego. Po pewnym czasie droga zmieniła
się w wąską ścieżkę. Po bokacli pracowali
robotnicy nad naprawieniem drogi, ale ani
myśleli usunąć się na bok przed jadącymi.
I rzeciwnie: obrzuci i ich nawet drwunkami i
kpiącemi przycinkami. Zirytowało to nawet
Athosa, który wspiął konia i ostro wjechał
między nich.
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Postrach powiatu kępińskiego po 8-miu latach schwytany
OSTRZESZÓW Któż nie słyszał w roku 1928 o
groźnym i nieuchwytnym osobniku który przerzu
cał się z miejsca na miejsce dokonywując wszędzie
oll rzymich kradzieży Prasa codzienna całe szpalty
poświęcała wówczas groźnemu złodziejowi o nazwi
sku Jan Kwiecień
W roku 1928 i w początkach 1929-go w godzinach wieczorowych nikogo spotkać nie było można
na ulicach Ostrzeszowa a jeszcze bardziej w okolicz
nych lasach gdyż każdy bał się zetknąć z — Janem
Kwietniem
Niezliczona ilość popełnionych wówczas kradzie
ży na większa skale, zmusiła władze bezpieczeństwa
do dokonania obławy na Jana Kwietnia
Wówczas złodziej umknął do Niemiec Było to w
czerwcu 1929 roku
Tutaj jako nałogowy przestępca - złodziej popadl w konflikt i z władzą niemiecką, która Kwiet
nia aresztowała

Powiesiła się w stodole
N ie p r z e b o la ła u t r a t y n a r z e c z o n e g o
R a w i c z . W tych dniach popełniła sa
mobójstwo przez powieszenie się na belce
na strychu niej. Rozalja Dutkiewicz z Płucz
kowa (powiat rawicki). Denatka pozostawiła
list w którym wyjaśnia, że przyczyną despe
rackiego kroku był zawód miłosny

Dnia 2 lutego b r na żądanie polskich władz są.
dowvch wyżej wymienionego władze niemieckie wy
dały, osądzając go do dnia rozprawy w więzieniu w
Chorzowie
27 kwietnia br został dostawiony do Sądu Grodz
kiego w Ostrzeszowie, gdzie zasiadł na ławie oskar
żonych
Od samego rana, tłumy publiczności zaległy ko
rytarze Sądu. bv dostać się na <salę rozpraw i być
świadkiem rozprawy przeciwko najgroźniejszemu zło
dziejowi tut stron To też z chwila wprowadzenia
oskarżonego przez policję na ławę oskarżonych, au
dytorium zapełniło się po brzegi
Rozprawie przewodniczył sędzia Sadu Okręgo
wego w Ostrowie o Heinricht oskarżał prokurator
Sądu Okręgowego p Garczvń‘-ki. Akt oskarżenia za
rzuca oskarżonemu kradzieże w 16-tu wypadkach w
różnych okolicznych miejscowościach Oto niektóre
z mch: 1) kradzież bielizny odzieży i papierosów na
łączna sumę 2 tysięcy tt na szkodę Piotra Jakóbczaka z Kochłów; 2) włamanie do mieszkania Micha
ła Morka z Osin skąd zabrał rower fuzję garderobę
i bieliznę; 3) kradzież zboża odzieży, tytoniu nut
klarnetu noźv i widelcy z mieszkania Walentego Śli
wińskiego restauratora w Ostrzeszowie: 4) kradzież
kożucha bucików bielizny itp u Teodora Domagal
skiego pozatem oskarżenie zarzuca Kwietniowi doko
nanie kradzieży z włamaniem na szkodę Czesława No
waka z Osin Wojciecha Potyraly z Kochłów Heleny
Slotowej z Kochłów Joanny Srokowej z Turza Teo

fila Góreckiego z Rzetni Antoniego Korpysa Woj
ciecha Halamundy z Celinki Józefa Murlewskiego z
Ostrzeszowa Antoniego Mokrego z Myjomnic. Wła
dysława Jeżewskiego z Chlewa Antoniego Kędzi z
Ignacowa i Ignacego Tyea z Parzynowa.

We wszystkich tych wypadkach, Kwiecień
brał wszystko, co tylko weszło mu w rękę. Brał
więc pierzyny, poduszki, bieliznę, gaderobę, ku
ry, świnie, obuwie, narzędzia kowalskie, kosy,
wyroby tytoniowe, gotówkę itp.
Oskarżony słysząc zarzuty" z ust świadków,
wpadał w silne zdenerwowanie, które głównie
objawiało się poruszaniem ustami, jak i częstem odzywaniem się do Sądu, czy też do świad
ków.
Słowa oskarżonego „to kłam", „przysięgam
na rany Chrystusa" — często padały z ust je
go.
Po przesłuchaniu wszystkich świadków, po
szkodowanych, jak i tych, z któremi łączyły os
karżonego bliższe stosunki, np. Jurczyńską, glos
zabrał oskarżyciel publiczny.
O godz. 5.30 ogłoszono wyrok, mocą którego
skazano Jana Kwietnia, pochodzącego z ziemi
lubelskiej, z art. 257 § 1 k, k. na 3 lata więzienia
i umieszczenie go po odcierpieniu kary w Za
kładzie dla niepoprawnych na przeciąg 5-cin
la t
Oskarżonemu zaliczono areszt śledczy od 2
lutego br. (da)

BRAK OŚWIATY POMNAŻA NEDZE MATERJALNA
Z m a r ł w s k u te k o d n ie sio n y c h r a n
I POGŁĘBIA KRYZYS
M o g i l n o . W czasie zabawy w malej ,
Krwawy spór o dziewczynę

w si Kicko w powiecie mogileńskim doszło
do bójki pomiędzy uczestnikami zabawy.
Przyczyną bójki były spory o dziewczynę. W
pewnej chwili grupa zabawowiczów rzuciła
się na parobka Leona Roszaka, którego tak
zbili, że ten w dwa dni później zmarł wsku
tek odniesionych ran. Jako głównego spraw
cę aresztowano niej. Józefa Wojkowskiego.

