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poszukiwaI'l zaginionego samolotu ks .
Bedford. Jeśli poszukiwania te nie
doprowadzą
do rezultatu, mają być
podjęte poszukiwania w jeziorach, otaczających
miejscowość Woburn, z
której wyleciała księżna.

•

Absolwent medycyny Góra zastrzelił z·rewolweru dra Wóytowicza
Kra k ó w. (Tel. wł.). W środę
przechodnie byli świadkami zabój-I
stwa, jakiego dokonano w centrum
Krakowa przy ul. Paderewskiego, naprzeciw dyrekcji okręgowej PKP. 0koło godz. 14.15 na asystencie kliniki
ginekologicznej U. J. drze Eustachym
.W óytowiczu, pochodzącym z Brzeżan.
Zamachu dokonał absolwent wydziału medycyny Stanisław Góra, który przyb~'ł do Krakowa ze Lwowa w
dniu 20 bm. Góra umówił się z dr.
Wóytowiczem telefonicznie w środę na
spotkanie. W chwili, gdy dr Wóytowicz przechodził ul. Paderewskiego z
Górą, ten strzelił do niego z niewielkiej odległości dwukrotnie z rewolweru kal. 6.35, ranią.c go śmiertelnie w
głowę. Potem, gdy dr W óytowicz upadł na ziemię brocząc
krwią, Góra
strzelił do niego jeszcze 5 r3.7:)', a następnie zwolna oddalił się
" stronę

Placu Me> ' ejki i oddał się dobrowolnie
w ręce n adbiegającej policji.
Zwłoki zabitego na polecenie prokuratora przewieziono do zakładu medycyny sądowej. Na miejscu wypadku
do późnj ch godzin wieczornych gro-

madziły się tłumy ludzi, komentując
ten bandycki wyczyn, dokonany za
białego dnia w samym centrum miasta.
Co było powodem zabójstwa, na razie nie wiadomo.

Echa sensacyjnej afery przemytniczej na

Oxford

Śląsku
':' 0-'

'C':""',

,.

~

mieszkanką

Kamińską.

Swarzędza,

Bronisławą

Sowiński począł często odwiedzać

samotną

swata.

staruszkę

w

charakterze

'Viedział, że staruszka z groszowyc~ zarobków odłożyła na posag ala
córki pewną. kwotę. Pieniędzmi ty-

mi

postanowił zawładnąć.

W nocy 7. 17 na 18 lutego br. przybY,ł o.n. do s-taruszki, rzekomo, by pomoc Jej w darciu pierza. Gdy na ratuSZ?, m~ejskim wybiła druga godzina,
Sowmskl wstał i począł się żegnać z
Ilogalską.. Gdy staruszka odwróciła
się d~ niego tyłem, zadał jej laską
dwa CIOSy w głowę, a następnie począ.ł
ją dusić. Gdy dokonał mordu, obmył
r-ęce, zrabował 150 :ił i zbiegł do. Poznania.
. W Poznaniu pieniądze metalowe
wymienił na banknoty i zaszył pod

kołnierzem.

Ujęty przez policję wypierał
się
Winy. W obliczu jednak zwłok zamordowanej przyznał się do popełnie
uia zbrodni i dokładnie opisał jej
pl·zebieg.
Sąd po naradzie skazał okrutnego
mordercę na kaI"ę, śmierci przez powiesoonie. (k) '
L

•

Cambridge

sadę·

Warto zaznaczyć, że w ostatnich 13
latach bez przerwy zwyciężała osada
Cambridge. W wyścigu wczorajszym
Oxford "\'ygrał różnicą. trzech nługośri
łodzi.

Zmiany
War s z a w a. (PAT.) W ministertwie spraw zagranicznych ostatnio
zostały dokonane następujące
zmiany: naczelnik wydziału społeczno-po
litycznego p. Mieczysław Myślińsk.i
mianowany został wicewojewodą. w
warszawskim urzędzie wojewódzkim,
in~nekt()r denartamentu politycznego
p. Jan Sawicki mianowany został naczelnikiem wydziału narodowościowe
go. urzędnik dla zleceń prezesa Rady
Ministrów p. Jerzy Krzymowski mianowany został naczelnikiem wydziału bezpieczeństwa,
a dotychczasowy
naczelnik wvdzi·ału narodowościowe
go p. Henryk Suchenek-Suchecki został przeniesiony w stan spoczynku.

Wvrok śmierci
wSwarzedzu

P o z n a ń, 24. 3. W Swarzędzu pod
Poznaniem w sali Rady Miejskiej odbywała się rozprawa przeciwko robotnikowi rolnemu Ignacemu Sowińskie
mu, oskarżonemu o zbrodnię morderstwa rabunkowego na osobie ubogiej
staruszki Magdaleny Rogalskiej.
Rogalska zajmowała izdebkę na
poddaszu w kamienicy przy Rynku.
Trudniła się darciem pierza. Znajdowała się w nędzy i często nie miała do
ust co włożyć. Litościwi sąsiedzi użv
c~li jej nieraz pożywienia.
Jedyną
tros!rą staruszki była jej córka Marianna, która przebywała na służbie
w pobliskiej wiosce. Przed śmiercią.
koniecznie chciała swą córkę wydać
za mąż. Roli pośrednika podjął się Ignacy Sowiński. Przywędrował on do
~wa:zę.d~a z Kaliskiego. Porzucił żonę
l dZIecI l zawarł
bliższy stosunek z

pokonał

L o n d y n. (PAT). W środę odbył
się na Tamizie po raz 89 słynny wyścig wioślarski ósemek uniwersytetów
Oxford i Cambridge.
Zwyciężyła osada Oxford w czasie
22:39 min. Jest to naj gorszy czas, jaki
w ostatnich 12 latach w wyścigu tym
został uzyskany
przez zwycięską o-

W poprzednich numerach "Orędownika" poctaliśmy sensacyjne szczegóły skandalicznej afery przemytniczej na Górnym Śląsku. Szajka, w którf'j skład wchodzili
wylącznie Żydzi, zajmowała się nie tylko przemytem do Polski, lecz i "tranzytem"
I'rzemytu dla Rumunii. Na zdjęciu kierownicy sżajki: Ersenbaum Ryfka, córka
Kantora, eLon Kantor i zięć jego Ersenbaum Szmul.

spół[zesne

·askinie

odzi

Potworne warunki mieszkaniowe chrześcijan w suterenach żydowskich komieniczników
- W zalanych izdebkach woda dochodzi do wysokości I i pół metra. Dobytek mieszkań.
ców pływa - .Jedynym wyjściem z mieszkania ciasne okno sutereny - Co na to czynniki
odpowiedzialne za zdrowie ludności
Ł ó d ź, 24. 3. 1937.

~am

-

Nadesłano

zdjęcia, które obok reprodukuJemy. Przeciwstawią. one w jaskrawy

sposób gehenn~ Pola~ów, którym ~os
przezn~czył mleszkac w domach zyaowsklch.
Oto na posesji Żydów Cedrowskiego i Feldbricha przy ul. Piotrkowskiej
176 w Łodzi mieści się dwupiętrowa
suteryna. Mieszka w niej 6 rodzin
chrześcijańskich,

rekrutują.cych się

I

niowych. (Patrz zdjęcie obok).
Warunki zdrowotne tych osobliwy ch powodzian są rzecz jasna katastrotalne. A j?-ż s~rasznie. o~bijają s.ię
one nl1; ~dr?w~u kIlku ~zlec~. ~a~ezy
zauwazyc, ze Jedno z nIch, Jak I Jedna osoba starsza, chorują. od pewnego
czasu.
•

Zalewanie wodą suteryn w wymienionej posesji żydowskiej nie jest
czymś przypadkowym. Zalewy nas tę
pują. systematycznie w porze wiosennej i jesiennej już od lat trzech, narażając za kaŻdym razem mieszkańców
na duże straty materialne i powodują.c u nich ciężkie chorOby. Już kilka...

z

najbiedniejszych
warstw
ludności.
Jak ci ludzie mieszkają., świadczą facsimille nadeSłanYCh do redakcji zdjęć.
Od tygodnia miesżkania suteryny zalane są wodą. Na kurytarzach i w
mieszkaniach utworzrło się dosłownie
jezioro, ·przy czym w niżej położonych
miejscaCh woda sięga blisko półtora
metra. Różne przedmioty, jak łóżka,
krzesła, stoły itp. kąpią. sie do połowy
w wodzie, któ"p niszczy i tak już nazbyt skromne mienie mieszkańców.
O wyjściu z mieszkania przez kurytarz w ogóle nie ma mowy, gdyż
woda na kur~'tarzu, który jest położo
ny niżej, sięga do wysokości półtora
metra. Wobec tego mieszkańcy zmu~zeni są wychodzić z domu na czworakach oknem, sposobem ludzi jaski-

mieszkanka suteryny przy ul. Piotrkowskiej 176 w Łodzi
sposobem ludzi przedjaskiniowych swoje ,mieszkanie". '

"opuszcza"

~rona

, 5E771-

!

----._- - - - - - _._--może się to
Dr. med. H. ZIOMKOWSKI
lepszej okazji

'ORĘDOW~rI{,

p'iąleK,

Numer 70 ,

K O N F E. KC JĘ damską,uczDlowskle
~ęską,. mundurki i płaszcze
dla

zdarzyć

przy pierwszej
i wtedy cala sprawa,
nie mówiąc o dotychczaSówych jej nastQpstwach może pociągnąć za sobą
jeszcze bardziej l{atastrofalne następ
n 19814
stwa, Zaznaczyć należy, że za "mieszkanie" w tych norach narażoll 'Ich
krotnie, wzywano straż ogniową, kló- l:a systematxczne powod'zie, płaci' się
ra musIała wypompowymlć woclę z .2ydom od 2~ do 50 zł kwartalnie, Inzalanych suteryn,
formatorzy nasi w~-raża.ią oburzenie,
Jak nas informują, zalewy wiosen- że wypadkami na posesji :lydó>v Cen~ ~o,,: stają z winy właścicieli, gdyż
drowskiego i Felbricha nie zainteresoc~ me zabezpieczyli cienkiego muru o··
wały się dotąd
właściwe cZYnlli!;i i
flcyny, sąsiadującego ze ślizgawką. nio wpły-nęły na kamieniczników żv
Harcerskiego I{lubu Sportowego. Glly do,,"skich, ażeby zapobiegli oni sy"tena wiosnę lód zaczyna topnieć auto- matycznemu zalewaniu mieszI,ań a
m8:tycznie, całe masy wody przesiĘt-1 oraz zabezpieczyli zdrowie i mienie
kaJI) przez cienki mur i zalewają su- J;>0.ż.ałowania godnych lokatorów chrzeterYI~Y. Również podczas ulewnYCh (IeSC1]an.
szczo~v wooa przedostaje się prze7.
Nie wątpimy, że opublikowane przez
~.ur l zalewa mieszkan ia. T~'lko szrZQnas fakty, poparte wymownynti zdję
shwemu zbiegowi
okoliczności za- ciarni, nareszcie dotra do wIadomości
wdzięczać należy, że mnry clotąrl nie tych czynnil,ów i ~po~vollują je do l'azostały pod m) te i że nie runęły. Ale dykalnego usuniecia zła.
spni. cbor6b .kór. wIIner. i mcx:zopłeiowYt h
Łódź, 6 Sierpnia 2,
tel, 118-33
Przyjmuie 9-12 i ;j-9 w niedzielę: 9·12

(fnIa: 26 marca 1037
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chłopców

poleca w

duźym

wyborze

Ch.rześcijański DOM. ODZ~EŻO WY
Łódź,

n 89897

11 Listopada

powstańczą, mieli oświadczyć, że dO-I
w6dztwo wojsk rządowych chciało jakoby wykorzystać rezultaty ataków,
prowadzonych
w ostatnich dniach,
lecz nie otrzymawszy żądanych posiłków, nie mogło podejmować dalszej
akcji, dysponując jedynie wojskami
wyczerpanymi przez całotygodniowe
walki.
, Lotnictwo powstallcze przejawiało
w dniu wczorajszym ożywioną, działałność, Samoloty dokonały szeregu dalekich lotów, bombardując ugrupowania przeciwnika w okolicach uuadalajara oraz nowoutworzone lotniska
wojsk rządowych.
N a v a l C a r n ero. (P AT.) Wysłannik Agencji Havasa donosi, że na
odcinku frontu madryckiego w okolicach Las Rosas, gdZie od kilku dni
panował względny pokój, wojska rządowe podjęły wczoraj przed połud
niem próbę niespodziewanego ataku
nie poprzedzonego przygotowaniem'
artyleryjskim. Operacja ta prowadzona była przez oddział w sile około 3000

Dr.

20. Tel. 120-12

ludzi. Po ostrzelaniu przedpola gwał
townym ogniem karabinów maszyno~
wy ch wojska rządowe pojawiły się
przed liniami powstańczymi w La Zar~
zuela pomiędzy Las Rosas i Aravaca.
Oddziały te zostały niezwłocznie powstrzymane ogniem zaporowym artylerU oraz karabinów ręcznYCh i ma~
szynowych. Przypuszczając, że na
miej~ce to ści~gniQte zostały posi.łki,
dowodztwo WOjsk rządowych podjęło
,,:ówczas ata~ n,a La,s Rosas naprze~IW poł~czema SIę dr~g do La .Corun~
l EskurIalu,
Pow stancy w te] samej
chwili rozpoczęli kontratak od strony
Villafranca deI Castillo, chcąc uderzyć
na wojska rząd~we z boku. Widząc
t~n manewr, WOjska rzą.~o~e cofnęły
SIę w yoplo?hu, pozost~wIaJ?-c na pla~
cu bOJU z gorą. 100 zabItych 1 rannych.

Dr. med. L. NITECKI, speci. chorób skórnych wener. i lDoczo-płcIOWYCO.

Łódź, Nawrot 32 -

telefon nr. 213-18

Przyjmuje od 8-9,30 rano i od 1:,30-9 wiecz.
W niedziele i święta 9-12.

L

liturgia
Wielkiego Tygodnia
Tydzień

Wielki lub

Święty

Nazywa się, .iak mówi św. Jan ChrvzosLom nie dlatego. by mial więcej dńi
lub fInie jego miały więcej godzin, lec~
dJ~ t~go!
ze. w nim rozpamiętywamy
wlCJklC l ŚWIęte tajemnice. D latego też
k~;;'dy. dizeń tcgo
tygodnia nazywamy
WielkIm.

Ciemna .Jutrznia
poludniu w środę, czwartek
pi.ątck .Wielkiego Tygodnia jest
odpraWIana jutrzllla z laurlesami. Przed głów
m ołtarzem umieszcza się wielki świecz
mk w forx,nie trÓjkąta,. na którego ramio~a.ch płome szereg ŚWIec, Duchowieństwo
splewa psalmy; po ukOIlczeniu katdego
psalmu gaszą jedną świe'Cę. Zmrok jut
za'p~l.da zup~,łny,; ~dy w f:zasie śP~ewu ,Bened.lctus pozo,słaJe tylko jedna najwyl!ej
umieszczona SWleca. Nie gaszą jej lecz
wynoszą i z~ c.hwile przynoszą z. p~wro
tern.
czaSIe Jej wyno::lzenia duchowień
stwo c~yni łm;~ot. uderzają. śpiewnikami
w pULpIty. V pIerwszym nokturnie Ciemnej Jutrzni duchowieństwo śpiewa wstrzą
saJą.ce
lamentacje proroka Jeremiarza
który, siedząc na ruinach Jerozolimy o~
pła~iwal nieszczęścia tego _ iasta i Ś~ią
t:,:nl. Katda zwrotka kOllCZY się wezwaniem: "Jeruzalem, Jeruzalem, nawróć się
do Pana Boga swego", Gaszenie świec
prz~dstawia upade,k wiary apostołów, a
takze rozpoścIerame Się ciemności grzechu; zabranie ostatniej świecy i jej powrót - to ŚmlE:rĆ i zmartwychwstanie
Chrystusa, poprzedzone wstrząśnieniami
w naturze; Jeruzalem - to dusza ludzka
kt~l'ej upadek grze chowy opłakuje Ko~
ŚCJół. ,'V plcrw::lzych wiekach Ciem:1ą
Jutrzmę rozpoczynano w nocy, a kOl1cZOno nad rallGm, gaszenie świec wobec
~vzrastającego brzasku dnia mialo wtedy
I praktyczne znaczenie.
Po

nr

Kurytarz sutereny zalallPj wodQ, w domu 2ydowskim przy ul, Piotrkowskiej
oraz wnętrze "mieszkania. Sutereny również zalane wodą.

Komuna rusza

do ataku!

176,

J

'''!'!e''pelacja posla Doriola - Pa'ł'tia lw'l'ltttnistyc~na FranCJ" o~rfliym,a'a fli So'w ietó 'w ogóle"" 250 ""iUonów franków Komlnte,'J1, w HIoskwie uchwalił udfliielenie Partii Komutłi
stycflinej Francji (lals~ych sub 'wencyj A.tak kO'Jnuny tła
pałłstwa fliachocln ie ~adecydou'any

p a r y i. (Tel. wł.) Na ostatnim posiedzeniu Izby Deputowanych prezes
Francuskiej Partii l,udowej Doriot
z~ożył int~l'pelację, w której
domaga
SIę wyśwletlenia źródeł finansowych
pos~,czególnych
partyj politycznych.
. .y mterpelacji tej dowodzi, opierając
~Ię. na ~ezna~iach 150 wiarygodn)'ch
s\Vwdkow, ze Partia I{omunistyczna
Francji otrzymała z Sowietów od 19~0
roku ogółem 250 milionów franków.
Posiedzenie izby trwało
cał1J. noc,
Wniosek Doriota zostal odrzucony
361 głosami przeciw 232, Następni'e
362 głosami posłów "frontu ludowego"
prz~ciw 215 . uchwalono następujący
wmosek leWICy: "Izba deputowanych
wyraża rządowi, dla zapewnienia wolności wszystkim oraz nienaruszalnoś~i ustaw swe zaufanie, które jest komeczne celem utrzymania spokoju we-

stępowały sprawnie działające oddziały bojowe. Padło kilka tysięcy strzałów, Były to prawdziwe ćwiczenia w
wojnie domowej. Poseł Doriot stwierdził, iż atakujący komuniści mieli rozkaz strzelania w pierwszym rzędzie

do oficerów policji.
R Y g a. (Tel. w1.) Z Moskwy donoszą, że spór między Stalinem i Dymitrowem, którzy domagali się większe
go nasilenia akcji komunistycznej w
krajach zachodnich, w szczególności
we Francji, a kołami wojskowymi z
"Vóroszyłowem na czele, którzy byli
temu planowi przeciwni, zakończył się
zwycięstwem Stalina. \Yobec powyż
szego należy spodziewać się nasilenia
akcji komunistycznej w krajach zachodnicb.
Na posiedzeniu, w którym wzięli udział wybitni przedstawiciele Kominwnętrzngo".
ternu, z Dymitrowem na czele, oraz
P.a ryż (Tel. \\'1.) Pod koniec dy- delegaci zagraniczni, ustalono, iż ko~
skU~Ji w
Izbie Deputowanych poseł munistyczna partia Francji otrzyma
DorlOt, o~nawiają.c sprawę uzbrojenia dodatkową subwencj~, przy czym wo~~ancusklch k?munist6w,
stwierdził,
bec braku gotówki postanowiono na17. władze parłli komun.istycznej
zao-I ruszyć rezerwy Kominternu, przechopatr~yły członków partli w broil.
\Y wrwane w platynie i złocie.
czaSle walk ulicznych w Clichy wy-

Wielki Czwartek
~mutku. Wielkiego
TygodCIemnej JutrzllI Wielkiej Środy, zakonczone.l sł0waml .,Chrystus sta ł się za
nas posłuszny aż do śmierci", w dniu W.
Czwartku ~astrój staje się radosny podczu:s 1~szy sw,: ołtarz, prZYOZdobiony odśWlętme, szaty liturgiczne białe i bogate
radosny śpiew "Gloria in excelsis". J\lill1~
żałoby z racji J\Ięki i bliskiej ŚmieI"CI
Chrystusa, I{ościół nie może nie radowac
się !: us.tanowienia tego Najświętszego ze
wszyst~.lch Sakramentu.
Radość ta jed·
nak mIJ~ wraz ze IIIszą św.: zbliża się jeszcze WJękS7~ sm~tek, I\ościół pl'zyodz1e·
wa znowu swty fIOletowe. a \V. Piatek czarne. \V Wielki Czwartek tylko' jeden
ka.plan oclpl'awln M!"zę św. w każdym ko-

pa-

Dr. Med. Maria Frankiewiczowa
Łódź,

położnidwo i eborobv kobiece
ul. Sosnowa 32 róg NapJórkowskiego
od g. 3-7_
n a9867

Trzy encykliki papieskie
M ia St o

Wat y

'...:1) . Encyklikę
l\.osclOła

Bezskuteczne ataki czerwonych
skich czołgów, strącili 20 s-amolotów i
zallali przeciwnikowi straty, przekraczające G.OOO zabitych.
Tak w świetle
ryft' przedstawia się "zwycięstwo"
"ojsk rządowych.
L j g u e n z a. (PAT). Według wiadomości, nadeszły ch z frontu Guadataj ara, wojska rządowe nie usiłowały
podejmować ataku na żadnym odcinku tego frontu, Staje się jasnym, że
komuniści dotarli do linii oporu, przewidzianej przez stab gen. Moja i nie
zdołali. się posunąć dalej dzięki
slmtecznej obronie powstailców. Milicjanci, którzy przeszli wczoraj na stronę

kań

papieską,

w Hzes'zy,

s k i e (Tel.

dotyczącą

ogłoszono

w Rzymie doprero po odczytaniu jej w kościołach niemieckich. W kołach mia~
r?dajnych zwracają uwagę, iż łączy
SIę ona w logicznę. całość z encyklika
przeciwkomunistyczną.
•
Jednocześnie donoszą,
iż wkrótce
ogł~szona ma być trzecia encyklika
~aP.leska. ,Dotyczyć ona będzie p'oło
zen1a KOŚCIoła katolickiego w Meksy~
ku i nosić będzie datę wielkanocną.

