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Trzech kolejarzy zabitych na miejscu - 5 pasażerów torpedy odwieziono w stanie beznadziejnym do szpitala • Wśród
rannych znajduje się dyrektor "Wspólnoty Interesów" płk. Karol Piasecki - Lżej rannych zostało 20 osób M. i. ranni są wiceminister Hose, dyrektor departamentu górniczo-hutniczego, generalny dyrektor Polskiej Konwencji
Węglowej, oraz wiele osób z przemysłu śląskiego - .lak odbywała się akcja ratownicza - Urzędowy komunikat

ciężko

Cz ę s to c h owa (Tel. wł.) W Wie.l- przednia torpedy przeznaczona jest Społeczna z Częstochowy, mimo to ocalał ksią.dz, nieustalonego dotą.d na,.
ki Czwartek przed południem na stacji nla niepalą.cych. Zdaniem ofiar kata- została odrzucona.
wiska, który niezwłocznie pospieszył
lwI. Rudniki pod Częstochową. wydarzy- strofy, przez to, że nie było tam palą.
rannym z pomocą. i niósł konają.cym
Znalazł się
~a się poważna katastrofa kolejowa.
ostatnią. pociechę religijną·
cych, uniknięto wybuchu gazów nafZdążają.ca do Warszawy
z Katowic towych, ulatniają.cych się z rozbitej
j eden człowiek ofiarny
6 osób zabitych
luxtorpeda na skutek mylnego skiero- cy,s terny.
Na stacji Rudniki brak było, co
wania na niewłaściwy tor, wpadła caW katastrofie poniosło śmierć 0szczególnie
należy podkreślić,
podłym rozpędem ha znajdują.cy się
na Ranni zdani byli na własny los rQcznej apteczki, a ranni pozbaWieni gółem sześć osób, pięciu jest ci~żko
tym torze pociąg towarowy. MaszyniPod rozbitą. torpedą. i wśród pogię pierwszej pomocy nie mogli nawet 0- rannych, a 20 odniosło lżejsze obraże
sta torpedy dopiero w ostatniej chwili
rda. Zginęły następują.ce O'soby: Wactrzymać wody, której się dopominali,
tego
żelastwa znalazło się kilkudziezmniejszył jej szybkość, gdyż skutkiem
ław Lubiński, pomocnik roaszynistr;
choć mieszkanie zawiadowcy stacji
sięciu pasażeI'ów, którzy przez z górą
śnieżycy pole widzenia było znacznie
motorniczy luxtorpedy Grochowski;
mieści się w samym budynku stacyjgodzinę pozbawieni byli pomocy, miograniczone. Torpeda została strzapomocnik motorniczego Iglicki, konnym.
Duże rozgoryczenie wywołał
mo
że na stacji Rudniki znajdowało
skana i trzej kolej arze obsługi ponieśli
l'(hvnież fakt, że kIedy pasażerowie duktor pocią.gu towarowego Ostromec.się kilkunastu czekających na pociąg
śmierć na miejscu. 5 pasażerów odzRluierz-aU :r.e swej trony ezwać dla ki i ślus . . . rz ze stacji Warszaw&pasażerów, w tym znaczna ilość kole·
niosło tak ciężkie rany, że zgon ich sposiebie pomoc lekarską. telefonicznie, Wschdnia Świątkowski.
jany.
Nieliczna
obsada
stacyjna
bydziewany jest w szpitalu. Wśród nich
zażądano opłaty za telefon,
Dopiero
ła zajęta
czynnościami
służbowymi.
Nazwiska rannych
znajduje się dyrektor "Wspólnoty Inir.tel'wencja właściciela pobliskiego
W
tych
warunkach
ranni
zdani
byli
teresów" płk Karol Piasecki, który ma
wapiennika,
który w zrozumieniu
Ciężko ranni są. kierownik pocią.gu
na
własny los.
Sami
więc zorganizorozbitą. czaszkę i połamane nogi.
wali między sobą pomoc, Przytomni ciężkiej sytuacji zgodził się pokryć motorowego August Grzelak; płk. Kai lżej ranni, względnie ci, którzy wy- ·wszystkie wydatki z tego tytułu, zro- rol Piasecki, dyrektor "Wspólnoty In3 zabitych - 20 rannych
szli z tego wypadku bez szwanku, mu- biła swoje. On te~ ofiarował niektó- tH'esów'" Aleksander Wolberg z Czę
20 pasażerów odniosło lżejsze rany, sieli się wyczołgiwać spod pogiętego rym ofiarom katastrofy gościnę oraz stochowy, Mieczysław Konarski, Stanisław Krysicki dyrektor banku z
posiłek.
!Żelastwa.
wśród nich wicemin. przemysłu i hanCz~stochowy i H-letni J óz.ef Dzie.siaCiężko
ranni
dlu Rose oraz dyrektor departamentu
W godzinę po katastrofie
Wagon ratowniCZY, który pozostał czek oraz dyrektor Ciszewski ze Spół
górniczo - hutniczego Czesław Peche,
ki Hohenlohe. Lżej ranni są. m. i. ara także generalny dyrektor Polskiej
Dopiero w godzinę po katastrofie na miejscu, przeją.ł ciężko rannych i tyści teatru katowickiego S~anisław
Konwencji Węglowej p. Trybulski i przybył na miejsce z Częstochowy wa- kkko rannych pasażerów, inni lekko ska i Czajkowski, główny mspektor
prezes Unii Przemysłowców Ciszewski gon ratowniczy i dwa wagony pasa- runni skorzystali z pocię.gu pośpiesz pO'licji woj. ślą.skiego Żółtaszek, prz~
i wiele innych osób z przemysłu ślą żerskie, \V których znajdowała się po- nego zdą.żającego z Warszawy do Ka- mysłowiec Jelen oraz inż. Gadomski.
skiego.
Ucja sądowo-lekarska, z prokuratO- towi~ który zatrzymał się na stacji
Na miejsce katastrofy przybyła na- rem Są.du Okręgowego i dwoma sę- Rudniki i o godzinie 11,45 wrócili do
Tragiczna śmierć
tychmiast komisja są.dowo - śledcza, dziami z Częstochowy. Rozpoczęto e- I{atowic: gdzie udali się pod opiekę
motorniczego torpedy
która rozpoczęła swoje urzędowanie. nergiczną akcję ratowniczą.. Okazało lekarską. Pociąg ratowniczy zaś dopieMotorniczy Grocholski z Warsza~ię jednak, że wagon ratowniczy był ro ~o g?~z. 12 wrócił do ~zęstochowy,
Torpeda została strzasliana
Lardzo prymitywnie urzą.dzony, wsku- gdZie clęzko rannych umleszczono w wy usilował wyskoczyć w ostatniej
chwili z luxtorpedy, jednak bezskuKa t o w i c e (Tel. wI.) Wielka ka- tek czego opieka nad rannymi, a szpitalu.
tecznie. \V tym samym momencie
tastrofa luxtorpedy nr. 205 na stacji zwłaszcza ciężko rannym,i, była. nieCudem uratowany ksiądz
bowiem strasznie rozdarty, z rozbitą.
. .
..
.
Rudniki pod Częstochową wydarzyła dostateczna. Pomoc, ktorą. zaOflar?v/ała
telefonicznie
Ubezpieczaima
Sposrod pasazerow cudem memal głową., zawisł ponad torami w klesię w odległości 20 metrów od zwrot8zczach strzaskanej torpedy.
nicy, na bocznym torze, na który skie.Ciężko ranny 14-letni Dziesiaczek
irowano torpedę. S tał tam pocią.g toma strzaskaną. nogę przez zderzak,
warowy, którego ostatni wagon-cyktóry w chwili zderzenia oder~ał się
sterna wypełniony był ropą.. Maszyni),Płomyczka"
od pocią.gu towarowego, przeleCiał odsta torpedy nie mógł przewidzieć, że
ległość 50 metrów i runął na chłopca,
zostanie na ten tor skierowany. J eoczekują.cego na peronie na prZYJazd
chał jednakże ze zmniejszoną. szybkoojca.
ścią., a to tylko dlatego, że mijał staUrzędowy komunikat
cję.
Szybkość
torpedy wystarczyła
War
s z a wa (P AT). Dnia 25 marjoonak, aby rozbić wagon-cysternę i
ca rb. o godz. 8 mi~. 5 pocią.g m~toro
wbić się w nią. swoim przodem. Cała
wy nr. 206, zdą.ża]ący z KatOWIC do
karoseria zosta.ła zupełnie strzaskana,
Warszawy, na stacji RUdnik,i koło
podobnie jak i przód torpedy. Tylko
Częstochowy najechał na komec postalowej konstrukcji tej ostatniej zaciągu towarowego 272.
Z. powodu
wdzięczać naJeży, że nie wszyscy paśnieżnej burzy blokada stacyjna była
sażerowie zginęli.
uszkodzona.
Sama torpeda została niemal zuMotorniczy był uprzedzony rozka::
pełnie roruzgotana.
O sile zderzenia
zem szczególnym, wydanym na StaC,ll
świaKiczy,
że ciężka stalowa konCzęstochowa, o nieczynnej blokadZIe
strukcja jest, całkowicie pogięta. Cię
.stacyjnej.
v,arowi masywu torpedy zawdzięczać
Według tymczasowych danyc~, ka.'też należy, że nie wyskoczyła ona w
tastrofa nastą.piła na skutek mewł.a
'chwili zderzenia z szyn i nie potoczyściwego nastawienia zwrotnicy na sta'ła się na są.siedni budynek stacyjny.
cji Rudniki.
.
'Vtenczas rozmiary katastrofy musiaW katastrofie ponieśli śmierć trzeJ
łyby być olbrzymie,
pracownicy kolejowi, tj. moto::niczy
Grochowski, pomocnik motormczego
Uniknięto wybuchu gazów
Iglicki i konduktor pociągu towaroyv~
go Ostromecki. Poza tym został ClęZ
Zwraca uwagę fakt, że naJWIęcej
kO' ranny kierownik pocią.gu motoroucierpieli pasażerowie siedzą.cy z lewego.
wej strony, podczas gdy siedzą.cy po
Z podróżnych zostało ciężko ranprawej odnieśli tylko lżejsze obraże Pod wpływem znakomicie zbolszewiz mem walczą.ce'j "sanacji", czerwone
l'vch 5 osób, a 20 osób odniosło lżej.gady rozwijają. si'ę świetnie wśród ślą.skich kominów, .
nia. Podnieść też należy, że część
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ORĘDOWNIK,

'Sfrona '2

ratowniczy ' z

saoata, anta 27 marca

Numer

11'131

,

'Ił

sze obrażenia. Pociąg
pomocą lekarskI} przybył z Cz-ęstocho- ~
wy.
, Na miej,s ce katastr.ofy wyjechała
Na prowokacyjny wniosek Sowiet6w odpowied~q Wiochy
komisja śledcza. .
i Nie'mcy
Warszawa (PAT). Ministerstwo
I\.omunikacji podaje, że w katastrofie . L o, l:t d Yn. (Tel. wł.) Na posiedzeAmbasador włoski Grandi oświad
kolejowej pod Rudnikami z obsługi niu . Komitetu Nieinterwencji ambasa- czył, że nota sowiecka otrzyma od rzą.
zapasowej pocięgu motorowego ponie- dor sowiecki Majski zgłosił wniosek du włoskiego należytą odpowiedź. Staśli śmierć: LubillSki Wacław - pomocnik maszynisty i Świą.tkowski Tade- o wysłanie komisji śledczej do Hiszpa- nowisko amb. Grandiego poparł ambausz - nieetaŁowy ślu s arz ze stacji ni. Głównym zadaniem tej komsji by- sador niemiecki von Ribbentrop, któłoby , ustalenie liczby ochotników wło
ry notę sowiecką nazwał pełną hipovVarszawa-wschoclnia.
skich, biorących udział w wojnie do- kryzji.
Ciężko rannymi są poza kierowniIdem pociągu motorowego Augustem mowej.
Grzelakiem, następujące osoby: płk.
Piasecki !{arol Wolberg Aleksander z
Częstochowy,
Konarski Mieczysław z
Częstochowy,
Stanisław Krysicl{i dyrektor banku z Częstochowy oraz Entu~jastyc~ne powita'nie Pal~t adriatycki na widowni
H-letni Józef Dziesiaczek.
B i a ł o gr ó d. (Tel. w1.) W czwar-I ster handlu dr \Vrbanicz; burmistrz
teko godz. 9:30 :a~o przybył do Biało~ stolicy i inni. Hr. Ciano zabawi w Bia,grodu . włoskl mllllster spraw zagra- łogrodzie w czwartek i piątek.
W kołach berlińskich wizycie mi. War s z a w a. (Tel. wł.). Premier nicznych Ciano, Na przyjęcie włoskiego goś~ia cale miasto udekorowano nlstra Ciano przywiązują duże znaczeSkładkowski wyjechał z \Varszawy na
ekres świąteczny . . Premiera zastępuje fla?"aml. Przybyw.ającego ministra wi- ne. Prasa rummlska wyraża nadzieję,
ta.h na. ~worcu 'premier Stojadino- że ewentualne dojście do skutku pakwicepręmier Kwiatkowski.
(w)
W1CZ,
Il'llnJf'lter WOjny generał Maricz, tu adriatyckiego nie of'lłabi Małej Enminister komunikacji dr Spaho, mini- tenty.

Zatargi włonie Komitetu Nieinterwencji
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Kłuje lu - Kłuje tam
Kto sobie te pierwsze
oznaki zapamięta
posłucha dobrej rady
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Zkroniki politycznej

Nowa willa pani Simpson

R z y m. (PAT). Agencja Stefani
donosi, że przedstawiciel pani Simpson wynajął dla niej wspaniałą willę,
noszącą nazwę "ViIla Rosa", położoną
nad brzegami jeziora Como. Pani
Simpson zamieszkać ma w tej willi
pod koniec kwietnia lub w początku
maja.

Ost'r~e~enie

JoLin.

Pr~e'myslu

i

O

b'l"anilowyoh
sIu i handlu Komisja Cen
Przemysłowych.

Belgii

Echa blokady

w

o

kreślające konieczność

dostawy

Wybuch bomb.y

samolocie

Artykułów

Ostatnio Ministerstwo Przemysłu i
Handlu wystosowało pismo do karteli
i zrzeszeń branżowych oraz organiza.
cyj samorządu gospodarczego, pod-

o

Niemcy
broni do

(en

i Handlu pocl adrese'm karteli

aT~e8~eń

PAT donosi z vVarszawy:
neutralność
VV związku z ogólnę, poprawą koL o n d y n (Tel. wł.) Na ostatnim niunktury daje się zauważyć od pewposiedzeniu gabinetu omawiano spra- nego czasu tendencja zwyżki cen nlewę rokowań z Belgią..
Dyslmtowano których artykułów. Zjawisko to w Qmożliwość ogłoszenia
ws'p ólnego o- becnym stadium naszego rozwoju gospodarczego może spowod'ować niepoświadczenia angielskQ - francuslciego,
żądane skutki dla ogólnego życia ekodotyczą.cego neutralności Belgii.
nomicznego kraju. Dlatego też rząd
wkroczył na drogę
przeciwdziałania
zwiększają
zwyżce cen i
zdecydowanej walki z
wszelkimi <?bjawatni spekulacji. Akcja
Bułgarii
rządu w tej dziedzinie polega na nadB u k a l' e s z t (Tel. wI.) Dziennik zorowaniu ruchu cen oraz zapobiegab,Capitala" donosi, że Niemcy zwięk niu i niedopuszczeniu do nieuzasad!Szyły dostawy broni dQ Bułgarii.
O- nionych zwyżek. W tym celu m. i. postatnio .statek niemiecki "Samos" wy- wołana została przy ministrze przemyłaoował w porcie bułgarskim Burgas
ę ~ kadrę samolotów myślh"skicb. dwa
sam<l].oty bombardujące, kilka lJateł')'j
W
dział 75 mm, '4 baterie haubic 150 mm,
~ baterie przeciwlotnicze i 3 baterie
Tokio. (PAT). Na lotnisku Tad ział ciężki ch.
teyama. w czasie lotu próbnego wielkiego samolotu do bombardowania nastąpił wybuch bomby.
Samolot obję"
ty płomieniami spadł na ziemię. SzeWar s z a w a. (Tel. wł.) Komisja ściu ludzi załogi poniosło śmierć, a podyscyplinarna, wyłoniQna PQ hlokadzie
uniwersyteckiej, wydała orzeczenie, na zostałych sześeiu jest ciężko rannych.
iktórego mocy student Jan Barallski
śmierć
płomieniach
został relegowany z Uni~ersyteiu WarsząwskiegQ na zawsze, Edward ZagierNo~y iork (PAT): W NeW JeISki - na trzy lata, Witold Zborowski
na dwa lata, a Zygmunt Stermillski rey gwa.łtowny pożar zniszczył cały
ąom ~eszkalny.
7 osób zginęło w
li. Stanisław Kopeć - na rok.
U studenta Zborowskiego, który był płomieni-acb, a. 3 zaginęły bez wieści.
w Berezie, prz-eprowadzono rewizj'ę,
trwającą lY. godziny. Tak samo dolwnano rewizji w mieszkaniu publicysty
j malarza Jana Bajkowskiego.
(w)
o

zwyżką

Walka z nieuspr wiedU\viona

I

Trzęsienie

ziemi w K.allfornii

L o n d y n. {Tel. wł.). Jak don~zę,
z Nowego Jorku, w godzina.ch porannych czwartku, kilka miast Kalifornii
zostało nawiedzonyc):l prjlez trzęsienie
ziemi. Ognisko trzęsienia ziemi leży
prawdopodobnie w Imperial Valley, 100
km tła wsc):lód od San Diego, W Los
Angeles, Santa Moniea, Pasarleni.e i
innych miastach, wystraszeni miesz·
kańcy wypadli na ulice, jednak według dotychczasowych
danych, trzę
sienie ziemi - które trwałQ jeden i pół
minuty - nie wyrządziło większych
szkód.
.
li'

i

39833/4

Burza na M. śródziemnym

B e r l i n. (Tel. wł.) . . Jak dQnosi
NBl z Londynu, w czasiie wielkiej burzy, jaka szalała wczoraj w zachodniej części Morza Śródziemnego, trzy,
krążowniki
floty angielskiej: "Dispatch", "Arethusa" i "Pen~lope" zosta,ły tak mocno uszkodzone, że musiały;
zawrócić celem naprawy do Malty.