Włamanie do kościoła
P o z n a ń . Ubiegłej nocy wtargnęli' niezna
ni sprawcy do kościoła w W ierzewicach (pow.
poznański) w którym rozbili kilka skarbo
nek zabierając z nich aż... 40 gr. Policja
wszczęła dochodzenia .

Przeczulony „polityk"

ODEZW A KOM ITETU OBCHODU 3 M AJA

Zbliża się dzień 3 Maja. Towarzystwo żonej dziś oświaty powszechnej. Powołany
Czytelni Ludowych przygotowuje się inten do życia specjalny komitet wydał do społe
sywnie do przeprowadzenia w dniu tym czeństwa następującej treści odezwę;
ogólnej, powszechnej zbiórki na cele zagroRODACY! W dniu 3-go maja wzy wamy Was do walki, czynu i ofiary!
Według statystyki wojskowej i-tają do w boru powrotni analfabeci i to także na zie■miach zachodnich. - - Zjazay artyMóu mó wią o upadku sztuk* — krytycy iiizratury
stwierdzają matą wartość twórczości lifrr&c kwj — ekonomiści wykazują szczególne pcwikłania polskiego życia gospodarczego. — Zlowrogie to zjawiska, z któremi walczyć
i*zęba.
Głoduje dziś w Polsce nietylko ciało, alei duch! Głód ducha paraliżuje wszystkie siły
jednostki, narodu i państwa. Dlatego ruch oświatowy wszystkich sfer społeczeństwa
jest nakazem chwili. Zrozumiały to inne narody i ofiarą i pracą dla oświaty uważaja.
właśnie dziś za sicój naczelny obowiązek. Bez ośiciaty niema ani wyjścia z kryzysu,
ani silnej armji, ani wielkiego narodu, ani potążnej Polski. Brak oświaty pomnaża ’
nądzą materjalną i pogląbia kryzys.
Dlatego Dar Narodowy 3-go Maja — 'dar na ruch oświatowy T. C. L. jest właśnie
dziś obowiązkiem wszystkich.
Złóż choć drobną ofiarą! — Zapisz sią na członka T. C. L.! — Ucscij 3-ci Maj
ofiarą i czynem!

D z ie c i w r o li „ p o lity c z n y c h m ś c ic ie li44
C z a r n k ó w . W tych dniach zgłosił
rolnik Antoni Paluch z Ciążyna (pow. Czarn
Protektorat nad zbiórką tą przyjąć raczyli: Jego
ków), że na tle połityczncm wybito mu w Eminencja Ks Kardynał Dr August Hlond Prymas
stajni wszystkie szyby. Przeprowadzone do 1 olskj, pułlc A rtur Maruszcwski, wojewoda poznauski generał bryg. Edmund Knoll-Kownacki dowódcą
chodzenia policyjne ustaliły że sprawcami „po korpusu.
litycznego zamachu4* były dzieci, które urzą
Ludwik Begale starosta krajowy Adolf hr
dziły sobie z szyb p. Antoniego tarczę, do Bniński senator R P.. prezes Zarządu Głównego TCL
Bogdan Jarochowski. prezes Syndykatu Dziennikarzy
której rzucali Jcamicniami.
Wlkp.: Stefan Kałamajski prezes Izby PrzemysłowoHandlowej; Władysław Krzyżanowski dyrektor PKP;

Sensacyjne aresztowanie

Dr. Antoni Peretiatkowicz. dyrektor WSH.; Dr Mi
chał
kurator Okręgu Szkolnego Poznańskiego;
prof Dr. Stanisław Runge rektor Uniwersytetu Po
znańskiego; Stefan Sieradzki dyrektor Izby Skarbo.
wej; Cezary Szyszko, prezes Sądu Apelacyjnego; Al
fred Wallner dyrektor Okręgu Poczt i Telegrafów;
pułk Erwin Więckowski prezydent miasta Poznania:
Władysław Zakrzewski prezes Izbv Rzemieślniczej:
Józef żychliński. prezes Poznańskiego Zicmstwa Kre
dytowego.
4

z n a n e j d z ia ła c z k i w r z e s iń s k ie j
W r z e ś n i a . Na polecenia władz proku
ratorskich w Gnieźnie aresztowano we W rze
śni znaną działaczkę społeczną p. Annę W i
tuską pod zarzutem sprzeniewierzenia na
szkodę kół rodzicielskich przy szkołach więk
szej sumy pieniędzy

C.IC1ELI OKRAŚĆ RELIKWJE BŁ. BOGUMIŁA
Tajemnicze włamanie do kościoła Farnego
Włamania do kościoła farnego usiłowali
dokonać nieznani sprawcy w nocy poprze
dzającej uroczystość przeniesienia relikwij
W. Bogumiła. Przynętą złodziei spewnością
liył drogocenny relikwiarz z relikwiami bł.
Bogumiła, który właśnie znajdował się w ko

ściele Farnym w Gnieźnie.
Złodzieje oderwali kłódkę przy głów
nych drzwiach a następnie wyrwali jedną z
krat, zamykającą wejście do podziemi. Wy
siłki ich jednak spełzły na niczcm.