P?m~mo

m~ l

śClel~, ~ozo~taII 7:aś, kapłani
P1'7:YJP1l1.lą hOlllumę sw. z rąk

asystują

l

Naprężenie stosunków
włosko - angielskich
L o n d y n. (Tel. wł.) W czasie posiedzenia Podkomitetu Nieinterwencji
ambasador włoski Grandi oświadczył
że rząd włoski nie zgodzi się na od\,:o~
lanie ochotników, dopóki wojna domowa w Hiszpanii się nie SkOllCZY.
Oświadczenie Grandiego wywołało duż~ sensacjQ, gdyż stwarza ono zupeł
me n?we położenie, do którego rZą,d
brytyjski musi ustosunkować się.

celebransa.

DZlell 'V. Czwartk II posiada nastf'pujące
nabożellstwa: L uroczysta Mszo. €iw., 2.
dzień
pl'zeniesienie Przen. Sa kram en tu do ciemnicy, 3. obnażenie ołtarzy; w kościołach
Spółdzieln~ "Wzajemność"
lm~eclra!nych. dol~cza Slę jeszcze: 4. pośWll:ceme oleJÓW sw. i Ó. umywanie nó",.
P o z n a 11, 24. 3. \Y ostatnim dniu
Kapłan. w . c7:asie Mszy św. konsekl~u.ie procesu Spółdzielni ,,\Vzajemność" za~l'zy HostIe: Jenna dla odprawianej 1f"zy
sw., cIrugq na W . Piątek a trzecią dla wy- bierali glos oskarżeni Nowacki, Bardz~
stawJ('Jllo. w mcnstl'ancji w Grobie, Po ki, Orlewicz, Konieczny, Stern i Stani~
skoilrzonrj.M>'zy św. kapłan umieszcza po- sławski. O godzinie 12,10 sąd zakOll~
7.ostale dWIe Hostie W kielichu kielich o· .czył rozprawę i ogłosił, iż publikacja
krywa białym woalem i owiązuje. Two- wyroku nastąpi w czwartek o godzirzy się pl'ocesja, która odnosi P. Jezusa nie 13.
do przygotowanego w lwściele miejsca
zwanego Ciemnicą,
,
Smutny obrz!;Q obna~enia ołtarzy przy· W
k·
• -.
pornina opuszczenie Chrystusa przez ap 0arszaws a giełda pienięzna
stołów i obna:tenie Go przed ukrzy~o\\'a..
Warszłlwska giełda pieniężna
nipm. I";ościół jest pusty i pozba\"vióny oz- z u~lIa 2~. a. 1!}::' r. Belgia 8.S:;. B erlin 2112,36.
dób; tabernakulum jest otwarte a P. Je- TTo.alll~;_ Z, q.!l.)~ Lonuyn 23.80. Xo\\'y Jo.rk
zus w nim nieobecny to obraz duszy WV. ł (c~ek) ~._I:J S. • OW)' Jork (kabel) :;273'4, P.niszczonej przez rrrzech śmi~rlelny . Przed ryz. 21.2.1. ~~raga 18:~7. Sztokholm 133.-. Szwaj..
. Ik'
'."
..
carla 120,2.>. Ci Ilallsk 100 - 010 1')!l6- M
WIe un ŚWIętem Zmartwychwstania na- diolan 27 ,>< U5p':.ob·~~I·"
"., - ,u,
ę·
J~. e mocme15ze.

Ostatni

Z walk w Hiszpanii

R z y m (Tel. wI.) Kore~pondent
dziennika geuuańskiego "XX wiek"
pisze, iż w Hiszpanii powstailcy są
panami w 27 prowincjach, ,.czerwoni"
- w 13, a 7 prowinCyj jest podzielonych między walczące strony, Kore.spondent ten dodaje, że w prowincjaCh, zajętYCh przez powstaI1c6w, wre
normalna praca i że sprowadzono maszyny celem przyspieszenia oLibuuowy
przemysłu.
Korespondl'll t "Giornale d'Hal ia"
donosi, iż podnas ostatnich walk le~ioniści-ochotni('y wziQli
do niewoli
100 jeńców, zniszczyli 20 nieprzyjaciel-

,V

.

sakramencie pokuty.
katedralnych po podniesienIu biskup zasiada przed stołem, nakrytym białym obrusem. Tu asysta, zło
żona z 12 kapłanów, 7 diakonów i 7 subdiakonów, przynosi z zakrystii naczynie
z Olejem Chorych. Biskup czyni nad nim
egzor~yzmy i poświęca, a potem dalej odpraWIa Mszę św. Po Komunii św. biskup
znowu zajmuje miejilce przy stole, asysta
zaś przynosi z zakrystii ollwę w dwóch
naczyniach i balsam. Bu,kup miesza balsam z oliwą i po kolei poświęca ojej, zwany ŚWIęte Chryzmo, i Olej Katechumenów.
Pamie,tka Ostatniej Wieczerzy nie byłab:y zupełna, gdyby w naboZeństwie nie
umwszczono czynu, prz~z Chrystusa dołą
czonego do przykazania miłości i pokory,
które Ch,rystuf; dał apostołom, Po Mszy
św. biskup (dawniej czynili podobnie
pieże i królowie) przepasuje się ręcz!11ki ero, podchodzi do dwunastu ubogich,
umywa im nogi, wyciera ręcznikiem i całuje, dając kaZdemu z nich jałmużnę.

leży ją obmyć w
W kościoła(,h

."".

procesu

VQ

Numer 70
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Strona S

Giergałowie oskarzenf O kradzież
pamiątek po Napoleonie
K 'r ucbie:iy 'mieli cloko,UfĆ lt ""uwldza de Leve'" pod Lione'ln
- Proces J któ'r y n'ta się odbyć w Radon.,,-iu J zapoul-iada się
sensacyjnie
R a d o m, 24. 3. W najbliższym
czasie odbędzie się przed tutejszym są
d<:111 okręgowym sensacyjna sprawa
1, al'l1a o kradzież biżuterii na sumę około
250.000 franków francuskich.
Eradzieży tej dokonali Antoni i Marianna Gi~rgałowje u markiza de Le·
'ver pod Lionem (Francja) w czasie,
kiedy zatrudnieni byli u markiza w
charakterze Służących. Łupem zło-

min.

dziei padły m. in. podarki kTólów
francuskich,
ofiarowane przodkom
markiza, tudzież dar Napoleona 1.
Na proces spodziewany jest przyjazd samego poszkodowanego markiza de Levera oraz członków policji
il'ancuskiej, którzy przeprowadzili dochodzenia w sprawie kradzieży. Zainteresmyanie
procesem jest bardzo l
wielkie.

Inłeresu"iłC" PObył
Kościałkowsk;ego wŁodzi

Zmarł \\- Piotrkowie zasłuiollY działacz , Po odbytych konfeJ'encjach
min. Kościalkowsl(,i zwiedził
narodowy, pot!ofi cpl' rezerwy \\ '_ P., ułan I
Instytu.t Robotniczy Oświaty i KulturyJ lJrowadzony przez
}urclto\\'i('cki. u czestnik wa Ik w r. 1920,
Z.Z. Z.
ś[) _ Bronisław l\u Iba t.
IV czasie pogrzebu przemÓ\\"il'lli e imieni em Stronnictwa
Ł ó li ź, 24. 3. Dziś przybył do Ło,,-ych zwię.zków robotniczych), a naNarodowego \l'ygłosił prezes pow. S. N.,
dzi minister opieki spOłecznej
:Ma- tomiast sam udał się z wojewodą i
prof. Popowski.

Zal(az działalności Str . Nar.
i "Pracy Polskiej" w Wilnie
vV i l n o. (Tel. wł.) \Vojewóda wileń
ski decyzją z 23 marca zabronił działalności
Stronnictwa Narodowego i
Zjedn{)czenia Zawod{)wego "Praca PoIska" Draz wszystkich ich organizacyj
na terenie Wilna i pow. wileńsko-troc
kjego objętych pasem granicznym.
Decyzja ta jest natychmiast wykonalna.

Zakończony

strajk

K a to w i c e. (AJ8) Strajk okupacyjny w kop. "Giesehe" w Nikiszowcu
został po 9 dniach zakończony we wtorek wieczorem.
Poza już uzgodnionymi punktami,
dotyczącymi żądań o charakterze lokalnym, przyznano załodze gratyfikacje świąteczne w formie zaliczek, potl'ącalnych w łagodnych ratach od 4
do 6 zł miesięcznie. Wobec tego na odbytych w podziemiach zebraniach po_
si anowiono strajk zlikwidować i zarządzono natychmiast wyjazdy na powierzchnię.
.
Pierwsza partia wyjechała już o
gorlz. 18,30, a ostatnia w dwie godziny
później.

Co

piszą

inni

Samobiczowanie
Polityka

gospodarcza
wielkiego
oraz karteli spotkała się
ostatnio kilkakrotnie z krytyką. "Gazety .Polskiej". Punktem wyjścia do
kampanii były wydarzenia w przemyśle ",~glowym w chwili zagrażająceg'o
stra jku górników.
ŚwieŻO znowu ktoś, tytułujący się
"prcst~' m człowiekiem",
wystąpił w
"Ga?ecie Polskiej" z ostrym atakiem
na proponowaną w interpelacji p.
\Vierzbickiego zwyżkę cen w przemysłach kluczowych (górniczym, naftowym, hutniczym). "Prosty człowiek"
dziwi się twierdzeniu wodza "Lewiatana, że przemysły te sQ. zniszczone i
nie mają środków na renowację naprzem~' słu

rian Kościałkowski. Minister K~ściałkowski odbYł l\Onfenmrję z woj ewodą
ł~dzkim, dyrektorem wojewódzkiego
bmra f~nduszu pracy Jagiellą oraz
naczelmkami w~' działów ul'zędu woje\\'ódzkie.go
przedstawicieli zarządu
. miejskiego.
Charakterystycznym jest, że minister Kościalkowski nie przyjęł żaclnych delegacyj, jak to projektowano
(delegacji Związku Majstrów z racji
strajku w żydowskiej Widz€vvskiej
Manufakturze oraz delegacji zawodo-

dyrektorem Szumowskim do Instytut'\}.
llobotniczego Oświaty i Kultury im.
Żeromskiego (Sienkiewicza 2-3), gdzie
przyjmowany był przez senatora Algaj era i innych.
\Yspomniany instytut jest prowadzony przez ZZZ. na wzór socjalist~' cznego TURu, to też wizyta ministm Kościałlwwskiego - w zestawieniu z ostatnim negatywnym ustosunkowaniem się ZZZ. do Ozonu - jest
bardzo charakterystyczna.

Radni narodowi Pabianic
zrzekli się mandatów
Ost'r e 'wystc{pien;e Klubu Rudnych Oboz'U NUl'odo'wego na
posiedzeniu. Rady "HL;ejskiej - Jedynie nowe 'wybo'ł'Y '1ltogq
wyłonić Ratlę HLiejsko. J która bęclzie wier'lly1'l't odb;cimn tvoli
społec:::ellstu:a

P a b i a n i c e, 24. 3. - Wczoraj o
godz. 20,30 - z blisko godzinn~' m opóźnieniem odbyło się posiedzenie
Rady ~Iiejskiej, zwołane na skutek
nagłego wniosku, złożonego przez radnych Klubu Obozu Narodowego, a domagającego się " 'stawienia na porzą
dek obrad nas tępuj Q,cych spraw: ponO\\'oego rozpatrzenia umowy miasta
z Towarzystwem Łódzkiej Elektrowni,
rozpatrzenia kwestii długów Elektrowni miast.a Pabianic, przyjQcia sprawozdania i protokółu komisji re\\,jz~' .inej
K. K. O., oraz ponownego rozpatrzenia
i uzupełnienia planu inwestycyjnego
na sezon letni 1937 roku, w celu zatrudnienia wszystkich bezrObotnych
sezonowców. Do powyższych spraw zarzą.d mieji"ki wstawił dodatkowo sprawę budżetu na rok 1937/38.
Po wstępnych atakach i zarzutach
socjalistów pod adresem
zarządu
miejskiego, na który socjaliści mają
wpływ
przez pana Szczerkowskiego, wiceprezydenta miasta, socjaliści
poczęli się domagać zdjęcia z porząd
ku obrad sprawy budżetu. Radny 8zy-

manowicz imieniem Klubu Radnych
Obozu Narodowego domagał
się
stanowczo pozostawienia tego punktu
na porządku obrad, albowiem budżet
i tak został Radzie Miejskie.i przedło
żony z trzrmiesięczn~'m opóźnieniem
a co najwaZl1lejSZ0, sprawa budżetu
wiąże się z posta,yioną
na porzą.dek
obrad sprawą planu inwestycyjnego i
robót publicznych. W budżecie tym
mianowicie figurują. rozne pozycje
projektowanych prac publicznych na
rok bieżący.
\Vobec zawarcia w międzyczasie na
zasadzie uchwały wiQkszości socjalistyczno-chadecko-"sanacyjne.i" z poprzedniego pos iedzenia umowy z Elektro\"nią Łódzką, na s tępnie wobec nie
uwzględnienia postulatów i argumentów Klubu Radnych Obozu Narodowego, domagających się zawarcia tej umowy na o wiele korz~;stnie.iszych
warunka ch oraz wobec uniemożliwie
nia rozpatrzenia budżetu, w obecnej
chwili tak pilnego, radny p. Stanisław
vVajs imieniem Obozu Narodowego odczytał,
mimo różnych przeszkód i

Nad wielkanocnym numerem

Jłustracji

Polskiej

współpracowali:

Prof. dr Józef Kostrzewski, Poznań
Mgr Jan Kawczyński , Rzym
Jan Molten. Zuryc",
Mgr J. Jasiński, Nowy J ork.
Adam Ulrych, Poznań,
Szyna. Poznań.
Malarze.ar:vś')i ·

Wit Gawęcki.
Kazimierz GruB,
Mirski,
Leon Prauziński.
Ponadto reprodukCje dziełl
Leon Wy.czól1kow.sik<i,
Aleksander Augustynowic1.
Wacław Boratyński,

Franciszek Zarcillo.
Fotografowie:
"Hus,tracja P{)lska",
Mieczysław Bilażewski, War.,za wa,
Edward Fikus, Warszawa.,
Jan Ryś, W arsza wa,
Zbigniew Z.ielona~ki, Poznań
oraz fotoreporterzy z kraju
i z całego świata.

krzyków, oświadczenie w sprawie ZIł
warcia tej umowy z Elektrownią Łódz
ką. Ora2'. deklarację,
w · której Klub
Radnych Obozu Narodowego podkreśla, że wysiłki radnych narodowych i
praca zdążająca do Obrony istotnych
interesów miasta nie są. należycie
traktowane tak na zarządzie miejskim jak i na Radzie Miejskiej. Dalszy udział radnych Obozu Narodowego w pracach organów ustrojowych
miasta przy dotychczasowym skła
dzie - jest wiQc niecelowy.
Klub radnych Obozu Narodowego
zglasza przeto swą. rezygnację z dalszego udziału w pracach samorzą.do
wych i sldada swe mandaty, uważają.c,
że jedynie nowe, uczciwe wybory, mogą. wy łonić zdec y dowaną
wiQkszość,
zdolną do odpowiedzialności
za gos podarkę naszego miasta.

Obecna na sali publiczność przyję
Klubu Radnych Obozu Narodowego burzą oklasków. Po
opuszczeniu sali przez radnych narodowych, na sali obrad pozostały frakcje: socjalistyczna, "sanacyjna", chadecka, właścicieli nieruchomości i Ży
dzi.
ła oświadczenie

chunek?"

Kto dezorganizuje Państwol

'''niosek
"prostego
człowieka"
brzmi, że musi przyj5ć ktoś inny, by
zajęć miejsre t.\"Ch, którz~' nie potrafią gospodarować przy obecnych cenach.
CHżbv b ym "kimś inm'm" miało
być pai'l;t,,-O? Priecież pailstwo jest
Już właś cici e lem dużego odłamu wielkiego prz('m~- slu i ma możność wpły
,yania na kartelową polit~' kę cen.
Zaiste dziwne sam.obiczowanie na
łamach "Gazety Polskief',
'Vidocznie spostrzeżono to również
w "Gazecię Polskiej", gdyż w najśwież
szym numerze znajduje się oświadcze
nie, że uwagi .,prostego człowieka"
drukowano "jako wyraz prądów, nurtujących \V opinii publicznej". WJasne
stanowisko "Gazeta Polska" ohiecuje
uja\\ nić niebawem.

Ł ó d ź, 24 marca.
Przed paru laty film amerykański
przeżywał
głęboki
kryzys moralny.
\Vytwórnie filmowe w poszukiwaniU
sensa<:yjnych tematów sięgnęły do ży
cia gallgsterów i zaczęły produkować
5&1"y jne filmy, pełne gonitw samochodami, strzelaniny tudzież wszelkiego
rodzaju bandytyzmu. Zwolna na ekranach zaczęto gangi gloryfikować,
a z kidnaperów, bootlegerów, raecketterów i polytical-bossów robić omal że
nie bohaterów narodOWYCh. I dziwna
rzecz, widz, przeciętny jankes, cierpią.
cy od wyzysku band, uwielbiał swych
c ięmiężycieli L..
Hzecz jasna, że taka hezmyślna
pl'opaganda handytyzmu musiałaby
się w konsekwencj i bardzo ujemnie od-

rzędzi.