Skazanie przemytnika

G d Y n i a. (Tel. wł.). Przed gdyn..
skim Sądem Okręgowym toczył się
proces Żyda Jakóba Szpigelmana, któ.
ry w lutym usiłował przewieźć przez
granicę 50 funtów angielskich oraz 200
dólarów amerykaIlskich. Sąd skazał
żydowskiego przemytnika na 10 mi e..
sięcy więzienia, 4000 zł grzywny oraz
konfiskatę tych walut.
(p)

Echa rezygnacji radnych
narodowych z Pabianic

przeciwdziała

nia zwyżce cen artykułów przemysło
wych. W wypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej zwyżki cen wyci;}gane będą. jak naj dalej idące kOQ.sekwencje. W stosunku do zwyżek cen
arty kułów kartelowych
już przeprowadzonych, Ministerstwo Przemysłu i
Handlu zastrzega sobie stwierdzenie
czy zostały one ustabilizowane na po~
ziomie gospodarczo uR1)}'awiedliwionym.

ukt zaufania
wyrabiany w kraju.

P a b i a n i c e, 25. 3. W dniu wczorajszym, tj. w następnym dniu złoże
nia mandatów przez radnych Klubu
Narodowego poszczególni radni naro,.
dQwi mimo rezygnacji otrzymali we-zwanie na zwołane w trybie przyśpie
szonym w myśl par. 7 pkt. 2 reguła..
minu Rady Miejskiej posiedzenie, któfiO się ma odbyć w Wielki Czwartek o
godz. 21 (9 wieczorem). Na wezwaniu
zastrzeżono, że w myśl 'Par. 12 pkt. 1
regulaminu obrad Rady Miejskiej
członkowie RadY, którzy na posiedze.
nie bez podania. pOWodów nie przYbę
dą., podlegają karze od 3 do 25 zł.
Radni narodowi, podtrzymują.c w
całości SWQją. uzasadnioną rezygnację,
wezmą w posiedzeniu udziału, a
całą sprawę z
podaniem powodów
swej rezygnacji skierują do właści
wych władz.

nie

Zaznaczyć trzeba,
ie w ostatnim
czasie niektórzy członkowie :Rady kil ..
kakrotnie udziału w posiedzeniach nie
brali, za co nie wymierzono im żadnej
grzywny. Powyższy rygor zastosowa..
ny zosal po raz pierwszy.
$
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Po zabójstwie na ulicach Krakowa

Aresztowania

w i I n o.

'tV

Wilnie

a~i[a ra I OJ owitlft mania i!m

(Tel. wł.) W ciągu środy
- Wypuszczono na wolność wielu aresztowanych z powodu wybuchu petardy na
zcbral1iu Stronnictwa Nar<ldowego.
Wieczorem po godz. 20 w drzwiach
'd omu lekarza dentysty Feldsteina na
Swojego serdecznego przyjaciela, który mu pomagał przy studiach, posądzał o oczeruja""
Il"ogu ul. Wileńskiej i Poznańskiej wynie go przed profesoralni i winił go za ·złe wyniki swoich studiów
Jmchła znów petarda, wskutek czego
:wypadly szYby oraz popękały ściany
Kra k ó w. (Tel. wl.) Krak.ów żyje minami wóyt. owicz miał radzić przYja-1 kilka razy telefonował do WóywwLw przylegającym sldepie. Z tego po- jeszeze pod wrażeniem strasznej tra- cielowi, ażeby na dalsze studia prze- cza, chcę,c się z nim zobaczyć, We-.
.
dług twierdzeń brata zabitego, rodzi..
WQdu' ol~oło pólnocyaresztowano po- gedii, jaka rozegrała się w środę w niósł się do LW0wa.
nownie zwolnionych studentów z pre- samym śródmieściu. Ofiarą jej, jal{
Jak wynika z rozmów, przeprowa- na Jego nie zauwa~yła jakichlwlw~ek
zesem Bratniej Pomocy Świeżewskim wiadomo, padł młody lekarz krakow- dzonych z k.olegami zapójcy i zabite- r,!eporoz~mień między ?QU kQlegami.
na czel-e. Ranny Naborowski był prze- ski dr Eustachy Wóytowicz (Zacisze go, Góra był osobniklem patologicz- 1elefonUJąc do Wóytowlcza, pt;o.sil Q
5łucbany przez sędzi"gQ śledczego.
14), zabity przez adsolwenta medycy- nym, zdradzającym dutą pobudliwość spotkanie się na aulicy Pad.e rewsldego.
nerwową, psychicznie opanowany ma- do~ą~ przybył n. 10 minut przed l!'"
ny, Stanisława Górę.
nią prześ ladowczą.. Mianowicie zabój- nlowlonYrn tennmem. Co było treŚCIą,
hiszpańskiej
Bezpośrednio po wypadku trudno
ca uroił sobie że \Vóvtowicz zdawał rozmowy Góry :z dr Wóytowiczem nie
było
odtworzyć
przebieg
krwawego
M a d ryt. (PAT.) W środę opuści
dla tego ~zybiw eĘ'zaminy, ponieważ . można. .ustalić, gdyż odbywała się Qn.a
ła Madryt druga partia, złożona z 40 zajścia, jak i zorientować się, co potrafił wyrobić sobie odpowiedniebez ŚWIadków.
pchnęło
zabój
cę
do
~bpodni.
Obecnie
opób, które schronily się w posel stwie
stosunki,
jego
zaś
(Górę)
oczerniał
PQczątkowo utrzym.ywała się wę;r..
polskim. D z ięki ułatwieniom władz okazuje się, że dr Wóytowicz uczę· przed profes oromi, 0}10wiadając o nim sja, jakoby zabójstwo krakowakie
hiszpailskich w \Valencji, osoby te szczał na studia lekarskie wraz z Gó- zmyślone fa.kty. Mania ta nie OPUŚcl- miało tło polityczne. Opierała się ona.
wsiadly na statek ho1enderski "Ajax" rą ,że razem z nim. mieszkał w Domu ła go lJawet flo w.yjeździe do Lwowa. na tym, że śp. 'iVóytowicz był RusiAkademicldm oraz, że obaj raze)..l1
i udaly się 'lo" drogę do Marsylii.
M a d r y t. (PAT.) Rada Obrony Ma- przygotowywali się do egzaminów, W rozl1.lOwach z koiegami wyrażał się n~l~l i poch.odził z .l\Iał?polski wsch~d
drytu wydala l~omunikat, że na fron- Zdolniejszy W óytowicz sl$.ończyl stu. l'ó\vnież, iż Wóytowicz wY!iyła na nie- mej. Uwazano WlęC, ze pa,dłon ofla.
f.il1on.imy do władz uniwersytetu rą. ~yroku ,D. f!. W. Bliższe doc40cie Guadalajary rZQ.dowe eskadry lot- dia wcześnie.!. podczas gdy Góra nie go
dz-ema obal)}y Jednak tą tezę, która
nicze ostrzeliwały pozycje powstall- mógł w terminie zdać egzaminów. O- IwowsldeO'o.
Jak słychać Góra posądzał o. to ga- cboć~y .dla!~go nie. ma żadne~o uzaców koło miejscowości Cogollor i Hon- statnio Góra mieszkał przez pewien
tanares. Wzdłuż drogj do Aragon i w czas we Lwowe, ską.d przyjechał w mQ również swoją, bliższą rodzin-ę, a sadmema, lZ. GÓ~'a Jest Pol~k!em uro-·
zwłaszcza Wllę i teściową. Wmówił dzonym na ZIemI kl'akowskleJ,
okolicach Henales wojska rz~dowe dniu 20 bm. do I(ra.kowa,
poza tym w siebie, że żona i teściowa
Przebywający w więzieniu
śled
mają. do zanotowania osiągni<;lcia tak'Vóytowiez odnosił się do s,'/ego chcą, go Qtruć oraz, że teściowa pod- czym św. Michała, Stanisław G6ra
tyczne mimo silnego oporu ze strony
kolrgi nirzw~rkle serdecznie i przy- burza przeciwko niemu żonę, inspiru- załamał się psychicznie. Utrzymuje
p.ow-stańców.
Komunikat głosi dalej, że ostrzeli- chylnie, pomagaJąc mu w czasie stu- j,'j.c ją, że Góra - po zdaniu egzami- cią.gle, że dr \Vóytowicz prze.śladował
wanie Madrytu i Guad::tlajary przez diów. Gdy studia UkOllczył, a Góra po- ~ó':' - porzuci ją ze względu na to, go na każdym kroku, nie może jednak
,
poprzeć swego twierdzenia żadnymi
samoloty wyrządziJo powQ~i1e .szkody został jeszc~e na ławie uniwersytec- ze .lest brzydka.
Po przyjeździe do !{rakowa, Góra faktami
k!ej i nie mógł sobie dać rady z egzaludno ś ci cywilnej.
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Wyrok w procesie

Proszek do pieczywa

..LW

spółdzielni

Główny macher "sp6Icl~ielc~!/" ska~Ull!l na ~ i pól r0!iu.wi~
~iell;'(} pO~Qs"nli (hl'aj nit 1 'ł'ok OJ'a~ na -:I: 'łłuesutce Wt.ę#teHłt.l
P o z n a 11, 25. 3. - Jak JUŻ na ła- jeździli po całe) Polsce i uprawiali omach "Orędownika'" i.nformowaliśmy, szukal'lczy werbunek. Spółdzielnia poprzed Sądem Okr('go\Yym "~i POZl1an'u szkodowała szereg osób, wbrew obiettoczył siQ przez szereg dni proces prze- nicom nie udzieliła prawie żadnej poci"'ko człollkom zarzadu 08zukallczej l życzki.
spółdzielni ,,\Yzajcmność ' , "Fortuna"
Główny kierownik tej spółdzielni
i Zachodni Bank Spól<1zielczy_
"dyrektor" NO'ń'~c~i z.osta.l skazany na
Spóldzicl ne te jako cel posta\\-iły półtora roku wlęzlellla l utratę pusobie niE'sienie pomocy kreclyto\\'ycl1 blicznych praw na przecią.g lat trzech.
szerokim rzeszom niezumożlle i ludno- Sąd p1"Z~' jął, że on z oszukallczej dziaści, \\" prak tyce zaś \yy luclzal.\ od nich
łalności robił sobi.e
podstawę
bytu.
udziały i składki, które w calości szły
Drugi bohater procesu, .Marcin Stanina pokryCie poborów dyrel,toró\\'. Kie- sławski, został skazany na 1 rok wię
rownicy spółdzielni rozpQtali olbrzy- . zienia, Józef Stern na 4 miesiące wię
mią. klamli\\ą, propaganci<:. w której
zenia z zawieszeniem wykonania k~ry
niezgodnie z prawdą, t\\· ienizi I i o \\'iel- na przeciąg lat t.rzech. PozostalI 0kich kapitałach agllalot'ó\v, l~tórzy skarżeni zostali uniewinnieni.
(k)
Z dniem 5 kwietnia ukażą <;ię w Niemczech znaczki z podobizną Hitlera.

MuszkatenbUit
za kaucją zwolniony
War s z a w a. (Tel. wł.). W śro
zwolniony został z więzienia śled
czego za kaucją 5 tysięcy złotych dr
Muszkatenblit. Wyjechał on natychmiast do Otwocka na kurację. (w)
dę

Zginęli

podczas burzy

Królewiec. (PAT) Czterech rybaków kłajpedzkich, którzy udali się
na połów na otwarte morze, zginęło bez
śladu. Niewątpliwie zatonęli podczas
szalejącej w tym czasie na Bałtyku burzy.
l\1orze wyrzuciło na brzeg szczątki
łodzi, należącej do zaginionych rybaków.

, Ciąg

Burzliwe posiedzenie
przemvsk~ei Radv Mieiskiei
Komp'ł'oJnitacja ""(ulue{IO Blu'ely
nych soc jalistyc~nyc I' -

P r z e m y ś l, 25. 3. W ubiegly
wtorek odbyło się posiedzenie \Rady
Miejskiej, na ktÓl'ym doszło do trzykrotnych utarczek słownych między
narodowcami a ~ocjal-żydo-"sanacją"·
N a poczQ tku posiedzen ia radny narodowy, mgr Bilan zapytal p!·zew.odniczącego,
czy pra\\clą jest, iż radny
"s-anacyjny" Burda złożył w woje\\ ództwie protest przeciwko nazwaniu
jednej z ulic Przemyśla ulicą. Bryga-

-

piszą

N;el'JOU'a~ne występy rad-

JJAfera flagQu)a"

diera MąCZYllskiego, bohaterskiego 0Lr<l 11 c y Lwo,,,a.
Kiedy
prezydent
Chrzan<l\Vski odpowiedział, że województwo nie uwzględniło
protestu
Burdy, radny Bilan oświadczył, iż
rudny Burda, jako organizator w 1918
ruku rad robotnicz<l-żolnierskich, nie
ma moralnego prawa dyskutowania o
l \'ch rzeczach.
." Drugą sprawą bylo porozumienie
!>{)cjalistów z Żydami, dzięki czemu na

dzikich gęsi

się

"Uczniowie oczekiwali wY'lOkich gości
ustawieni w szpaler na korytarzu. Jeden
r; uczniów wyglosił krótkie przemówienie
w języku francuskim (dlaczego nie
także w polskim? przyp. red.), a jedna.
li: uczennic wręczyła obu pp. ministrom
kwiaty. Następnie wszy·s cy przeszli do
świetlicy gimnazjalnej, przybranej jak
"Dilo" pisze - "ukraińBkimi iztandarami
(proporamy) i kilimami". Chór uczniowski
przy akompaniamencie orkiestry odśpie
wal U!\\'Ul' "Ch61' kuzal:ów" i kilka pil-śni
ludowych. 1'0 tym krótkim pl'ugl'alllie wysocy go!Ście opuścili zakład i udali się
do szkoły im_ Szaszkewicza, gdzie pobyt
ich i przyjęcie miało taki am mniej wię
cej przebieg, jak w gimnazjum. W obu za·
kładach min. Ś\\'iętosła\\"ski żegnal się z
mlodzieża, w języku ruskim:'
Opinia polska dowiaduje się o tym

wszystkim z wielkim zdumielliem. Czy
p. minister Święto_lawski czasem nie
przesadził
w
swej
upnejmości
zwracając
się
jako polski minister
cświaty do młodzieży ruskiej z słowa
mi pożegnania po rusku? Czy nie zrozumie się tego jako dowodu ~łabości
zamiast zamierzonej przychylności?
Czy można sobie wreszcie wyobrazić, np. w Niemczech, by tam minister
oświaty zwrócił się do młodzieży jakiejś mniejszości narodowej w jej 1'0ilzimym języku?