K IS M E T
N o w e la
Pomiędzy Senegalczykarai. którzy wylądowali w
Marsylji znalazj się pewien Arab imieniem Achmcd
hen Ab. Podczas powstania. Ab dcl Crlma odznaczył
się odwagą walecznością jak i wielką umiejętnością
prowadzenia patroli, za które to zajugi udekorowano
szeroką jego pierś orderem
Uprzvkrzvwszv sobie
długoletnia służbę wojskową pod piekącym żarem
słońca afrykańskiego
wyszedł pewnego pięknego
dnia z koszar z zamiarem zwiedzania miasta i już
więcej do nich nie wrócił Po raz pierwszy w życia
czuł się wolnym człowiekiem Gdv zaś przetrwonił
w knajpach portowych ostatni żołd poczuł oglądać
się za jakimś zajęciem N ajął się jako tragarz w
halach targowvch gdzie dzięki atletvcznei, budowie
ciała stał się już wnet pożądanym robotnikiem
Na targu zapoznał przekupkę, wdowę Dupont.
n której odnajął małą izdebkę na poddaszu Ponie
waż nasz Arab bvł mężczyzną przystojnym o wiel
kich smutnych oczach więc nikogo to nie zdziwiło
że przekupka zapłonęła do niego gorącem afektem
Nie zastanawiając się długo zaprowadziła swego sub
lokatora do merostwa który nie przypuszczając na
wet czego od niego żada ta impulsywna kobieta
niezręcznie nakreślił wielki krzyż na dokumencie ślu
bnym. przełożonym mu przez mera W ten sposób
stał się prawym małżonkiem pani Dupont
która
umiała dość smacznie gotować i przyrządzać dobre
konfitury za któremi wprost przepadał
I byłoby
wszystko w najlepszym porządku cdvbv pani Du
pont bvła nieco mądrzejsza Ponieważ widziała go
zawsze posłusznego cierpliwie znoszącego wszelkie
jej kaprysy zdawało się jej żę jej władzą nad nim
niema granic Nie mogąc już nic wvmvśleć czem bv
mogła wypróbować uległość swego ciemnolicego mał
żonka kazała mu pewnego wieczoru pójść spać na
ulice i rano wracać do domu
Achmet nie namyślając się długo, zaczął pako
wać swój tobołek kiwając głową i głośno wzdycha
jąc. Gdv zaś pani Dupont chciala go powstrzymać
chwycił ją za gardło i zatrząsł nią jak osiką, spoglą

dając na nią szeroko rozwartemi oczyma poczem od
szedł
Opuścił Marsylię tej samej jeszcze nocy z dwor
ca towarowego, ukryty w mudce hamulcowej wagonu
towarowego I tak dojechał po dwóch dniach do Pa
ryża
Daremnie poszukiwał pracy całemi tygodniami
Stał w porcie rzecznym ną dworcu przed halą tar
gową odsłaniając poczciwie swoje muskularne ra
miona by wzbudzić u ludzi zaufanie do jego siły
Lecz poza nim istniały tysiące bezrobotnych, wygło
dzonych z rodziną w domu, gnanych przez nędzę i
poniżonych usiłujących wszelkiemi środkami otrzy
mać pracę — tysiąca co byli wymowniejsi od mil
czącego Araba odbierając mu z przed nosa wszelki
zarobek
Achmed wracał co wieczór smutniejszy do nędz
nej spelunki w której za drogie pieniądze mógł ką
tem spać
Gdy już zwątpił o w szyjkiem natknęli snę nań
dwaj włamywacze Lątour i Lion Tej samej jeszcze
nocy stał Achmet w podwórzu jednego z wielkich
magazynów towarowych odbierający od swych no
wych towarzyszy i chlebodawców wielki/kosz z jedwabem i bielizna z którym przeskoczył zwinnie
przez mur znikając niespostrzeżonv przez nikogo w
ciemnościach nocy Za nim podążali w samochodzie
włamywacze którzy hojnie wynagrodzili swego tra 
garza
Wnet się okazało że Arab nadawał się niełylko
do odnoszenia towaru lecz także do dokonania samej
kradzieży będąc bezprzykładnie zwinniejszym od
Latoura i.Liona Achmcd stawał się bardzo poszuki
wanym w kołach złodziejskich i jego dochody rosły
Pewnej letniej nocv włamywał sie do willi dy
rektora banku Wiedziano żp właściciel willi jest
nieobecny i że w domu przebywa tylko nauczycielka
dzieci dyrektora.
Achmcd piął się po splątanych liściach winogradu ku górze Okno nauczycielki było napół otwarte

Lokalne audycje poznańskie
6.50 i 7.40 Melodje operetkowe, płyty. 7.30
Program na dzisiaj oraz parę informacyj. 13.00
Piosenki w wykonaniu Stefana Witasa. Płvtv.
15.15 Muzyka popularna, płyty, 15.20 Przegląd
giełdowy 1S 50 Z nad krawędzi (omówi brat Ce
zary) 18 40 Jak spędzić święto? wygi Jan Kilar
ski 18.45 Piaiigorski gra płyty. 19.00 Pałac Działyńskich w żvciu kulturalnem Polski (spowodn
uroczystego 50-go czwartku literacko-artvstvcznego) — feljcton (wvgł Jan Emil Skiwski) 19.10
Program na jutro 19 20 żvcie kult, art i społecz
ne Poznania 19.25 Koncert reklamowy 19.35 Wiad
sport lokalne 22,00 Toscanini dyryguje płyty.
23 05 Walce i tanga płyty.

