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Tajemniczy dramat w stolicy.
Trup porucznika« pokoju schadzek

Orgje w mieszkaniu żony urzędnika.

Zderzenie 2 samolotów

Warszawa, 23 5. W mieszkaniu nie 
Jakiego Ewarysta Mejera przy ul. Marszał
kowskiej 48, urzędnika prywatnego, który w 
Ubiegłą sobotę wyjechał do Gdyni rozegrał 
się

pod jego nieobecność
krwawy dramat, którego szczegóły przed
stawiają się następująco:

Do Mejerów przybył, korzystając z kil
kudniowego urlopu, znajomy ich por. 
Uchwast z 10 p. uł. w Białymstoku w towa
rzystwie kolegi również oficera oraz w to
warzystwie pewnej pani. Przyjęcie gości u- 
rozmaicone muzyką i tańcami przeciągnęło 
się do późnej nocy. Około godz. 3 nad ra
nem wynikła niespodziewana sprzeczka, któ 
ra zamieniła się w kłótnię.

.Nagle wśród ciszy nocnej padł strzał, po 
którym por. Uchnast runął na podłogę bro
cząc krwi

i po chwili zmart.
O wypadku zawiadomiono policję IX . komi- 
sarjatu, która skolei zawiadomiła 3 pluton 
tandarroerji.

Janinę Mejerową oraz gości żandarme
ria aresztowała celem ustalenia okoliczno
ści, w jakich nastąpił tragiczny wypadek. 
Prowadzone jest dochodzenie celem usta
lenia, czy por. Uchnast popełnił samobój
stwo, czy też został przypadkowo zabity.

Zwłoki ś. p. por. Uchnasta przewiezio
no do kostnicy przy centrum wyszkolenia 
sanitarnego. Mieszkanie Mejerów

opieczętowano.
W  sprawie śmiertelnego wypadku por 

Uchnasta dowiadujemy się następujących 
szczegółów: Jak się okazuje, zabity por. 
Stefan Uchnast odnajmował Od pp. Meje
rów pokój, który potrzebny mu bywał w  
czasie jego

przyjazdu do stolicy, 
jak  się okazało towarzysząca porucznikowi 
osoba przyszła wraz z nim do pokoju. Była 
to żona jednego z oficerów jazdy, która

W  chwili, gdy policja wkroczyła po wy 
padku do mieszkania pp. Mejerów owa pa
ni oświadczyła komisarzowi policji, iż ona 
jest zabójczynią porucznika. Przeczy jednak 
temu pozycja, w jakiej znaleziono zwłoki 
porucznika, trzymał on bowiem kurczowo 
w ręku rewolwer, co wskazywałoby raczej

na samobójstwo.
W  pokoju odnajmowanym przez por. 

Uchnasta znaleziono szereg zdjęć
o charakterze pornograficznym. 

Dochodzenia w caiej tej niezwykle tajemni
czej sprawie prowadzi żandarmerja i poli
cja śledcza.

Dziecko zapłakało się na śmierć.
Lekkomyślna siostrzyczka Krysi.

Bydgoszcz, 23 maja. — W domu 
przy ul. Nakielskiej 13, małe mieszka 
nie na parterze zajmował robotnik Jan 
Szularecki, z liczną rodziną, składającą 
się

z żony i sześciorga dzieci.
Najstarszą córeczką Szulareckich by 

ła 14-Ietnia Marta; najmłodsza zaś po 
ciecha, Krysia, liczyła 3 miesiące. Po  
południu rodzice udali się do miasta*

Przed wyjściem z mieszkania oddali 
małą Krysię pod opiekę dorastającej Mar 
ty, nakazując jej pilne strzeżenie śpiącej 
dziewczynki. — Marta przez pewio* 
czas siedziała przy siostrzyczce, nie 
ruszając się z miejsca. Później jednak, 
zwabiona gwarem

rozbawionych koleżanek, 
przechodzących pod oknem, opuściła ci 
cho pokój, zamknąwszy drzwi wejśclo 
w e na klucz.

Przed wyjęciem położyła obok dziec
ka małą flaszeczke mleka, którą miała 
Krysia wypić po przebudzeniu sle. -

Śpiące dziecko zbudziło się I zaczę 
ło płakać, nikt jednak skargi niemowlę 
cia nie słyszał.

Po pewnym czasie plączącą Krysia 
zdołała dziwnym sposobem wydostać się

kało i krzyczało przez kilka godzin, alar 
mując wszystkich sąsiadów. Zalntry 
gowani temi lamentami lokatorzy wywa  
żyli drzwi i pośpieszyli natychmiast 
plączącemu dziecku z pomocą. Nleste 
ty w  krótkim czasie mała Krysia zmar 
ła na rękach sąsiadów.