Trzecia sprawa dotyczyła tzw. ,,afery flagowej". Prezydent Chrzanow~ki ogłosił swego czasu,
iż
\yszyscy
właściciele nieruchomości nabyć mU4
szą flagi w "sanacyjnej" Legii Inwalidów, za którą - jak się okazało stał zwyczajny Żyd.
Zarządzenie to
wywolało w mieście słuszne ob~rze
Ide. J:\a interpelację radne-~o BIlana
prezydent Chrzanow~ki oświadczył, iż
rzeCZYWiście został wprowadzony '!'
błąd i nie myśli swego zarządzema
pod trzymywać.

R a d o m, 25. 3. \V dniu wczoraj.i
szym przed miejscowym sądem okrę
gowym miała się odbyć rozprawa karna przeciwko znanej komunistce-Ży
dówce Chany Ruchli Gotlib, oskarżo
nej o działalność antypaństwową·
Oskarżona na rozprawie
się
nie
zjawiła. \Vedług zeznall wywiadowcy
urz'ędu śledczego, świadka Parzucha,
oskarżona komunistka zbiegła do Hiszpanii, ofiarowując tam swe usługi
jako sanitariuszka "czerwonej"' armii.
Rozprawa została odroczona.

Paragraf aryjski w zrzeszeniach młodych prawników
L w ów, 25. 3. W dniach ZO-22 bm;
we Lwowie ogólnopolski
Zjazd Delegatów Związku Zrzeszeń
Młodych Prawników R. P.
Związek
ten grupuje 19 zrzeszell aplikantów
adwokackich, asesorów i aplikantów
sądOWYCh i
notarialnych, zorganizo\vanych w obrębie Sądów Apelacyjnych. Związek liczy około 4.000 człon.
ków.
Z uchwał zjazdu należy podkreślić
~zczególnie dwie: pierwsza z ni.ch p<>Ieca poszczególnym zrzeszen iom zmien:ć statuty w ciągu roku tak, ażeby
członkami zrze~zeń mogli
być
tylko
Polacy i inni obywatele polscy chrześcijanie, druga poleca Radzie Związ
ku opracować odpowiednią zmianę w
statucie Związku, do którego odtąd
będą. mogły należeć
trlko te zrzeszenia, które u siobie zaprowadzą paragraf aryjski.
Obie te uchwały przeszły jednomyślnie w obecnoici rlel('gata
Mini8terstwa Spra,viedliwości.

po rusku

Ostatnim etapem wizyty rumuńskie- .
go ministra oświaty p. Angelescu w
Polsce brł Lwów, dokąd gość rumuń
ski prz~-był w towarzystwie ministra
Świętoslawskiego. Razem ministrowie
~wiedzili kliniki uniwersyteckie, dwa
gimnazja i dwie szkoły powszechne.
Zaszczytu tego dostąpiło państwowe
gimnaz.ium żeIlskie im. Król. Jadwigi
i pallstwowe gimnazjum męskie z ję
zykiem wykładowym ruskim. Tak samo idealnie podzieliły się zainteresowania wysokich gości między szkoły
powszechne: zwiedzono polską szkołę
męską im. Marii Magdaleny i ruską.
szkołę męską im. Markijana SzaszkeWicza.
"Diło" podaje dokładny opis pobytu
obu pp. ministrów w ruskim gimnazjum przy ul. Sapiehy:

Związku Miast Polskich nie p<>jechał radny narodowiec.
Radn~ Bi·
lan złożył oświadczenie, w ktorym
wykazał pel'fidiQ socjalistów, zabiera·
jący nie do nich należący mandat.

Zjazd

odbył się

inni

Minister żegna

Pg 2,; 22415-8,159/6{l

Komunistka z Radomia
zbiegła do Hiszpanii

p u c k. (PAT) Nad brzegami Helu
l Rozewia zaobsen"'owano wielki ciąg
dzikich g~si, które lecialy tuż przed
zachodem slollca, trzymając się linii
brzegowej Helu i kierował)' się ku Prusom Wschodnim.
Ciąg trwał
z mał~'n1i przerwami
trzy kwadranse. Niektóre klucze liczyły po 30 sztuk gęsi. Ciąg odbywał się
na wysokości okolo 100 metrów, budząc
ogólne zainteresowanie.

Co

niezawodny!

W!IIfliii!u "'

W dniu 22. bm. zostal ukończony kurs malarzy i lakierników przy Cechu ~li
iitrzów Chrze;cijan :\falarzy i Lakiernikó w w Łodzi. Kurs ten trwa! trzy mie.>iące
i zgromadził około 3:) uczee-tników, był subsydiowany przez Łódzka, Izbę Rzemieślnicza,.
Kierownictwo kursu spoczy walo w rękach art. kam. JanOWSkiego.
'Vykładowcami b~' li pp.
zczuro\\"l,ki, Pro cel jun .. Pan i"zewski, Fulcz)llski i bracia Borkowscy. Na zdję ciu uczeetnicy kUl"6ll.
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WKłobucku W ciągu trzech lat powstało 45 nowych placówek polskich, w Przystajni
13 placówek - Wobu miejscowościach znalazło pracę i chleb 314 Polaków
W dalszym ciągu naszej ankiety omówimy wyniki akcji odżydzeniowej
w dwóch miasteczkach powiatu czę
stochowskiego Kłobucku i Przystajni.
\V obu tych miasteczkach akcja ta
rozpoczęła
się
z chwilą. założenia
Stronnictwa Narodowego, które miało
specjalnie ciężkie zadanie z racji olbrzymiego zażydzenia tych miast,
\V Klobucku w ciągu ostatnich
trzech lat powstało 45 nowych polskich placówek. Są. to: 23 sklepy spożywcze,
2 sklepy z manufakturą., 1
sklep galanteryjny, 1 wytwórnia cholewek, 1 sklep żelaza, 3 piekarnie oraz
14 straganów stałych.
Z nowopowstałych placówek utnymuje się razem 265 osób.
W t~rm samym czasie ubyło 15 placówek żydowskich, a 7 znajduje się w
stanie likwidacji, to znaczy, że Żrdzi

pl'ze:<tali handlować, locz jeszcze nie
wyprowadzili się Z miasta. Razem
więc zlikwidowano w
J(lobucku 22
placówki żydowskie. Prócz tego wyparto również 8 Żydów z handlu domokrążnego.

Kłobucko więc może poszczycić się

nielada sukcesem. Założyło ł5 placówek chrzeŚCijańskich, przy których
pracę i ch leb znalazło 265 osób oraz
zlikwidowało 30 placówek żydowskich.

*

Tak samo duży sukces odniosło
Stronnictwo Narodowe w Przystajni,
gdyż mimo bardzo niesprzyjających
warunków udało się tu założyć 13
polskich placówek.
Są. to: 1 piekarnia, 3 sklepy galanteryjne, 1 masarnia i 8 straganów stałych.

\Vlaścicielami

nowych placó\yek jest

ludność miejscowa.
Utrzymuje się z
nich 49 osób.
\V omawianym okresie stan żydow
skiego posiadania zmniejszył się o
dwa sklep)' galanteryjne, 1 stragan z
łokciówką i 4 domokrążców.
Razem
zlikwidowano w Prz~- stajni 7 żydow
skich placówek handlOWYCh. Właści
ciele ich wogóle opuścili miasto.
Na specjalne podkreślenie w obu
tych miejsco,,"ościach zasługuje fakt,
iż wszyscy Żydzi, których zmuszono
do likwidacji placówek, opuścili wogóle miasto. Dowodzi to, że społeczeń
stwo miejscowe sprawę niebezpieczeń
stwa żydowskiego traktuje bardzo poważne, oraz że ze stanowiska narodowego nie ustąpi. Oby wszędzie walkę
z żydowskim zalewem prowadzono tak
sku teczn ie L..

f!!trona ,
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Liturgia W. Tygodnia

Wielki Piątek
Wielki Piątek jest poświęcony wspomnieniom śmie! ci Chrystusa Pana, dlatego
wszystkie nahozeństwa tego dnia są bardzo smutne. I{ośció/ a szczególnie wielki
ołtarz. pozbawiony ozd6b .luż od siedmiu
tygodni, w dniu tym jest jeszcze bardziej
opuszczony. Przypomina zburzona, Jerozolimę, która, opłakiwał Jeremiasz. Kapłan,
przyodziany w czarny ornat, po wyjściu
z zakrystii z ministrantami podchodzi do
obnażonego l pozbawionego światła ołta
rza. Pada przed nim na twarz i tak przez
chwiJę Jeży.
tym czabie ministranci nakrywają ołtarz obrusem. Kapłan powsŁa,
je, zbliża się do ołtarza i odczytuje dwie
lekcje. Mówią one o powolaniu pogan, o
ich zmartwydnvstaniu z Chrystusem, O
niestałości Żydów i o ",;arunkach, którym
powinien . odpowiadać baranek pascha1ny,
Jako figura zabitego w dniu tym niepokalanego Baranka, gdyż ma on stać si~ pokarmem i opieką dla wiernych. Potem
jest czytana pasja według św. Jana,
świadka męki, który oddaje jej szczegóły
z wielkim UCZUCIem. Czytania te żywo stawiaja, nam przed oczy ofiarę, którą spełnił
dla nas dnia tego Chrystus. Katda z ośmiu
modlitw, które następują po odczytaniu
pasji, jest poprzedzona jakby krótką na-

'V

u1).ą,

wyjaśl1lajQ,ca

potrzebę

następującej

Do nabycia w własnych sklepach:

potym modlitwy. Modlitwy są następują
ce: za I{ościół. papieża, biskupów, katechumenów, za świat, hereLyl,ów, Żydów i
pogan. Modlitwy te podkreślają najwyższą
miłość ChJ7StuSa, który umarł za wszystkich ludzi, obecnie zaś ustami Kośoiołą.
modli się za wszystkich, nawet najbar-dziej zatwardziałych. Po modlitwach bła
galnych kapłan bierze z ołtarza osłonięty
krzyż, obraca się Z nim do ludzi i, odkrywaja,c go po\"olI, trzy razy śpiewa coraz
wyższym głosem:
"Oto drzewo Krzyia"
(Ecce lignum Crucis). Śpiewacy dodają:
"Na którym zbawienie świata zawisło" wszyscy zaś razem kOllCZą: "Pójdźmy, pokłońmy się". Wszyscy upada.ją na kolana,
a kapłan niesie krz~'ż obrócony figura. P.
Jezusa do ludu, i kładzie na przygotowane l'Ia podłodze miejsce; zdejmuje obuwIe,
trzy razy przyklęka, następnie całuje
krzyż. Podobnie czynią inni duchowni, a
następnie odb) wa adorację lud.
Gdy kOllczy się adoraCja krzyża, zapalają świece na ołtarzu, kapłan zaś w milczeniu do ciemnicy, zabiera Hostię BW. i
przenosi ją procesionalnie do ołtarza przy
śpiewie hymnu ("Vexilia Regis"). Kapłan
kładzie
Przen. Sakrament na ołtarzu,
wlewa do },ielicha wino i wodę, umywa
palce. mówi Orate Iratres i natychmiast
rozpoczyna Komuni~ ŚW., mówi więc Pater noster, pOdnosi prawą ręką Hostię nad
patena. by IlldZlC widzieli; potem ją dzieli,
jak zwykle, r,a trzy części, średnią. opuszcza do kielicha z niekonsekrowanym wlnem, mówi jedną tylko ostatnia, modlitwę
przed KomuniEl św. "Domine, non sum dlgnug" I uderza się w piersi. Następnie spotywa Przen. Snkramerlt pod postacią chleba i wypija winno omywa kielich i palce,
nie mówi komunii i nie kończy modlitw
mszalnych. Wkłada pozostałą Hostię do
monstrancji. okrywa ją przejrzystym białym welonem i ze śpiewem "Odszedł Pasterz" procesjonalnie udaje się do przygotowanego Grobu. Ta.m na przygotowanym
troniA wystawia. Przenajśw. Sakrament na.
widok publiczny, odmawia cichO nieszpory i odchodzi w milczeniu.

Ł6dź, Piołrkow.ka
Udź, Piotrkowska
Udt, Płottkowaka
11 .0161

WIELKI

Od decyzji tej odwołał się skazany
do tutejszego Sądu Okręgowego, który
wydał analogiczny wyrok a nadto skazał oskarżoneg.o
na ponoszenie kosztów postępowania. Bronił adwokat
FelI ze Sanoka. Od wyroku zapowiedział oskarżony kasację.

L

PIĄTEK

Ile kosztował teatr lwowski

KRZYŻOWĄ DROGĄ ••.

L w ó w, 25. S. W ubiegły wtorek,
przy współudziale radnych wszystkich
klubów, odbyło się posiedzenie miejskiej komisji teatralnej, na którym
wiceprezydent Wieryński oświadczy,
iż suma ofiar miasta na sam teatr dramatyczny, bez opery i operetki, sięgała
kwoty pół miliona złotych rocznie. Mimo to dyrektor Horzyca, który jako poseł BB często wyjeżdżał ze Lwowa, niedostatecznie wywiązywał się ze swojego zadania.
W dyskusji najgoręcej stawali w 0bronie p. Horzycy Żydzi i socjaliści.
Ostat~cznie uchwalono rozpisać kon..
kurs na dzierżawę teatru we Lwowie.
Dzierżawca nie będzie płacił
miastu
czynszu, lecz ponad to otrzyma 270 tysięcy złotych subwencji na dramat, 10
tysięcy złotych na urządzenie gościn
nych występów operowych, oraz do
dyspozycji gmach Teatru Wielkiego i

Idę

za Tobą Przewodnikiem - Panem
mowa Twoja wydaje się twarda. ..
gdy mi iść każesz śladami kra " 'emi
po Twej modlitwie w boleści ogrodzieIdę za Tobą w spiekocie i chło dp;ie
- lecz - jakie Clęsto upadam na ziemi~
jak "robak nądzny i pospólstwa wzgarda"
- i zdaje mi się, że JUŻ nie powstanę...

choć

Dłoń mnie Twa wtenczas lltoś nie pOO,MSi
- a ja - ucieczki. .. ulegam pokusie
i swe przysięgi najżarliwsze d epeę ...
Jednak powracam zdaleka czy z bliska i krzyż swój biorę - do sercĄ przyciskam
i fiat - pokornie u stóp Twoich szc>pcę...
A Ty mnie wiedziesz znów daloj Chrystusi.
bo nie odtrq.casz tego ~ kto Ci~ prosi.

Lecz na Golgocie błysk tracę nadziei
i jak ska~aniee ~l'zeklęty się tu łam gdy patrzeć musz-ę na. Twoje konanie!
...Eli, Eloi Iamma. sabacbta.n1. ..
- jak mi 2l ściśniętej dobywa lię krta.ni:
czemute~ czemu opu~cił m.iO Panie?

o

bone Jesu mi-serere me!
secundum magnam misericordiam Tuam.

Surowa kara za wykroczenie
przeciw ustawie leśnej

złotycll.

posiadaniu władz śledczych, które
dochodzenie.
W rezultacie Sq.d Grodzki, po rozvoznaniu sprawy, uniewinnił 13rennera stwierdzając, że oskarżenie nie j~t
poparte żadnymi dowodami.

prowadzą

F

s a n o k, 25. 3. - BerI Ringel, wlat1ciciel majątku Uh erce, zamieszkały
w PrzemYŚlu, skazany został w drodze administracyjnej przez starostwo
powiatowe w Lesku, za. niezalesienia
swych zrębów leśnych w Uhercach
mimo nakazów władzy administracyjnej - na grzywnę w kwocie 22.720

. orkiestrę·

--HANKA.

Nieporządki
Oskar~ony

L ó d ź, 25. 3.

wgimn. im. Revmonta
nauc4ly ciel

Sądzie Grodzkim
nieco dzienna rozprawa przeciw nauczycielowi gimnazjum im. Reymonta, Aleksjuszowi
Brennerowi. Brenner został w listopadzie ubiegłego roku oskarżony o przywłaszczenie sumy 104 złote, pobranej
od uczniów na pomoce szkolne,
Na. rozprawie świadkowi~, dyrektor
gimnazjum Kaczyński i kierownik
szkoły
prywatno. powszeehnej Niedźwiedzki orat inni stwierdzili, że na-

w

ułłie'WlnKiołły

uctY"eielom wypłacono należno~eł ~ 1
do S-miesięcznym opóźnieniem, mimo
że od uczniów wymagano zapłaty z góry najvófniej do 5 każdego miesiąca,
i że oskarżenie wpłynęło dopiero wtedy, gdy przeciw prezesowi zarządu
Hofmanowi skierowana została skarga do prokuratora o przywłaszczenie.
Prezos Hofman stwIerdził, że listy wypłat nauczycielskich znajdują się w

W

ŁOdzi odbyła się

Trzy ofiary sprzeczki :"
K a t o w i c' e. (AJS) W lmielinie
na tle niesnasek rodzinnych doszło do
wielkiej sprzeczki w rodzinie kolejarza
Jerzego Gruszki w trakcie której roznamiętniony zastrzelił swoje dzieci 10 i 15-letniego syna.. po czym sam wystrzałem w skrotl pozbawił się życia.
Na miejsce krwawego dramatu
przybyła komisja
sądowo-lekarska z
prokuratorem Horodeckim z Katowic.