"Coście zrobili karte1iści = pyta = z
olbrzymim haraczem, 1,tóry ściągaliście
z całej ludnoś c i Rzeczypospolitej? Na co
poszły- te pieniądze? Kto zda z nich ra-

Ukryte gangsterstwo tchórzów - Wichry i robactwo - KOka słów o kolczastym drucie ·
bić

na poziomie powszechnej moraJi doprowadzić państwo jeżeli
wręcz nie do upadku, to 'oonajmniej
do ciężkiego wewnętrznego schorzenia.
To też rychło kinowym spekUlantom,
którzy w pogoni za sensacją i zyskiem.
nie zawahali chwalić przestęp·stwa., za.kazano zbrodniczej praktyki.
Jest jednak - gangsterstwo o wiele
gorszego gatunku niż to rozjeżdżanie
\\0' samochodach z maszynowymi ka.rabinami. Nazywa się ono spekulacja!
Gangster działa jawnie i wyraźnie
l-amie prawo. Społeczeństwo rychło
może odczuć grozę :rozpanosozenia się
'bandytów i zorganizować opór... Gol'I.:ej jest ze spekulacją. Tu s-zajka
działa pozornie w ram~ch p-rawa, przylIajmniej łamie prawo nie tak demonności

.stracyjnie i wiele czasu musi upłyn~
zanim opinia społeczna połapie się, że
w gruncie rzeczy czarnogiełdziarz, tak.
sa.mo gwałci prawo, jak i ten, co z
pistoletem maszynowym w ręku ra..
buje banki i nakłada samowolny ' ha:racz na społeczenstwo, jak to czynią;
raecketter-zy.
No i ostatecznie bandyta ma na
swoje "usprawiedliwienie" to, że, ra.bują.c, ryzykuje sam, natomiast spekulant nie ryzykuje niczym. Co najwyżej lekkim aresztem!
I to właśnie
jest najstraszniejsze. Ukryte gang.
stel'stwo spekulantów jest zajęciem
bezpiecznym i daję.cym o wiele więcej
zysku, niż jawny ra.bunek. Za tym
musi być ono o wiele surowiej karane niż zbrojny napad. Inaczej społe-

stron!:
czeństwo wcześniej czy później stanie
na skraju ruiny moralnej i materialnej.
Sprawy te poruszamy z tego wzglę
du, że w ostatnich czasach w Łodzi
spekulacje bawełną tak wzrosły, że
grożą całej Polsce bardzo poważnymi
konsekwencjami. Nie zapominajmy,
iż bawełna, która w okresie produkcji skupia się w Lodzi, jako gotowy
produkt, rozchodzi się po całej Polsce
i jest przedmiotem pierwszej potrzeby, podobnie do chleba czy tłuszczu.
Zdecydowanie nie należymy do pism
prorzą,dowych,
leez z naciskiem musimy podnieść, że od wielu lat waluta
polska stoi na mocnym gruncie i nie
grożą, nam żadne katastrofy z tej strony. Otóż spekulacja w pierwszej mier.ze godzi w stałość waluty. Ceny przę
dzy rosną, tkaniny drożeją bez żadne
go wytłumaczalnego powodu, a przeciętny człowiek zadaje sobie pytanie:
- Co jest tego przyczyną.?
I jedyną odpowiedzią., jaka mu się
nasuwa, jest to, że złoty widocznie się
chwieje...
Te fałszywe pogłoski spekułanci
świadomie pogłębiają, bo właśnie w
atmosferze niepewności
walutowej
najlepiej idą "interesy". Celowo więc
szerzą panikę,
aby tym kosztem napełniać kiesze.nie;
I jeśli możemy porównać niepokoje
polityczne z wichrem, który potrząsa gałęziami pań
stwa-drzewa, to spekulanci są robactwem, które podgryza korzenia. Jest
to o wiele groźniejsze od naj silniejszych wichrów I Każde państwo wymaga przede wszystkim spokoju, aby
nor~alnie się rozwijać. Dopiero tam,
gdZIe prawa są. surowo przestrzegane,
gdzie obywatel czuje za sobą opiekuńczy autorytet państwa, naród norroal!Jie się rozwija i krzepnie.
Każde jednak państwo po pewnym
okresie spokoju ogarnia wicher nowych idei, a wówczas widzimy szereg
loagodniejszych lub gwałtowniejszych
v. strząsów, które acz na dalszę. metę
dają rezultaty dodatnie, to jednak
chwilowo mogę.
wyrządzić
wiele
szkód. Stąd nOWe gwałtowne prądy
idemvo-polityczne wielu uznaje za
bardzo niewskazane i spór trwa. Czy
nie lepiejby było unikać i nowych
Wei i wstrząsów. Nie wdawajmy się
w dalsze rozważania na ten temat,
gdyż nas alttualnie obchodzi inne zja\\'isko; nie Wichry, lecz robactwo, to~ce korzenie.
Tu już żaden wzgląd
ure pł'z-eroawia na korzyść, jest to najszkodliwsza
forma
dezorganizacji
państwa. Niewidoczna, krecia robota,
której się cz.asem nawet nie dostrzegal
może W dec:rdującym momencie bardzo powaźniezaważyć na szali. Naprzykład w momencie wojny, co przecie. nie jest nigdy wykluczone...
. Tyle się u nas mówi o podniesie~iu obronności Polski, że warto się
zastanowić, jak ta obronność
będzie
wyglądała w praktyce, jeśli gangsterstwu spekulantów za wczasu nie położymy tamy.
Nie bronimy zysków
producentów przędzy. Zysk ten stanowczo jest zbyt wygórowany, ale 0statecznie jest tu bodaj pozór tłuma
czenia; część tego zysku idzie na dalsze inwestycje i rozbudowę przemysłu.
Ale zysk producenta przędzy jest tyl~Q drobną. częścią tego, co zarabiają
przeróżni handlarze i ciemni
spekulanci. Tu dopiero rośnie grosz za
grosz i milion za milion. A ten zysk
r.iet zostaje użyty na żadne inwestycje.
Tonie poprostu w dżungli wciąż rosnącego tłumu gangsterów przemysłu.
I jeŚli istnieje Bereza, to winna. być
ona.. zaludniona typami z pod ciemnej
gwiazdy, które spekulacjami dziś pod;ważają złotego, i naruszają. i tak. mocno zachwianą równowagę gospodarczl),
wyzyskują całe .społeczeństwo,
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la 8 miljonów zł skórek futerkowych
przeszmuglowali do Polski
W sldad s~ajki s~mugler6w 'Wchodziło 1'1' Żyd6w i, niestety,
Rafinowane sposoby szmuglerskie· Jeden ffskar·
iony Żyd ~'ma'ł'l, drugi jest chory, a tr~eci zbiegi do Palestyny

1 Polak -

świadectwa.

pochodzenia. towaru
i
ekspediowali do Lwowa. Ponadto oskarżeni otrzymywali lipskie skórki
w ten sam sposób drogą. na Wiedeń
i Brukselę. Wartość przemyconych
sk.órek sięga około 8 milionów zł, a
niezapłacone należności skarbu pań
stwa dochodzę. milion zł.
Przestępstwo zostało
wykryte w
ten sposób, że pewien węgierski urzęd
nik celny zgłosił się jeszcze w dniu
27 września 1930 do konsulatu polskiego w Budapeszcie i złożył inforInacje o dokonywającym się przemycie, podaj~c równocześnie sposoby, jakie dla zatarcia śladów były stosowane. Na tej podstawie przeprowadzono we Lwowie rewizje, które to doniesienie potwierdziły.
Na procesie okazało się, 'iż jeden
o!;k.arżony zmarł, drugi jest chory, a
trzeci zbiegł do Palestyny. Wobec tego sprawę ograniczono do pozostałych 15 oskarżonych.

L w ów, 24. 3. Onegdaj rozpoczął
we Lwowie olbrzymi proces przemytniczy, który potrwa kilka dni. Na
lawie oskarżonych zasiadło 17 kupców
żydowskich i niestety - jeden polski pod zarzutem przemycania skórek
futerkowych z Lipska z pominięciem
zezwoleń państwowych
i oczywiśeie
należności celnych,
Nazwiska oskarżonych
Żydów
brzmią: __ Wiesner,
Wohlman, Fisch, Baczes, Apisdorf,
Flaster, At>felschnitt, Distenfeld, SingEJr, Fluss, Roth, Reiss, Zimmerroann,
Waldmann, Wurm, Engelroann (dwa
nazwiska powtarzają. się). Polski kupiec nazywa się Stępkowski.
Przemyt polegał na tym, iż skórki
futrzane z Lipska, któryeh wwóz jest
zupełnie do Polski zakazany, sprowadzali oskarżeni za pośrednictwem futrzaży węgierskich w Budapeszcie. Ci
ostatni odbierali w Budapeszcie skórki skierowane do nich z Lipska przez
oskarżonych, następnie te skórki przepakowywali, uzyskiwali węgierskie
się

I

9

Chleb d'a Polaków
Łowicz nie posiada dotąd

fotógrafaPolaka. Dobry fachowiec znajdzi~. p.óp~r
cie całego społeczeństwa chrześCIJanskl~
go . Roboty samorządowe zagwarantowane

*

Członkom lub sympatykom Stronnictwa Narodowego wska~emy 30-morgowy
sad owocowy do wydzier~awienill- Wszelkich bli~szych informacyj dostarczy Wydział Gospodarczy Stronnictwa
Narodowego w Łodzi, ul. Piotrkowska nr. 86.
Termin zgloszeń na dzierżawę upływa z
dniem 1 kwietnia br. Reflektanci zamiejscowi muszą dołączyć znaczek na odpowiedź. Wydział Gospodarczy Stron.
Narodowego w Łodzi. ul. Piotrkowska 86.

Sprostowanie

W związku z artykułem, zamieszczonym w piśmie naszym pt. "Ciężki
zarzut pod adresem burmistrza m.,
Końskich" otrzymujemy
od 'P. Jaroszyńskiego,
burmistrza tego miasta
następujące sprostowame:
Nieprawdą jest jakoby burmistrz
m. Końskich Stefan Jaro,~zyński był
pod "ciężkim zarzutem" i że w tym
względzie przeprowadzona została w
Sądzie Grodzkim rozprawa, natomiast
prawdą jest, że pod zarzutem :z;niesła
wienia burmistrza Jaroszyńskiego jest
wspomniany w notatce Edward Niwiński, obywatel sowiecki,
ścigany
sądownie przez burmistrza J aroszyń
żydowski, dowiadujemy się, że rodzice skiego z art. 255 k. k. Sprawa jest w
toku.
I<icińskich nie s~ tak biedni, ażeby
Nieprawdą. jest, że Niwiński powrózmuszeni byli wystawiać swoje dzieci
na podobną poniewierkę u żydowskich cił z wygnania z Syberii, gdyż mógł
przekupek i handlarzy. Przeciwnie to uczynić w 1918 r., natomiast prawKicińscy są dość
dobrze sytuowani, dą jest, że przybył on do Polski w 1936
posiadają nawet
własny
domek i J roku - jako obcokrajowiec - drogę.
gdyby chcieli mogliby dzieciom za- nielegalnego przekroczenia granicy.
Nieprawdą jest, że na posiedzeniu
pewnić nietylko byt, ale także wychoRady Miejskiej 3. 3. 37 r. socjaliŚCi wy\~'anie w szkole. O ile nie czynią. tego
j godzę. się na poniewierkę swoich
stąpili z wnioskiem o zawieszenie burdzieci u Żydów, to czynią, to z pobu- mstrza Jaroszyńskiego w urzędowa
dek, który oh nie chcemy tu kwalifi- niu z powodu jakoby postawionych
kować, ale które godne ~ą. tylko na- zarzutów i że większość Rady wniosek
piętnowania.
ten odrzuciła jako przedwczesny, natomiast prawdą jest, że 6-ciu radnych
Uzupełniając za tym powyższymi
"Bundu" i P. P. S. zgłosiło w tym
danymi nasze poprzednie informacje, dniu demonstracyjny wniosek, dotypodtrzymujemy nadal nasze uwagi o czący przewodnictwa burmistrza Jarowyzysku żydowskim i zapytujemy pu- szyńskiego w Radzie Miejskiej i ż&
blicznie właściwe czynniki, czy 2; fak- wniosek ten Rada Miejska na posietów 'podanych llrzez nas nie zamierza- dzeniu następnego dnia tj. 4. 3. 1937 r.,
ją wyciągnąć właściwych konsekwenuchwałą nr. 9, jednogłośnie, a więc r
cyj i pouczyć kogo na.leży, że dzieci głosami wnioskodawców, uznała za
polskie nie mogą w Polsce spełniać bezpodstawny pod względem prawroli wołów rOboczych, zaprzągniętych nym i faktycznym i przeszła nad nim
do wózka, za 20 groszy dziennie, a ro- do porządku dziennego bez dyskusji.
dziców, którzy na to llozwalają, nau(-) S t e f a n Jar o s z y ń s ki,
czyć rozumu i poszanowania godności
burmistrz m. Końskich. .
własnych dzieci.
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W ł o c ł a wek, 23. 3. - Z nastad T
. ł d .'
b l' . d
~llem OWI. zy l ~ o Zleje z~ ra l SIę o
llltensywlllejszeł
"pracy.. Kradną
przede ~szystk~m. z.lemnia~n . z kopca.
S~ pO~l1ędzy mmI l ~ardzleJ wybredm, kto;zy kradną św~nie. .
.
W. J.edną z ostatlllch n?cy. ~kradh
zło~z18Je . na sz~odę rr:aJ. Plhchow~
dWIe .~aclOr'y' Teł sameJ. nocy skra<:lJ~
Zło~z.IeJe bI~dt;Ieł wdOWIe Topolsklej
z PIhchowa sWlmaka z chlewa, stanowiącego jej cały dobytek. Wszelkie
Ślady po złodziejach zatarła szalejąca
śnieżyca owej nocy.
Pomimo wszystko podjęła policja
energiczne śledztwo, które doprowaoziło do wykrycia i zl.i kwidowania
groźnej szajki złodziejskiej na.. teręnie
gminy Sędzin. (z)
.

Echa sprawy Kazimierza
i Janiny Kicińskich
W uzupełnieniu naszych informacyj o dzieciach Kazimierzu i Janini~
Ki cińskich z Kola, którzy za 2() gro5ZY dziennie cię.gnę. po mieście wózek
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Nowa ankieta

POJ>l'I1JOOmrio P'Q'kwiwwMLymn 197.80 el.

Na ..Caritas'" okr. p~n.: So<l.ailiieja KuP66W
w Poonalllli·u z.a be7.ri'llltoe-retiOWl'lle w,~IJiO'bTor,e.n.i$
'k!~ w ClZ81l1;e relkoilielkJcji pr2Je'Z P. St.rundlsoll8r.V'lt
J6tW1i3001l 10,- zl.
Na biednych pamfil Naramowiee: P'. M. na.
świ'ęoon-e d·].a t-i.ooln-ych 10,-. oobraJlo0 na wllEtczOlrnrch 1."UlrSs'Ch gim:n.aa;J,Mnyeh. ul. !lir. Ra.ta·j.
cooJka, na Ś>Więco.ne dla ulx>gJch 18.61, JOl_m ' Ii!l
1X)plI"rlJeóllli'O po.kwitow.an:vmi 18,61 III. Na rekolekcje dla chłopców opu!IIIezonyeh:
Mami·a P8.BI1Jkw,Blk,a. i W. R. 1m1 u~ 'p.
M=ji Jall1lillrowej zaaniut kwi.aJt6w z proSb. o
!llOOI.Lt WIll 0,- d.

"Orędownika"

ni Iv

nakła

na ludność pośrednie podatki,
które _sobie z.agarniajQ., 8 ostatecznie
póqkopuję. bard7JQ powainie obronn~ć państwa .
. Tu zakazy i usta.wy nie wiele :POmogą, bo spekulant umie wywiną,~ się
z każdej ustawy, umie ominl}ć k.ażd~
przeszkodę natury prawnej.
Jeżeli
nie odrazu, to już po miesiącu, doskonale sobie radzi z zakazem L.. umie
go nawet wyzyskać na własnę. korzyść. Tak naprzykład ustawa o kontyngentach surowców włókienniczych,
pomyślana jako tama dla spekulantów, dziś jest doskonałe wyzyskiwana
przez nich do podbijania cen!. ..
Dla tej kategorii ludzi prawo jest
zbyt słabym hamulcem. Oni zawsze
znajdą. lukę,
przez którę. się przedos'taną.
Nje znajd~ tylko luki w
drucie kOlcz.astym, którym otaczane
8.lł obozy koncentracyjne. I niech, tam
za lata spekulacji zapłacą państwu
kilkoma czy kilkonastoma miesiąca
mi uczciwej pracy z rydlem w ręku!
ha.

dnia !6 ma:rea 1D37

dając

Koła

Wciągu trzech lat przybyło 57 placówek chrześcijańskich, przy których
pracę i chleb 226 Polaków
W dalszYm elą.gu

naszej

ankiety

przystępujemy do omówienla wyników
akcji odżydzeniowej w Kole, świeżo
wra~ z całym powiatem przył~czony'm
do Wielk<>polski. W cią.gu ostatnich

trzech lat polski stan posiadania w
Kole i innych miasteczkach powiatu
kolskiego powiększył się znacznie.
W omawianym okresie przybyło
nowych polskich placówek w mIeście
Kole: w przemyśle - l, w handlu .32, w rzemiośle - 15, w straganach
- 9. Razem w ostatnich trzech latach powstało w Kole 57 placówek
chrześcijańskich,

stępujące branże.

obej~ujl}Cycb

n,a-'

W handlu: 1 mleczarnia, 2 sklepy
1 sklep gotowych ubrań, 2
f'klepy ze szkłem i porcelaną" 2 jatki

bławatne,

~ wołowym mięsem,

znalazło

1 skład artYkU-I7.alOźYł duży sklep bławatów, - który:
cieszy się olbrzymim powodzeniem.
Nowe polskie placówki powstały
rów kolonialnych, 1 hurtownia cukru, dzięki akcji Wydzi.ruu Gospodarczego
1 hurtownia tytoniowa. i 9 sklepów Stronnictwa Narodqwego.
kololualno-spożywczych razęoo 32
W omawianym okresie ostatnich
nowe polskie placówki.
trzeoh lat ubyło 5 placó\ovek żydowW rzemiośle: 9 warstzatów szew- skich, a mianowicie: 1 hurtownia t yĘkich, 2 warsztaty szklarskie, 1 WĄl'toniowa, 2 sklepy kolonialne i 2 strasztat kowalski, 2 warsztaty kra.wiac- gany.
kie i 1 cz.ą.pniczy - razem 16 nowych
Ostatnio daje się zauważyć bardzo
warsztatów :rzemieślniczych polskich. pocieszają.cy objaw. Oto Polacy co raz
W straganach: 5 straganów z ga- mniej kupuję. u .'tydów, za.dawalaj~
Ilantsrią, 2 ze szkłem i 2 z bielizną..
się zupełnie towarami, nabytymyi w
Z nowoutworzonych p'l acówek u- firmach chrześeijańskich.
Daje to
trzymuje się 226 osób. Z pośród za- p<>ct.stawę do dalszego rozwoju i zwiękłożycieli nowych pIaeówek 30 pil'ocent !'Ozania się polskiego stanu posiadania.
przypada na ludność wiejską. Z Poznania przybył dotychczas 1 kupiec i
łów piśmiennych, 3 owocarnie, 7 składów ~ ga,lanteriQ., 2 hurtownie towa-
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Przed rozwiązaniem

ź~~~r ~~)ej~~i~j

Lód
"sanacyjnych" informujq, że decyzja w spra\"ie łódzkiej Rady Miejskiej zapadnie
w dniach najbliższych, a ostatnie posiedzenie Rady, na którym odczytany
będzie reskrypt ministra spraw wewn.
o jej rozwiązaniu, odb~dzie się prawdopodobnie po świętach.
W ciągu kwietllla powołana będzie
tzw. Rada Pq;yboczna, która przystąpi
do uchwalenia budżetu miasta na rok
1937{38.
Równocześnie z rozwiązaniem Rady
Miejskiej nastąpi nominacja trzech
\"iceprezydentów tymczasowych. Dotychczasowi wiceprezydenci Kozłowski
j Pą.czek pozostaną na swoich stano-

wiskach, jako trzeciego wiceprezydensię Szymańskiego z depo
samorządowego Min. Spraw Wewnętrz
nych.

ta wymienia

F

Wynik badań lekarskich
zwłok Wandy Parvlewiczowej
Zgon

~ pr~yc~ylt

chorobowych natu,, .alnych prokuratorowi

Odesłanie

al~t śledc~ch

szkodliwie i wywołują mocznicę (ureJak stwierdza or... eczenie, przemawia za tym także ujawnienie przy
sekcji zwłok denatki wyraźnego obrzęku opon mózgowych i mózgowia,
dalej zmian w wątrobie, polegających
na znacznym zwyrodnieniu tłuszczo
wym i rozpoczynającym się nawet obumieraniem niektórych komórek, a
tłumaczącym się również szkodliwym
działaniem
zatrzymanych w ustroju
produktów przemiany materii. Wreszcie znalezienie w śledzionie złogów
hemosyderyny, pochodzących z rozpadu ciałek czerwonych krwi, a mogą
cych także powstać z tych przyczyn.
Ponadto przyczyną śmierci było ogólne wyniszczenie i wychudzenie ustroju pozostające w związku z depresją. psychicr,ną wskutek fatalnej sytuacji, w jakiej się Parylewiczowa znalazła, i zubożenie ustroju w chlorki.
Jednocześnie biegli stwierdzili,
że
nie istnieje żadna podstawa do przyję
c.ia u Wandy Parylewiczowej śmierci
gwałtownej, a w szczególności otrucia.
'Vobec nadesłania przez biegłych
lekarzy opinii o prz~' czynie zgonu
,""andy Parylewiczowej oraz wyczer-pania eZ~' nności śledczych, s~dzia śled
czy przedstawił pozostałym oskarżo
nym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w,\'niki śledztwa, po czym jeszcze w bieżącym trgodniu akta śledz
twa przekazane będą prokuratorowi
Sądu Apelacyjnego w Krakowie w celu sporządzenia aktu oskarżenia.