^ G IE Ł D Y
Targowica w Poznania
Poznań. 2S Bm.
Spędzono wotów 48. buhai 195.: krów 327. cieląt
950, świń J78O. owioa 50 Razem zwierząt 3,350
Płacono za 100 kg żywej wagi.

Ceny loco Targowica Miejska łącznie

mi handlowemi
Ł BYDŁO.

i

koszta

A) W oły?
1. Pełnomięsiste, wyłączone, nieoprz
5 6 -0 2
8. Mięsiste, toczone młodsze do 5 lat 48—54
5. Mięsiste toczone, «tanze
42—46
4. Miernie odżywione
36—40

UTOCftŁ PODCZAS ZŁODZIEJSKIEJ WYPRAWY
Tajemnica Gopła wyjaśniona
K r u s z w i c a . Kilka dni temu donosili
śmy obszernie o znalezieniu na Gople przez
rybaków zalanej lodzi. Już w pierwszej' chwili

Czwartek 30 kwietnia — program ogólnopolski
6.50 Kiedy ranne wstają zorze. 6.33 Gimnasty
ka 7 20 Dziennik poranny 8.0Ó Audycja dla
szkół 8 10—1157 Przerwa 11.57 Sygnał czasu,
12 00 Hejnał z Krakowa 12 03 Dziennik południo
wy. 1215 Poranek szkolny dila młodzieży szkół
powszechnych (żc Lwowa) Wyk. Helena Ottawowa — f o r t. Walerja Jędrzejewska — śpiew Jan
Sienkiewicz — skrzypce. Objaśnienie do progra
mu wygł prof. Cz Kozietulski 1510 Chwilka
gospodarstwa domowego 14.15—15 15 Przerwa
15 15 Wiąd o eksporcie polskim 15 30 Władysław
Eiger Wiązanka melodyj rewjowych i filmowych
w wykonaniu Kwintetu Stefana Rachonia. 16.00
O tern jak małpa skubała misia za ogon _ Wa
cława Korabiewicza — opowiadanie dla dzieci (z
Wilna) 16 15 Zygmunt Stojowski: Sonata E-dur
op 57 Wyk : Bronisława Rotsztatówna •— skrzyp
ce. Ignacy Rosenbaum — fortepian 16.45 Cala
Polska śpiewa — Koncert w wykonaniu Chóru
Towarzystwa Śpiewaczego .Echo** w Lublinie.
17 00 Samorząd tervtor jalny. jego istota i zna
czenie: Wydajemy 600 mil jonów — odczyt wygł.
Antoni Rączaszek 17 15 W rytmie raz dwa. trzy.
— Koncert orkiestry kameralnej pod dvr. Adama
Hermana (z Krakowa) 18 00 Pogadanka aktualna
18.10 Recital wiolonczelowy Tad Lifana Przv
fort prof Ludwik Urstein. 19 59 Wiadomości spor
towe ogólne 19.45 Pogadanka aktualna 19.55—
20 00 Przerwa 20.00 Koncert muzvki lekkiej w
wyk Malej Ork P._ R pod dyr. Zdzisława Gó
rzyńskiego 20.45 Dziennik wieczorny 20 55 Obro
na przeciwlotniczo-gazowa — pogadanka 21.00
Teatr Wyobraźni u obcych (Anglja) premjcra
słuchowiska oryginalnego pt .Cztery nie mieści
się w siedmiu*1. Napisali; Val Giełgud i Stephen
King-Hall Tłumaczyła Aniela Zagórska
21.35
Nasze pieśni — III Audycja z cyklu ..Stanisław
Moniuszko11 — pieśniarz.’ Wyk.: Aniela Szlemińska — sopran. Edward Bender — bas. Przy fort,
prof L Urstein. 23.00 Wiad. meteorol dla żeglugi
powietrznej

przeprowadzonych przez policję dochodzeń ustalono, że pasażer łodzi zginąć musiał w
jeziorze, gdyż dnia poprzedniego, jezioro by
ło mocno wzburzone si'nym wichrem.
W toku dalszych dochodzeń ustalono, że
łódź ta jest własnością niejakiego Ignacego
Nowackiego, który nie cieszył się dobrą opinją i był zawodowym złodziejem.
Przeclucha-e otoczenie Nowackiego ze
znało obecnie, że Nowacki krytycznego dnia
wyjechał łodzią na kradzież drzewa względnie
ziemniaków i do tej chwili nie powrócił. W e
dług więc wszelkiego prawdopodobieństwa No
wacki zginął podczas wyprawy złodziejskiej.
Wiatr porusza! firaną Przy biurku siadziała nauczy
cielka zajęta pisaniem listu. Achmed byłby zawrócił
gdvbv na dole nie stali Latour i Lion. nagląc go do
pośpiechu Jednym śmiałym skokiem znalazł się w
pokoju nauczycielki która wydała przeraźliwy
okrzyk, spostrzegłszy stojącego nieruchomo w oknie
złodzieja Upadła przed nim na kolana błagając go
o darowanie jej życia Będzie go kochała przez całe
życie byleby nic złego jej nie uczynił
— Mogę się z tobą spotykać codziennie, przyjdź
jutro popołudniu do parku ale teraz już idź- — bła
gała go na klęczkach.
Achmed nie przemówiwszy słowa, odwrócił się
zagwizdnąl na swoich towarzyszy i po chwili znikł
w ramie okiennej.
Nazajutrz ubrał się od.świętnTe i wkładajac do
kieszeni dwie tabliczki czekolady poszedł na schadz
kę. Już zdaleka zauważył siedząca na ławce postać
dziewczyny która uśmiechając się zagadkowo wy
machiwała w powietrzu chusteczka Nagle z za drzew
przyskoczyło dwóch policjantów do Araba który ze
zwinnością kota rzucił się na ziemię Przy upadku
wypad! mu nóż z kieszeni Podniósł sśę z rykiem
wśc;ekłości. zatapiając nóż aż po rękojeść w sercu
nauczycielki
Rozległy się przeraźliwe gwizdki. Achmed był ze
wszystkich stron otoczony policjantami Bronił się
jak osaczony ranny zwierz uderzając nożem naoślep
Po kilku minutach rozpaczliwej walki był ubezwjadni.ony Przewieziono go skrępowanego na rękach i no
gach do więzienia.
Sąd skazał Achmeda aa karę śmierci Minister
sprawiedliwości odrzuci! prośbę obrońcy o ułaska
wienie
W dniu 3 sierpnia o świcie prowadzono skazańca
na miejsce stracenia Szedł on uroczyście z podniesionemi pow-ckanii między pomocnikami kata ku
gilotynie Gdv chciano mu związać ręce przyciskał
obu oprawców z całą gwałtownością swego tempera
mentu do serca
— Dziękuję — dziękuję — szeptał z uśmiechem.
Nasłępnie wstąpił krokiem szybkiem na ruszto
wanie. Spadł topór Śmierć dopiero odsłoniła c a łv j
smutek i beznadziejność życia Achmeda