Umarł

król Kwiek

War s z a w a. (pAT.) Wczoraj rano zmarł w szpitalu w Warszawe Ma~
teusz Kwiek, baron cygański i wódz
narodu cygallskiego.
Jak wiadomo Mateusz Kwiek podczas sprzeczki rodzinnej przez ni&ostrożność postrzelił się niefortunnie.
W stanie ciężkim pogotowie lekarskie
zabrało go do szpitala, gdzie życie za..kończył.

Banda,
która
zawodowo
Aresztowanie niebezpiecznego mordercy

truła ~udzi

Pr~wódca bandy, b. ~olnier~ rosyjski, ~a pieniątl~e, ~ebł'ane ~ tJ'ueicielstwa kupił sob ie kilkanaście m6ł'U gnuttu
i sklep spo;jywc~y

TV Kra.1wwie policja schwyttda mordercę i podpalac~a.
w chwili, gdy ~jawil się u adwokata celem, om,ówienia
obrony swego p,.~yjaciela
Kra k ó w, 25. 3. - Przy ul. Grodzkiej 49 władze P. P. aresztowały niehezpiecznego przestępcę z Krzeszowic
Stanisława Habera, karanego
już za
zabójstwo leśniczego i poszukiwanego
od dłuższego czasu za podpalenie i
szereg kradzieży. Poszukiwania za opryszkiem okazały się bezowocne.
Haber z kilku zasadzek zdołał ujść.
W ub. poniedziałek opryszek przyjechał do Krakowa i zgłosił się u jednego z adwokatów krakowskich we wspomnianej realności, by mógł tam omówić warunki 'Obrony dla swego kolegi.

11
71
292-

R a d o m, %5. 3. Jak ju~ donosili~
śmy, na polecenie prol\.uratora s1fdu
okręgowego w Radomiu arcs~towano
i osadzono w miejscowym więzi&niu

Ponieważ Haber nie przyprowadził Z~
sobą pewnych świadków, polecono mu

zjawić się u adwokata.
Wiadomość o ponownym jego przy·
jeździe dostała się do policji, to też na
miejsce do !{rakowa udali l!ię poste-

Antoniego Stępnia i MaJiannę Fryzę.
oni do bandy trUCiCielskiej,
1< tóra. działała na. terenie powi~tu ił
żecktegó i otruła kilkanaście GSób.
runkowi z Krzeszowic i wraz z posteObecnie dowiadujemy się nowych
runkowym z III komisariatu w Kra.- szczegół~. Główną. rolę w aferze tru~
kowie urzą.dzi1i zasadzkę.
cicielskiej odgrywał Iwan Polciajew,
Dom zo~tał otoczony przez pOlicję były żołnierz armii rosyjskiej, który
i z ehwilę. kiedy Haber wSl:edł do bra- w czasie wielkiej wOjny zbiegł z niemy, został aresztowany. Bezpośred- woli austriackiej i pozostał w Polsce.
nio po aresztowaniu odstawion~ Habe-! Dotychczasowe śledztwo wyjawniło,
ra dQ Krzeszowic,.
ż;e Polcia.jew pr7JY pomocy Antoniego

powtórnie

Należą.

I

Stępnia

i MMianny Fryzalotruł kil.
osób. Polclajew trudnił siO
zawodowo truciem ludl,i, pobierają.c
od zaintere,sowanych wynagrodzenie
kanaście

pieniężne.

Bestialski morderca kupił sobie nawet za pienil]idze, pochodzq.ce z truci.
~ielstwa, kilkanaście mórg gruntu I
~klep spożyW<:zy. W związku z ujawnieniem nowych szczegółów w tel
sprawie aresztowano kilka podejrza.nych osób. Proces, który odbędzie si~
w Radomiu, budzi ogromne z.aintere.sowanie wśród miojscowego społe ...
czeństwa.
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rą kotkę widziałam przed chwill',l. w ogrodzie, a Miluś i Szaruś

2, Laubert-Kulak~11.

W lelka pr~ygoda Danusi

w pokoju,
- Napewno Czarnusia!
biadała kucharka, Dam ja
tej koci r " jak ją teraz złapię!

sI}

Gon~.cą

jej

wodą ją obleję,

połamię, skórę

z niej

(Bajeczkłl świqteczna.)

kości.
zedrę!

Biadając i narzekając zabrała się do sprzątania ruin, do

jakich jej ulubienica doprowadziła śpiżarnię_

A Czarnusia, nie wiedząc nawet, jakie gromy sypią się na
jej głowę, uciekała przed siebie,
jak szalona,
'B ez tchu przebiegła cały ogród; przez dziurę w plocie wydóstała się na ulicę, biegła dalej, nie oglądając się za siebie,

/

Zdawało się

jej, że słyszy ciągle
krzyk kucharki, paliły ją jeszcze oczy, gnał ją. przed siebie
strach i ból.
(Ciąg

dalszy

nastąpi.'

Em INACZHOW
(dialog dla starszych dzieci - geografia i filatelistyka)
krajami, czy weJurek: Ale wuju, kiedy ja je
zaraz odłożę, przeCież nie mogę
dług treści znaczków, wymiana
zostawić
tak rozgrzebanych,
znaczków,
giełdy
znaczków,
muszę
je najpierw poskładać,
znaczenie ząbków, - znaczki
Zresztą ja już zadania pokoń
ostemplowane i nieostemplowaczyłem, A[e wie wuj co?
ne, historia stempla, fałszer
W,: No co?
Q'.Ta znaczków, teczka do duJ,: Dziś Janek przyniósł do
plikat.: N, dziwactwa w filatelistyce,)
klasy nowy album, Wuju, co to
za album, wuj nie ma pojęcia,
Osoby: \Vuj i Jurek
W,: Przecież lepszy niż twój
chyba nie jest?
Wuj: No, już, już - odłóż
l,: Wie wuj, trudno powiete znaczki - ciągle znaczki i
dzieć, czy jest lepszy czy gorznaczki od pewnego czasu
świata poza nimi nie widzisz,
szy - jest zupełnie inny - zupełnie,
Ten nie dostateczny stopień moW.: Jakto innyJJ
że si~ fatalnie odbić na. ••
(Czy

Przed ś-więtami Danka ma14
pisaneCTJki malowała,
Jednej dała płaszczyk zloty
(wiele miała z niq roboty),
drugq w modry płaszcz przybrała,
trzecia srebrem skrzy się cal4,
cswarta w kratki,
(ok/llZ rzadki),
piąta w gronJki
(krzywe tros::Dkę).
Wreszcie były już gotowe
pisaneczki kolorowe,
A wtem" _ gwałtu! co się dzieje?
- Danka omal że nie mdleje; Pęka pierwsza pisaneczka,
%: trwogą patrzy panieneczka: pęka jajko drugie, trzecie
i cóż ' dzieje się, czy wiecie?
Z jaj skorupka wnet odpada co za dziwna defilada? Wyszły z nich kurczątka żywe,
ale całkiem osoblilOe:
jedno złote, niewidziane,
drugie lO modry puch przybrane,
trzecie kurczę srebrne cale,
(kiwa główką Da,n ka mala),

c.:warte w kratki
(okaz rzadki),
piąte w groszki
krzywe troszkę ..•
Ta.k. skończone niespodzianie
wielkanocne malowanie!. _•

wklejać

l,: No tak, wuj wie, jaki ja
Taki zwyczajny, z nadrukowanymi znaczkami, każdy
znaczek ma swoje miejsce, to
jest nudne, zupełnie jakby każ
dy miał swoją szufladkę - wie
wuj?
dostałem,

W,: A ty byś chciał co? Że
by je wklejać jak groch z kapustą? Ja wiem, ty zawsze lubiłeś ~ nieporządek,

l.: •• ,Zaraz

nięporzlidek.

Ale

niech wuj sam powie, czy nie
jest lepiej jeżeli się ma wolną
rękę przy wklejaniu znaczków,
Janek po prostu wkleja znaczki
działami.

\V,: A co to znów za nowy;
sposób?
l,: A tak, - na jednej karcie albumu wkleja się tylko widoki gór, n, p, Kilimandżaro w Afryce \Vschodniej, a obok
'Himalaje oglądane z Indyj. ia ,
I
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Wszystkich znaczków jest

około

W.: Ależ to jest bałagan Wszystkie kraj-e się pomieszaję..
J.: Czemu? - po tym można
same rzeki: Nil z fellahami w
śmiesznych
niezdarnych barkach, Amazonkę, szeroką., że nie
widać drugiego brzegu, a nad
nią. ogromne niebieskie motyle,
wielkości gołębia ...
W.: Ee, to jest niedobry system. Poważny zbieracz zawsze
wkleja znaczki według krajów,
z których pochodzę.. N o, POwiedz, Jurku, gdy będzi-esz
wklejał według obrazków, skąd
możesz
wiedzieć,
czy masz
wsZystkie znaczki?
J.: Ależ wuju, przecież wszystkich ja i tak nigdy nie będę
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tysięcy.

wariowały.

1.: Wuju, a czemu wuj powiada, że lepiej jest wklejać krajami?
W.: Widzisz chłopcze, znaczki danego kraju przedstawiaję.
w obrazach jego historię i geografię, pokazują nam jego roŚliny i zwi-erzęta. To jest jakby
malutka, najmniejsza na świe
cie encyklopedia ilustrowana.
leżeli
wkleisz każdy znaczek
osobno - wówczas album bę
dzie tylko zbiorem obrazków
- bez. ż~dnego głębszego znaczenia.
J.: A rozumiem, to jest tak,
jak bym np. namalował dzikiego słonia
afrykańskiego
na
wśród

skał

powidłami,

....

wędzoną

słoninę

W.: Skę.d ty to wiesz'!
1.: Co, tego wuj nie wiedział '!
Podobno król angielski ma
wszystkie, i dużo dubletó,v. Nawet jeden chłopak z Poznania
napisał do niego list, Czy by się
nie zgodził na wymianę.
W.: Co też wam przychodzi
do głowy!
l.: O, i żeby wuj wiedział,
przyszło
pismo od s-ekretarża.
osobistego w pałacu Buckingham, że król angielski znaczków z zasady nie wymienia.
W.: Rzeczywiście wielka szkoda.
W.: Też was się trzymają. pomysły . .. zupełnie chłopaki po-

śniegu

słodkimi

9ł

północnej

Norwegii - albo wieloryba na
tle mostu Kierbedzia.
W.: O właśnie, każda rzecz
musi mieć swoje tło, inaczej
ogro'mnie traci.
J.: Wuju, a ta wartość znaczkówl któl'a jest podana w kata-

,surowe kotlety, przygotowane na obiad, masło, owinięte w przeźroczysty papier"
Objadła się już nie na żarty,
a jeszcze szukała, jeszcze wę
szyła. Nie tyle szkody uczyniło
jej obżarstwo, bo przecież mała
ko~ka nie może zjeść zbyt dużo;
najgorszy był nieporządek, jaki
zaprowadziła w śpiżarni.
I to
było ugryzione, i to napoczęte.
Papiery, owijające zapasy, poszarpane, resztki śmietanki rozlane, to rozsypane, tamto rozrzucone. I ciągle jeszcze szperała, ciągle szukała, czy nie znajdzie nowego jakiego smakoły
ku. Póty, krę::iła się po półce,
przewracała wszystko na drodze,
aż
rozsypała
mielony
pi-eprz, który stał w małym pudełku. 'Vsadziła weń pyszczek;
chcąc zbadać, jak pachnie ten
tajemniczy proszek; pOCiągnęła
mocno nosem. I wtedy stało się
coś przerażającego. Pieprz dostał się do nosa i do oczu; a
może nie wiecie,
że
mielony
pieprz piecze strasznie. Czarnusia oszalała poprostu z bólu.
Pierwszą. jej m~'ślą było: uciekać od tego bólu. Skoczyła do
drzwi. Ale drzwi zamknięte. Zaczęła piszczeć,

skakać,

rzucać

we wszystkie strony: na pół
kę i z powrotem na ziemię; jak
szalona, jak nieprzytomna, nic
nie widząc, a czując tylko ostre
pieczenie w nosie i w oczach.
Straszne rzeczy działy się w
śpiżarni. Torby, woreczki, garnki, słoje, leciało wszystko z półek. Mąka, kasza, ryż rozsypywały się na podłogę i na biednę.
Czarnusię. Tłuldy się słoje, a
ich zawartość wylewała się na
półki. Czarnusia oślepiona pl"zez
się

ból, ogłuszona przez trzask tłu.
czonych słoi, nie wiedziała juz
zupełnie, co się z nią. dziej~
Polepiona konfiturami, obsypana mąką, wyglądała, jak nieboskie stworzenie.
Kucharka, przerażona hała
sem, dochodzącym ze śpiżarni,
pobiegła do drzwi,
aby zobaczyć, co się tam za dziwy dzieją· Stanęła jak wryta.
Śpiżar
nia, wyglądała, jak po nagłym
trzęsieniu ziemi.
Czarnusia, mimo oślepienia,
dojrzała jednak światło, które
wpadło do śpiżarni przez otwarte drzwi. \Vielkim susem skoczyła w tę stronę z najwyższej
półki, prosto... na głowę kucharki. Przerażona kobieta, nie
wiedząc, co to za potwór rzUca
się na nią, jak długa runęła na
podłogę, głośno wzywaję.c pomocy. Zbiegli się mieszkańcy
całego domu. Podnieśli kucharkę i wspólnie z nią. zaczęli oglądać
smutne
rumowiska,
przeraźliwy widok, jaki przedstawiała w tej chwili śpiżarnia.
- To napewno koty! - wyraził
przypuszczenie jPden z
panów.
- To chyba tylko C7""·'"""''1.1
- powiedziała pani - J.io lłLa..
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Kalendarz rzym.·kal.
Marzec:
Piąlek: Jana p., Olimp!!
P" Tekli, W. Pil\tek
S9.bota: Jana Damasc.,
\V. Sobota
Kalendarz dow:a6skł
Pllłtek: Wi~cy.... ła wa
Sobota: ŚWiętobója
Slońca: wschód 5.4..'3
zachód 18,15
Długość dnIa 12 g. 32 min.
Xslężyca: wschód 18.10. zachód 5,01
Faza: 1 dzień przed pełUlą
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N~CNE

DytURY APTEK:

Noc,. dzi&lejszej dytul'uj~ nastel'ująee Ilptekl
Kahanego \:trdl - LilDanowskiego 80 Traw·
NowOlDiejska 15. RozenblulDa (1;yd) - Śr/Sd·
miejska !ll. Bartoszewskiego - PiQtrkowdtl 93.
CzytIskiego - Rokicitlska SS. Zakrze.wsklei'O
- Kątns 54. Sinleckiej - P.zgowska 59.
Tcatly l kina nieczynne.