War s z a w a. (P AT). Po przeprowadzeniu badałl chemicznych oraz histologicznych
(mikroskopowych)
wnętrzności
zmarłej Wandy Parylewiczowej, dokonanych przez instytut
ekspertyz sądowych w 'Varszawie i
przez zakład anatomii patologicznej
Uniwersytetu Jagiellollskiego w Krakowie, biegli lekarze prof. dr Ciechanowski, prof. A. '\Vacholz i prof. dr
Olbrycht złożyli sędziemu śledczemu
ostateczną opinię o przyczynach zgonu.
Biegli lekarze, opierając się na wynikach oględzin i otwarcia zwłok, a
następnie na wynikach badań mikroskopowych i chemicznych,
orzekli
zgodnie, że śmierć Wandy Parylewiczowej nastąpiła z przyczyn chorobowych naturalnych.
Zdaniem biegłych, na zgon 'Wandy
Parylewiczowej złożyło się kilka przyC7.yn, a więc: zmiany w nerkach, pochodzące z toczącego się nieznacznie,
ale przez cza~ pewien zapalenia nerek,
głównie t.zw. alteracyjnego, tj. polegającego na degeneracji, obumieraniu i
łuszczeniu się nabłonków w cewkach
nerko"'rch, oraz na powstawaniu biał
ka. Z drugiej strony wymienione zmiany nabłonków obok zmian w kłębkach
nerkowych (przekrwienia i obrzęku)
musiały zdaniem biegly'ch - w:,-''''ołać zatrz~- manie w ustroju produłdów
przemian~' materii, które w prawidło
wych warunkach bywają wydalane z
moczem, a które działają na ustrój

mię).

Woina O liczniki telefoniczne

Mistrzostwa Lodzi w boksie zdobyli: Film
pr,zedstawia od góry:
Popielaty (IKP)
m~strz wagi. muszej;. Spodenkiewicz (IKP)
mIstrz wagI kogucIeJ; Augustowicz (G)
mistrz wagi piórkowej; Wo źniakiewic~
(IKP) mistrz wagi lekkiej; Cyran (Zjedn.)
mistrz wagi półśredniej; Bartosik (zjedn.)
mistrz w!l:gi średniej; Pietrzak (IKP)
mIstrz wagi półciężkiej.

Socjalistyczny "Robotnik" zamieścił
81'tykuł pt. "Metamorfozy". w którym za~takował redaktora Cat-Mackiewicza za

Jego

przemiany polityczne w k ie~?ku ... endeckim". Prasa żydowska czę
SCJOWO przedrukowała ten artykuł, dodaJąc do niego od siebie taki kom"ntarz:
"Nagłe metamorfozy p. Cat - ~Iackiewicza
wy~iera,ią fatalny wpływ
na .. Słowo".
ŚWIadczy o tym obecny poziom tego piElma, które z pisma boj owego. mającego
~dw~gę kroczyć przeciw rządowi, stało
sll7 pIsmem. które w 'lvielu odcinkach nie
odbiega od pism endeckich znanego typu".
~zyli, gdy P: Cat-~1ackiewicz popierał
~eglme ,:sanacYlny", to zdaniem pism
zydowsklCh - był dziennikarzem oclwatnym, pismo swoje prowadził bojowo i kroczył przeciw rządowi... Obecnie, gdy kryty,kuje regime, jesL dziennikarzem, pozbawlcnym temperamentu, pismo redagowanE' przez niego. st'raciło ton bojowości, a
sam redaktor pl~' nie z prąd e m... Ka takim rozumowaniu połapie się chyba tylko ... Żyd.
,.nagłe

*

Prasa. żydowska nie tai swojego, niezadowol?nJa z powodu uclnv~ły Sejmu w
sl?ra\vle z~kaz~. sprzedaży I pr?d.~kowama
.przez
ŻydzI oburzaJą SHl, że tego rodzajU zakaz

~ewocJonalIJ

nle-chrzes~IJan.

-I

'Nieoc~ekiU'ałty ob"ót sp"awy - C~y mo~na telefonować aparate1n notf!:!'ialnie opiec~ętowany1n'l - Podobno tak! - Ale
jak się to robi'! - Nara~ie ares~towanie - Niech ro~str~yga

sqd

L w ów, 24. 3. Sprawa . o liczniki
telefoniczne między Pol. Akc. Spólką
Tele!., a firmą Za czek przyl:1rała dość
nieoczekiwany obrót.
Oto nim doszło do rozprawy sądo
wej, na której miano sądowi zaprezentować opieczętowany notarialnie aparat telefoniczny, którego licznik pomimo to wykazywał rozmowy telefoniczne, aresztowani zostali współwłaści
ciel firmy p. Zaczek i jego przyjaciel
p. Dilling pod zarzutem złączenia przewodów opieczętowanego aparatu z
p.rzewodami aparatu innego w tej samej realności. W ten sposób rozmowy, prowadzone na tym obeym aparacie miałyby być notowane przez licznik aparatu opieczętowanego.
Przypominamy,
że
przedmiotem
procesu cywil,nego nie jest żadna pretensja pieniężna, lecz żądanie PASTY
ustalęn.ia, iż ma ona prawo pobierania opłat wedle ilości rozmów, zanotowanych pr:r.ez liczniki ustawione w
centrali telefonicznej. Proces ten miał
zarazem ustalić, czy firma Zaczek może się domagać ustawienia licznika w
loka lu, w którym jest tel efon.
Znaczenie procesu, jakkolwiek nie
je;st ,vyrażone w żadnej sumie pienięż
nej, jest bardzo duże, gdyż proces zadecyduje, czy liczniki systemu Ericsona, wprowadzone niedawno przez PASTĘ:, będą musiały być usunięte, wzgl.
czy zamiast opłat od ilości rozmów nie .
będzie musiała PASTA powrócić do symot e . dojść do skutku mimo, te nie ma
w'yraznego zakazu Kościoła w tej dziedziDl? GdJ:b~ taki zal<az .był, to 0!li, ZydZI - oswladcza
praS11 żydowska gotowl bylIby go respck-

wSP!łD1ał.omyślme

stemu opIat ryczałtowych. Oprócz
szwedzkich finansistów wynikiem procesu zaint~resowany jest także rząd,
który jest współudziałowcem PASTY.
Pp. Zaczek i Di1ling aresztowani
zostali jeszcze w dniu 19 bm. Podobno sędzia śledczy ma za parę dni ukończyć śledztwo i odstąpić
sprawę
sądowi grodzkiemu, przed którym by
oRkarżeni. odpowiadali za oszustwo. Sprawa jest jednak tak niezwykła, że
dopiero postępowanie procesowe ustali, kto ma słuszność.

Rok więzienia
za obiad dla sędziego ...
R a d o m, 24. 3. W dniu 25 wrześllIa ub. r. Sąd Okręgowy w Radomiu
'wydelegował
sędziego
Mitrowskiego
\\ raz z sekretarzem sądowym do wsi
Sarna '\\'ola celem oględzin działki
spadkowej po śp. Tomaszewskim.
Po załatwieniu formalności służbo
wych, sędzia . uda:ł się w drogę powrotną, a kiedy zjawił się w domu,
znalazł w kieszeni jesionki banknot 20złotowy oraz kartkę z napisem:
Jan
Tomaszewski daje na obiad 20 zł; proszę o nim pamiętać, Panie Sędzio".
Sprawa oparła się o sąd, który skazał
Jana Tomaszewskiego na 1 rok
więzienia z zawieszeniem na trzy lata, za usiłowanie przekupstwa sędzie
go.

I

tować,

ale tak - to uchwała w sprawie
dewocjonalij ma specjalny posmak!
. Czyż można sobie wyobrazić bardziej
P?rfidny sposób rozumowania! Chyba
me. Na to moga. się zdobyć tylko Żydzi.

Kasy p~ K. 05
War s z a w a (P AT). W związku
ze świętami Wielkanocy kasy P. K.
O. będą. czynne dla pubIiezności w.
Wielki Piątek, tj. dn. 26. bm. do godz.
12, a w Wielką. Sobotę dn. 27 bm. nie
będą czynne zupełnie.

Aresztowanie komunistów
w Sieradzu
S i e r a d z, 24, 3. W dniu 22 bm.
,,,ladze policyjne wpadły na trop ja,..
czejki komunistycznej działającej na
terenie Sieradza. Aresztowani zostali:
Bogus Ignacy, b. urz~dnik Kasy Chorych, ostatnio poborca opłat targa.
wych, Wołoszyński Leon, Urbaniak
Stanisław, wszyscy z Sieradza i czynni członkowie Zw. klasowego P. P. S ..
oraz Sałata z Blaszek.
U aresztowanych znaieziono odezwy komunistyczne z Rosji i całą ma.-:
sę
bibuły
komunistycznej.
Dalsze
śledztwo trwa.

Zydowska

agresywność

War s z a w a (Tel. wł.). Wobec. nieosiągnięcia porozumienia w głośnym
zatargu w adwokaturze we Lwowie i
Krakowie, wynikłym wskutek agT&sywności żydowskiej
w stosunku do
adwokatów-Polaków, prawdopodobnie
zataTg będzie oddany pod arbitraż na,..
czelnej władzy palestry. (w)

świętokradztwo
War s z a w a. (Tl. wł.) Niesłychany
wypadek świętokradztwa wYdarzył siQ
w Otwocku. Świadczy on zarazem, do
jakiego rozzuchwalenia doszli Żydzi:
Oto modląca się przed głównym ołta.
rzem kościoła w Otwocku p. Klimczyń
ska, zauważyła nagle młodego czło
wieka, który pewnym krokiem 'P.9szedł za kratki w stronę ołtarza. Wyjąwszy tu papierosa z kieszeni, zapalił
go od ognia wiecznej lampy. Następ
nie począł manipulować przy tabernakulum, zamierzając wyjąć kielich.
ZObaczywszy to p. Klimczyńska podniosła krzyk, którym ściągnęła zakrystianina, który zdołał przychwycić nieznajomego i po wyprowadzeniu z kościoła oddać go w ręce policji.
Sprawcą okazał się Icek Mokotowski z Otwocka. Osadzono go w areszcie
do dyspozycji władz Śledczych.
. !ł0dzina aresztowanego utrzymuje,
ze Jest on chory umysłowo.
(w)

P~JC~E MLEKO
pozbawione bakterii i brudu
p a s t e u r y z o w a n e - mechanicznie
oczyszczone pełne mleko

~kregowei Spółdzielni
Ządać

Łódzkie

MletZarskiej wlodzi

we wszystkich sklepach.

Ił 3"00

widoki

"O. Z. N." w Łodzi
Zydowsko-komunizujący

"Glos Poranpod.aje z dobrz~ poinformowanego
zrorlla, IŻ do prezydIUm .. Obozu Zjednoczenia Narodowego" w Łodzi zostali przez
płka Koca powołani m. in. następujący
panowie (objaśnienia nasze - red. "Orę
downika"):
1) inż. O s kar G r o s s (filar dawnego B. B., załotyciel i członek "Rotary Klu·
bu", przedstawiciel francuskiego przemysłu chemicznego);
2) senator A l g a.i e r (działacz b. "Narodowych Klubów Robotniczych", które
zostały powołane do życia w celu rozbijania Obozu Narodowego);
3) poseł Wad o w s k i (stary działacz
"sanacyjny") ;
4) F i e d l e I' (jak wyżej);
5) R a a b e (podobnie);
6) K o p c z y ń s k i (zdecydowany sanator" o kierunku "ugodowo" - praw'icowym);
7) mgr J a n o w s k i (działacz z B. B.);
8) A p o lon i a R y b i c k a
(utrącona
kandydatka na posłankę z ramienia BB).
Słowem, wszyscy starzy nasi znajomi z B. B.
OSA.

J;Y:'
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Co się stało zakademia ku
czci marsz. Rydza-śmigłego
w Kielcach?

K i e l e e, 24. 3. W zwią.zku z imienInami marsz. Rydza-Śmigłego, zapowiedziana była w Kielcach akademia.
ku jego czci. Organizację. miał się
zająć przede wszystkim Zw. Strzelecki, kl,óry projektował urządzenie akademii w sali Teatru Polskiego. Jak
krQ.Ży wieść w Kielcach, której prawdziwość
trudno narazie sprawdzić,
pewne czynniki sprzeciwiły się, aby
a.kademia odbyła się w teatrze, będą,
cym własnością 2ydów. Zażądano, aby akademia odbyła się w gmachu W.
1". i P. W. Tu znów wynikły "trudności", gdyż sala teatralna zajęta z0stała na kino. W ostatniej chwili odmówiono sali w gmachu P. W., zaś
sala Teatru Polskiego była zamknięta.
na kłódkę. Akademia, zapowiadana
w programach, nie odbyła się. O wydarzeniu tym, b. Charakterystycznym,
pewne czynniki starają się przemilczeć. N a tym też tle powstały w organizacjach wchodzQlCych w skład komitetu kwasy i tarcia.

Wybryki
przyrody zakopiańskiej
Z a k o p a n e, 24. 3. -

Ostatnie dni

obfituj'ą. w dziwne wyskoki aury.
I
tak w niedzielę przed południem była

wając

.TODY
11.1'
WYŁĄCZNA

v.

',łO 120 T. 17,;

SPRZEDAZ

CENTRUM-KAMINSKI

Numer 7tt

'i

dobrze i spodziewany jest tłumny
zjazd narciarzy, gdyż warunki śniego
we są. w górach bajeczne. Oby tylko
2ydzi zostali w swych domach!

..----------Założenie Związku Stowarzyszenia
Opieki nad Zwierzętami

Ł ó d t, 24. 3. W niedzielę, dnia
21 bm. w lokalu Łódzkiego Tow. Opieki nad Zwierzętami w Łodzi odbył się
wszechpolski zjazd delegatów Tow.
Opieki nad Zwierzętami. Zjazd rozpoczął się od tego, że przybyli delegaci,
gremialnie udali się do kościoła na
nabożenstwo. O godz. 11 prezes Łódz·
kiego Tow. Opieki nad Zwierzętami,
p. Bertold Dobranc zagaił obrady,
witaję.c w serdecznych słowach przybyłych z całej Polski delegatów.
Na
przewodniczącego Zjazdu wybrano p.
Inspektora Bobińskiego, na asesorów
p. Różanską i p. Sibilskiego z Poznania, a na sekretarza p. Ułaszewskiego
Z Łodzi.
Głównym zadaniem zjazdu
byłO zawię.zanie Zw. Stow. Opieki nad
Zwierzętami
jako
reprezentanta
wszystkich
samodzielnych
Towarzystw istniejących na terenie całej
Rzeczypospolitej. Komitet wykonaw.
czy poprzedni~o zjazdu w Poznaniu

9~CENTRU1łI"
100

I

-

~--------

Artretycy

piękna

ł

świerki

i
.
Mimo tych kaprysów pogoda na
Święta Wielkanocne zapowiada się

jodły.

pogoda, temperatura
wynosiła 15 stopni ciepła, po południu
zerwał się wicher 1 przyniósł deszcz
a następnie śnieg, ciepłota spadła poniżej zera. W poniedziałek znów było
ciepło, pod wieczór zaś spadł deszcz
a w górach śnieg. Od dwu tygodni wieje z krótkimi przerwami porywisty
wiatr halny, niszcząc w znacznej mierze drzewostan górski, łamię.c i wyryciepła,

z korzeniami grube

anfa 28 marca 1937

SI RVDBk13/f4

Ng 38881/2

zjazdowi bardzo dobrte 0pracowany projekt, który też z drobnymi poprawkami został przyjęty. Na.stępnie przystąpiono do wyboru tymczasowych władz Związku Stowarzyszeń Opieki nad Zwierzętami. Władze
te zostały wybrane w następującym
składzie: Prezes dr Wilhelm Knappe, Warszawa; wiceprezes - Dobrane
Bertold, Łódź.
Członkowie zarządu pp.: Idzikowski Stefan, dr Maszewska-Knappe,
Schweitzerowa Julia, Barbanel, wszyscy z Warszawy, dr Dowgiałło Józef,
Wilno, Brożek Karol, Katowice.
Tymczasowy zarzą.d Zw. Stow. Opieki nad Zwierzętami ma za zadanie
przedłożyć centralnym władzom przyjęty przez walne zebranie
delegatów
projekt statutu do zatwierdzenia, po
czym będzie funkCjonować już jako
pierwszy zarząd Zwię.zku.

,.

muszą

aby nie dopuścić do stałych bolesnych cler·
pień. które w niektórych wypadkach moga,
doprowadziĆ nawet do kalectwa. Zioła. magistra Wolskiego ze znale ochr. "Reum068.·',
zawierajll,ce niezmiernie rzadką roślilIlę
cbińsk& Schia.·Schen łagodzą, bóle. regu-

Pozar w fabryce

przedłożył

czuwac

lują, przemianę materii. dlatego tet &tMuje
sIę je w Cierpieniach artretycznych, reu.

matycznych i bólach ischiasu.
Wytwórnia:
MAGISTER
Warszawa, Złota 1L
n 3Mt83

ćmielów

ków. Praca w fabryce nie
nvana..

K i e l c e, 24. 3. - W fabryce porcelany w Ćmielowie wybuchł pożar,
który zniszczył częściowo jeden budynek fabryczny i dach na drugim budynku. Straty wynoszę. 50.000 zł. Pożar powstał wskutek nieostrożnego obchodzenia się z ogniem przez robotni-

WOLSKI.

została

prze-

Przemytnicy samochodów

P 25505

nica. miała swą ekspozyturę na terenie
Krakowa, gdzie zbytem przemyconych
samochodów zajmował się Jan Wajda
(Czarnowiejska 20).
W dniu wczorajszym straż graniczna zajęła w Katowicach dwa nowe
przemycane samochody, których nabywcami byli poważniejsi przedsię
biorcy.

Zgon Inz. Kuliczkowskiego
w więzieniu
K i e 1 c e, 24. 3. W więzieniu zmarł b.
inspektor pracy w Kielcach a potem
w Częstochowie inż. W. Kuliczkowski,
o~karżony o popełnienie różnych nad,.
użyć pieniężnyeh.
Podobno inż. Kuliczkowski poSługiwał się także sfał
szowanymi dokumentami i świadec
twami. Wobec zgonu oskarżonego,
śledztwo ma być umorzone.
Kuliczkowski był zaufanym P. P. S.

Samobójstwo

K a t o w i c e. (AJS) Wykryta afera.
przemytu samochodów z Niemi~c zaWars za wa (Tel. wI.). W Brzetacza szerokie kręgi i nici jej sięgają ściu n. Bugiem popełniła samobójstwo
dalszych terenów.
żona. miejscowego kuratora PietryM. i. stwierdzono, że szajka SztaJ- kowskiego. (w)

Do
,

Swięconego

Musztarda

tylko dobra
-

pg 2555911l0·12,52/S

FABRYKA WYROBOW PONCZOSZNICZYCH
SpeejalDo'~ ł

Skarpetk,

Chrześcija6ski

Łódź,

lDęakle

ul.

PioŁrkow.ka

DRZEWKA
rÓŻDe rośliny zimotrwałe.

158

Ul.