A lfr e d Ż a k o ń sk i

I

B) B n h a łe :
1. Wytoczone Deinomlęsbte
£ Tuczone mięsiste
5 Nietnczone, dobrze odżyw., stars/t
4. Miernie odżywione

54—58
48—52
44—46
36—42

1 Wytoczone pelnomięaisle

52—tO
46—50
30—36
14—20

Q K ro w y )

2. Toczone mięsiste

3. Nietnczone, dobrze odżywione
4. Miernie odżywione
Di I a ł o w i c e:
1. Wytoczone oełnomięslste
2 Tuczone mięsiste
3. Nietnczone dobrze odżywione
2. Miernie odżywione
E) M ł o d z i e ż :
1. Dobrze
odżywione
2 Miernie odżywione

F) C i e l ę t a :

1. Najprzedniejsze cielęta »vtuczon»
2 Tuczone sieięta
3. Dobrze odżywione
4. Miernie odżywione

56—62
48—54
42—46
36—40
38—42
34— >6
Ź0—90
70—76
54—64
40—50

IL OWCE.
1. Wytoczone, pełnomięslsłe jagnięta
młodsze skopy
2 Toczone starsze skopy { maciorki
3. Dobrze odżywiane
łlL ŚWINIE ( t n c z n ‘ ki),
L Pełnomięsiste od 120 do 150 kg żywej

60—66

2. Pełnomięsiste od 100 do 120 kg żyw ej
wagi

85—38

3l Pełnomięsiste od 80 do 100 kg. żywe1

W — 84

4 8 -5 2
—
90—92

wagi
4. Mięsiste świnie ponad 80 kg.
70—78
5 Maciory ł oóźne kastrafy
74—80
6 Świnie słoninowe ponad 150 kg
Przebieg targu normalny
_ Bvdlo dobrze wetuczone ponad notowanie. 150
świń kresowych nic sprzedanych.
GIEŁDA PIENIĘŻNA
WARSZAW;! dnia 28 bm Bez większych zmian
Poprawiły się kursy papierów wartościowych. Jest
to skutek wprowadzenia reglamentacji dewizowej.
DEWIZY: Nowy York Kalie] 5.317/b 5.35*/8 5.30’M
Londyn 26 25 26.32 26 18 Parvż 55,01 35.08 54.94
Szwajcaria 175 25 175 59 172 59 Holandja 560 65
361.57 339.95 Berlin 213.45 213.98 212.92
POŻYCZKI: Dolarówka 50.25 7% stabilizacyjny
66.75 6% dolarowa 80.00 3% inwestycyjna I em.
64.50 II em 63.50 5% konwersyjna 55.00
AKCJE: Bank Polski 96 00 Lilpop 9.25 Stara
chowice 28.25 Cukier 25.50 Węgiel 11.75.

g i e ł d a ZBOŻOWA
POZNAŃ dnia 28 bm. Ogólne usposobienie sta
le Pszenica 25 00 Żyto 16.25 Jęczmień 700—725 g/l.
15.50 Owies 15.25 Groch Viktor.ja 21.00—25.00 Groch
1'olgera 21.00—23 00 Ziemniaki jadalne 4.25—4.75
Mąka żytnia I gat. 0—50% wt w 22.50—22.75 Mą
ka pszenną gat I A 0—20% wł. w. 55.25—37.00

Ś r o d a , d n ia 2 9 k w ie tn ia 1 9 3 6 r .

POWSTAŃSCY ŚLĄSCY JADA DO KATOWIC

KRONIKA MIEJSCOWA

Zarząd Związku Powstańców Śląskich wa grupa Poznań ul. Masztalarska nr. 8a
miejscowej grupy Poznań, komunikuje m 2, tel. 59-60. Karty uczestnictwa są bile
wszystkim swoim członkom i byłym uczestni tami zniżkowemi 75% i są ważne na wszyst
kom powstań narodowych i tym, którzy pra kie pociągi ze stacyj prowincjonalnych od
gnęliby brać udział w uroczystościach 15-le- chodzących w kierunku do Katowic i spocia III. powstania Śląskiego w Katowicach, wrotem. Na pociągi popularne karty uczest
że karty uczestnictwa za opłatą 30 gr oraz nictwa nie są ważne. Zwraca się uwagę, że
30 gr za koszta wysyłkowe otrzymać mogą dowody osobiste należy koniecznie zabrać ze
do dnia 30 kwietnia włącznie jedynie w se- sobą. Sekretarjat czynny jest codziennie od
kretarjacie Związku Pow. Śląskich miejsco godz. 10-ej do godz. 18-ej.