KOMUNIKATY
. Z Polskiego Tow. KraJoznawczego. W
dniu 26. bm. (Wielki Piątek) t>ekreta.rlat
i świetlica Towarzy.stwa nie ~d~ czynne. W sobot~, dnia 3 kwietnia rb., o godz,
20,30 odb~dzie się tradycyjne "JaJko Wielkanocne" dla członków i wprowadzonych
gości. Szczegóły w nas.tępny:rn" komunikaeie. Z okaz.fi zbliżających się śv.iąt urząd Oddziału s'kłacja sWJ1n czlonkCłffi
najIepsze życzenia. świąteczne,

KRONIKA

KOŚCIELNA

Nabożeństwo w kaledrze.
Ceremonie
Wielko-Pią<tkmve rozpocmą się o godz. 9.
W Wiel'ką Sobotę natomias-t na.bożeństwo

o godz. 6 rano odprawi pro-b0'3zCZ katedry, ks. klłdlOnik Jan Cesarz;.
Rezurekcję odprawi o godz. 8 wieczorem w Wielką Sobotę J. Eksc. ks. biskulP
sufraPiMl dr Kazimierz Tomczak. Kazanie
wygłooi Jego Ekscelencja ks. biskup ordynariusz Włodzimierz Jasiński.
W Dzień Zmartwychwstania Patiskie~o uroczystą auml! celebrować będzie NaJdostojniejszy Pasterz JegO EkscelenCja.
ksiądz bislwp Włodzimierz Jasiń!łki. Kazane podczas sumy wypowie Jef/:O Ekscelencija ksiądz biskup dr Kazimierz Tomczak,

KRONIKA MIEJSCOWA

nSI.bat Mater" w Katedrze. W Wi,lką
27 bm. o gtodz. 17,00 Ka1.edralny Chór Sumowy pod dyr. prof. B.
UlaJSsa, wykona "Stabat Mater" Rossiniego.
Partie sol()we odśpiewają pp.: L. Guzowska. (60pran), J. Gawrońska (alt), K,
Szubko (tenor) i H. Penczak (bas).
P. C. K. dla żołnierzy w szpitalach
WOjskowych. Dorocznym zwyczajem oddział ŁódZlki POlskiego Czerwonego Knyża zaofiarował
dla wszystkich chorych
żolnieJ'ZY na $wi~ta Wielkanocne paczki
ze Słodyczami, zaWierające iW gr czekolady j karmelki. Panie z Sekcji Opieki
nad Stpitalarni złotą tolnierzom życzenia
świąteczne w imieniu społećz:eństwą. łódz
kie~o, ąajl!:c tym dowód dba.łości 6polecz:eństwa. o swych obrońców.
Dla najbiedniejszych dz1ecL Z Okazji
Świa,t Wielkanocnych Komisja. Oddziało
wa Kół MłoJziety P. C. K. w Lodzi rozdała pac71ki najbiedniejszym dzieciom 19tu s2Jkól powszechnych. Dzieci otrzymały:
109 koszulek (dziewczęcych i chłopięcych)
102 chusteczki d<l nooa, 24 ręozniki, 17 par
reform, 11 pulowerów wełn., 6 szalików,
38 par rę-kawiczE'k. 13 par pońCZOCh oraz
179 mtr. flaneli kOlorowej i białego płótna
na bieliznę i s\llkieneczki.
Sobotę tj. dnia

Z ;.tYCIA ORGANIZACYJ

Z tycia P. C. X. Odbyło się w Łodzi
pierwsze posiedzenie nowo wy!)ranej Rady Okręgo'...·cj PolSkiego
Cterwonego
Krzyża. Po powitaniu obecnych przez
prezesa zarządu O'kr~gu Łód,z,kiego P. C.
K. p. Z. Fiedlera. nastąpił wybór prezydium zebrania w osobach: p. d-ra B. Salaka, naczelnika wojew{ dzkiego Wydziału Zdrowia jako przewodniczącego oraz
prof. d-ra
Tomaszewicza i d-ra 1.1.
Rudnickiego.
Stosownie
do porządku
dziennt'go odczytane zost·ały sprawozdania z d·ział.alno'Ści okręgu oraz Komisji
Okręgowej Kół Młodzieży za r. 1936. tlalej
spra wozdanie kasowe oraz bil.a.ru; Okr~gu
za r. 193G. ja,k równiet sprawozdanie OkN:gowej Komisji Re,,"izyjnc.j za r. 19313. Po
krótkiej dyskus,ii Rada Okręgowa przyjęła.
powy1Ższe sprawozdania.
W dalszym cią
gu Rada Okręgowa uchwaliła 'Przedło~o
ny preliminarz budżetowy Okręgu na r.
1937 oraz program prac Okręgu na r. 1937.
Kast~'Pnie dokonano wyboru członk6w nowego zarzą.du Okrll'gu oraz członków Okrę
gowej Komisji Rewizyjnej i ich zastępców,

'V.

KRON I K A GOSPODARCZA
Przetarq:' Izba Przomysłowo - Handl<nva w Łodzi podaje do wiadomości, że
Dyrekcja Okręogowa Kolei Palistwowych w
Poznaniu ogłosiła przetargi nieograniczone na dostawę następu,ią.cych materiałów:
1. blachy miedzianej, mosiętnej, 2. blachy

Prenumerata
Or-dOWDJ·ka
"'"

On~DOWNJK,

8oliota, dnia 'Z7 mo.rt'1l 1987

cynkoweJ, stalowej i ocynkowanej, 3. farby suchej. ł. papieru szmerglowego, nasJ:kolnego i płótna szmerglowego, 5. tkaniny lnianej, 6. olektro - instalacyjnych i
izolacyjnych materiałów do prądu eta.łego,
części
do aparatów i urządzell teletechnicznych, 7. szczeliwa konounego. grafitowego i klingerytu, 8. odlewów stalowych
i Ill6znic stalo'YTch.
Otwarcie tych pn.:etarg6w odb~dz!e się
w dniach: 1. 2 kwietnia 1937 r., 2. 2 kwietnia 1937 r., 3.2 kwietnia 10:57 r~ 4. 9 kwietnia 1937 r., 5. 9 kwietnia 1937 r., 6. 9
kwietnia 1937 r .. 7. 20 kwiotnia 1937 r. 8.
M kwietnia. BliższyCh szczegółów zainteresowanym udzieli biuro Izby w godzinach urzędowych (2315/37).
ŚWIATA PRACY
cyfry. W<lj. Biuro Fundustu Pracy w Łodzi pOdaje poni,tej ilość
osób pOi!zu·kuJ(\cych pracy. zarejestrowanych do dnia 20 marca rb. na terenie wojewMzŁwa łódzkiego: Ł6dt, powiat łódzki
i łęczycki 48 m, Kalisz ,powia t koliski,
kol6ki, konil'Js.ki, turecki iwieluński 6800,
Pabianice. ,Jowiat łaski i sierądzki 6643,
Piotrków Tryb. i powia.t piotrkowski 3353,
Radomsko i powiat radomszczański 1742,
Tomaszów Mat. i pawia t brzetiliski 6540,
raze.m 7400l.
Jeazcze echa mroz6w l nieopalania sal
fabrycznych. W czasio mrozów, jakie mia·
ły miejsce w lutym rb. w wielu fabrykach
nastę'Powa-ły postoje, poniewat fabryka n·
ci (oczywiście sami Żydzi) nie opalali sal
fabrycznych i robotnicy nie mogli pracować. Jeden ~ takich epor6w o zapłatę za
POoStój wynikły z winy fabrY'kantów trwał
do tej porv w fabryce Wajsa i Jochlmowioz& (Południowa 50). Ostatecznie wo·
bec fltanowczej postawy robotników na
konferenCji u inspektora Pracy fabryka nci zgodzili liSię wyplacić nieco zmniejszone
zapłaty za postói 120 robotnikom i zatarg
zlikwidowano. (x)
Umowę podpisuJą, ale honorować Dle
myślą. Przed kiJoku zaledwie dniami podpieana została urnowa dla przemysłu 1'011.
czoszniczego okra,głe maszyny. Podpisa·
nis umowy poprzedził dlutszv straik. Mi·
mo podQisania umowy obecnie w fabryce
Adlera (Gdańska 108) wybuchł ponownie
zatarg, bowiem firma nie chce honoro""ać
umowy ~biorowej i ZaBtrzegła. te zamknie fabrykę. o ile robotnicy będa, doma~ali się stosowania urnowy.
Inspektor
Pracy zwołał na 25. bm. konferencj~. celem z.likwidowania powlHale~o zatargu.
Robotnicy przemysłn drzewnego doma.
gają się unormowania płac.
Związki zawodowe robotników przemy~łu drzev.-uego
podj~ly akcj~ o unormowanie warunków
pracy. plac i zawarcia ,iednolitej umowy
zbiorowej. Akcja obe,imuje zarówno tartaki. jak i wytwórnie klejonek (dykt) orąz
iąne fabryki przetwórcze drzewne
Żada
ma robotników idą po linii ~odziwego uregulowania płac. które w niektórych fabrykach są niewspólmiernie n:skie. alb,)wiem
wynoszą na pełnoletniego robotnika po 25
groszy za godzinę. szczególnie w tydow·
akich w~"twórniach mniejozych. co oczy·
wiście ze wzgl~dów konkurencyjnych powoduje zmniejszania zarobków we wszystkich ionvch za·kładach. W 6prawie tej
wyetosowane zOOltały odpowiednie wnioski
pod adre.. elll przemysłu t rozpoczęte ma·
ją być rokowanja.
O umowę dla pracownik6w umysło
wych. Równocześnie z akcj(\ majstrów
fabrycznych u umowę zblorowl\ obecnie
związki zawodowe praccwników umyslo·
wych zatrudnionych \V przemyśle włókien
niczym wystąpiły z akcja, o zawarcie zbio·
rowej umowy i unormowanie warunków
pracy i piae, tym bardziej. że ostatnio na
porządku
dziennym jest zatrudnianie
pracowników w dowolnej ilości godzin
(aż do wykończenia roboty). tudzież obnitanie płac według uznania pracodawców.
W sprawie tei mają być podj~te rokowania. (x)
PrzedstawicIele Wlmy ładą do War.
szawy. Na f;kutek intC'rweneji Zwi~zku
Majstrów Fabrycznych w dniu wczorajsr.ym zostali zaproszeni na konferencję
do Ministerstwa OplC'ld Społecznej w
'Warszawie przedstawiciele
żydowRldej
Widzewskiej manufaktury, celem zlikwidowania strajku majstrów w zakładach
Wimy. Strajk majstrów w tych zakła
dach z pO\vodu opornego stanowiska dyrokcji Widzewskioj Manufaktury przewleka się jut ponad 4 tygodnie. Wyniki konferencji znane bE!dą w dniu dziSiejszym.

ZE

Urzędowe

NOTUJEMY
Towarzysze się bawią kosztem robol.
nika. Towarzysze kierownicy z 60cjal
komuny i podległych jm związków zawodowych, już nieraz przejawili "dbałość"
o interesy robotnicze. Sławne były podróte 60cjaHstrcmych
prezydentów i
lnwni~ów do AnRlii oraz innych krajów,
na koszt I'oiasta (diety, hotele i koszta po<!róży), by zapoznać się z nowoczesnymi
urządzeniami sanitarnymi, opiekuńczymi
itd. Byly też wyjazdy do różnych krajów, na międzynarodowe kongrl'sy oczywiście równiet na koszt robotnika, albowiem podróż i utrzymanie opłaca się ze
składek.
I obecnie nic się nie zmieniło.
W kwietniu rb. w Waszyngtonie (Stany
Z,i.) zwołany został mi~dzynarodowy kongres włókniarzy, na który socjal komuni-