NOWY

KOŁACZKOWSKI

SPRZEDAZ
D.rzew I. k.rzewów OWOC01VTcA
OZcfO"D"..cA
19J••tycA:i. .rół

A. i J. JESKE,Jelonek p. Suchylas
pow.

POZDań

SZKÓŁKI DRZEW -

Telefon nr. 3

:!
~

DZIAŁ

oN

M. Kołodziejski
I:. Ó d ź, al. AndrzeJa 3.
Ceny niskie.
Ceny niskie.

~~~m~~~~
~~K~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;!~II~~~!
RY ST lA N WUTK E
KANAPA-ł6tko,

wlaśc.

A. Wutke -

Łódź
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poleoa na sezon wiosenno-letni: Nowo'eł w materiałach
ubraniowych i paltotowych pierwszorzędnych lirm
bielskich i angielskioh. Pledy, koce, kołdry i chustki.

HURT

Na sezon letni

przyjmuję
n

DETAL

letnie. komplety i suknie damskie oraz na mundurki poleca
FOTEL·16th
tanio w dużym wyborze

A W aSIlewska
•

oraJ fotele klubowe, tapczany. otom8..!l~, 1~an.1ti, krzesŁa, matera·
•
ee hlgamlczne poleca 1>0 cenach
niskich i na dog<>dnych warun.
Łódź, ul. Nawrot 13
D 4018
kach Zak·lad Tapicerski Jana wejście z bramy.
Wlatrowskleło, '" Lodzi, W6l- -~----=-----.....;"
ezai\elra 78 (prz,. Zamenhofa>.
ng ~ 708
eCZDICa

L.

lu tr a na przechowanie.

dla

381~

26b27181t,U8

zwierząt

MAG. WET.

~z:~'~!::~:r~n~~~ J. JABtonlKI i ~. MO!l[lłft~KI F. STEFAIW SKI
ŁÓDZ, 111. Główna 11

Poleoamy: torebki dalDlllde, portfele,
paplero'alc:e, teld, to r Dł. t r y,
pa.1d bagażowe, plecakł, kafry,
walię I reparacje.
D "872

081:.

ames-

Dla Pań. Suknie - Spód.
niczki - BI uzki - Reformy
BIelizna.
Dla PaDÓW' Kapelusze - Krawaty - Skarpetki - Szelki
Rękawiczki i t. p.
n 39884

~ł~?E

BUKOWSKA 46 tramwaj Dr. 2

MóD

ne kwiaIt:,. po niskich cenach.
n 40 169

D '018ł

Gospodarstwo Ogrodnicze l.Ó<!ź .
al. Piotrkowska 241
TELEFON Nr. 222-00
Nasiona - warzywne, kwiatowe i trawy

1V wielIcim wyborze
;nowOŚCi kapeluszy oraz

nie

DaIle - Georginie poleca
Ił 89 892
w wielkim wyborze
'

JERZY

Przejazd 12

pOleca

-W-ILKA
Łódź,

SALON

Lidia BEBEB

pol eoa
oraz

galanterię

H. Warri~offa

tODZ, Żeromskiego

OB1JWI ~
~

wszelkiego rOdzaju w dużym
gatunek. Ceny przystępne.

własnego
wyrobu
wyborze, wysoki
Jl 31ł 887

I:.ODZ
'C!~"-:'3~

ul. Kopemika U

TelefoD 172·17

O~dzi8 .ly:. wew>nętrzny ! chilro1'1f.
SwiczePle!1.la psów i kom. Strsy.
żenie ps6w i koni. kąpiele dla

A. PIECHOCKI. POZNAN.
P 24 570-5,128

PSÓW.

od

Kucie koni. nltowanie koPl\Z7chooAi
a 3MO

Pl'IZyjęoia
w
8-1 i od 3~

Pyt.

Numer 'ni

ORĘDOWNIK.

pJl\,teJt, (fnla :.?6 marca 1931

-
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Kalendarz rzym.-kat.
Czwartek: Zwiast. NMP.,
Wie l • Czwartek
Piątek: Jana p. Olli mpii
p., Tekli, W. Piątek
Kalendarz słow:ańskł
Czwartek: Ludomiry

Świeta
Roiklad pracy tv

W Łodzi

ur~~dach

i instytucjacli

KRONIKA PABIANIC
Redakcja i admlnłst:r.acJa "Orędował
ka" ul. gen. Orlicz-Dreszera 5. tel. 230.

tydzł ważą złymi odważnikamL 2yd
waje ,podmiejskie kUI'\Sować będą normal- Śmietań.ski Gołda. ul. Poprzeczna 10. wł.
!kład
nie bez żadnych przerw.
jatki mięsnej pociągnięty zootał do odpo-.
Piątek: Więcyslawa
sta:
Pociągi osobowe kursować będą w ezawiedzialności za to, że sprzeda want' mięso
Czwartek
Słońca: wschód 5.46,
W Ubezpieczalni Społ8C'mej wszystkIe sie świąt normalnie przy tym w dniach w swej jatce ważył starymi odważnikami
zachód 18,12
wydziały
centralne, obwody lekarskie, 25, 26 i 27 kursować będą specjalne po- z wygasłymi cechami wz<>rcowania. le&t
Długość dnia 12 g. 27 min.
oraz zakłady: fizykalnej terapii, wod<>lecz- ci ą.g i świąteczne z Łodzi do Warszawy i to nowy dowód oczywisty. na czym wła
Księżyca: wschód 16,59, zachód 4.U
nktwa..
chemiczno - bakteriol(}lgiczny i z powrotem. Odjazd z Łodzi Fabr. o g. ści wie ta nap ozór tallsza cena mi~a w
Faza: 2 dzień przed pełnią
rentgenolog,iczny, w Wielki Piątek kończą 8,5'5, przyjazd do \Varszawy o godz. 11,13, żydowskich jatkach polega. Niejednemu
urzE;dowanie o godz. 13, a w Wielką So- odjazd z Warszawy o godz.. 13.10 pnyjazd żydofilowi wydaje się, że u Zyda taniej
bote o godz. 12 w poludnie. Wytwórnia do Łodzi l!'abr. o godz. 15,43. Poza tym kupuje, tymczasem nieraz już pewnie
le'ków czynna będzie 26. bm. normalnie, odchodzący z Łodzi Fabr. pociąg o godz. mniej na wadze otrzymywał dzięki tym
a 27. bm. wogóle nie będzie czynna. Le- 23 będzie miał w Koluszkach połączenie nielegalnym odważnikom.
Piotrkowska 91
.karze domowi ordynować będą w dniu 26. ze świątecznym pocią.g-iem Warszawa Ku uwadze władz. W zwią.zku z dal ..
TELEFON redakcji l administracJi 173-55 bm. normal,uie, a w dniu 27. bm. do godz. Zakopane (odjazd z Koluszek 0,3'1) i War13, przy czym zobowiązani są załatwić szawa - Krynica (odjazd z Koluszek Bzymi pracami nad wY'kończeniem szooy
KOMUNIKATY
wszystkie wizyty do obłożnie chorych, 0,(9). Kolejowy ruch towarowy przerwa- zostanie w dniach najbliższych zamknięta
Komunikat Kuzeum Prayroclnłc;&ego. zgłoszone w dniu tym przed godziną 13. ny zostanie w sobotę wieczorem, a wzno- szosa na odcink' Pabianice - Łódź dla.
Miejskie Muzeum Przyrodnicze w l.odzi
ruchu kołowego i to na okres paru miePogotowie chorobowe 1 położnicze po- wiony W' poniedziałek w nocy. W czasie sięcy.
poda je do wiadomości, że lokal Muteum CZf\wszy
Na czai> tego zamknięcia skierowaod god·z iny 13 dnia 27. bm. do świąt przewożone będą jedj1tliie przesyliki
w Parku Sienkiewicza otwarty jest dła rana 30. bm.,
ny zostanie caly ruch przez szosę RzgóW'
tj.
w
cią,gu świąt czynne bl:pilne
i
latwoptlujące się.
użytku publiczności w dni: wtorki, czwartSZOBa ta jednak na przestrzeFerie wlelkanocDe w szkołach pow- -ni 6Chojny.
ki, soboty i niedziele, przy czym w dni dzie bez przerw·y. Nagłe wypadki ubezklm znajduje się również w fatalnym
pieczonych
załatwiać
będz-ie
również
poS'zechnych
i
średnich
rOZlpoezęły
się
w
dn.
powszednie Muzeum czynne jest od godz.
dla ruchu kołowego i>tanie. Wskazanem
15-18, zaś w dni świa.teczno od godz. 10 gotowie ratunkowe Czerwonego Krzyża 23. bm. po lekcjach. W.znowienie nauk wobec tego by było, aby władze odnośne
(tel.
l~-iO).
nastąpi
w
dniu
1
kwietnia.
do 14.
Apteki Ubezpleoulni cz.ynne będa, 26.
Sklepy mie.jsca 6przedaty, zakłady fry- zanim przystapia, do zamknięcia szooy
- Pabianice, uregulow-ały przede
KRONIKA MIEJSCOWA
bm. do godziny 19 normalnie, a od ~od7;. zjerskie musza, być w WieJkl\ SO'botę L6dź
wBzystJkim SWS!) R~ów - Chojny, przez
Wystawa prao art.-mablrza Szczepana 19 do 22 ustan<>włone zostana, spe-cjalne zamknięte o godz. 1-8.
Andrzejewskiego I jego uczniów_ Obecnie dY'żury. W Wiel'kl\ Sobotłl aptek'i czynne
WidQwiska w kinaeh i teatrach zawle- któr1\ ma być cały ruchu kołowy skierow Łodzi przy ul. Piotrlwwskiej 150 odby- łJędą dQ p;odz. 17 normalnie a od 17 usta- szone będą w Wielki Czwa,rtek, w Wie}- wany.
wa się wystawa prac art.-malarza Szcze- nowione będą specjalne dyżury. iktóre ki Piątek i Wielką, So-b:>tę. W dniach tych
Nocne włamanie l kradziet. W nocy
pana Andrzejewskiego, oraz licznych prac tl'wać będ~ aż do wyko-nania. przyjętych będ& również zawies.zo-ne ,p rodukcje mu- z soboty na niedzielę nieznani sprawcy
jf gO uczniów. Z prac Andrzejewskiego recept. W .p ierwszym i drugim dniu świąt zyczne w lokalach gastronomicznych l włamali się przez otwór wyję-tej w oknie
budzi duze zainteresowanie oryginalna apteki ubez·p-ieczalni będa, nieczynne. rozrywkowych. Wznowienie przedstawień szyby do mieszkania rolnika Grylu/3a.
"Anatomia
plastyczna"
kompozycja, \Vznowienie normalnego urzędowania w i prndukcji muzycznych nMtllJ)i w pierw- Konstantego w Rydzynach pod Pabianicaprzedstawiająca na pierwszym planie porub~zpieczalni nastąpi we wtoTetk, dnia 30.
BZy dzieIl świąt.
mi i skradli odzież j bieliznę wartości okotret mętczyzny, na drugim planie tę sa- bm.
Pogotowia ratunkowe: miejslkie. Ct;er- ło 150 zł uchodząc z łupe:n niespostrzeże
mą głowę ludzką. pozbawioną skóry a uUrzędy pocztowe w WieI-kB, Sobotę bęwonego Krzy·ża. prywatne (12-300) i in. ni w ciemnościach nocnych. Cl sami
widoczniającą tylko system
mięśniowy,
dą czynne od godz. 8 do 17 we wS1.ystkich
czynne będą w czaeie świa,t bez żadnych sprawcy odwiedzili tej samej nocy równa trzecim zaś planie gołą czaszkę. Prac dz·jalach słutby nadawczej i odbiorczej, a przerw. Również a·pteki prywatne dytu- nież przez otwór wyjętej w OIknie szyby
Andrzejewskiego na wystawie znajdU.ie doręczanie przesylek będzie się odbywało rować będą. normalnie.
mieszkania sąsiada GryluB8., Pasejny Fe.
się niewiele, natomiast prace jego ucz2 razy.
Zmiay wśród komorników sądowych. lilksa, skąd skradli ubranie. Powiadomioniów wystawione są w wielkiej ilości. W pierwszy dzień świąt urzędy pocz- Prezes sądu okręgowego w Łodzi, zarzą na policja przeprowadziła na miejscu u
Na szczególna, uwagę zasługUje fakt, te towe. będą, czynne od godziny 9 do 13 we dził następujące zmiany w rewirach eg- podejrzanych ooób rewizję, Tecz dotąd jeniejednokrotnie w pracach Andrzejew- wszystk)ch działach służby oddawczej i zekucji sądowej; Rewir 16 na powiat lódz- szcze nk nie znaleziono.
skiego oraz jego uczniów przewijające się nadawczej. DON:,czanie przesyłek odbywać ki, (oprócz m. Rudy Pabianickiej, należą,
jedne i te same tematy dysponUją taką się będzio jeden raz. Przyjmowanie de- cej do rewiru k<>morni'k a w Tuszynie)
NadzwyczaJne zebranie K. S. M. W
olbrzymią skallł różnorodności.
Patrząc
niedzielę ub. w sali Domu Katolickiego
pesz
i
przeprowadzanie
rozmów
telefoniczJll'zydzielony
dotychczas
komornikowi
na to, dochodzimy na nowo do starej i ny'ch odbywać się będzie w okre&ie śWią-1 Stanisławowi Gaosiń&kiemu (Legionów 63) odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Kaznanej powszechnie prawdy, te tema.t gra tecznym bez -p rzerwy w urzędz,ie teleko- powierzony zootał komorni.k owi 5 reWiru tolickiego Stow. Mlodziety Męskiej i Żeń.
podrzędną rolę. a decyduje tylko i wyLeonowi Wąsowskiemu (Narutowicza 10), skie.i parafii św. Mateusza pod przewodłącznie indywidualna
postawa twórcza munilkacyjnym przy ulicy Przejazcl 3~.
Tramwaje miejskie rozpoczną zjeżdżać rewir zaś 5 m. Łodzi - komornikowi 12 nictwem ks. prefekta Liberskiego z ud:niaartysty. Poza szeregiem dobrych prac
lem 00<01<) 100 druhów i druhen. Referat
Andrzejewskiego przemawia do widza do remiz w W-jelką, Sobotę (}Ikoło godz. 20, rewiru Stanisławowi Dulko\\'6kiemu (AJ. pod t. .,Młodzież polska ślubuje" wygłosił
o północy nastąpi cał.kowita przerwa w 1 Maja nr. 34). a rewir 12 m. Łodzi - kopiękna głowa Chrystusa. O pracach uczdrh. Ways Zyg. Prelegent w referacie naStanisławowi
GaBiń~kiemu
niów Andrzejewskiego niewiele jeszcze ruchu tramwaj<>wym na terenie miasta. momil<owi
obra z podobieństwa śl ub6w I{r6Ja.
nal'azie można powiedzieć, w każdym ra- Wznowienie ruchu tramwajowego nastąpi (Legionów (0). Zarządzenie to ",:ehodzi w kreślił
Jana Kazimierza ze ślubowaniem młodzie
z'ie niektóre z nich świadczą o rzetelnym w pierwszy dzień świąt o godz. 13, Tram- życie z dniem 1 kwietnia rb.
ty akademictkiej. Następnie omówił on
2!!!E:!5
talencie i pozwalają rokować dobre nadziałalność ciemnych sił masońskich l kodzieje na przyszłość. Nawiasem dodać namunistyczno - żydowskich oraz donioołe
KRONIKA ZGIERZA
.tRONIKA POLICY.JNA
leży, że całkowity dochód z wystawy prac
znaczenie w związku z tem ma odruchoSzczepana Andrzejewskiego i jego uczniów
PostrzelenIe. Na WidzewIe, w Woli
Ukarani :&ydd.
W czasie O$tatniego we ślubowanie młodzieży akademickiej i
przeznaczony Jest na kolonie letnie dla Zaradzyńskiej, w czasie manipulowania
młodzieży malarskiej.
kupionym rewolwerem bębenkowym, 20- targlj na pJ. Hallera spisała policja pro· Ie S. M. - owej, które jest wV.'azem glę.:
Srulowi bo,kiego odrodzenia katolickiego i narod~
letni Stanisław Wieczorek spowodował to'kóły nastE}pującym 2ydom:
Z :tYCIA ORGANIZACY.J
Chaimowi SeJigowi. Sulimowi Liberma- wego współczesnej młodz-ieży. Następnie
wystrzał i trafił kulą kuzyna swego. 23Władze
Związku
elektryfłkllcYJnego.
letniego Władysława Raźnego, który padł nowi. Taubie Hanie Grrcman i Woltowi dClklarnacje wi'glosili: drh Porosówna Br.
'V urzędzie wojewódzkim odbyło się ze- trupem na miejscu. ZabóJca sam zgłosił Grycmanowi za to, że nie pooia.dali świa i drh n:onarski, oraz monologi: drh Porobranie Związku Elektryfilmcyjnego Mię się na policji i został zatrzymany do cza- dectw przemYdłowych. Nic dziwnego. że sówna i Epelówna. Druhna prezeska
dlykomunalnego Przemysłowego Okręgu su wyjuBnienia sprawy.
Zydzi, którzy nie posiadaj", patentu. a więc Steltmachówna lJlodała do wiadomości
Łódzkiego (ZEMPOL). Po sprawozdaniach
i nie placa, tadnych podatMw, moga, sprze- sprawę adoracii przy Grobie Chrystusa.
ZabóJstwo.
W
kolonii
Dłusk, powiatu
tymczasowe~o komitetu
organizacyjnego łódzkiego, handlarze trzody Mieczysław dawać taniej.
we W:ielki Piątek i Wielka. Sobotę. Poda.
z działalnosci dotychczasowej, oraz dys· Szajna i Józef Kuciński zabili w czasie
ła równie.>. do wiadomości o tegorocznym
Zakończenie "Tygodnia propagaad,",
kusji wybrano zarząd. w skład którego
orczykami i nożami swego konku- W ub. niedziel~ na zakończenie .,Tygodnia "Jajku" Akcji Katolickiej dnia. 4 kwietnia.
weszli: naczelnik wydz. samorz. Urzędu libacji
o godz. 17. W wolnych glooach przemar(;nta,
34-łetniego Karola Tomczaka. Zapropagandy" odbyły się dwa wielkie ze- wiaH m. in. ks. asystent Jan Chmielews-ki
"'oj. int. Jcllinck - jako przewodniczą.· bójców aresztowano.
brania. Plerwsze zebranie odbyło się po i prez. drh KamiiiBki. Zebranie zakończo
cy, oraz mgr Rcindl, starosta Brzezin,
Ofiara kryzysu. W mioszkaniu swym na'bożeństwie sumowym w sali "Lutni",
Piotrowski, prezes izby rolnicze.i, Kozłow
no odśpiewaniem "Hymnu K. S. M. M."
ski (Brzeziny), dr Pajdak, starosta z Łę przy ul. Mochnackiego 18 powiesił się bez· specjalnie dla kobiet z przemówieniem:
robotny
Alfred
Mataj.
Powodem
samoAresztowanie wywrotowoów. Tute~za.
ks. dr Antoniego Rooz-ko wsK iego, p. dr
czycy, pos. Nowicki z \Vielunia i Kaczorowski z Turku. - Następnie przyjęto no- bt.jstwa był brak środków do życia.
RU6Bocka oraz p. Matlachowski&go ze policja dokonała noca, are.sztowania 3 znaminację inż. Tadeusza Szyszko na stanoLwowa. Drugie zebranie odbyło się w 10- nych na terenie tut. dż-iałaczy wywrotow;sko dyrektora Zempołu, oraz opraco- KRONIKA SPORTOWA
'kalu Stronnictwa Narodowel!'o z przemó- wych, kierowników w Klusowym Zwi~zku
wano szczogółowy plan działalności.
Lekkoatleol I Ł. K. S. otwierają sezon_ wieniami mieJscowych działacz.y narodo- Budowlanym, mianowicie: Romana SzymW drugi dziori świąt Wielkiejnocy lekko- wych,
czyka.. b. soc.ialistycznego radnego miaiita,
ZE ŚWIATA PRACY
AnŁoniep;o
Rusaka i Dawida
Da.jeza.
a.tleci Ł. K. S.-u otwil'raja. oficjalnie sezon
Z "CarUa.u". Przed paru tygodniami Wszystkich wymienionych władze betpi~
Stan zaIrudnienia w średnim przemy- lekkoatletyczny wewnętrzno _ klubowymi
czeI~stwa wysłały za działalnooć komuni~!e wt?ki e~niczym wydatnie 'Powiększył zawodami na stadionie L. K. S. przy Al. przy parafii zgierskiej założona ~06tała
Unii o godz. 10 przed południem.
organizacja .. Caritai>". której celem jeBt styczną do obozu izolacyjnego w Berezie
