
                           Felix Landau: Biografia masowego mordercy

21.05.1910 urodzony w Wiedniu jako nieślubne dziecko Marii  Maier
1916     adoptowany przez żydowskiego ojczyma Jakoba Landaua († 1919) Felix Landau całe życie 
                            nienawidzi swojego „żydowskiego” nazwiska 
08/1924 uczy się na stolarza meblowego
21.05.1925 przystępuje do Narodowej Socjalistycznej Młodzieży  Robotniczej; zostaje wydalony z                  

katolickiego internatu dla młodzieży uczącej się z powodu aktywnej działalności werbunkowej
1927 wstępuje do Narodowosocjalistycznej Partii Austrii
1929     pozostaje dłuższy czas bezrobotny
1930     zgłasza się do armii austriackiej
1933     zostaje zwolniony z wojska z powodu działalności  dla narodowych socjalistów
1933/1934 członek SA następnie SS
25.07.1934 próba puczu zorganizowana przez austriackich narodowych socjalistów. F.L. wdziera się wraz
                            89 SS-Standarte do urzędu kanclerza federalnego; kaclerz Dollfuß zostaje zamordowany
1934/1937 jako  mniej zaangażowany współuczestnik puczu lipcowego zostaje internowany w obozie w
                            Wöllersdorf
02.04.1937 ucieczka do Niemiec;  szkolenie w obozie SS Ranis w Turyngii
01.06.1937 przyjęcie do policji kryminalnej w Berlinie
10.06.1937 mianowany SS-Hauptscharführerem; otrzymuje niemieckie obywatelstwo
12.03.1938 "Anschluss"(przyłączenie): wkroczenie niemieckich oddziałów do Austrii: F.L. należy do grupy 
                             specjalnej SiPo/SD: z poleceniem”zabezpieczyć” żydowskie mienie
                             Małżeństwo z Marianne Grzonka, z którą ma dwoje dzieci
                             Jego miejsce zamieszkania: teren fabryki Altmann GmbH. Konfiskuje m.in. znajdujący się  w
                             posiadaniu rodziny Altmann obraz Klimta „ Dame in  Gold”, portret pięknej wiedeńskiej
                             Żydówki  Adele Bloch-Bauer.
                             Felix Landau jako urzędnik - SS ma nadzór nad fabryką, sieje strach i przerażenie, prywatnie 
                             bogaci się  na mieniu Altmannów                
      04/1940 przydział do  komendantury SiPo/SD w Radomiu w Polsce (Generalne Gubernatorstwo) 
31.08.1940 „Order krwi NSDAP” za jego udział w lipcowym puczu i  okres więzienia.
                            Związek z stenotypistką Gertrude Segal w miejscu  pełnienia służby. Zerwanie związku,  
                            ponieważ Gertrude Segal nadal spotyka się z narzeczonym                  
20.06.1941 dobrowolnie zgłasza się do grupy specjalnej: początek jego wpisów do  pamiętnika; 
                            adresatką jest Gertude Segal
                            Odpowiedzialny za akcję „Wykorzystanie Żydów do pracy” w Drohobyczu (do maja 1943r.); 
                            F.L. sam określa się jako „generał żydowski” i uważa  za „ starego wojownika”  „nie do                 

ruszenia”
Mieszka w willi z przeniesioną do Drohobycza kochanką (małżeństwo 05/1943r., rozwód             
1946r.); wspólny syn

                            F.L. opisuje w pamiętniku swoje myśli i uczucia, także podczas mordów na Żydach, które
                            szczegółowo opisuje
1943 przeniesienie do Lwowa; później do Stapo-Leitstelle w Wiedniu
1945/1946 wniosek o ponowne przyjęcie do policji;  odrzucony 
1946 F.L. zostaje rozpoznany w Linzu przez byłego „ Żyda do pracy”, aresztowany przez 
                            Amerykanów i umieszczony w obozie w Glasenbach
02.08.1947 ucieczka z obozu
bis 1958 F.L. żyje nierozpoznany  w południowych Niemczech pod  fałszywym nazwiskiem "Rudolf 
                            Jaschke". Po zdemaskowaniu zostaje aresztowany
1962 skazany przez sąd  krajowy w Stuttgarcie na dożywotnie więzienie; znaczącą rolę w procesie i 
                            w uzasdnieniu wyroku odegrał jego pisany ręcznie pamiętnik
1963 rewizja  wyroku zostaje odrzucona przez Sąd Najwyższy Niemiec
1973 ułaskawienie
20.04.1983 umiera w Wiedniu