-

strona '1

'--

styczny związek wysyła kierownika Ada-, KRONIKA ZGIERZA
ma. Walczaka. Podrót taka kosztować
b~dzie naj mnie] 2500 zł i oczywiście poOsadzenie komunisty w więzieniu. Ankryta zostanie z,- skladek rObotniczych. I toni Gruzi!lsld, zam. przy ul. MielczarSłowem towarzysze kierownicy bawią się' skiego. któl'y zostal aresztowany w nieza. pieniądze 'ściągane z głodowych tY-I' dzielę. dn. 21. bm. po przetrzymaniu go w
godniówek. (x)
areszcie miejskim został we wtorek dn.
23. bm. oBadzony w więzieniu w Łodzi. W
POD PRĘGIERZ
Zgierzu Gstatnio dokonano czterech are·
Spekulacja mlekiem. WykorzystujlIc sztO\\aJ'l komun ;stów. pierwszego are.sztozwi~kszone
zapotrzebowanie w okret';' e wano jednego z czlonków
tuteJszego
przedświątecznym handlarze poczęli spe·
związku "Strzelec", którego nazwis,ka zo
kulować mlekiem i podbijali ceny do 30.
\\'zg'l~du na toczące się śledztwo nie poa na wet 35 groszy za litr. f/:dy tymczasem d1jemy. w dn. 17. bm. aresztowano dwóch
oCZyszozone ,p asteuryzowane mleko akr.
znanych komunistów, karanych więzie
spółdzielni mleczarakiej w dowolnej i1o.! \ niem za działalność komunistyczna, tj.
ści znajduje si~ w sprzedaży po 27 groszy.
Bronisława
ilJarsza lka. zam. przy ul.
WI'adze zarządziły lustrację i stwierdziły Sic-nkiewicza 6'2. prezesa Zw. Klasowego
specjalne ukrywanie mlel,a i zmniejszanie , i Izydorcz~r,ka 1301esława. zam. przy ul.
pOdaty. W 15 wypadkach spisano proto- Lódzkiej 33, karanego wi~zieniem za kokóly za Bprzedat mleka po cenach wyż munizm. również członek tutejazego Zw.
szych. Poza tym zatrzymany został skle- Klasowego.
pikarz
tydowski Abram Abramowicz
Nowa placówka. W ub. tygodniU w
(Traugutta 5) za to, że zaopatrzył się w
kilka butelek z etykietami i rozlewał mle- Zgierzu przy ul. 1 Maja l·g, została otwarko nabyte w bal1.kach, sprzedaja,c następ ta nowa pla::ówka chrześcijańska - sklep
sprzedażą nabiału i mleka. Właścicie
nie jako oczyszczone i odmierzone. Abra· 1.e
lem placówki tej jes,t p. Józef KUber. Nomowicz; odpowiadać będzie za oszUliStwO.
wej placówce ,.SzczęŚć Boże" l polecamy
spoleczCliBtwu chrześci,iańskiemu Zgierza.
KRONIKA POLICYJNA
i życzymy jak naj pomyślni ejszego rozwo·
Czy zoslała uprowadzona? 15. bm. ju.
wyszła z domu i zaginęla bez wieści 16Z Zarządu Miejskiego. W roku bi&letnia IIel'ena Żółtowłos. uczenlca gimnazjum Skrzypkowskiej, zamieszkała przy żącym roboty publicz:ne miejskie prowaul. Poprzecznej 3. Zaginiona blondynka, dzone przez Zarząd Miejski Zgierza rozpoczną aię od dnia 1 kwietnia.
Na robośredniego wzrostu, ubrana była w granatO\"'y mundurek szkolny i bronzowe buci- tach tych z dniem 1 kwietnia zostanie za·
ki. Zachodzi podejrzenie, it Żólto\:s,:ło trudnionych 200 robotników. którzy prasówna zostala uprowadzona i w tym kie- cować będą po 3 dni w tygodniu z wynarunku urząd śledczy w Łodzi zarządził do- "'rodzeniem jak w roku ul., tj. kobiety 3
~ł dziennie. robotnicy niewykwallifikowachodzenie. (x)
Tramwaje też podlegają ogólnym prze. ni 3.50 dziennie i wykwalifkowani zł 4
pisom. Ostatnio starostwo grodzki s moc- i 4,50 dziennie.
no zajęło si!! sprawa, u'porządkowania
ulic. a w.skutek etałego nadzoru organów KRONIKA KALISZA
'p olieyjnych, obserwować można poprawę
sytuacji i czystość na ulicach i jezdniach.
Adres Redakcji "Orędownika", ul. BaPrzy te,i okazji zwrócono uwa.gę na usu- bina 8, I ptr.
wanie błota z s~yn tramwajowych (żlób
Kino "Stylowy" - "Cyrl~ Barnuma" i
!kowych). Pracownicy tramwajowi przy
pomocy specjalnIe skonstruowanych szu- Doktor X",
fel'e-k wybierają błoto. nagromadzone w
Nowa chrześcijańska placówka. ~
szynach i naBtęopnie odrzucają je na bok (lniu 2i bm. została poświęcona nowo odo ścieltów. narniając dozorców na odpo- twarta placówka z porcelaną i naczyniawiedzialność
za zaniedbanie usunięcia mi kuchenll\'mi, własność p. AleI,sandra
błota z jezdni.
Ze wzglf;du na skargi, Adamskiego' z O.,trzeszowa. Nowej plastarostwo zainteresowało się PO\'I'-yźszą cówce "Szczęść Boże!"
sprawą i dyrekcja tramwajów musi urzą
Przysięga sołtysów. Dnia 23 marca rb.
dzić oczyszczanie szyn w taki spooób, by
odbyła się uroczysta przysięga sołtysów i
nie zanieczyszczać jezdni. (x)
podsołtysów powiatu kaliskiego.
Wf'zyscy sołtYSi i podsoltysi przybyli do !{aKRONIKA SĄDOWA
lisza na czele z wójtami pOi>zcz:ególnych
Za nielegalne zbieranie składek. W gmin IV liczbie okolo (j00 osób. O godz.
Bwoim czasie w fabryce Braci Bukiet (ży 9-tej zebrani wysłuchali Mszy św. w kodow.skiej) przy ul. 6 Sierpnia 58 zostało legiacie św. Józefa. Po Mszy św. złotono
aresztowanych kilku
komunistycznych wieniec na pomniku poległYCh żołnierzy
prowodyrów, za pcdburzające i antyreli- z napisem: .,Czrść pole!!,łym bohaterom gijna przemówienia. Po skazaniu ich soltysi i poc1soltysi pow. ka.liskiego", oraz
uczczono pamięć pOleglych l-minutowa,
przez sąd. podburzeni przez agitatorów i
ciszą.
częściowo pod presją robotnicy wyrzuci!:
z fabryki tych co ośmielili się zeznać
Wynik konkursu baloników L. O. P. P.
przed sądem pra wdę. PoliCja interwl'niozwiązku z konl;:ursem baloników, uwała i aresztowała wówczas kilku najarzac1zonym IV dniu 27. 9. 36 r. przez Kaligresywniejszych komunardów. Wówczas Rki Obwód Powiatowy L. O. P. P. w Kalizna.leźli się inni. którzy poczęli zbierać
Sim po ostatecznym obliczeniu trasy, odskładki na are6ztantów. Ponieważ zbiórbytej przez baloniki, Zarząd przyznał na·
ki odbywały si~ nielegalnie i pod tero- stępujące nagrody:
rem. policja zostala powiadomiona i po·
I nagroda książeczka oszczędnościowa
cią.gnęla d\vunastu czerw _nych kwestarzy
do odpowiedzialności. Sąd starościń.ski Pow. K. K O. (wIdad 15 zł) - trasa balonika 87.6 km - Józefowi Kosmowskiemu,
skazał ich po 100 zł grzywny ka~dego. (x)
zam. w I';:aliszu, ul. Smolna 3;
II nagrodn ksif1zeczlm oc;zczędnościowa
KRONIKA SPORTOWA
Pow. KKO. (wklad 10 zł) - trasa baZapaśnicy ł6dzcy w Katowicach. W
loniku 78.6 km. - Gromadzie zuchów
ciągu niedzieli i poniedziałku w dalszym
przy c1rużynie harcersldej ,.Bl~kitna trzycią.gu mistrzostw Polski w zapasach, któw Kaliszu, Szkola pOW8Z. "Kolere odb~dą. się w I{atowicach w wadze pół nastka"
jo,va'\
średniej i średniej wyjeżd±ają z Łodzi minI nagroda książeczka oS7.czędnościo
strzowie w tych grupach łódzkiego okr~gu
a mianowicie w półśredniej - Hinc z Wi- wa Pow. K K. O. (wkład 5 zł) - trasa
my ora:>; w średniej - Ślickowski z l. K. baloniku 70,8 km - Marii Rchak6wnie,
P. i Fiedler z Kruszendera. Kierowni- za.m. w Kaliszu, Al. Al. Piłsudskiej 7.
kiem i zarazem arbitrem będzie p. Borkowski ~ Pahianic, spec ja lnie na te za wo- KRONIKAZDUfJSKIEJ WOLI
dy zaproBzony przez P. Z..\.. ZaWOdnicy
Z zyeia ,,s()ko!a".
ub. nied/liele mieisoow podnoszeniu ci~żarów z Łodzi nie wywe gniazdo .. Sokola" urząd,zi.lo w enli straży
jeżdtaja" gdYj wszyscy startują.c w Warl!ozamei popi",y gimnastyczne, na które zlooy·
szawie wyniki swe poddadzą na startach IY 8ię l!wicepn;a druchen. junaków l na l?akoilw Katowicach i Bydgoszc7Y pod ogólna, ('(';cnie eawody 'l(lok~eol'f'kie. Calośc pop isów IVYocenę władz P. Z. A. Wyniki te będa, braoparl·la i.tn'ponni~co, wyka.zlliac duża kuItu·re fine pod uwagę nawet wobec nie startowa- q;ycz;ną cz!onków ,.Sokola".
nia tych zawodników w pozostałych miejNowy strll::an. CZ!'0neok Stronnictwa Naroscowościach. W wadze koguciej - Lewin
dowego P. Edmllnrl B ia lceki zalotyl stragan
ze Zjednoczonych - 195 k~ w wadze śred z ceapkami i objeżdża targi i jarmarki IV okoniej - Dubiel ze Zjednoczonych - 2{)7.5 Ecznych m'nNeczkach. Pol"kie spoleCZCl15tWQ
kg i w wadze p6łciężkiej Szczepański ze 'Powinno nowy etragan popierać".
Siły 27'2.5 kg.
Pocztowe P. W. w szermierce. 'V koń. KRONIKA LASKU
;ew
za
cu tego miesiąca drużynowy mistrz Ło
Kra,hież drzewa z lasu. W nocy na 20 hm.
dzi w szermierce Pocztowe P. ,V. miał
waJ.c7vć
w 1lólfinala drużynowych mi- pkrarleiono z la"u p. An,d!'l1leia Kol,tuna we \\''f'i
Btl'ZOfitW Po!ski w Warszawie z tat. mi- Belin 50 dużYch breoo. \\·a.l't06ci okolo 150 zl.
strzem o!kr~gu A. Z. S. (Warszawa) i miRok wh:zienia za pobieie. Sąd C'rrorlzki IV
strzem Poznania ró,,'nież z A. Z. S-em. Na Łas!w skaznl Stefana Liderę l? 01'chowa i Stnpropozycj~ tego
ostatniego zarząd Pol- n ipla lVa Kowal('(';yka z Ceesotlkowa - pie'rwF,zes.kiego Zw. Szermierczego
ipostanowil goo na I'ok wi~ien ia. d.r!lgiego na dom POprawClZY, za pobicie narzed'l'iam-i Brooi~la",'a Śnie
·przenieść ·z a wody półfinałowe pomi~dzy
gockiego q;e w9i Czę.stk6w.
tymi trzema zespolami do Poznania i zorZyr]()file. Dnia 23 blD. galanterie Żyda KOO'ganizować ja podczas Targów Poznaliskich
w pierwszych dniach maja. W drugim na ()nwierl,zil maiste.r cle-si e Iski 11: KQ!tJmny ]).
Popielno> wraz 11: żoną. Dn.ia 24 bm. p. Kocoholpółfinale walczyć będą mistrzowie okrę
Il Marzenina powierzyl ",w'Oją ~pl'aw~ IId.
gów r\vo\:s.'Bkie.~o. krakOWSkiego i śląskie @ki
wokRtowi Katowi. Żydowi. Teg,. sameg"O dnia
IrO. Finał drużynowych mistrzostw Pol- p. Stanislaw Kowalczyk wlZiąl obrońce Żyda.
ski w szermierc f odbędzie się w dniach Czy panow ie ci nie wiede.a. że v. Lasku tlą
27-{!f() czerwca.
sklepy i ad,wo.k aci Polacy?
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·01tĘDOWNIK,

Strona 8

DRZEWKA
różne rośliny zimotrwałe.

sonota, iłnl8. 'ZT marca

Numer 7t

OWOCOWE
PARKOWE
KRZEWY

Dalie - Georginje poleca
w wielkim wyborze
n Ml892

JERZY

nm

Jf1t~

KOŁACZKOWSKI

Gospodarstwo Ogrodnic7.e Łódź,
Dl. Piotrkowska 241
TELEFON Nr. 222·00
NasIOna - warzywne, kwiatowe J trawy

A. PIECHOCKI. POZNA~.
P 24 570-5.128

U;Uw

RESZTKI pRZ{MVSŁAWKA

1870 prowaroku
Lo JASINSKI w dzonycb
składacb odmoicb.

w Łódzf, ulica Andrzeja nr. 10 - Telefon 168-56
w Łęc:r.ycy, ul. Poznańska 30 - Telefon
125
na ubrania męskie, płaszcze,
polecam pierwszeJ jakości:
letnie. komplet.y i suknie damNASIONA rolne, traw, drzew, warzywne i kwiatowe
skie oraz na mundurki poleca
CEBULKI i ~łącze kwia'owe. NARZĘDZIA i przytanio w dużym wyborze
rzady pszczelnicze. NAWOZY do celów ogrodniczyeh.
PREPARATY cl1enllczne. owad o i grzybobóJcze.
DRZEWA i krzewy owocowe.
n a90~b
CENNIKI
RUZS
YŁA~E
SĄ
BEt.PŁATNIE.
Łódź,
Nawrot n134018
kllllill_ _
____
___
___
_.a
_ _ _ _ _ _ __ _
z ni.
bramy.

A. Wasilewska

: '·T;u;brtJka.,· Ą~.~'!wJiłK6w-·. "

'HfN RYK ZAI(~ POZNAN

lIwejście

Nagłówkowe

I

,1altize

i, w,

z.

ezenie

slowo

(tłusto)

t5 groszy. kaide

OGŁOSZENIA

słowo W gr06zy. 5 liczb = Jedno słowe,
a. = katd~ stanowi 1 słowo. Jedno ~lo
nie mate przekraczać 100 słów. • tem

5

IrWii~i

OgłoszenIa wśród

nagłówkowycL

.

mórg,G~~~O:~~!w:asywne,

PARCELE:a 8
kompl. inwentarzem z powodu
Dom
w!jazqu 4:~00 spr~eąa Grochowkilkn mórg ogrodu, blisko Pozna- Ski, "ronkl, Jaq"1I~21 19.
nia \\ rdzierżawię _ na lat parę
zd 83 91
pewnPlIlu p'atnikowi Oferty Orędownik, PO~n:lli zd '83435
Zakład
fryzjerski, aparatami 1.800 sprze.
Willę
dam zaraz, przylegle mieszkanie.
nOW ~l. piętrową. niezamieszkalą, Oferty OrE;downik, Poznań
o/lrodu 2 mond wydzierżawi!!
zd 83878
lub sprzedam. '~'iarlomogć Golll' - - - - - - - - - - - - - cin, Na~c:czewska 12. KaPturski.
zd 83116
Jadalnia
-----orz echowa. jak nowa na sprzedaż
Dom
za 300 z/. Adres wskaże Orędow·
c7,Yn~7,Owy. zupełnie nowy, mia- nik, Poznań zd 83876
Fto Oborniki na sprzedaż. Cena , . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _• •
26 t;,-~ipcy. Z/lłoszPllia do Orę. _
downika, Poznań zł! 83730
KUPNA .!_~
J-.

"'1I_·1 __" __

Dom
K
•
pięl ro\\ y sprz('dalll. 12 pokoi, 2
Uplę
"kla"~' , 4 mor/.:i 12.~00. Prynarla. wif'k~zl\ ilość szyn kolPjki. pro·
Chromie·c. poczln K~iIlŻ, .Jarocin11Iil 60 rio 70 m'm. Oferty Orędowzd 83763
nik, Pozn3ń zd 83009

lk

15.

ZI1a~ oIeriy Il&Pn;yklad: l: 18921, _ - . • 1'i'80
i to ci. .- 1 ełowo.
Drobne ogł<lMenla w dnI ~Dłe stI'Z7}!młje
.~ do gou 10,30. w B<lbotY' ł doDi p~
teczne pm:yjmuje słę do godz. 8,.16.

DROBNE

drobnych: t-lamowy

mł1łmetr

30 1II'08ZJ'.

~OKOJE ~EBL·3 sklep
C~!:i?!~a;ttrcel~
emalia. Łódź, BrzezifLska 33 -

Przyjezdnym.
M. Szymański.
n :19877
- .
.. .
10000
pokOJe nalkor?lystmeJ.
Poznań,.
. .-:plac Kolegiacki 5 - 3 <Nowy Ry- daJe hektar wleczme sł()dkiego
nek). Dzwonek nocny. d 22 458 a łubinu kosmatego .3 zl kilogram
:t:~:6~w~\~i~lkg~~lskre:czta Jazd 83813
W d'
• wl
Y ZlerZa
400 mórg zabudowaniem inwentarzem z mor"i 40 bon.' objęcie
14.000 _ .Januszak Chromiec _
poczta !{siqż, Jarocin.
zd 83764
Mleczarnię

J ł
O a
krem prz!lciw piegąm, J!:tórego polecałau~ Jako .specJalme ękuteczny m~zna kUPIĆ w drogeriach. - .
..
.
ŁawlIlczanka, Poznań.
Zegal'Dllstrzowskl
ROuotnłk
zd 83938
pomocnik, uczciwy. biegły poda' do konia, samotny, tylko nmh60t
niem warunków potrzebny zaraz scowy. 'Vacław Andrzejewski ....
na wyjazd. Oferty Orędownik - Kiekrz, powiat pozna1\.
Poznań n 40276
zd 83841

powo,lów rodzinnych oc1stapie Przybłąkał
dzicrżawę
wraz maszynami lub ~i~ pies Doberman bronzowy. ohez,
na dogodnych warunkach. !lcbrać za zwrotem kont6w. Oferty OrE;downik. Pozna!'1
Lódź, Lutomierska 48, Nowak,
zd 83 729
n 40 180

Dużo

Kowal - szofer

dłuż.zą praktyką, uczciwy obo- zarobisz domową wytw6rcz08et.
wiązkowy poszukuje posady. Szczegóły nadsylając7ID na P.
PP. Fechner. Grodzisk Wlkp.
K. O. 142295 - 2 zł. Inżynier InBukowska 40.
n 40213 gwer. Białystok III.
sd 82 %IIi

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.
Domek
3 pokoje kuchnia spr7.edam.
Htefan Bosy, Luboń. Boisko Sokoła.
zd 83 546

";;SZUKA POSADY-Kowal
.. .
. . z 6·1ctnh nr:lktyka i szkola kucia
koni, poszukuje PIJsady na maOg-ło~zen i a do 30 ~Iów dla pogzu· jątku zaraz lub później.
Oferty
kUjących posady w tej mbryep administracja Orędownika, Po·
,>bltcza IUY po jednej trzeciej cenip znali zd 83 sn
drobnych.
Sumienny
i pracowity poszukuje p06ady in~
l!Senta
lub
woznego. Kaucja
aj Sl1(.~ba d(lmc'W'!
•00.- zl. Ln~kawe zgłoszenia do
"Par".
por!
..
:;~.231".
tylko
pg 2;; 583-54.231
: . . - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..J
Kucharka
.. g ~~ f>1>7/8·11,.9,bO
uczciwa, pracowita. dobrym go·
tow:lnielll. dobrze polecona, zna
wszplkl\ pracę domową poszukuje
O
posady 0'\ 1. 4. Zto~zeniR Orę·
pomocnik Fryzjerski
od 2
rio 50 m~rl!' dohrPi ziE'J11i ~pi"~7.11ie I
~OZILA!Ti: : . dO\\'lllk, loznań z 83 SSil
lloszukuJe pr,,)' \'])łRCle 10'000'-1;;"
;.: s - ~~~~:rts~~e83merlY
Orędownik,
Otręba. Jarocin KiJiliskiego 2.
bj l
•
Chrześcijan' ska
nn.
_ _ _ _ _ _zd_'83910
_ _ _ _ _ __
•
.
l'
k'
śl b
h
Płacimy
Kupu;
wypozycza ma. su len
u nyc .
Poszukuję
za dostarczanie adre~ów i plaka.
5 m~rg~we, gospodarstwo 'V,zg!. b al.ow r.c h , naJno,wsze fas~ny - posady inkasenta.. Ul.agazyniera, towanie. "Dacapaton", Gdynia.
za<!zlerZR\\·JP. 20 morll'0we. Dokła- duzy '" yb6r. Łódz, Suwalska 7 - wożneg-o wzgl. mneJ rzetelnym
n 39975
dny opis, cena. Marla Dabek, - przy NapiÓl'kowskiego. SZYU1al" przedsiębiorstwie. knudR do clyBrodzIszewo, ~7.amotuły.
ska.
n 39 8iG ~P'OZyc.ii. Zgło.zenia Orędownik.
Hodowla
zd 83737
II oZJl/ui z,l 83 738
li~ów zatrudni młodego robotnika