SIę, oSIągając dawno nienotowulle rozmiaLódź - Drezno. W związku z pertrak- n iesienie pomocy biednym parafia~om. KartuBkiej.
ry. Na 95 fabryk ~rzeszonych w krajowych związkach przemysłu włókiennicze tacjami Łodzi z Dreznem w celu rozep;ra- Mimo tak krótkiego lIStnienia dowiadujenia spotkania piłkarskiego Niemcy odpo- my się. ii w najblitsza, sobotę szykuje
~o czynnych było 89, zatrudniając 11 446
wiedzieli, że pierwsze spotkanie pragnę1i- "Caritas" w lokalu Domu Parafialnego KRON I KA LASI(U
l'obotnikó~v, tj. o 1 200 lud~i więcej, nU
w tygodmu poprzednim. Objawem pocie- by rozegrać u siebie. Zarząd Ł. O. Z. P. przy ul. SzcfOikiei wielkie świę,cone na
Spl08Zyla Ich drabina. J edncj z ub. 1I0C,.
N. na posiedzeniu porusl.ał tło tej spra- tysiąc osób. Jak wi-dzimv zgiersifi "Caris~aJącym jest, że 74 fabryki (8662 robotnieznani sp.awcy usiłowali okraść p. Adama
Dlkó\-v) praCowały na połne 6 dni w ty- wy i zgodził się na propozycje Niemców tas" pracuje bardzo inten.sywnie i może Darmasa
i w tym celu dostawili drabiM do
z tym jednak warunkiem, te zawody re- p08ac~yeić sie już dutymi rezultatami.
godniu.
balkonu. W pewnym moml\ncle drabi.na zaczę
Jeszcze akcJa o stawki w przemyśle wanżowe odbyłyby się jeszcze w bieźl\:łyd nęcał się nad zwłe~ętamL W poIII trZllskać. czym przorażenl zlodzieje zbiegli.
kotonowym. Przy likwidacji zatargu w cym sezonie w Łodzi. Niewątpliwie zwil\- niedziałek, dn. 22 bm. władze połicyjne Dochodzenie prowadzi polleja.
prz~myśle kotonowym w lutym rb. wyzek drezdeński zogdzi się na taką propo- zatrzymały wóz Zyda M. HeJmana, Lódź
Kradzież.
Na szosie La k - Okup Wielki
łomono komisję mieszaną, która w okrezyc.ię·
ul. Lutomiersl~a 21. który na wozie przena 4!zkodę P. Stanisla wa KJimIl.T()Wsie do 31 bm. miała opracować dodatlwSprawa odwołania klubów fabrycznyeh. woził 40 cieląt i 1 krowę mltcz~c przez to IlkPadzJono
skiego
100
kg
pszennej mą.ki, wa.tOlicl 47 ~o
w~ taryfę płac na nowe artykuły produkSpra,wa, odwołania klubów fabrycznych co zwierzęta. które dusiły się tywcem. Po
cYJne. Dotychczas na jednej konferencji do uchwały waln~go zebrania Ł. O. Z. P. zatrzymaniu wozu z duszl:\ca, 6ię zwie- tych.
1;ydofiłe.
Uczen laskiego gimnazjum. P. S.
komiSja załatwiła zaledwie kilka pozycyj. N., d?tyczącej .zmIany naz,y tych .ltlub6~v rzyna, spisaniu odpowiedniego protokółu
"Vobe~ zbliżania się terminu ustalonego
- zajmował .Slę na ostatmm pO~ledzemu za znE!canie się nad zwierzetami nakazano Gidyt\.ski. w dalszym ciągu odwiedza cukiernię
żydówki Sierad"kie j. P. Przyrocki z Lutomierdla. o~tatecznego załatwienia
sprawy, zarz\\d . łódzkIch wł~dz piłkarskIch. po-/ zdjęci!' polowy ciela,t i krowy.
sita powie.r~y~ obronI: swoją w sądzie groo~k.ill\
zWlązk~
zawodowe podjęły zabiegi O stanOWIono odwolame klubów fa,bryczPierwsze zawody w plikę nożnllo W adwokatowi Zydowi.
z;votame konferencji, w razie nieuz)'ska- nych skierow~ć pod adres P. Z. P. N-u
dla powzięcią odpowiedniej decyzji. Ł. niedzielę. dn. 21 l)m. w ~gier:l;U na boisku
~lla porozumienia, o przekazanie sprawy
Inspektorowi pracy dla ustalenia stawek Z. O. P. N. jednocześnie wskazał, te u- Tow. Gimn. "So.kól' przy ul. Piaskowej
KRONIKA ALEKSANDROWA
chwała walnego zgromadzenia Ł. O. Z. P.
odbyły się pierwsze zaw'Ody w piłkę notw drodze orzeczenia arbitratowego.
l\-u w sprawie zmiany nazw klubów fa- na,. Klub .,Borutą" ze Zgierza przegrał z
Z r1;leJm narooowl'go. W dniu 14. bill. o(lbySYTUACJA STRAJKOWA
brycznych oparta jest na art. 30 statutu L. I<. S. Ib. Łódź, w stosunku 2:1. O god..:.
Koniec strajku w fabrykach taslem. P. Z. P. N. i że stosowanie przez kluby 15 Tow. Gimn. ,.Sokół" Zgierz przegrało lo się zeobrl,lnie tut. kola R. N., na kt6rym przepp.: Sikora. ~htl'Tko, Marcinilllk i KoWczoraj ?dbyła się U inspektora pracy fabryczne nazw reklamujl\cych te firmy, z Union-Turingiem Łódź w sto.sunku 7:1. ~\\wiali
l1;anęcki.
Z/\,1.JlaCZy(i nale!l;y. 0e przy t>utejsl'lym
konferenCja w sprawie zawarcia umowy czy instytucje, stwarza niezdrowy precexole
S.
N. zorgalli15()wB.lTlB. lI:06talB. O11Itieetra
o!a. fabryk, prOdukUjących taśmy i wstąt dens.
symfoniczna pod kierownictwem P. LubC'Okiego.
kJ Jedwabne. W kilkunastu drobniejszych
Hokeiści l'ad~ą.
W dniu dZisiejszym Dająo zarobek 2Ydowi', przyfabrykach od tl'zech tygodni trwał strajk odbędzie f'ię w lokalu L. K. S. przy ul.
Z tycia .Ą.bji KatolickieJ. W obecn()/ici Uf~tentB. ks. dr Nedolskiego odby~o się :rebrlłnie
ok~pacyjny 350 robotników. Na wc~orał'
Wólczal~8kiej 14Q o godz. 18 w pierwszym
r,J;yniasz się do pozbawienia Akcji
Kruwlickiej Kobiet. Po om6wieniu BPraY,'
szeJ konferencji przemysłowcy i robotm- i godz. 19 w drugim terminie roczne walorgalliozacyjnych za.rząd POdal do wiadomoaci
chleba i pracy tysięcy
cy ~godzili się na arbitraż inspektora pra- ne zebranie Łódzkiego Okręgowego Zwią
czlonk:iniom, iż Akcja Katolicka weźmie udzial
cy I wobec tego strajk został przerwany. zku Ludowego.
Polaków I
w strruł;y przy grob.le.

Adre~ re~ak[ii i admioi~tra[ii WtO~li

Ł

ód ź, 24. 3. Ponitej podajemy rozpracy w urzędach i instytucjach mia-

Ogłoszenia do numeru świątecznego "Orędownika" przyjmujemy do piątku, dnia
26 marca rb., godziny 12 w południe; w nagłych wypadkach (żałobne itd.) tylko do

wydania na miasto Poznań do soboty, 27 bm., godziny 9 rano.
Nagł6wkowe elowo (tłusto) 15 groszy. katde
dalsze słowo tJ gr06Zy. 5 liczb = jedno słowo,
l, w. ~ a = katde stanowi t słowo . Jpdno 011;108zenie n ie IDl}te przp/(raczać HI) sł&w . . . tem
5 nagłówkowyelL
fl-::_~

OGŁOSZENIA
OgłoszenIa wśród

Znak <>f&rty na.przyklad:

DROBNE

i t. d.

189Zł, n ~. d 1790

!

1

słowo.

Drobn& ogl<>B'Zenia. w dni powszednIe "rzyjmuje
się do godz.. 10,30. w soboty ! dni przedśwu~teczne przyjmuje się do godz. 9,4.5.

drobnych: t-lamowy milimetr lO groszy

,

=

!<

ił~-:-'"

1[.11•._K..U.P.N.A_ _"
Dom

Trak

li mórg prywa.tne Wągrowiec
przy lesie 5 500.- w~laty 3500
spieszniE'. Saja. Wągrowi PC'. Pin·
skowa 7.
zrl 75 5111

godz. 13 odbędzie publiczna IiCYGościniec
tacja.
wydzierżawienie
kuzni
koloni~lka. sala, urządzeniem - gromadzkiej
domem. chle~,'em.
masywne zabudowanie. trzymor- ogro<lem. ~liecz cw i e . pow. Srem.
gowym ogl'odem 5.000,- wplaty \\'arullki wylożone ur1.~dzie soDom
Nowak, Poznań. Rkarbo· leckim o<l 23. bm. godz. 12- 14.
kilka mórg ogrodu. blisko Pozna- 1.000,zd 83505
kaucja 200,- zł.
n 40 235 /6
nia wydzierżawię - na lat pare wa 1.
pewn!'mu platnikowi. Oferty Orę
dowmk, Poznall zd 83 435

Domek

-----

bI1SKu

t~VL...I.~dU:ł.

Uv",v\.lj!,j

-

Jarocinie

masyw'!y dom 27 ubikacyj.
2".000, wplaty 1 ' .000.
Otręba,
Jarocin
2.
żd
•

ogród
Zg-Iol<ilii'l83604

przepisowej
P9szukuje
Koryto'l\'ski,
Mogilno_

Wielkanocna

"PALMO"

Dom

trzymorgowym ogrodem przy mieście
na ogrodJlictwo. etlleryta
ltllrllPrlam ;;.:;00. - \\'ojtkowia k Grodzisk Wlkp. Rzeźni cka .
zd 83 GOl

Piekarni

lVlUSZT ARDA

.1l U~

h.

R. Barcikowski S. A.

Najlepsza

dochodowy, kilka mórg ziemi,
nikacia. sprzedam okazrjnie.
Oferty Orędownik. Poznań
ul 8~ 4111

(gater) u~ywany przeonotny lub
stacjo.nowan,y ku.pie. Oferty z
technicznym opisem. ceną, do
.. Pa r" po<l ,.11.85".
P z.'> 469·11.85

t Ik
ITo__~::::=:::::'___"':Y~_O_":':'
____________J
Kolonialkę
dobrze prospęrującą. aużej w;si.
8przedam tamą z powodu wYJazdu, egzystencJa pewna. Zglosze·
nia Orędownik. P07.nań
n 402i7

Mleczarnia

mlecznej okolicy. od1.Jra egzystencja od kwietnia do wydzierżawienia
na dogodnych . warunkach.
Oferty On:dowmk. Poznaii ze! 83 1i6

Zegarmistrzowski

uczciwy. biegły podlł<
warunki niem warunków przyjmę z~
Kwieciszewo. ~ow. na wyjazd. Oferty Orędowmk .....
zd
036 ];...~.:.o=-zn:.:.a:.:.n:.:.
- _n,--_40_2_76_'_ _ _ _ _ __

dobrym

położeniu. pomocnik,

---_..
dzierżawy.

ZGUBY

Poszukuję
piekarnią 10 tys. lub
Zgloszenia piśmienne
do agencji Or()downika. Gostyń.
n40212

domu

,.

lat 28, pORin<laj"CY 1Ia

ni"rurhoml',;ić, wal'tośf'i 15.000, a
mieści"
wla'lle prr.edsiębior;;two
JtOtizu!;:ui!' znajoll1o~ci pali. Cpl
n~atrr.mollialny.
Oferty Oredow-

hmt. 16,

Kowal· szofer

0-

praktyką. uczciwy oboposzukuje posady.
PP. Fechner. Grodzisk Wlkp. Bukowska 40.
n 40213

dIU%~Zll

-

K27.WOLNE MIEJSCAlI

wiązkowy

z

dzierżawę.

Dużo
zarobisz domową wytwórczości.
Szczególy n3dsylając'y~ !la P.
K. O. 142205 - 2 zł. Inzyruer Ingwer Bialystok III.
zd 82 235

Pracownia

p~uzli. wycieraczek .Po\Hoźnictwo,
sZ.Qagaty, pszedze.

szczotek

Poznań

Młodego
malarza, WSpólllikn, gotówką 300
do 500 na wyjazd. Polska pla•
. Oferty

detal. Pertek, Pocztowa
zd 83541

Illk. POZllllli 7,d 834;lfi

Poważne
przedsiehiol'~two poszukuje zaraz
mkasentów (ki) na pensje uczy~ się piekarstwa Pozna- gwarancja 200 7,ł. życiorys. Oferuol>ranoc
u lub prowincji. Łaskawe zgło- ty Orędownik. Poznań
szema pl'oszę klerowai' clo Oręzrl 83471
downik:t. Poznań zd 83599

Krawcowa

lat 26. pl'z)'~lojnH. u,·zl'iwa. roz5;1"lIa 1000 gO t 'IV\. ki, ~zuka męża.
Oferty do OrGdownika. Poznań

P ragnę

" <JGÓLNOPOLSKIE

22.46 na
_ . KRA OWE
Pili tek. 26 marca.
6,30
aud.
poranIla
:
11,51
SyWdówka
Piątek, %6 marca.
H;~towie.e ts.OO ~~cert ~y•
Młynarz
h('zuzietna, !H, .. l;;d"J, Col mlyn pa- ·gnal cv.al;u: 12,03 koncert wiIell'Warszawa - 18,10 slynni dy- ~611. U.h. Fr. Cho~,n. konce-rt
"BuchalteryJne
I ' le z kaucją otrz;)':ma zaję,",wy wyjdzie za m;Jż. Pioll' .. k:ej ol'kieelry knmeral,nej po"
,hr.
\\,ln.,h&lawa
Sv.cze.pnli"kipl!o
l'\'gpnci
Leopo
ld
StokowStki··.
~
l'.,
2
([-m:~I.o,t)_;
(olyty):.
15.1~
czesne
".
Warsza:j~w:tafe.
Zgloszenia
Koles!l'lskl,
~rró\\ ka, Poznań, Św. "'oi<-i .. "h
~ h~l' Seksnll",k. (1)Iyty). 15.30
gwaran.tn- Poznaj! Aleja :Marszałka PJlsud:!a - 1.
zd 83 J1S 12.40 dziennik Do!udn:owy: l2,fiO'II audycia - olyty.
zYCIe
kulturalne
S\ą-ska:
15.40
samorlzlel~I-ie
o
b
zd 83451
. : l~ o:o.!,owe pi6an,~i"_,- .~og~.r!anWarszawa II
13,10 aud.
stowy warsztnt " g
.
.
I-a; la.OI> . \V \'-~ elkl r !,ltek - orvulla.
PrOgl'am ,,-edlug eaoo- l'iot.r Czajko>w.-ki: koncert b-moll nogI' - na
OP.
23
w
wykonaniu
Artura
RupraC'y
...
Zam
scowym
k,~~e~pon.
choralna audYCja wleJko006tlla wiede:.
.....
Bufetowa
b:'n,:,zteina p; tow. o~k. 6ymf. (ply- rJenCYJnle.
l 203UO
\\' w)'kl}nan:u chóru Alumnów
obslug-ą go:łci. zaraż lub 1. ł. 1937
Semilia,rillm Duchownego Obrv..
Lw6w - 14.30 koncert życzeli ty); 22.45 Lól1llrCteki oktet Squl ~
Agentura Orędownika. Jarocin.
Chrześcij ański
Lac. i sOli~iuw: kt'. Jan Chm:e!e- 18,10 .. Adamoo l - pol.i!ka o.ada rea (plyty).
__ 26. SZUKA POSADY
n '40 228
Rynek 18.
Rklep tyluniLlWY Michala Pająka, wicz, ks. W;a lh.i!iaw Pop·latek. w ;\[a ~ei Az ji" po>:a,lanka;
nadom. Grodzka 5, - ~pJ'zc,l"je k war tet ;;Jl1rczkowy i fi"llanno- 18,20 muv.y!-o t'ymfon iczlla p; olyt:
Kraków
12.50 .. Tr:v'bun a . . .- - - - - - - - - Za
wyroby tytuniowe hurLowo i ,le- 11·'a (~e r.,W OO\\"3): 15,45 r07JtlIowa 19,10 .. Hygieł1a " 'czesnej wiosny" mIodych ... ": 13.30 kOllcel·t źFz,eń OglO,;tZen ia do 30 !Iolów dla poozu'/: p;yt: 15.15 mU"-Y'ka z plyt: lO.30 kujących posady w tl'j r-ubryce
talicznie.
J1 10 !iSO (I, chorym: kt'. kapelana M :chala oogadanka.
znane roe lod,:e (oh·ty)· 16.00 .• We- ,>bltczamy PO jednej tr-zecie-j cenie pożyczkę kr6tkoterminową 300 zł
Heb "3 (ze Lwowa): 16,00 .. C:em,r'l
1· 011
'k d .
drówka na Q'Ól"e Kalwa.r ii" - redrobnych.
dam stalą pracę od zaraz suSkIa d
na Ju trv.nin" ~ tral1,~m:!;'ja na, ,~~o.-~'
~'uz~ a a'i~~ ·porta';'
: 16.10 wiadomO'Ści 7. dnia ... - - - - - - - - - - - - - - - miejmemu robotnikowi.
Oferty
sprzętów ku chel!l l)' ~h. artykulów ,bożel1 stw3 .pa;;rJne~o 7. Katedry - ~').')'. lS.1~ konceort ~ P.yt:
"
Inu~'"ka oo'~I-a (ply·t~) Or o'< dOWJ11'k, POZllal'\ zd 83677
4
22
~elazlll'ch f' 07,1J3Jl 'U, bez kOlJku- rO"-"atJ,,,l;ipj.
Chór katerlralnr 18.40. zY(:-e kSl·turahle mlRe1a:
."
~J
.~,
."
fJ) ln.n;
rencji i zaprowarlzony sr.rzerlAtn §p'ewać bNlzie porł kier. kl!'. rlr orow.llc.Jl: 1_~00 c()rJl1..enn~ O,lc.lle~
L6rli - 12.iiO ~fov.art (plyty): _ _
tanio.
Oferty OrędownIk. Po- Wa r/nw a G:",bu,ow",k'ego (11. Po- ·~rov. :<: ... \\ 'elbnor w ,Z~lo\\ /
frag'rneon tr z I'onalY ""'<:llIlOW·,j
znali
83 160
7nan'a): lS,OO .. S palen:e ;;w:at)'ni Z ...Zaw;.-.v.ał.lk :: 19.00 . ~ ~,,~ \~ :;1 C-rlur: 15.15 .. Posluchajmy J)iekSzofer. mechanik
-----.ierozo1im;>'dei··. fral!"l1len t z .. ne/e- no -pO;: .. 19,10 H " lenI3\\,k nego śpiewu ..... (plrty): 22.45 awalcr 24. porządnei rodziny.
Osie z kołami
:6w wojn)' żydowskiej" J(lIl-eh - rom"n,;, z koncertu (p!yty).
,.Polron,ne nastroje" (phtr z Warfachowiec. jeźrlziec. dyna l!'uOi~ c h ~,eln)'ch I uetych na F>\\" ·I~s~a.
[}'lrZrl~
Slall :~:aw
Toruń 13.011 ork'eptry i "0- ilIMWr).
czerwony. wszelkie rem on·
powózki do"ta rrza .-\ lItomagazyn OM;.yn-S "I: 19,20 .. ~a . ~U~IYl1l - liści _ pI,t)': 18,10 .. S ll' nni drsam J)rzeprowa<lza szuka poPoznań. Jakuba ,,'ltika
?;nf d K{If\~"k - ~czuc,,<:e! (rr~,"la- rl'genci" pl nr z 'V a r6za·wy.
Y. E ward Lehmann. Buchn- PROPONUJEMY.
Ng 38 83:-2
CJa prooy): 19,40 .. P.e",nl o ~[ece
rzewo. poczta Sicraków.
---Pa Jil.:'łk:pj" aunrrj:l mUZ\'(1"'Jl:1
Katowi("~ 13,00 Ludw ik :\ v.
,;dg 83021
1 000 samochodów
w wyk .. ~~,jrll
lll~skie.<:.o SI '!.\\"'I13eet~:J\'en~ 6 ")'In f .. n:a .. Pa .. to- '. :.LAM POWl tZOM
ro,;eurany c h. uŻl""ane części pod· oral'O\\ llk[}\y m. Ka to-w:c (z J,a- ra,113 - "In,: 18,10 koncert mu\\'ozia mleczarskie. OPOllY llajta· tO",:!,): 20,10 UI\\()ry or.<:anowe I,z)"ki po\nżnpj plyty: 18,30
na piątek:
niej w firmie Antosklad . Po· li';'anr:~zka L:~ t" w wrk. Fr i~a o07.llań"kl chór ka'rrlra:IlY. pod
10,00 Konigswush. Koneert poznań. Dąurowskiegn 89. tel. 46-74 Lubricha
(z Ka lo\>, ic):
20.40 drr. koS. d· ra W ;lcla wa G lelb U- 1i9t6w . 10,15 Berlin. Koncert BePl
_ _ _ _ _ <1" 22 ~m).'"
rhiennik wieC7.ornr: 20,50 poza- row-skiego - olnr.
hon~n()w6kj 11: oka,zj'i 110 rocznicy
Dobrze zaprowadzony }~.nk~f3~~;.ua~&rIa..:. 2j:l~~n 0§:j)~IQ0;' Krak6w - 14,0" loblnc wia- Śm.'e-I·Ci.
nrm'oczcśnie Ul'Z:ltlzOIlY sklad lila· ~a' i~ ;,(' ha' '(H ('u.~;(o). 1'~n;1~1;';,: - d~m.~c, !! j:'p~ j,·('<1.e· 14,05 _ mu- 17,30 StrasburJt· -B"P a",i a wg.
S
lerialów i okrn" tlr,mskich <futer, ,jn v. Bmk ~li: 22,00 .. Pó5rlźmy "-l ~a .--:- pll O. 1~.10: :":Vlelk ",'110C Ś\'i's,~nkij-;;jg~~VUŚh. a~rasYcp;ne
plas7.'7.)". k<lUlplpltiw. sukietlJ - 7,a :\im" - kazan o paliyj'le - Po ,on" ~men knn.··k.eJ :- f ~ . ~181- 'V
ł
ŁÓDŹ, ul. Główna 18. Telefon 235-34
IIraz ':Pp'j"IIlY dzial miarowy w \~.YI;1. k,;. kanon'k dr Ja,n ·S...mi- tOI") ; l~,2a k0'.lc,prt mU7.:<:k.1 relig;J- Y;J~~tr\n~!,eśni.
I~:endaroe aw.
najlell' 2Y lll punkcie Gdyni. z po- Q"pl"ki: 22.li 'I'ra lr \Y)" oIJra~n:: neJ. 1 rn.n ...;n,611 ~. kOO'c!ol~ Ś.'I": l'fitmera.
mu'/:.
po ~ca ją
19,00 Berlin.
worlu ~t()sullkó\\" J'OrlzillJlyclt. Ila- .. D inlol.' o ~.ro.:e."lI1ikll i ;a~r~ B o- Anny. "ykonawcy . chór m .c.".,n
Iyr:lmia ' t (lo sprzpr!ania. ~glo- 'lej" ~re,ln'()\Y'eczn'
mor'li itet nv Krak. Tow. Mu?. pod ,:\) r.
_,Partlifal" 190 300'
platery, krysztal- i n:kła. Odnawiamy plaszeilia Orodow"l" (:clynia,