Kalendarz rzym.'kat

* ^SsGień

Ś roda P io tra m.

Czwartek Katarzyny
Kalendarz słowiański
Środa Bogusława
Czwartek Kwalisławy
Słońce wschód: 4,10
zachód: 18,57
Księżyc wschód: 11,32
zachód: 1,24

29
środa

Dyżur nocny z środy na czwartek peł
ni dr. Karpowicz, ul. Koszarowa 30, teł. 286 golną uwagę zasługuje Żeński K urs Oświaty
— Apteka Nowa, M. Piłsudskiego 15, tel. Pozaszkolnej" w Gerkach. K u rs ten pod kie
rownictwem no czycie ki p. Miziowej ok :zał
275.
się bardzo przedsiębiorczo. Cechował go, pra.
Kino APOLLO: „Czarownica"
Kino CORSO: „Mełodje wielkiego miasta". wdziwy wyścig pracy. W stosunkowo kró.i.im
Zestawienie: w dniu 28 kwietnia 1936. czasie urząd..ono imprezę karnawałową uroz
urodzenia: syna — robotnik, Stefan Zaryc- maiconą miłemi skeczńmi i wykonano wiele
ki; stelmach Jan Brzezicha; — córkę — ro prac z dziedziny robót kobiecych. Na zakoń
botnik Józef Grzelak; robotnik Marjan Wa czenie kursu urz d ono wystawę eksponatów
wrzyniak (bliźnięta). — Śluby: urzędnik wykonanych i ozdobionych własnoręc? nie. Wy
skarbowy, Alfons Bakies z Joanną Pawłów w ystaw a ta trw ała od 12—19 kw ietnia br. i
ską, oboje z Ostrowa; urzędnik prywatny, była małą atrakcją nietyłko dla miejscowej
Józef Zawadzki z Heleną Paczkowską oboje ludności, ale i dla osób pozamiejscowych.
- Ostrowa.

Łańcuch ofiarności
na rzecz bezrobotnych

Ostrzeżenie

nawet osób prywatnych. Stwierdzić należy
przytem, iż szereg firm przemysłowych i han
dlowych narażonych jest na ożywioną dzia

łalność akwizytorów ogłoszeniowych dla wy
dawnictw, rzekomo poświęconych pamięci Mar
szalka Piłsudskiego, a zamierzonych lub wy
dawanych wyłącznie w celach zarobkowych.
Naczelny Komitet Uczczenia Pamięci
M arszałka Piłsudskiego ostrzega opinję p u 
bliczna przed tego rodzaju nadużywaniem jej
zaufania i prosi o podawanie poszczegó’nych
wypadków’ do wiadomości W ydziału Wyko
nawczego Naczelnego Komitetu Uczczenia Pa
mięci M arszałka Piłsudskiego (W arszawa,
M atejki 3.)

Program uroczystośąi obchodu
w dniu 3 Maja w Odolanowie
1. Godz. 8,30 — zbiórka towarzystw i organizacyj na PI. Kościuszki;
2. Godz. 8,50 — wymarsz pochodu do kościo
ła fam ego;
3. Godz. 9,00 — solenne nabożeństwo;
4. Po nabożeństwie defilada przed przedsta
wicielami władz.
5. Po defiladzie uroczysta akademia ludowa
na rynku przed Batuszem z nast. progra
m em :
a) orkiestra;
b) deklamacia;

c) śpiew chóru kościelnego „W itai dniu 3

Akademja w K, P. W. I Ostrów

Święto Lasu tak uroczyście obchodzone
w całej Polsce zostało także i u nas zorgani
zowane przez Komitet Organizacyjny „Świę
ta Lasu" w sobotę, dnia 25 kwietnia 1936 r.
W programie uroczystości odbyła się
msza św. z udziałem komitetu i dzieci
szkolnych, pochód przez miasto na targowi
sko, tamże przemówienie nadl. p. Szafrana.
referat inż. p. Wyszyńskiego pt. „Znaczenie
lasu dla Państwa i społeczeństwa" i przemó
wienie p. kier. L. Kolanego, deklamacje i
śpiew w wykonaniu dzieci szkolnych. Całość
zakończyło symboliczne sadzenie drzewek.

Brydż.
Pan domu (do włamywacza):
Jeżeli pan nie chee ażebym zadzwonił
po policję, to proszę natychmiast zasiąść ja 
ko czwarty do brydża.

Wpłaconem na rzecz bezrobotnych 2 zł

robkowym na rzecz firm, instytucji, lub

Staraniem Ogniska K.P.W . I. Ostrów oraz Kola I Rodziny Kolejowej w Ostrowie od
będzie się w dniu 2 miaja o godz. 20 na dolnej
®ali Świetlicy K.P.W. (obok dworca) „Aka
demja" ku uczczeniu „Rocznicy Konstytucji
3 Maj i, na którą złożą się występy chóru
i orkiestry K.P.W. I oraz deklamacje w wy
konani-; członkiń Rodziny Kolejowej. W aka
demji powinni wziąć udział wszyscy wolni od
służby pracownicy ko'ejowi wraz z rodzinami.
W stęp bezpłatny tylko za okazaniem do
wodu tożsamości.