Najtepsza

MUSZTARDA
Wielkanocna

Wspólniczki
do księga rni składu papi~ru poSZUkuj ę orl zara7. snmotny kupieC'
ZgloszeniR
Orp,r\ownik, Pozna!'1
zd 83 913
(Odpowiedź
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I[__I!IiIISPR~Z:,
__ :D.~:
___. .1
_1lIII1 1 1 ,
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Dobrze zaprowadzony
. .
no\yoczesl1le urzadzony skład ma·
tenalów
i kompletów,
okryć rlamskich.
(futer,
płaszczy.
sukien)
oraz specjalny dzial miarowy w
najlepszym punkcie GdYJli. z po_
~~~~':ni~~sunków rodzin.nych. !la·
szenia O~
sP':zf'~ar~Ja.. 7,głoEl o; Hbk!l89 d,ma.
____

Jo\

Kolonialkę

dobJ'1Jf! pro8P<:,ruhc~. dużej w~i
sprzedam tlłl1l0 z powodu wy ja·
zc;lu, egzysten,f'ja pewna. Zglosze.
ma Orędowmk. Poznali
n 40277

'I[

23:::
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daU1~ko·mc~ld.

zJlajolllo"ć

pra~ ~'ymRg~a

Potrzebny
robotnik rolny. żonaty do ohrebienia mniejszego Jl:06podarstwa.
samodzielnie może być slal'8!lY•
Zgłoszenia Dabrowc;kiego HO.
zd 83952
Bufetowa

ohslugą gości. zaraz lub
Ab'?ntura Orędownika.

1. 4. 19M
J aroein.
Rynek 18.
n 40 228
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

O CZYM MARZY KAZDY
o radio aparacie
p a ń s twowye b zakł.

,,[[H~"

Spn:edai na ra t y i za

Stanisław

prac ~t"lal'skich. do
wuclkich
Uhyby,
poczta :-;wRdzim, 1'ozn.
zd 83744

Łódi,

gotówkę

Rutkowski

Legionów nr. 1
n 39705

Humor zagraniczny

Kto z firmy Columbus, Poznań .
Wroclawska 15
Rowerv
kapuje. ten sic nip oszukuje
d 22377
.

\II I
I

(M)
Ogłoszenia

P o szukuJ t
uczciwej, zaufanej na wieś. IIJtre.1
mnym gotowaniem do wszystki~
go,
chów drobiu;
gotowlllua
('hętnie nauczę. Adres Orędow..
llik, Poznali zd 83757

I

:..... Nie pamiętam pana z twarzy. ale poznaję pana nog"
(The Humoriot. Londyn).

1-1amo\\'y ~l!imetr lub je5 0 mlej,;?e ko,;ztuje.: w zwyczajnych na str0n:e 6-1amowej 15 grO/!'ly. na ,;tronie redakcyjnej (-i·lamowe') a)

brrz

koń

.

redak:~JneJ 30 gro.szy, h) na strome czwartej 50 gro.;;zy, ej na stronie drugiej 60 gro.;;zy, d) na stronie wiadomośti lol,aln ;-h l ~!ł
y
cu. CZęŚCI
(najwyżej. 1~ 61ów, w tym v nag!ó.wkowych) słowo naltłówk?we druki'!m tłustym, 15 gi'L"Z\' każde dalsze słowo 10 gr06zy. Ogł06zenia więJ;e wŚród dr bnOb~e ogł.:.6ze~la.
od Mtll;tmeJ stron~, l -lamowy mI!~metr 30 gr06zy. O,loszema sItamplikowane, z zastrzeżeniem miejsca. - od poszc:r.ególnego wypadku 20% nadwyżki O I _o ~c d J)~~zynaJ"c
wydama przYJmuJe~y ~o ~odziny .10,3~, a do ,,:yda~ niedzielny.ch i świl\tecznych do godzleY 9,45 rano. Ogl06zenia. z pou WielkoPol&ki rz 'mu 'e'm g :flema o ~eżącego
..

do gvdz. 10, do wydan medzIelnych

J

śWlątecznycJl d!lla po p.rze~Dlego do godz,

lS. Za błędy drukarskie. które nie zn:e kształcaja, treści oglo6~enr1 admiri:6tr~c wyd~ń ~Ieżą~YCh
OgłoszenIa przyjmujemy tylko za opłatą gotówka, z góry. Konto w P. ;C O. nr. 200 1-'9.
.,
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- Dlaczego wszystkie okna tam po
lewej stronie są zal~ratowane i zasło
nięte jakby w jakim więzieniu? - zapytała. Czyżby tych pal'lstwa nie
było w domu?
Lepelletier zbył pytanie milczeniem
1 zmienił prędko przedmiot rozmowy.
Doszli już do małej furtki, prowadzą
cej do dworku; Francuz otworzył ją,
poszedł naprzód i przeraził
strasznie
panią Fogg, obierającą kartofle, kilkaln'otnym stuknięciem w okno,
- Ach, Jezu mój, to pan! Jakżem
się przestraszyła - zawołała - oczekiwaliśmy l)alla Jeszcze wczoraj wieczopam, ale Faculty mówił, że pan pewno
nie przyjdzie z powodu deszczu. Teraz
mąż poszedł do kaplicy, a
ja obiad
przyrządzam.

Nelly znalazła się w malutkim pokoiku, urządzonym zupełnie po staroświecku.
Ogromny zegar swoim ()..
chrypłym, astmatycznym głosem przypominał, że czas byłby już go zostawić
w spokoju. Na pólkach kijka książek,
pomiędzy którymi
główną rolę grały
"Podróże Pielgrzyma" i ulubiony przez
nial'lki "Guliwer". Obok nich trochę
starej porcelany, na którą znawca
zwróciłby baczniejszą uwagę. Na ścia
nie mały obrazek, przedstawiający
wojaka po bitwie pod Malplaquet; naprzeciwko drugi z młodym człowie
kiem o bardzo długich włosach. Prawdziwą zaŚ ozdobę tego zakątka stanowiły dwa ogromne sewrskie wazony,
na których piękności nie znali się
wcale ich właściciele; napełnione były
wyschlymi jakimiś trawami, które
miały wyobrażać bukiety.
Stare i bezzębne psisko, wygrzewa.
jące się przed piecem, zerwało się na
widok wchodzących i rzuciło się ku
Iliez~lajomej sobie dziewczynce.
Pani Fogg była niezmiernie otyłą,
niskiego wzrostu osobą; szyja jej tak
się już schowała w potężne ramiona
i zginęła w nich prawie, że przywodziła na myśl porównanie do jakiejś maleI1kiej za toki, wpływającej w bez~
mierny oceau. Nosiła zwykle na piersiach gęsto składaną, śnieżnej biało
ści
chusteczkę, która. wznosiła. się
wciąż i opadała. gwałtownie, gdy tylko
jej właścicielka mówić lub zajmować 
się czymś zaczęła.
Pracować f; taką
tuszę. było niepodobiellstwem.

-' Kto to ta dziewczynka? - zapygrzecznie Nelly krzeseł
ko i waChlując się ściereczką, którQ.
w ręku trzymała. Dziewczę podobało
się
jej widocznie, bo rzeczywiście
Francuz przebiegły przybrał ją tak, że
żaden z najbardziej gorliwych człon
ków winnifordzkiego, bractwa. nie
mógłby jej nic zarzucić.
- Mam nadzieję, że dziewczę to
będzie dla pani zręcznę. w gospodarstwie pomocnicą - odrzekł Lepelletier, śledzqc, jakie to na niej uczyni
tała ukazując

""rażenie.

- Ach, Boże mój! Ale cóż Faculty
powie na to? - odparła. niezdecydo.
wana.
- Ale otóż i on, sam nam odpowie
- rzekł Francuz, widząc zbliżającego
się powoli ogrodnika. Jakże doskonale na swój wiel{ wrgląda!
Nelly ujrzawszy swego nowego pana zdziwiona zerwała się z siedzenia;
nigdy dotąd nie widziała podobnie 0ryginalnego człowieka. RzeczywiśCie
duży jego korpus i głowa podtrzymywane były przez tak nieproporcjonalnie długie i cienkie nogi, że robił wrażenie jakiejś czapli z ludzką
głową.
Strój jego równie dziwaczny jak osoba, czynił go podobnym do kaznodziei
metodystów; cieniutlde nogi pokrywało obcisłe ubranio ze skóry, wysoki
kołnierz poąwiązany był białym krawatem, długi zaś czarny surdut dopełniał reszty. Pan Faculty Fogg, zupełnie oddany praktykom religijnym,
był tytularnym ogrodnikiem tylko;
sam się niczym nie zajmował, a. praca
jego ograniczała się do wydawania
rozkazów sześciu pomocnikom. Zręcz
ny, przebiegł~', uzbierał sobie dobrą.
forłunl(ę, którą, miał złożoną w papierach Banku Krajowego; uchodził za
rQzumnego i pozyskał sobie wpływy
swą. nadzwyczajnQ. pobożnością..

Jak się miewasz, panie Faculty?
zawołał Francuz. Patrz, przyprowadziłem młodziutkie dziewczątko, o
którym wam już mówiłem. Pani 1"aculty, zmęczona reumatyzmami i tą.
nieznośną. ściatyką w zimie,
potrze.
-

-

buje koniecznie pomocy; teraz bQdzie
swobodną, bo Nelly ją we wszystkim
wyręczy. B~dzie cieszyć się miłym wypoczynkiem i popijać sobie w łóżku
śniadanie, które wam przygotuje moja
dzieweczka.
- Ach, panie! To by być nie mogło
- odparł Faculty, biorący wszystko
na serio - wszakżeż już czterdzieści
lat upłyu,:ło od cza 'u, jak z moją Kan
przy stole śniadamy; nie wypadało by
więc tak się rozleniwić na starość i dawać zły pl'zyldad tej młodej osobie.
NeIly, która co dzień widywała panią Juanitę, zajadającf,l. w południe w
łóżku ostrygi i rumsteaki, nie była tak
niedoświadczoną, jak sądził czcigodny
Faculty. Przyglądał się jej bacznie, a
choć nie znalazł nic do zarzucenia, zauważył, 'że szafirowe oczy dziewczęcia
z pod długiCh rzęs tak jakoś wyraziście patrz)'ły, ii zdolne były zaniepokoić
najpoważniejszego
człowieka.
Zwrócił się do Nelly i glosem suchym,

ostrym, rozpoczął badanie:
- Jak się nazywasz, młoda kobieto?
- Nelly Raymond.
- Czy znQSZ się na zajęciach gospOdarskich?
Lepelletier mrugał na Nelly, aby
odpowiadała twierdząco.
- Sądzę, że znam ::;ię trochę

-

od-

rzekła.

- Gdzie byłaś dotychczas?
Tu nastąpiła chwila. milczenia, podczas której nawet Francuz nie umiał
jej poddać odpowiedzi.
- Byłam przez całe życie moje w
cyrku.
Pan FacuHy wykrzyknął z przerażenia, a nogi jego aż zadrżały, potężne
łono żony zaś wzniosło siQ do niepomiernej wysokości.
- A na miłość Bosk,!l - zawołała
- przeskak.iwała przez obl'r,cze i wie11ce i tallczyła na sznurze. utrzymywana
czarodziejsk4 siłą! Ależ narazilibYśmY
się na zamordowanie w
czasie snu,
gdybyśmy choĆ przez jedną noc zatrzymali to sh.... orzenie u siebie.
- Cicho bądź, żono - rzekł Facult)r, zdziwiony niezwykłą. śmiałością
Echa - pozwól mi mówić do tej kobiety,
- Zróbcio to dla mnie - rzekł
Francuz - i zatrzymajcie tę dziewczynę u siebie; jest ona szlachetna i uczciwa; oddano ,Ją malellką. do cyrku, a
życia tego nienawidzila zawsze. Teraz
uciekła stamtąd, ponieważ się z nią.
źle obchodzono.
- Nelly Haymond! Jestem obowią
zany temu panu i przez wzgląd na
nie-go postaram się coś zrobić dla ci e-

bie. Mam ci zadać dwa pytania: czy
czytujesz biblię i czy będziesz uczę
szczać do kapliCY?
- Nie mam nic przeciwko chodzeniu na nabożeństwa, a biblię czytuję
zawsze - rz-ekło dziewczę łagodnie, ze
łzami w oczach.
- A wiQc w takim razie zatrzymuję cię u siebie; co zaś do tych przeklę
tych zwolenników diabła, tych skazanych na zatracenie potępieńców w
cyrku, módl się za nich, aby się opamiQtali i byli uwolnieni od strasznych
mąk, jakie ich oczekują.
Glos jego przy tej przemowie podniósł się, nabrał czystości i metalicznego dźwięku; zdawało mu się, że jest
na właściwym mu stanowisku i że
naucza niewiernych.
- Idź za panią Faculty; oną. ci
wskaże pokój, który będziesz zajmowała rzekł w końcu rzucając przelotne wejrzenie na gładziutko zaczesane włosy.
- Śliczne dziewczę! Nieprawdaż?
_ zapytał Francuz zacierając ręce po
odejściu N e11y.
- O serce powinno nam chodzić;
trzeba ją nauczać unikania złego, bo
z pięknością jeszcze trudniej je ominąć rzekł fłaculty, jakby z wyrzutem, bo w ogóle zasady moralności
Francuza nie trafiały mu bynajmniej
do przekonania.
Nelly zaprowadzono do małego pokoiku, przepełnionego wonią mięty,
lawendy i kamfory. Wyjęto śnieżnej
białości bieliznę do zDsłania jej łóżka;
a gdy dziewczynka znalazła się nareszcie samą, zmęczona, wzruszona, ze
bolałym sercem, rzuciła się na kolana
koło otwartego okna i zaczęła spazmatycznie płakać.
Poranek jesienny był prześliczny;
Cornfil'lId ukazywało się na lewo;
Stapplefield Hall i park, otaczający
pałac, miała przed sobą; winna latorośl, oplatająca domek cały, poruszana z lekka wiatrem, muskała jej czoło
swymi gałązkami; brzęczenie owadów
dawało się słyszeć wśród liści, a w 09.dali ryczenie bydła i szczekanie psów
przerywały miłą, ciszę, nie psując jednak harmonii. Oczy Nelly zapłakane
zatrzymały się na pozasłaniil-lwch oknach lewego skrzydła pałacu Stapplefield-Hall.
- Jakże tu będzie smutno i pusto!
- pomyślała sobie - sam widok ten
przypomina więzienie. .. ten domel{
będzie nim dla mnie,
I dlaczego to
wszystko? :Mój Boże! Dlaczego świat
CD Iy wydaje mi się nudnym i pustym?
Dlaczego? Bom raz widziała tego czło
wieka i bez niego wszędzie życie jest
dla mnie smutkiem, nieszczęściem i
cierpieniem, Czy tu mnie los zagna,
cz.' gdzie indziej, nigdr.ie chwili spokoju nie zaznam, bo te oczy prześla
dują mnie i wszędzie ścigają.

Ponura tajemnica zamku MaUandainów
Pan Lepelletier, pożegnawsZY się z
ogrodnikiem i jego żoną, udał się do
Stapplefield-Hall.
Była to ogromna, piękna budowa
w gotyckim stylu, poważna, imponu,ię,ca; duże drzewa osłaniały ją ze ""szech
stron, jak starzy stróże, strzegący bezpieczellstwa pałacu. Całość jednak wyglądała ponuro i robiła przykre wrażenie. \Vszelkie opowiadania o jakichś
strachach i duchach wędru.iących
dziwnie się zgadzały z jego powi.erzchownościf,l.. Patrząc nań łatwo było w
podobne historie uwierzyć. Pałac zdawał się pustką., niemal ruiną., oddzieloną od świata i zaludnioną umarł~-mi. Po przepychu zaŚ i wspaniałości
wewnętrznego urządzenia sądzą.c można go było wzią.ć za ksią.żęcą rezydencję,
a nie za miejsce zamieszkania
zwykłego właściciela ziemskiego; nIe

bo też Mallandainowie znanymi byli
ze swych bogactw i dostatków.
Rodowód ich sięgał do Karola I,
a Stapplefield Hall było przez długie
wieki wiasnościę. tej rodzIny. Bogaci
właścicIele
gromadzili w
pałacu
wszystlw, co miało niezaprzeczoną
wartość, toteż
galeria jego przedsta~
wiala zbiót nieocenionych arcydzieł

sztuki. Obrazy Van Dycka, Holbeina,
MariIla. Andm deI Sarto i wielu współ
czeE'Tlych malarzy zdobiły ściany staroży1nego zamku. Squire Mallandaine
nadzwyczaj lubił sztukę i chętnie pła
cil sumy ogromne, gdy tylkO zdarzylo
mu się znaleźć coś godnego uwagi i
powięlcszał wci~ż jeszcze piękny zbiór
praojców.
Drzwi przedsionku były otwarte,
gdy się do nich zbliżył Lepelletier, a
dwoch mężczyzn, z któl'yc4 jednym
był pan Chester, lekarz domowy,
a
clrugilH kapitan Mallandaine, jedyny
f;yn 'l,;laściciela pałacu, rozmawiało u
w:v-.iścia. Temat ich dyskusji był widać