('1; '1' .) .
l
,.
Ro!p"a\\"a 'Yalek - Walew"lk'e!!o. "'a!l'nera tl·an.s>n:. z ope,:)'.
•
tery jak: srebrze l ie docenie, chromowanie
z ,ra ,0\\ a .
E:ż;', 'ela P'''~''I?~iiwna (,'oOI'an) i Szl~kholm . . Pa."Ja W<l'.
M!In au U89
&oota. 21 marca.
S te fan Roma n o\\· ...k i (baryton).
tPU<io.:a" J S. Bacha,: 19,30 RadIO
i nik lwanie.
Kolonialkę
Romano ... \Yerther' 00. Masse.
_..
!
6.30 an<l. "poranne: ~1.57 sy)plal
Ló!lź 15.00
.. Ja,k spcd-zić neta ..
rag~em , ~lę,zk'ln!eldn, przYAdryn . ('laoSU: 1~.03 ~Iala ~ck:.estra P. R. :5\\ ietn"; 18,10 koncel·t Recthove;
20,00 Kon.i/twtIBlt. Muzyka sym- .1II",~rv",ł\j""U\"''''~N",ł\j'''U\'''~~I\J\Ił~'''U\'''~IIłI• •
u ?rzBtn\e sll"ze lf m . ,
res 12.40 dl1.'Nl11!k PO u"n:owr: 14.~01 !1'l\\·.ki - p:l"tv z okazii l10-teJ ' fon','znn Pra/tą Slabat Mater"
ws k-aze
rp,~~\\~hI4h'l oznall
'I~eat'~ . "'y o:l~r:".~n:: .":uchow'.'ko rocz~:c)" "'.\ronu ' kOffiooozy·lora.
- ·D\~·o~za.ka. Kr6!ew.iec. Kon,1.;'t,~<1;I~q!,~,a.,v.,ch ,p'. t._ .. O~ocert <>ymf. 20.30 Droltwlch ... P~r'
Kolonialkę
\"~. \\ ;~.kann'·tI.l; .dz;\ onV w . t?:
&ootl1. 21 marca.
,;;fal" Ol). \YagnPI·a. ~1,10 Wle.
k
rUIl~k.ch ~ Zb l._ n.!'\\ a N 0\\ 09,1
u.r
12,,-0 1300
!leli, .. S( abat Ma ter
Haynn~
mlesz anicm sprze<lam tanio.
l A~lto.n ·eol!"{) ~ .eka'~6k:eg-0 . _~~ a~,a.,,:a ;- . . . _
na 1:'10/5)' 'łolo\\"e. chó~ i orko 21,30
pl>:ierżawa .4;;,- Arlrl's Orędow- (-,,:,znow:l',II1c) (z ') ol'uma) : 1.".00 "~IZ, ll1.a IO~~l.cza. ~1i.1? ntwory Lyon... Siederm "lów Chry;.tuI'R"
mk. poz~all zrl_ 83 1!)7
w :atlQom o<f:i gOo"'po,]nrcze: 16.1" - ~....'h\ a r:l~; Gl.e~, (pJ~ t~).' ~-1:
oraŁ. Gounorla. 21.45 Ra!lio PariI!.
,""':'enatly l noktllrny \\' \\")·,I;ona- z~pe kn,turalne .stOIIC), "".
POl''-. ,,,c,\luc: iłw Jana" J S
P arce.l ę.
lIliu pl·.~iNtry A]a.ma IIerm.nn~ t" ';r0tln,' n~",crOJe" (pl y t,).
iI3~h~~:
'.
..
~.od hudowp. ko rr. l"Ll."e rio naby- (v, !, . . a~(,,~·a): 1/.00 na.~HOJe l
"al'>lzawa n. 13.10 aud.
22,00 Rrnk!'ela flam . .. Chrn.tu6
(.la or.az raSdlo bat.erYJJle sprzed~m O·et'<lll W':l'I'kflnOClll' (<1; '''l ina): - prtil'n:1. ProJt.ra.m wedl'u2 v.aDO- na "ó·17.P -ol'wnei" or3t B ect hoHat~J !':
zr;zyl1l1cka, - Flor~".n " ' )·:k[}na,wc ,·: Po rlw6jny kwa 1:1 et w:e,lQ.i.
vena-. ' 22,30 " l~iMk. .:p~ ja wg.
KO-Sl~kl.
7.d 83 ab3. wokaln~' "Pl'~ Ar\e" o?d. ~:er.
_ 12.50 skrzynka rolni- c1W. Mateu~a" J. S. Bacha .:
AJ3'1l13 IJ:HI",,:.ga. l z('-~pl)l ',n'I1'U Lwów ,
pll"
GospOdarstwo
menta'ny oraz wradY,~ '"\V K :ll!- cv.11 (p; \\ 3;"Z3WY): .1":)9 duety o·
."
na sobot 4 :
;;4 mor~o\\'c. p,zellllo.iluraczana. mo\\"..ki - or,gan,' 17.50 .. D \\" 0- pcro.we (~.yLy): 1~;3D .. 'V na'"
hudynki masywn€', żywy. martwy '1V.e:' moie.\ro rlziadlka". Fran ci-"7.- "IroJU św:ątec~nYlu
płyty;
16.00 Bruksela flam. - .. Pasja
inwentarz kompl ... tny. Sprzedam ka M O"ra\\'.k,ies:o
recytacja 16.05 ei!"Ooty'ka na ~kr7.Y'flca~~h - w. 1>:, św. 'Mateusza" orat. J. S ,
7.a gotówkI). (jena WNł/Ug ugorly. nopzj,i; 18.10 nahG;;etl'l'two rez\!- plyt)": 22.45 muzyka oowal/ma l! Barha.
W a rhowiak, Mro\\'ino. pow. P;'- I I'C'kc )r:łle 7. Ka tedr"\" na "-awelu plyt.
18.00 RyJ{a. - .. Sam<,on " orĄt.
znali
zcl !<ll ~7' 7. l\riem ij,~wonll .. 7;y;rlllnn ta" ::'Vilno _ 12.50 mala ek,rnrnec-z. HllCll rlla, Paris P. T. T. - Kon•
1!1.00 .. D<1;won"\" wl~'k~'nnrn~.gl·nJn ka: 13.00 koncert ż"\"(;zeń plrty: rert I't~;,·. ll]uzycv.neS:'J .. CoIQnnp:·
RestauraCję
P nlakon! 7.a s:ran;r'l ,: 19.~D 1'0>1- 15.15 R. Stran~: fra,g. z OP. 18.55 " ,elle" .•- 'l\r3't;."1ll. z oP(>r)..
cert ork;!',t,r:-: eymf[}nlczne!
R, .• J~gip.":-a Helena": 15.25 :hcie 19.00 KolonIa - Rnnccl't sol1z urządzeniel)). mieszKa"iem.
pelną k,?n('e~Ja. rI,!'hl'zc pro~pf'Tll- pod rJ~·r. O I'.I!".prr1·.Stra€«ln'.•·'IP.g~ kulturalne m.iat9ta i proVl.-i.ncj,i: _ etów, 19.15 Brno. - ~Iuzrka
J>lCą, ']zlerżawa 1:)0,- zl. powód p; urlu.lale<m An,'dl Sr.lemr(i?k·E'J 15.30 coo""ienny o,lcine;k proo.:y: _ ·rftko,~a.
19.~O Talhn. __
('horoba .. spl·ze.rlam 1.800.-:- zl, (;;[}prnn): 21.00 kcncr.t f;oh":(HV ... \Viplka,noc w żu!owie" _ Z. "Ja~ oratO"lUm H~E'ł1d la . (~ętSC
lub wyrlz.'rrza ·Y IC. Zg!oszen", Al!. "'y:k()naw ry:. Z O f l~ R ahcew;,-zo- Za\\' :;;v.allki:
15.45 Ludwik van H T . .
•
Ore r1owlll ka , hrotoszy n, ] l 39836 '\\'3 - f(),~tePlan. (" arfzawa), .hn Beethoven _ ~onata Ae-d'ur o>P.
21.00 ~~ed ,Ian. -:- ...Ds1;!ewCU! l:
Ruk_ow-ekl - , Yloln il ~:n()re (Po- 110 (plyty): lG.Oii skl"Lyn.ka tech- earho,lu DO, PnCC~ple)!;o: n.30
Dom
."nall).
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duję cię, jak drugiego Leara, błą.dzę.Nelly mówIła ctrzącym głosem, z cego nad rzeką,.
- Ja uciekłam - rzekła Nelly spoprzestrachem prawie; jakieś tajemne
uczucie mówiło jej, że więcej niż wy- glądając na niego.
- Wiem to aobrze. Było to szaleńobrażała sobie, jest opuszczona i sastwo, jakiego się można było po tobie
motna na świecie.
Twarz mleczarz,a zmieniła się Wy- spodziewać. Nie wiesz jeszcze, ty małe,
raźnie w czasie jej mowy, zobojętniała ślepe, nierozsą.dne stworzenie, na czym
się kończą takie wybryki.
Wszystko
jakoś trochę; bo przecież inna rzecz
jest nakarmić jakQ.ś zgłodniałą istotę na świecie jest racjonalne, rozsądne,
w naszywanej blaszkami sukience, a czyż myślisz moze, że żyjesz w czasach
inna znów to jakieś niewiadome stwo- iluzyj i arabskich bajek? A teraz na
rzenie wziąć pod swój dach rodzinny przykład, czyż nie widzisz, że cienkie
twoje buciki są zupełnie przemokłe?
-narażając się na plotki i zazdrość kobiecą.
Włosy masz jak kłaki. cały ich blask
- Czy nie wiesz, że wcale nie świet wydaje się zmyty; ubranie zmokłe, a
nie przedstawiasz się obecnie i że nie- nawet te twoje rączki i ramiona Heby
nie zbyt się świetnie przedstawiają w
szczególn~ można mieć o tobie opinię...
Zapewne
swej ro~kosznej nagości.
zresztą. - dodał zabierając z brzękiem
swoje blaszanki - nie chciałaś mi nic masz zamiar prosić teraz jaką poważną angielską. matronę o opiekę nad toopowiedzieć o sobie, zbywałaś niczym
moje zapytania, ja zaś pochodzę z bą i ukazać się jej zgorszonym oczom
Yorkshiru, gdzie ludzie są. ostrożni i w tym stroju. Czyż nie rozumiesz, co
dobrze się obejrzą., zanim coś postano- ci powie na podobną ,propozycję?
wili. Potrzebujemy nawet niańki dla Przecież prgsiłaś jakiegoś porządnego
naszego maleńkiego, ale nie wiem, czy mleczarza (widzisz, że podsłuchałem
twą. rozmowę) o służbę w jego domu.
dobrą. byś była;
zresztą. wątpię, abyś
Oczy Nelly napełniły się łzami.
się żonie podobała;
troszczy się ona
- Porzuć tę czułostkowość, jeśli
zwykle bardzo o charakter i usposobienie swych służących. Ale, dziewecz- chcesz zapracować sobie na chleb z
ko, nie myśl, że ci to tak ujdzie na su- masłem, a teraz namyśl się nad tym,
cho; jestem i ja też trochę interesowa- co poczniesz z sobą. Może spodziewasz
ny, a za moje mleko należy mi się ca- się ode mnie jakiej świetnej propozyłus od ciebie.
cji i widzisz już siebie w ślicznie urzę.dzonej willi, w saloniku, umeblowaUchwycił Nelly w pół i pomimo oporu wzią.ł z koralowych ustek zapłatę nym z gustem, w sukni podług ostatza dany posiłek.
niego żurnalu. A to wszystko z powo- Teraz skwitowaliśmy się - rzekł du, że gdzieś czytałaś lub słyszałaś o
pewnej Miss Lardie Montmorency,
uwalniając ją. ze swych Objęć, a zabrawszy swoje mleko ruszył po błot która paraduje po Londynie parą pysznych rumaków, pije wina, o jakiCh
nej drodze pobrzękują.c blaszankami.
- Ależ smakowało! - mówił odda- ty nawet nie słyszałaś, i olśniewa
lając się lepiej od poziomek ze wszystkich swymi brylantami, a nie
śmietanką.
ma. więcej wdzięków od ciebie. Jeżeli
Nelly wstrząsnęła się ze wstrętęm. mnie masz za taką do oskubania ofiaByło to pierwsze jej zetkni~cie się ze rę, to proszę, wyperswaduj to sobie.
'- Pan wiesz dobrze, że na myśl mi
światem, pierwsza próba doświadcze
odnia po opuszczeniu cyrku. Czyż wszy~ nie przychOdzi nic podobnego scy jej tak Odpowiedzą. i w ten sposób rzekła Nelly, przyzwyczajona do jego
traktować ją będą.?
Kilka strzępków sposobu mówi.enia. Nie zbyt wiedziakoronki wisiało na Jej błotem zbruka- ła, co jego słowa znaczą., bo choć wianym staniku, klóry wznosił się na fa- ra jej w ludzi była powierzchownte
zachwianą, w istocie było to naiwne,
lują.cej z oburzenia piersi;
chwyciła
dobre i łatwe do oszukania dziewczę.
koronkę i oddarła ją z gniewu do reDrażnienie i dokuczanie jej bawiło
szty łkaję.c prawie.
- To przecież człowiek - mówiła pana Lepelletiera; zresztą nie mial
do siebie - jakżem mogła chcieć od żadnych złYCh względem niej zamia~
niego litości, dobroci i jakiejkolwiek rów. Wyjął z kieszeni pachnącą chusteczkę i wstrząsnął nią w powietrzu.
względności? Dziwiłam się często, jak
- Posłuchaj, co ci powiem - rzekł
ludzie mogą. kraść, zabijać i umierać
na gilotynie, teraz rozumiem to do- - nie widzę innego wyjścia dla ciebie.
brze. Oni byli tak traktowani, jak ja Mieszkam zwykle, gdy nie jestem w
będę:
niezrozumiani. dręczeni wciąŻ'. cyrku, w bardzo romantycznym ustrorok po roku, nigdy nie doznawali niu, zwanym Zacisze, gdzie mam stale
sprawiedliwości, ani litości, ani uczu- urządzony pokoik. Toteż kiedy chcę
cia, byli ofiarami złości i głupoty in~ odpocząć po życiu, jakie u was prowanych; a wtedy z nienawiścią., burzl)cą dzę, oddać się mym myślom, lub prakrew w ich żyłach, usłuchali głosu cować nad magnetyzmem, uciekam
kuszącego i upadli. Ol jakże ja niena- tam zdala od ludzi i gwaru.
widzę świata i ludzi!
- Pan' myśli w istocie tak dużo? _
Mówiła głośno, a
gdy skończyła, rzekła. s~odko Nelly.
usłyszała za sobą. śmiech jakiś; od·
- Zacisze, mój sympatyczny aniołwróciła się z przest.rachem, lecz uj- ku. zamieszkuje para poczciwych i god·
rzawszy śmiejącą. się osobę, podbiegła nych szacunku głupców: pp. Faculty
ku niej z radością.
Fogg. Mają oni oboje z pięćdziesiąt
- A więc nienawidzisz ludzkości! lat więcej niż trzeba i niezbyt wiele
- mówił przybysz z uśmiechem - a doświadczenia. Pani Fogg była dwa
cóż tu robisz, deklamując tak nad razy w Londynie: raz w dzień swego
brzegiem rzeki? Czy w ten sposób my- ślubu, a drugi dla zwiedzenia Cristal
ślisz o urzą,dzeniu
swego przyszłego Palace; wspomnienia te wystarczyły
życia? Nie bądź nierozsą.dna, Nelly!
jej na całe życie. Pan Fogg jest ogrod- Ach, to pan, panie Lepelletier! nikiem u rodziny Mallandaine, zamie.
Skądże się pan wzią,ł tutaj?
szkującej Stapplefield Hall; oboje z
- Miłą, noc miałem przez ciebie, ty żoną, jak dwa cerbery, strzegą własnosamowolne, brzydkie stworzenie I Pa- ści swych państwa, i ch ogrodu i dłutentowane buty moje nasiąkły wodą giej alei, prowadzącej do pałacu, która
przy brnięciu przez bagna i rowy; jest zawsze z,amknięta dla wszelkich
deszcz mnie zmoczył całego; parasol, niedyskretnych gości. Trzeba ci wiewywrócony przez wiatr, nie mógł mi dzieć, że właściciel Brooksmera, Stesłużyć i to wszystko dlatego, aby cię
fan Mallandaine, jego żona i syn, kauwolnić od występowania z tygrysapitan Gerald, wszyscy zamieszkują tumi. Ale ten Fel'l'ara, jak wiesz, jest tak tejszy pałac; otoczeni jaką.ś tajemnicą,
złośliwy I
Powiedział mi,
że jestem
wolą tu przebywać w pustkach i nunędznikiem;
naturalnie ja bojąc się, dzie, niż żyć w stosunkach z ludźmi
aby mi nie zadano kłamstwa, odrze- i wyższym towarzystwem, do którego
kłem mu, że on jest z,a to prawdziwym
należą..
dżente!manem. Nie sądzilem, aby to
Glos pana Lepelletier zadrżał, gdy
był powód do obrazy; lecz jemu nie pomówił o rodzinie Malandaine, wzru·
dobało się to widocznie, znalazł ironię
szenie malowało się na jego twa~zy;
zbyt subtelną i poznał się na niej. Nelly, za\nŁeresowana opowiadaniem,
Rzucił się na mnie ze sztyletem; brozdziwionym wzrokiem patrzyła na
niłem się i skończyło się na kilku zaniego.
draśnięciach. Gdy przyszedłem do cyr- Ale czy ten ogrodnik przyjlJ;)ie do
ku, już .ciebie nie było, a teraz znaj- siebie bezdomną sierotę? - zapytała.
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Lepelletier uśmiechną.ł się·
.
Zobaczymy, ale trzeba wpierw
spróbować; mam na~zieję, że ~robi to
przez wzgląd na mme; o pamą Fogg
się nie boję, bo jest ona tylko wiernym
echem swego mężą. Nic lepsz.ego na
żonę, jak takie echo, bo jakżeż się kłó
cić ze swym cieniem. Dziwna. rzecz,
jak zawsze to, co pospolite, wygrywa
w życiu! Geniusze i wielkości giną
marnie, a zwyczajne istoty prawie
nigdy skarżyć się nie potrzebują..
- A cóż ja tam będę robić u tych
państwa?
- Będziesz wycierać podłogi,

wypokoje, obierać kartofle, a czasem piec w niedzielę pyszną. ćwiartkę
baraniny z cebulowym sosem.
,
- A więc będę służącQ, - rzekła
Nelly spokojnie - a ja nie cierpię
SłUŻby za opłatą czy bez niej, to zup elnie wszystko jedno.
- Widzę, Nelly, że zły duch buntuje cię już znowu; nie powinnaś teraz
mieć żadnych upodObań, ani też nic
nie cierpieć. Jesteś wyrzutkiem, ślicz
nym wprawdzie, ale nie mającym kąta
na całym świecie i zmuszonym do
starania się o niego; powinnać więc
robić, co możesz, aby się podobać tym,
o których łaskę chcesz prosić. Nie
myśl ukazywać się przed panią. Fogg
w tym baletniczym kostiumie i pozwól
mi dostarczyć ci dwie skromne, baweł
niane sukienki. Trzeba też przykryć
miatać

tę masę złocistych włosów

zwykłym

czepeczkiem lub kapelusikiem ze slomy. Pamiętaj przy tym, że chcę, abyś
mnie uważała nie za kuszf!.cego cię
zwodzici~ła,
ale przyjaciela i życzli
wego opIekuna.
Nelly spojrzała nań z wdzięcznością.
- Jakże ci się ten program podoba?
- Zupełnie mnie zadowala - odrzekła.
.
- A więc pój dziemy się przybrać
w stosowne ubranie. '''iesz, Nelly, że
pragną.łbym prawie być malarzem, aby
przenieść na płótno twoją postać, gdy
tal\ stoisz w tej chwili, cała obdarta
i pobrukana, z tym dziwnym wyrazem
twarzy. . "Vidzę, żeś śliczna, a · przecież
największą twoją zaletą., według mnie,
jest to, że się w tobie zakochać nie
mogę, zbyt jesteś eteryczną i delikatną. A co? zawiodłaś się! Myślałaś
może, że będę ci serenady urządzał pod
oknami domu spokojnyeh pp. Fogg,
i że ci noce zatruję jak,ę,ś okr~pną
mandoliną. lub gitarą.
Zaśmiał się· Była już ósma godzina;
po długich deszczach zajaśniał wreszcie śliczny ranek, tak wesoły, że nawet Nelly widziała swą przyszłość
w jaśniejszych kolorach i WYObrażała
sobie bez przykrości, jak to ona będzie
się kręcić kolo komina u szanownych
pp. Fogg i oblewać sosem pieczeń,
przeznaczoną dla nich.
- Muszę cię jeszcze ostrzec, Nelly,
- ne,kł Francu'?: po chwili milczenia
- panstwo Faculty są. szczególnie pobożnymi ludźmi; toteż spróbuj tylko
się uśmiechnę,ć w kościele, okazać niechęć w uczęszczaniu do niego itp., a
pan Faculty Fogg, uzbrojony w całą
swą powagę, straszniejszy niż Radamantus w swym gniewie, ukaże ci
drzwi swego domu bez żadnej ceremanii.
Tak rozmawiając doszli już do wsi
Brookmere i znaleźli się właśnie u
wejścia do sklepiku z różnorodną odzieżą. Ogromne pęki błyszczących
,\i~ien i porzeczek
przystrajały
eleganckie czepki i kapelusze; na samym wstępie uderzyły Nelly porozwieszane centkowane i w pasy jak skóra
zebry pończochy. Pan Bak er, właści