Władze bezpieczeństwa zajęły się 
energicznie wyświetleniem przyczyny 
śmierci Krysi Szulareckiej.

Specjalna komisja sądówo - lekarska 
dokonała wizji lokalnej. Sekcja zwłok  
wykazała t. zw, grasicę. Choroba ta wy 
stępuje u dziecka, a skutkiem je] jest

wykrzyczenie się na śmierć-
<ozpacz nieszczęśliwych rodziców 

jest bez granic.

- - - - - - -  .. - - z kołyski i pełzając po ziemi, znalazła
przybyła w tym samym dniu wraz ze swym się przy drzwiach, 
mężem ze Lwowa. I p od drzwiami biedne maleństwo pła

Emerytowany urzędnik Straży Graniczne!
przemytnikiem sacharyny.

Ostrów, 23 5. Przemyt sacharyny w  
ostatnich czasach wzmógł się wydatnie na 
terenie powiatów granicznych. Wykryto 
nową aferę przyczem zatrzymany został 
emerytowany urzędnik Straży Granicznej 
Stanikowski

Ostatnio przybył on do Kalisza. 
Wślad za nim udali się wywiadowcy Stra
ży Granicznej.

Po kilkugodzinnym pobycie w  Kaliszu

Stanikowski z dobrze wypchaną teczką 
wsiadł do pociągu zdążającego do Ostro
wa.

Tu na stacji czekali na niego funkcjonar 
jusze Straży Granicznej z inspektorem p. 
Saczewlczem na czele. Przemytuika zatrzy
mano 1 poddano rewizji, w czesie której 
ujawniono u niego 20 kg. sacharyny. Stani 
Kowskiego aresztowano i przekazano wła
dzom sądowym.

Wpobliżu Londynu zderzyły się dwa wojskowe samoloty ulegając zniszczeniu. 
Obaj lotnicy uratowali swe życie, wy skakujac na spadochronach.

■ m  Pobory ministrów bułgarskich
zredukowane o 50 proc.

Sofia, 23 maja. Z rozporządzenia prem 
jera Cseorgiewa pobory ministrów zosta
ły zredukowane o 50 proc. Pozatem prem- 
jer wydał zarządzenie, ażeby liczba samo
chodów, będących w rozporządzeniu mini 
strów i innych wyższych funkcjonarjuszów 
państwowych została

znacznie zredukowana.
Oprócz tego rozporządzenie kasuje salon-

Bandyci wpadli w zasadzkę
Jeden zabity —  czterech schwytano.

kl, tak, że ministrowie podróżować będą w 
ogólnych wagonach, jedynie w zarezerwo
wanych przedziałach.

Sofja, 22 maja. Król Borys odbył 
wczoraj liczne konferencje z przedstawicie
lami nowego rządu.

Sofja, 22 maja. Wczoraj wieczorem nic 
wfr.ika grupa komiiHstów, składająca się 
w przybliżeniu a w ,ób siłowała demon
strować. Gdy jeden i ,

wygłosić przemówienie,

zjawiła się policją i rozproszyła demonstran 
łów. Podczas rozpędzania, manifestujących, 
jetfcn z komunistów zbStal lekko ranny.

W Sokolówce, w pow. zloęzowskim, 
rozegrała się w nocy krwawa walka po
sterunkowych z bandytami, którzy na. 
padli na dom handlarza wiejskiego Her. 
maua Majera.

Komendant posterunku Świetliczek, 
dowiedziawszy się. o planowanym napa
dzie, urządził zasadzkę.

Piękna Jadzia zemdlała w sadzie.
Kto pierwszy uderzył?

Z Wilna donoszą:
Przed sądem Okręgowym w Wilnie 

stanął Witold Stakun — mieszkaniec 
folw. Petropole, pow. wileńsko-trockie- 
go. Akt oskarżenia zarzucał mu dwu
krotne uderzenie pałką po głowie Stani
sława Janowicza, sąsiada o miedzę.

Stakun do winy przyznał się i wy
jaśnił, że uderzenie to sprowokował Ja. 
nowićz, ponieważ pierwszy rzucił się 
na niego z pięściami.

W czasie badania świadków wyda
rzył się ciekawy incydent.

D o l a r  5 . 2 4
Prywatnie dolar papierowy w żąda 

niu 5.25, w  płaceniu 5.24; dolar złoty 
w żądaniu 8.93; w  płaceniu 8.91; funt 
angielski w  żadanlu 27. w  płaceniu 26,90; 
rubel złoty w  żądaniu 4.65, w  płaceniu 
4.60; marka w  żądaniu 2.09, w płaceniu 
4.08; za 100 franków francuskich w za 
daniu 35, w  płaceniu 34,90.

Bank Polski w  godzinach rannych 
kupował dolary po 5,24.