tak ważny, że nie zauważyli wejścia.
Francu7.a, który czują.c się tu tak swobodnym jak w domu, nie przerywał
im pogawędki, lecz wszedł wprost do
biblioteki, gdzie zapaliwszy papierosa
wziął się do przerzucania ostatniej gazety.
Bibliotekę otaczał wkoło rodzaj sta~
rożytnej galerii, o ścianach wykłada
nych dębem; poza nią hył widol{ na
szerokie, daleko cią.gJlą.ce się tarasy i
ogród, jaśniejący mnóstwem różnoko
lorowego kwiecia i zielenią trawników, na których majestatyczne Da.

I

wie rozpuszczały dumnie swe ogony.
Gdy Lepellier skończył czytanie ga·
zetę, zbliżył się doń Gerald MalIandat.
ne. Był to wysoki, dobrze zbudowany,
przystojny mężczyzna~ o bladąj cerze
i namiętnym, gorę.cym wyrazie twarzy, która jednak jakby cień smutku
nosiła na bobie. Zdawać by się mogło,
że ciągłe wewnętrzne burze szalały w
tym człowieku, że się nie godził z sobą.; coś idealnego łączyło się tam z realizmem, zmysły z duszą walczyły; a
przecież jasne, gorące błyski w oczach
dowodziły, że cynizm nie przygłuszył
tam wrodzoD)"ch szlac!1etnych POMdów.
Powitanie było bIlrdzo zimne; podali sobie ręce obojętnie.
- Otóż i jestem z powrotem - rzekł
Francuz - wprost z Hiszpanii. Cóż
tu słychać? Co porabia interesująca,
niewidzialna chora? Po rozmowie twej
z doktorem uważam, że nie masz do
zakomunikowania mi zbyt dobrych
wiadomości.

W istocie, krewna nasza ma się
gorzej - odparł kapitan Mallan·
daine spokojnie, - obawialiśmy się ()
jej życie w nocy.
- A czyż w takich razach śmierć nie
byłaby ulgą.? spytał zwolną. Francuz, codząc wyrazy.
Kapitan zadrżał na te słowa I siadł
w fotelu. CzyżbY się obawiał zbyt natarczywego badania?
- Czemże jest śmierć? Nieszczę·
ściem, czy też błogosławieństwem? -

dziś

zawolał.

Francuz

wzruszył

ramionami.
rÓwnie powiedzieć:
czemże jest prawda, lub życie, ale nie
w tYln rzecz, dajmy temu pokój. Uważam, że jesteś dziś w zbyt grobowym,
lub też hamletowskim usposobieniu.
Czemu nie jesteś otwarty zemną? .Alboż nie byliśmy przez lat tyje w ser·
decznych stosunkach? Alboż nie ubóstwiałem twej cudnej siostry Julii,
którą religijna ekstaza wtrąciła do klasztoru, pozostawiając ninie złamanym
i nieszczęśliwym człowiekiem. Ty zaś,
Gel'aldzie, z młodością, majątkiem i
wszelkimi warunkami do szczęścia,
dla niewiadomych przyczyn uciekasz
sam od niegQ i zamykasz się w miej~
scowości smutnej, jak grób, i nudnej.
- Nie zapr,zeczam, że jest nudnI}. i
smutną; bo też w istocie, od czasu jak
ojca sparaliżowało, a matka ze swego
pokoju nie wychodzi, WSZyscy stą.ra
my się poruszać nawet bez szelestu.
Dom jest milczący jak grób, lub pust·
ka, chodzimy na palcach i obawiamy
Móglbyś

się przemówić głośniej.

- A w dodatku t.a. taJemnica krew·
na, czy kuzynka jakaś, niedawno się
zjawila. Powiedz mi wreszcie, Geraldzie, co jej jest taldego? Czy jest prześladowaną. f;amobójcz/l. manią., że za·
kratowaliście wszystkie okna? Czy to
nerwowa jakaś choroba? Czy może
lunatyczkę zamykacie tam w lewym
skrzydle pałacu.
Kapitan wstał i oparł rękę na ramieniu Francuza.
- Prosiłem cię już nieraz - rzekł
- abrś mi nie zadawał pytań podobnych. Życzeniem ojca. mojego jest,
aby ta osoba do lwńca pozostała z:
nami, cóż cię to obchodzić może? Na,.
zwij to przywiązaniem, współczuciem,
wyrzutem sumienia, obowiązkiem; CQ
ci się podoba. \Vicsz, że przez to cierpimy, że to jest tajemnicą rodZInną,
którą okryć pragniemy; dlaczegoż koniecznie chcesz jej dochod2;ić? }(ażda.
prawie rodzina ma coś, co przed oczy·
ma obcy eh chowa; czemu chcesz gwał.
tem 7rl'\\ ać zasłonę, która nasze stosunki pokrywa?
Francuz zaśmiał się ostrym, przYkrYm śmiechem. w któr~Tm nie czuć
było politowania, a mn ioj jeszcze wesołości.

- Geraldzie! - rzekł jestem
magnetyzerem, to mi daje możność
dowiedzenia się tf'go, co wiedzieć pragnę;
oszczędzać zaś ciebie nie mam
powodu, bo nie mogę czuĆ" do ciebio
przywi~zania za to, żeś wpłynął
na
siostrę, gdy o mnie chodziło.

(CiRR dalszy.

o1LStę.pi).
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Zycie miliarderów

Na mieście nie mote
bez silnej ochrony. Bardzo
zdarza
te
ktoś z przechodniów obrzuci go najplu-

Wielu ludzi wyobra:Ła sobie, :Łe miliarder to człowiek, którego tycie uływa na
nieustają.cej zabawie, którego całym kło
potem jest wybieranie aobie rozrywek i
całym zmartwieniem -' szukanie nowych,
miłych wrazeń. Miliarder pnecie nie potrzebuje sobie nic odmawiać, pieniędzy
ma jak lodu, a za pieniądze można mieć
wszy,stko.
Ale
rzeczywistość

jest bardzo
od tych pojęć.

amerykańskich nie jest
się pokazać
cz~to
się,
I poradziĆwymysłami

wcale róiowe

gawszyml
2:adna ochrona na
to
nie mote!
~ .
Ten sam dzienmkarz odwiedził łiet
"'. "''"''"'!'',.....,..,..,.

odległa

wała.
Sędziwy

miliarder wzruszył się zamachem szaleńca talk, że omal nie przypłacił
tego tyciem.
Henryk Ford, król samochodów jest
wyjątkięm wśród bogaczów Ameryki:
eleszy się wielką popularności...
Ale, kiedy dziennikarz spytał go, czy jest
szczęśliwym, odparł wymijająco.

'- Wolałbym, aby czas się cofnął i abym znów był dwudziestoletnim, beztro~kim, ubogim młodzieńcem.

"CZERWONI" W ODWROCIE
"Czerwoni", cofając się przed naporem wojsk gen Franco wysadzili mo<st na rzece
Henares w pobliżu Guadalajara.

śród

być szczęśliwym.

wiedział:

- Czy pan Morgan jest szczęśliwym
czy nie, nie wiem. Wiem tylko, że
codzleń

otrzymuje' całe stosy anonimowych listów z wymysłami, pogróżka
mi I próbami szantażu.

sy Ó

Wizyta wosiedlu Eskimosów

starszego o Chorowitym wyglądzie czło
wieka z czołem. pooranym zm.arszczkamJ.

mój dzień, to nieustanna praca i cią
głe szarpanie nerwów._
Tu skończYł się cza's wyznaczony na
wywiad. Morgan skinieniem głowy potegnał
dziennikarza. Odprowadzali go
znowu dwaj detektywi. Jeden z nich po-

Białe I czarne
W lecznlcy. Po I>peraeji Na stole operacyjnym - :murzyn. Chirurg lapie ai~
nagle za głowę:
- Zutl Zaszyłem ranę białymi nićmł1 ...

J

Zobaczył

nie mam czasu, aby

szaleniec wtargnął na plac na kt6l"fJD miliarder gral w golfa.

~ Módl się! - r;awołał do RockefeHera.
-" Za chwilę zginiesz! - i rzucił mu pod
nogi bombę, która jednak nie eksplodo-

lut to samo nie daje mu chyba szozęścia1
Zanim dziennikarz został dopuszczony
do Morgana, musiał przejść przez najrozmaitsze biura, gdzne poddawany był indagacji i obserwacji. Sfotografowano go kilka razy w rozmaitych pozach, zdjęto odciski daktyloskopijne jego palców, wreszcie zrewidowano go starannie i dwóch detektywów zaprowadziło go do gabinetu
Morgana.

Cały

i w ogóle poświęcił mu tyTh.o pół minuty
czasu. Rozmowa odbyła się w obecności
detektywa i lekarza, który uwatał, aby sę-.
dziwy miliarder zbytnio się nie zdenerwO-!

jakiś

niebezpie.

Morgan nie zrobił na nim wratenia osoby
z życia!
Wywiad mial trwać tylko minutę i odbywał się w obecności detektywów, którzy
ani na chwilę nie apuszczali oka z dziennikarza. Dziennikarz zadał milionerowi
!kilka pytań, na które ten znudzonym gło
sem odpowiadał. Ostatnim pytaniem było:
- Czy pan jest szczęśliwy?
Na to pytanie bogacz odpowiedział z
gorzkim śmiechem:
- Niech pan się lepiej zwróci do mego
szofera lub mego ogrodnika. Zapewniam
pana, że są oni szczęś1i wsi odemnie. Ja,
poprostu

zdziecinnIały m.Dlarcler zbywał IIIC

Od. słutby miliardera dowiedział tt!.
dziennikarz, że życie Rockefellera tat nIe
jest bardzo urozmaicone i na niego .dokonywano niezliczonych zamachów. Nle tak
dawno

Co kilka kroków pilnują siedziby miliardera, od stóp do głów uzbrojeni wartownicy. Zadaniem ich jest baczenie, aby nikt
przez mury się nie przedostał, albo nie
przerzucił przez nie bomby. Na Morgana
dokonano już kilka zamachów. Miliarder
Wie doskonale, ze

radującej się

Mało się odeń dowiedii~

wał.

"

Bogacz mieszka w olbrzymim, wspa·
. nialym gmachu otoczonym wysokimi
murami i drutem kolczastym.

ciągle jest w
czeństwie.

Roekef,ell.era.
gdyt

półsłówkami,

~"',...." - ~".

Niedawno pewien amerykański dziennikarz przeprowadził szereg wywiadów ze
znanymi miliarderami i to, co się w tych
wywiadach dowiedział, daje prawdziwe
wyobrażenie o istotnym ich życiu.
Aby się dostać przed oblicze jednego J:
najbogatszych ludzi .~wiata Johna Pierponta Morgana, dziennikarz musiał przezwyciężyć wiele trudności.

jego Zycie

I

Dania, jako kraj macierzysty, tywo interesuje się swoją kolonią Grenlandią. W
pewnych odstępach czasu namiestnik kolonii wybiera szczególnie zręcznych ludzi,
którzy w Kopenhadze w ciągu czterech lat
uczą się budować łodzie. Ciekawe jest zagadnienie,

•
I

pas y
koło

I

Kopenhagi

którego slu.chają, bez ~zględu na to, czy
co rozumieją czy też me.
Z ręczno ść łc h f es t n Iepospo lit a.
Przyborami, przywiezionymi z Grenlandii

manipulu.ją w spo.s6b. fen.omenalnie Zl'ęc.

ny. W OSledlu cZUJĄ SIę meźle, lecz
ta za krajem nigdy nie ustaje.

tęskno-

(W. i P.)'

czy kultura europejska Interesuje
Eskimosa,
lub czy też stoi on nad nią z swym mongolsko-filozoficznym uśmiechem.
Osiedle grenlandzkie znajduje się w
oddaJeniu mniej więcej 15 minut od Kopenhagi. Otoczenie przypomina krajobraz
grenlandzki. Widzimy tam jut zupełnie
po europejsku ubraną dziewczynkę z
Grenlandii, która wprawdzie uśmiecha się
do na.s, ale wzbrania się przyjąć nasze towarzystwo. Z drugiej strony jedzie sześciu
młodych Grenlandczyków
na rowerach.
Ubrani zupełnie po sportowemu. Tylko ich
mongolski wyraz twarzy l melodia, któr&
śpiewają każ& się domyślać dalekiej ich
ojczyzny. Duty ogród otacza osiedle. Na
szerokim tr~wniku lety kilka łodzi, nie
od parady. Młodzi 16 do 2O-letni Eskimosi
zajadają smacznie chleb z serem i popijają herbatą. Młodzi ci ludzie posługują się
notem i. widelcem jak gdyby to robili od
dzieciństwa. Panują nad sob& ogromnie.
2adne zdziwienie nie pojawia się na ich
twarzach na widok wielkiego miasta i jego urządzeń. Zdawaćby się mogło, że u
nich jest tak samo.

Do kultury europejskiej przyzwyczajają
się Eskimosi niezmiernie szybko
rótnią się od nas jedynie tym, że stanowczo odrzucają wsz-elką zielon& jarzynę, natomiast owoc jest dla nich smakołykiem.
Tylko dzięki dobrotliwemu dogadywaniu
nie strącają oni go, zanim dojrzeje. NaJulubieńszą ich potrawę stanowi mięso z

foki, które się dla nich specjalnie sprowadza. Nie ma uczty, na której by nie podano
tej potrawy.

Eskimos

śmieje się często

I

I

koron

CIĘ2KA SLU2BA
W Alpach bawarskich odbyły się ćwicze
nia gÓl'skich oddzialów sanitarnych. Na
zdjęciu .t ransport ciężko rannego ~nad
. przepaści~

Staruszkowie thodzą na lekcje

chętnie.

W osiedlu znajduje się coś w rodr;aju
muzeum, w którym rozmieszczone S& wyroby krajowe oraz obrazy olejne, przedstawiające widoki Grenlandii. Eskimosi J;
dumą wskaZUją na te obrazy, jako wytwory swych ziomków.
Osiedle ma swoje własne przepisy porządkowe. W karty grać wolno tylko w
pokoju stołowym, i to nie o pieniądze. Koszty utrzymania i prowadzenia osiedla ponosi skarb państwa, oprócz tego
każdy

ZAGADKOWY P02AR W STOCZNI AMERYKANSKIEJ
W zagadkowy sposób wybuchł niedawno w nocy potar w stoczni amerykańskiej
marynarki wojennej w Waszyngtonie. Są poszlaki, te pożar był robotą szpiegów.

otrzymuje tygodniowo pięt
duńskich kieszonkowego.

W sobotę i niedzielę otrzymują Eskimosi
wieczorem urlop, z którego ka~dy skrzęt
nie liorzysta. Główna lch zabaw~ to kino
i Tivoli (ogród rozrywkowy w 'Kopenhadze). To ostatnie sJ;czególny wywołuje u
nich zapał. Muzykę lubią ogromnie. Na
gramofonie wygrywać mogą nawet oklepane melodie godzinami. Jeszcze prawie
większym powodzeniem cieszy się radio,

Profesor amerykański alalo:iiyl salkolę dla 100-lefnich
Człowiek,

który nie ma tadnych zaintew życiu starzeje się szybko i umiera. Do takiego wniosku doszedł profesor jednego z uniwersytetów amerykań
skich H. L. Jefferson, który niedawno 0tworzył szkołę dla stuletnich. Sam profesor liczy wprawdzie dopiero 89 lat, pragnie on jednak doczekać matuzalowych
lat i sądzi, te jednym % naj skuteczniejszych sposobów osiągnięcia tego celu jest
jaik najdłuż.sze utrzymanie zywotności
władz umysłowych. Dlatego tet postanowił rozbudzić w starcach
"stojących na
progu wieczności" nowe zainteresowania 1
w ten sposób przedłużyć ich tycie doczesne. Szkoła przez niego załotona, liczy
jut dziś wielu uczniów, z których najstarszy skończył w styczn!u br. 111 lat. Najstarsza uczenica licz) obecnie 102 lata.
resowań

Staruszkowie przychodzą codziennie bardzo punktualnie na lekcje, gdzie dowiadują się coraz to nowych rzeczy, pisz& wypracowania na aktualne tematy jak i referaty z historii Ameryki i powszechnej_
Wszyscy uczniowie tej jedynej na świecie
szkoły oświadczają zgodnie, że od czasu
gdy zasiedli z powrotem na ławie szkolnej,
czuj& się odmłodzeni.

Gorliwy pracownik
Szef łapie swego sekretarza, śpiącego
nad biurkiem. Zirytowany krzyczy: ,Panie, od godziny śpi pan już w biurze.' Nie
mogę się dotelefonować!" "Panie szefie, śpiąc, śniłem o intere!58.eh firmy, k,t.óo
re doskonale sie rozwijały."