ciel świetnego magazynu, spodziewając się dobrego zarobku od dżentelme
na z tak kosztowną laseczką i brylantern, błyszczącym na palcu, zapraszał
ich z wielką. uprzejmością..
. Lępelletier zwracając się do niego
rzekł:

opamiętało ją; pozwoliła więc dokoń
czyć swej toalety, zmieniającej ją w
prostą. służącą., jaką odtąd być miała.
- Wszak mówiłem ci już, Nelly, że

możesz pożałować przemiany.
Źycie
twoje w Zaciszu będzie tak spokojnym,
jak step piaszczysty; nie będzie tam
świateł, ani koni, ani l>ubliczności, ani
oklasków; kolacja, złożona z chleba,
sera i wody; łóżko o dziesią,tej, praca
ciężka oto co cię czeka. Wybieraj,
bo jeszcze pora; możesz wrócić do czułych objęć pani Juanity.
- Już się namyśliłam ~ rzekło
dziewczę, rzucając ostatnie spojrzenie
na ~wój sukienny kaftanik i szare niciane rękawiczki - proszę mnie zaprowadzić do tych ogrodników, będę im
służyć.

- Brawo! to mi się podoba! Chodź
ze mną, a ja zaprezentuję cię tym
czcigodnym osobom. Ty mała, złoto
włosa Peri, pozawracasz głowy wszystkim nabożnisiom z winnifordzkiego
bractwa, gdy cię zobaczą. na południo
wym nabożeństwie, z tą skromną postawą i spuszczonym wzrokiem, z którym ci tak do twarzy.
Wesoły ton Francuza nIe odpowiedział bynajmniej
tęsknym
myślom,
ogarma]ą.cym
głowę
dzieweczki; jeszcze nie zapomniała wczorajszego wypadku, byla zmęczona, smutna, a przyszłe życie w dworku nie przedstawiało si~ jej w różowych kolorach. przytem wciąz myśl jej zwrac'ała się do te-~~
go spotkania na Regentstreet i czło
wieka, który miał tak ogromny wpływ
na nią. Widziała w myŚli jego po.waż·
ną i piękną twarz, zmarszczone, wy- ,
niosłe czoło i ten uśmiech -tak smutny,
a zarazem słodki. Dlaczego twarz ta
prześladowała ją ciągle? Co ją. czyniło
tak smutną? Złamane nadzieje, czy
jakaś tajemna boleść?
Wczorajszego
wieczora zdawał się jeszcze bardziej
zgnębionym.
N eIly nigdy nie lubiła
natrętnych spojrzeń, jawnie okazywanego uwielbienia i zbytniej śmiałości;
a przecież dotknięcie ręki nieznajomego na RegE'ntstreet przejęło ją takim
rozkosznym dreszczem, takim bolesnym uszczęśliwieniem, że wrażenie to
niezapomniany dotąd wpływ na nią.
że

wywarło.

- Mam nadziej'ę, że będzie ci tu dobrze - rzekł Francuz, gdy się już do
Zacisza zbliżali - lubię twój rozsądek
i pogodzenie się z losem.
Nelly trochę Obawiająca się pierw;szego spotkania, ujrzała miły wiejski ,
domek, o małych i niskich, jak z pozoru sądzić można było, pokoikach. \Vi
oknach kwitły miesięczne róże, dwa
koty wyciągały się leniwie na słońcu,
a duże kasztany ocieniały ustronie, i
posadzone w rząd, tworzyły aleję, wiodącą do pałacu i parku. Był to dość.
ładny widok, a przecież Nelly patrzała
nań jak spogląda orlątko na kraty
swej klatki.
- Czemuż nie podziwiasz Zacisza?
Spodziewałem się okrzyków zachwytu
- rzekł Francuz.
- -Wygląda na jakąś samotnię lub
pustelnię, a nie mogę być wesołą, idą.c
do Obcych mi ludzi. Nie wiem, co mnie
u nich czeka.
- Uprzedzałem cię, że nie będziesz
w raju wygód i rozkoszy. Ale spójrz
dalej na ten pałac, otoczony drzewami,
to mieszkanie Squira Mallandaine. Są.
to moi dobrzy znajomi - dodał z westchnieniem, jakby każde wspomnienie
o tych ludziach budziło w nim smutne
myśli.

- Proszę pokazać parę prostych gotowych sukienek, stosownych dla slużącej.

Nelly zarumieniła się i podniosła
rączkę do szyi, jakby ją coś tam dusi10e Gdy wreszcie podarte tiule zamieniono no prosty perkalik i kapelusz z

grubej słomy przykrył cudne włosy, a
Lepelletier zaczął oglądać tanie, sukienne kaftaniki, Nelly się tak przeistoczyła, że niepodobna było w niej
poznać ową wol tyżerkę, która dnia poprzedniego, cała w przeźroczych tiulach i gazach zachwycała publiczność,
swoją jak u Sylfidy figurką, złocisty
mi lokami i rzadkiej piękności twarzyczką., Próżność jej była zadraśnię
tą, lecz gniewne spojrzenie Francuza

I

Ogromny, stary pnłac zrobił przykre wrażenie na Nelly; wyglądał jak
opuszczona rui.na; brakowało mu ja~
kiejś czystości i elegancji, właściwei
mniejszym budynkom.
(Cią,g dalszy nastąpi).

zioła

alnie

Wkopalni złota wSalsigne, na
Jedno z pism polskich, wychodzących
na emigracji we Francji, podaje nast. ciekawy reportaż z kopalni złota, w której
pracują m. in. także górnicy Polacy.
- Co? Kopalnie złota ~ Francji T
Takie pytanie postawi niejeden Czytelnik, po przeczytaniu powyższego tytułu. A jednak taka kopalnia istnieje.
Francja zajmnJe trzecie miejsce
wśród krajów europejskich, wydobywając złoto z rndy.
Wprawdzie złota nie kopie się w olbrzymich ilościach jak inne minerały, ale
w każdym raZie produkcja złota na południu Francji wynosi przeciętnie 150 kg
miesięcznie.
Złoto , ten :l:6łty metal,
tak
pożądany
przez wszystkich ludzi,
we
wszystkich czasach.
wydobywa się we Francji już od
setek lat.
W starych kronikach znajdują uczeni
wzmianki i dowody, że w niektórych departamentach na południu we Francji kopano złoto. Dziś te kopalnie są porzucone.
Pozostały po mch tylko nazwy
miejscowości, w których kopalnie te się znajdowały. Zupełnie podobnie jak było z kopaniem miedzi w polskich górach w czasach średniowiecznych. Dziś tam, gdzie
kopano miedź dla królów polskich
pozostały tylko nazwy wsi:
Miedźna, Miedzianagóra, itp. N azwy wielu wsi w niektórych departamentach na
południu Francji mają znów często swój
źródłosłów w zlocie.
W połudlllowej Francji w niektórych
rzekach z'n ajduJe się złoto w stanie rodzimym, w postaci bardzo drobnego piasku.
Złoto występuje
jednak bardzo rzadko,
wobec czego poszukiwania nie opłacają
się. Ponadto złoto występuje także w rudach arszenikowych i w pirycie.
Najwięcej
złota
występuje w rudach,
wydobywanych z ziemi w departamencie
Aude.
Na południe od Tuluzy, w odległości około 80 kilometrów znajduje się
starożytne miasto Carcassone, kt6re
przed kilku laty obchodziło dwutysiączną rocznicę swego założenia.
Miasto to jest prawdziwym muzeum
przeszłości, dając wyobrażenie o miastach

pOłudnie

energicznie czuwa nad tym, by tego pyłu było jak najmniej. Górnicy gdy wiercą
otwór na minę w skale, muszą przypiąć

we Franc

I

do wiertarki przyrząd, który zJewa ~odą J Oczywiście, wierce~ie otwor:ów w tych wa"
Tunk~ch odb~wa SIę po,,:oh, za to pył ar~
się przy wierceniu, zamienia się w bloto.
szemkowy me dostaje SH~ do płuc górnIków.
Wybrane pokłady rudy zasypuje się
skrzętnie kamieniami, sprowadzanymi do
'p odziemi za pomocą specjalnej pochylni,
zbudowanej z drugiej strony góry.
Pochylnią tą, jak nam opowiadano, zdątaj"
czasami do pracy, ci, którzy spóźnili się
nieco do zjazdu windą.
Ruda w kopalni w Salslgne Jest
bardzo bogata w różne cenne surowce.
Zawiera ona 15 do 33 procent arszeniku, 17 do 78 procent siarki, 6 do 12 procent
krzemionki, 34 do 96 procent telaza, 1 do
2 procent miedzi, 40 do 5.000 gramów srebra na tonę i
58 do 75 gram6w złota Da łoDę,
zależnie od pokładów.
Oczywiście,
te właściwym powodem
istnienia kopalni nie Jest wydobywanie
złota, lecz innych surowców, chociaż i zło
to nie jest do pogardzenia, gdyż w 1932 roku wydobyto 1.364 kg tego szlachetnego
kruszcu, a w r. 1934 wydobyto 1.542 kg złota.
'
:Wartość wydobytego złota WYDosI
około 50 milionów fr. rocznie.
Poza tym produkcja arszeniJku w Salsigne przekracza 5 tySięCy ton, srebra
3.000 kg, miedzi 2.000 kg itd.
_
Zapytywaliśmy górników, dlaczego tak
mało
stosunkowo rodzin znajduje się
wśród nich.
- Zapomniany to zakątek, to nasze
Salsigne, odpowiedziano nam. Czekamy,
skoro tylko można będzie się ruszyć i wyTrzy
ol<brzymie
kondeIl5ato,ry naj- jedziemy natychmiast, by być bliżej rodaków, i życia polskiego.
więłkszej
elektrowni
świata,
znajdującej
się
Ten wcześnie wstaje
przy
tamie
w
~ Kiedy pan wstał dzi.siaj?
Bouldee City w
;... Gdy tylko słońce zajrzało do mego
Ameryce.
pokoju.
- Tak wcześnie!
'- Wcześnie? Okno moje wy.chodzi na
zachód.

świdry i w ten sposób pył, wytwarzający

4

wnika

ztajników szpiego stwa austriackiego
Afery szpiegowskie należą do naJ CIeka wszy ch historii, z jakimi poszczególne
państwa bądź w czasie wojny, czy w czasie pokoju mają do czynienia. Podczas
wojny
śledzi się I goni za szpieg~mi,
w czasie pokoju czyni się jednak to samo, pragnąc poznać, co się dzieje w danym państwie, czy i jakie czyni się przygotowania
na czas wojny.
Długo przed
wojną światową obawiając się i spodziewając wybuchu wojny
z powodu aneksji Bośni i Hercegowiny
ze strony Rosji, kwitło szpiegostwo na
dobre w dawnej monarchii astriackiej.
Jedno z takich biur szpiegowsldch istniało
w Pradze, na którego czele stał pułk.
austriacki Alfred Redl.
Ciekawie było urządzone
to biuro
szpiegowskie,
z najnowocześnie'szą techniką
kryminalną.

Wiadomo, że do takiego biura schodzą
się nietylko
wtajemniczeni I szpiedzy własni,
ale wchodzą również osobistości, które w
takim biurze pragną się czegoś dowiedzieć, lub
Jakąś tajemnice dla siebie zdobyć.
Katdy, ktokolwiek do biura pułkowni
ka Redla wchodził, bywał - nie wiedząc
o tym - sfotografowany
tak z profilu, jak i en face.
Zdjęć -dokonywano w ten sposób, te
aparaty fotograficzne umieszczone były w
obrazach wiszących na ścianach, obsługi
wanych w pokojach pobocznych.
Mało tego!
Zdobywano nawet odciski

Na 10
Pr~e~orność

HRABINA WALEWSKA
Znakomita artystka filmowa Greta Garbo
w najnowszym s\yym obrazie pt. "Hrabibina Walewska".
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od Tuluzy, pra[ują takie górni[y-Pola(y

średniowiecznych.

. Carcassone pozostało nienaruszone, tak
Jak je zbudowali ówczesni budowniczowie.
Całe miasto opasane jest murem warownym. Do bram miasta dostać się można
po mostach zwodzonych.
Kilka kilometrów na południe od tego
miasta lety miejscowość Salsigne.
Tam kopie się owe złotodajne rndy.
Autobus wspina si ę z trudem na Czarną Górę (Montagne
Noir) w której wnę
trzach pracują setki górników i wśród
dężkiego trudu wyrywają z niej bloki rudy. Małe wagoniki linowej kolejki uwoża,
wydobytą z kopalni rudę do fabryki, gdzie
odbywa się wydzielanie jej zawartości.
Gdy autobus wspiął się na górę, wysiedliśmy przed kopalnia,. Długie domy, zbudowane z betonu przypominające nieco
swym wyglądem koszary, zastępują rozległe kolonie małych domków, jakie widuje
się zwykle obol~ kopalń na północy.
W długich tych domach, w których
przeważają kantyny, mieszkają górnicy w
większej części samotni.
Rodzin jest tutaj stosunkowo mniej.
Wśród górników, rÓŻDych narodowości znajdują się również Polacy,
których liczba nie przekracza setki.
. Z rozmów przeprowadzonych z górnikami dowiedzieliśmy się, :te
praca ich Jest bardzo ciężka
ł niezdrowa.
Pył w kopalni zawiera pewną ilość arszeniku, cenionego przez chemię, ale niezwykle zabójczego dla organizmu ludzkiego. Dlatego tez zarząd kopalni bardzo

••

lał
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palców każdego podejrzanego osobnika, a
mianowicie w ten sposób, że męzczyznę
darzono papierosami i pudełkiem zapałek. kobietę cukierkami,
podając im
do
rąk całe pudełko. udając zajęcie przy telefonie czy tym podobnie.
Oczywiście pudełlw takie bylo obsypane niewidocznym proszkiem, na którym
odciski palców pożostawały.
Nie przyjął ktoś papierosa a więc pudełka,
kobiet;:t "nie używała" cukierków
(były to więc osoby ostrożne), wówczas urzędnik biurowy został wywoływany do
drugiego pokoju. Osobnik obcy pozostawał sam, i był nietylko śledzony przez
dziury w obrazach, lecz - jeśli to był
szpieg - sięgał do rozłozonych na biurku tek i papierów. Oczywiście - gdy
chodziło

o stwIerdzeDie odcisków palców,
papiery i teki osypane były równiet.
tajemniczym proszkiem.
Otóż szefem takiego biura
w Pradze
został pułkownik Redl, odkomenderowany pa to staI)owisko z Wiednia. Rząd
austriacki upatrywał w stolicy dzisiejszej
Czechosłowacji
szczególnie ważne środo
wisko szpiegOWSkie, niedowierzając Czechom, dążącym do własnej autonomii jut
od dawna.
Pułkownik Redl
miał słutyć Austrii, był przecież austriackim oficerem,
a tymczasem sprzedawał tajemnice RoslL
Sprzedawał za drogie pieniądze.
Jak się ta tajemnica wydała?
W szpiegostwie jest naogół tak, te
szpiega, szpieguje szpieg drugi. I chociaż często brak do tego podstaw czy nawet powodów, los dziwne jakieś płata
figle, szczególnie szpiegom.

opłacił

obiady

Holendra, który otr~ymal spadek po bogatym
'Wuju

Przezorność jest szczególną cechą Holendrów. Nic też dziwnego, że rekord w
tej dziedzinie pobił pewien mieszkaniec
Amsterdamu, który, straciwszy dwukrotnie znaczny majątek i zaznawszy biedy,
pO$tapqw\ł zabezpięczyć sję na przyszłość.
Przed ńietlflwnyril. cżasem 'Holender otrzymał wiadomość o zgonie swego wuja w
Paryżu, który pozostawił mu w spadku
znaczny majątek. Przezorny Holender, na
którego tak niespodziewanie spadła łaska

s

postanowił pozostać w stolicy
i zapewnić sobie spokojny byt, conajmniej na lat 10. W restauracji Prunier opłacił na 10 lat swe posiłki Magą.zyny konfekcyjne, bieliźniane
itp. otrzymały należność za dostawy przewidziane na najbliższy okres 10 lat. W
swe.i przezo!'n?ści l;Iolender z~be.zpieczył
SQ~le gole!lle l co~zIenne strzyzeme, opłacaJąc z gory frYZjera na lat 10.

fortuny,

nadsekwańskiej

W aferze RedIa

a
miała się

historia na.
. . .
Wiedziano, te ROSJa otrzymU]~ }a~tle'
tajemnice austriackie.
Nie W1e~zlan.o
atoli, kto moze być tym, który taJemnIce Rosji wydaje.
Aż tu
w marcu 1913 roku przytrzymuje główna poczta w Wiedniu dwa
listy z szyfrą na adresie: "Bal opery 13".
Oba listy pochodziły z Eydkun6w
z pogranicza rosyjsko - niemieckiego. W.
listach były kwoty pieniężne
na 8000 i 6800 koro D
Odbiorcę listów tajemniczych,
a więc
szpiegowskich należało pOChWYcić. Miano bowiem już pewność, te są to kwoty
dla szpiega przeznaczone.
Listy z pieniędzmi leżały jednak na
poczcie do maja.
Nikt się po pieniądze nie zgłaszał.
At, 24 maja wieczorem pieniądze
odebrano. Kto był? Kto odebrał? Pościg gotowej
policji tajnej. Osobnik z
pieniędzmi pojechał
do Kawiarni "Kaiserhof". Agenci polkyjni przybyli
osobnika jednak juz w kawiarni nie było. Pojechał autem
do hotelu Klomsera.
Przed kwadransem przybył do hotelu
pułkownik RedL
Agenci wystraszyli się. Pułkownik
Redl? Pomyłka! Znaleziono jednak w
aucie, którym jechał osobnik z pieniędzmi z poczty do kawiarni.
pochewkę szarą od scyzoryka.
Urzędnicy znają
tę pochewkę.
Pokazują ją pułkownikowi,
pytając,
czy on
to zgubił? Pułkownik zbladł. Wie - że
sprawa jego stoi źle, od podejrzenia się
nie wywinie. Istotnie, nastąpiły dalsze
śledztwa,
dochodzenia, wobec przełozo
nych sztabu generalnego Pułkownik Redl, na usługach Rosji.
Szpieg mający służyć Austrii, na usługach
wrogiego
mocarstwa.
Musi
umJ'Zeć!
Jak?
Skazany przez rządy
austriackie? Skandal!
Pułkownik
cesarski! To niemożliwe I
Oświadcza
mu generał: Pan musi
umrzeć!
Za 24 godziny będą nekrologi
w gazetach. pułkownik Redl umarł nagle
wskutek nieszczęśliwego wypadkuł
.1 istotnie ukazały się następnego
dma w największych pismach wiedeń
skich tałobne ogłoszenia, o nagłym zgonie zasłużonego, dzielnego C. K. pułkow
nika Alfreda Redla.
Pułkownik Redl - odebrał sobie ży
cie celnym wystrzałem z rewolweru. Ciekawe i niezwykle są niektóre afery
szpiegowsJ[iel
stępująco:

l