Z Odolanowa
donosi nasz korespondent

Wieczornicę urządziła w niedzielę, dnia
26 kwietnia br. w sali b. Uniw. Ludowego
i proszę o kucie dalszych ogniw pp. kier, Drużyna Harcerek im. Emilji Plater w go
pociągu 1 kl. Owsiannego Wojciecha, Kory- dzinach popołudniowych w związku z dn.
czana Leopolda i Byzię Jana.
braterstwa — uroczystość patrona św. Jerze
Ig. Kocicmba.
go na program której składało się zagajenie
drużynowej naucz. S. Łukaczyńskiej referat
opiek,
harcerzy p. naucz. Wawrzyniaka oraz
Przegląd koni i wozów
śpiewy, deklamacje, monologi, dialogi i tań
Podaie się niniejszem do publicznej wiadomo
ce
zuchowe w wykonaniu harcerek i zuchów
ści, że przegląd koni dla m iasta Ostrowa odbę
dzie się w dniu 4 maja 1936 roku o godzinie 9-tej
Zainteresowanie duże, gości i rodziców więk
na targowicy przy ul. Celnej i obejmować będzie sza liczba pozatem zaproszeni kajakowcy
konie z miasta Ostrowa i bvłei Krępy, a w dniu 5
m aja rb. o godzinie 8-mej z b. Zębcowa, Kamie i harcerze oraz zuchy.
nic St. i Wenecji oraz wozy gospodarskie z uprzę
Bieg na trasie 800 metrów w parku miej
żą należące do właścicieli koni powołanych do prze
skim urządziło Kat. Stów. Młodzieży Mę
gladu (jeden wóz)
Tegoroczny przegląd obejmuje na terenie mia
skiej — Odolanów w ubiegłą niedzielę, 26
sta Ostrowa:
bm.
o godz. 2,15 po poł. przy udziale kilku
1. konie 4-letnie, urodzone w 1932 roku;
nastu zawodników. Po zażartej walce w
2. konie starsze;
a) które dotychczas nie otrzym ały z ja  szybkiem tempie zwyciężył drh. J. T. Dizubkichkolwiek powodów dowodów tożsaka, który prowadził od startu do mety. II.
samości;
b) którvm wygasło zwolnienie a nie m ają
miejsce drh. T. Stodolny, III. drh. Ed. Staprzedłużenia;
niewski, IV. drh. J. Namysł itd. Starter i sę
c) co do których zachodzi niezgodność z
dzia
p. Ed. Kaczmarek. Zainteresowanie pu
dowodami tożsamości.
3. konie 8-letnie urodzone w 1928 r. kat. W
bliczności duże.
(ka)
1. W 2. A-L., A. C.. lub T .;
Kwesta na Dom Rekolekcyjny Młodej
4. konie 5-letnie i starsze, które m ają w do
wodach tożsamości wpisaną jedną z kategoPolski odbyła się w ubiegłą niedzielę, 26-go
rvj W 1, W 2, A-L. A-C, lub T .;
kwietnia
br. i została przeprowadzona przez
5. wozy i upćząż tvch właścicieli, których ko
Kat.
Stów.
Młodzieży żeńskiej, przynosząc
nie podlegają przeglądowi (każdy właści
ciel doprowadza po jednym najlepszym ze dość pokaźny zbiór.
(ka;
swoich parokonnych wozów.
Wydzierżawienie użytku z rąk miej
skich na Zborowcu odbędzie się w czwartek,
dnia 30 kwietnia 1936 r. o godz. 4,30 po po
Zawody piłkarskie
łudniu w sali posiedzeń Rady Miejskiej. Wa
W. K . S. 6 0 p. p. — W. K . S. 7 0 p . p.
runki dzierżawy ląk będą podane przed ot
warciem przetargu.
(ka)
P le s z e w 5 :0 (2 : 0 )
Rozegrane w dniu 26. bm. w Pleszewie, za
Uroczystość 3-go maja miasto nasze obwody footballowe między reprezentacjam i obu puł
cnodzić
będzie wzorem lat ubiegłych uro
ków, przyniosły zasłużone zwycięstwo doskonale
czyście.
W części I. — rano zbiórka ul czna
grającej drużynie Ostrowian. Mecz prowadzony w
na cele oświatowe Towarzystwa Czytelni Lu
żywem team ie, z zaciętością cechującą wszystkie
spotaknia wojskowe, bvł pięknym pokazem gry w d iwych, msza św. i pochód z defiladą przed
piłkę nożną dla licznie zebranych widzów. U zwyprzedstawicielami władz i towarzystw. W
ciężców wyróżniły się wszystkie formacje, u poko
części II. —. wieczorem: uroczysta akade
nanych defensywa.
mja z przedstawieniem w wykonaniu człon
Bramki dla Ostrowa zdobyli: M atuszczak L.
ków Koła Śpiewackiego pt. „Żelazna ma
dwie, Rybarski. Jóskowiak i Pluciński po jednej.
ska".
(ka)

Naczelny IKomitet Uczczenia Pamięici
M arszalka Józefa Piłsudskiego pod przewod
nictwem Pana Prezydenta Rzeczypospolitej ko
m unikuje:
Naczelny Komitet Uczczenia Pamięci
M arszalka Józefa Piłsudskiego ostrzegał
już nie ednokrotnie społeczeństwo przed oso
bami i instytucjami, wykorzystującemi cel ucz
czenia pamięci M arszałka Piłsudskiego dla
©sięgnięcia z; sków materjałnych.
Cały szereg wydawnictw, albumów, wąt
pliwej wartości dziel sztuki, a nawet przed
miotów codziennego użytku zostało w ostat
nich czasach puszczone w obieg, bez aprobaty
Naczelnego Komitetu z wyraźnym celem za

Maja";
d) referat p. D. Spionka;
e) hvm n narodowy:
f) śpiew chóru kościelnego „W eselmy się
bracia m ili“ ;
g) Zakończenie: Rota.
W razie niepogody akademia odbędzie się na
sali P. Kempskiego zaraz po defiladzie.
W tvm dniu będzie się odbywała zbiórka u li
czna na D ar Narodowcy.

Dzisiejsze czasy

W. K . S. 6 0 p. p . Ib —
K l. Sp. „ R a sz k o w ia ttk a “ 3:1 ( 2 : 1 )
Rezerwowy zespół 60 pp.. po ostrej walce po
konał n a boisku w Raszkowie, polepszający się z
meczu na mecz zespół sympatycznej „Raszkowianki“ . W drużynie pułkowej wystąpili w eterani boisk
Ostrowa kpr Jackowski i plut. Nowak
Bramki dla wojskowych strzelili: Maciaczvk
2 i Wojtkowiak 1.

Żeński kurs oświaty pozaszkolnej
w Górkach
Sezon zimowy Oświaty Pozaszkolnej już

skończony. W różnych miejscowościach, zalez

nie od warunków, rónże były wyniki. Na szcze

INFORMACJE

*

Sekcja Kulturalno-Oświatowa R B7. za
wiadamia, że w dniu 3 maja o godz. 15-ej
urządza w świetlicy żołnierskiej (koszary
Kościuszki) dla żołnierzy 60 pp. przedsta
wienie amatorskie, sztuka ludowa pt. „Swa
ty" wieczorem o godz. 20-ej dla szerszej pu
bliczności. Wycieczka do Gołuchowa, celem
•wiedzenia zamku i muzeum, projektuje si
w początkach maja br. Zgłoszenia przyjmu
je p. Zakrzewska, ul. Marsz. Piłsudskiego 4.
Członkiniom R. W. przypomina się, że her
batka miesięczna odbędzie się 6 maja. Upra
sza się o przybycie wszystkich członkiń ze
względu na bardzo interesujący i aktualny
referat, który wygłosi p. kpt. Śzaoer. Pogatemat „hygjena jamy ustnej" p. Rychterowa
dankę z dziedziny hygjenv przeprowadzi na

Zbiorowym wysiłkiem mieszkańcy gmi
ny Uciechów położonej tuż nad granicą poi
sko-niemiecką doprowadzają do należytego
stanu główną drogę, która do tego czasu by
ła w opłakanym stanie a w razie deszczu
niemożliwą do przebycia. By złemu zaradzić
mieszkańcy wioski, gospodarze, każdy za
leżnie od ilości posiadanych mórg roli, w
czasie zimowym nawiózł kamieni, które bę
dą służyły do doprowadzenia drogi do nale
żytego stanu. Kwestję pracy rozwiązano w
ten sam sposób, tak, że znów wszyscy gospo
darze stawią się do zbiorowej pracy dla swe
go dobra, gdyż gmina sama zasobów pie
niężnych niema.
(ka)

W Chicago.
Gangster: Dobrze, opowiem ci jeszcze
o włamaniu do Banku Centralnego ale po
tem musisz już spać!

Nowoczesny żebrak.
— Tu macie, — dobry człowieku!
— Dziękuję, łaskawa pani. Czy mógł
bym jeszcze prosić o odrobinkę benzyny do
mego samochodu!
Forteca Władysława IV. na półwyspie
helskim.
W związku z budową portu rybackiego
w Wielkiej Wsi i projektem przekopania
półwyspu helskiego warto przypomnieć, że
takie sztuczne kanały istniały już na pć’wyspie Helskim za króla Władysława IV. —
\V roku 1635 mianowicie przekopano pod
Chałupami, gdzie półwysep jest najwęższy,
kanał i król Władysław IV. zbudował tam
fortyfikacje, które broniłv wjazdu do zato
ki Puckiej, jak również do pierwszego por
tu wojennego Rzplitej w Pucku.
Kraj zakazany dla jasnowidzów.
W Rumunji wydano ostatnio ustawę,
zabraniającą wróżenia z kart, z ręki, wszel
kiego „jasnowidztwa" i t. p. cudowności,
będących plagą mieszkańców większych
miast. Przyczyną wydania tej ustawy był
niebywały w ostatnich latach rozwój różne
go rodzaju zabobonów, wiara w przepowie
dnie itp.. które dawały często ludziom nie
uczciwym sposobność do wykorzystania ła
twowierności ludzkiej. Przydałby się i u nas
podobnv zakaz.

Kat. Stów. Młodzieży żeńskiej — w śro
dę dnia 22 bm. w świetlicy swej w godzi
nach wieczornych odbyło swe plenarne ze
branie, na którem przewodniczyła prezeska
drh. K. Namysłówna. Poza sprawami organizacyjnemi ks. asystent K. Babski wygło
sił referat aktualny na temat „Higjeny je
dzenia" oraz tak zwany kwadrans ewange
liczny. Obecna z patronatu p. Anna Dymalska i wielka ilość członkiń, świadczy o zain
teresowaniu druhen pracą stowarzyszenia.
(ka

ZAPRASZAM Y PANIE I PA N O R 7
na jedna tygodniową

Wvsławe Dvwan6w
n a r z u te k , le ś n ik ó w

Kilimów
(k o c ó w )

Jak kap na łóżka, firan i L p. ręcznie
i artystycznie.

w O stro w ic, M. P iłs u d s k ie g o 2 i a
Bardzo dogodne warunki spłaty
Wstęp wolny!
Wstęp wolnv!

n o si fi
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