Podczas strzelaniny jeden z bandytów 
zestal zabity, jeden ranny, a’e trzej po
zostali zbiegli, zabrawszy z sobą postrze 
lonego towarzysza.

Pościg za nimi doprowadził do uję
cia ich w Kulikowie. Aresztowanych od
stawiono do węńcnia śledczego w Zło
czowie.

Przerwane wesele
Śmiertelne zatrucie alkoholem.

Łódź, 23 maja. Tragiczny w skutkach 
wypadek zatrucia alkoholem, wydarzył się 
w dniu wczorajszym we wsi Gatka— Stara, 
gminy Gospodarz, powiatu łódzkiego.

We wsi tej odbywało się wesele, w któ- 
rem wzięło udział kilkadziesiąt osób.

Rej wśród młodzieży wodził 22-letni 
Stefan Radzynia. Uchodził on 1 za dobrego 
tancerza i za doskonałego pijaka.

Młody chłopak pił też na umór. Starzy 
gospodarze podziwiali młodego chłopaka, 
który podochocony mocno, pil coraz więcej. 
Około godziny 10 wieczór Radzynia z kie

liszkiem w ręku upadi na ziemię.

Gospodarze zaczęli ratować zatrutego. 
Posłano też niezwłocznie po lekarza. Wszcl 
ka pomoc okazała się jednak zbyteczna.

Stefan Radzynia zmari przed przybyciem 
lekarza.

Zwłoki ofiary alkoholu zabezpieczone 
zostały przez policję do czasu zejścia komi
sji sądowo-lekarskiej.

Wobec śmiertelnego wypadku ucztę we 
selną przerwano.

w i n a
na licytacji.

Warszawa, 23 mała. Pod groźbą llcy 
tacjl znalazła się najstarsza w Polsce piw
nica win dawnej firmy Fukera.

Komornik dokonał zajęcia około 2.000 
butelek cennych win Jeszcze z XVI wieku. 
—  Licytację za długi, wynoszące kilkanaście 
tysięcy złotych, wyznaczono na dzień 
26 b. m.

Czynione są starania, aby najstarsze wl 
na w Warszawie uchronić od sprzedaży na 
licytacji. ’ •

Pouieiajtie Czerwony l w i

Zatarg między młodzieńcami po
wstał na tle zazdrości o

miejscową piękność Jadwigę 
Kajrysównę, która była na tyle sprytna, 
że każdego trzymała przy sobie mgliste 
mi obietnicami. Adoratorzy nie wiedzie 
i, który z nich ma więCei szans i mo 

że dlatego zaczęli rywalizować pałka
mi w  oczach Jadwigi K. Bójka bowiem  
wydarzyła się w  jej obecności, podczas 
powrotu w  wesołej zabawy tanecznej.

Bohaterka wydarzenia zeznawała przed 
sądem w  charakterze świadka M iała
stwierdzić, kto pierwszy uderzył __
oskarżony, czy pokrzywdzony. Sędzia 
uprzedził Jadwigę K . o odpowiedzial
ności za fałszywe zeznanie i zapytał:

—  Kto pierwszy uderzył.
Jadwiga K. milczała. Sędzia powtó

rzył pytanie. Dziewczyna jednak nie 
chciała pogrążać młodzieńca, dla któ
rego

miała sentyment,
j jednocześnie nie chciała kłamać. Wresz 
cie powaga sądu zwyciężyła.

—  Stakun uderzył pierwszy laską —  
powiedziała szeptem i zemdlała.

Sędza skazał Stakun a na 6 miesięcy 
więzienia.

Główne wygrane  
w 13-tym dniu ciągnienia.

15.000 zł. 95834.
10.000 zł. 68504,
5.000 zł. 2307, 120520, 138542, 148582, 

169910,
2.000 zł. 9687, 21840, 22734, 34535, 

42150, 45864, 54300, 74624, 77961, 84657,
110584, 113865, 121211, 140028,

po 1.000 zł. 5725, 8084, 40472, 43725, 
44456, 45307, 47075, 52132, 61406, 67363,
70313, 81847, 83897, 88473, 95270, 96327, 
106001, 123656, 126747, 134038, 139463, 
148020, 1498747, 154811, 164073, 169988.

II CIĄGNIENIE.
15 tys. zł. — 18705L
10 tvs, zi. _  13921 134112.
S.ftPÓ zł. — 3®527 105227.
2 000 d  —  4447 5613 3540 11013 

39991 46629 48765 59870 64997 66271 
93327 102213 116588 114998 122482
123167 134219 142325 .161636.

Po zt. 1000 -  1296 10199 12953 13646 
17429 20630 24461 .27732 39200 43269
51743 58866 59293 66570 84333 96568
116492 119526 147872 154496 15649?
16892?.

„Żywa torpeda 
w laponji”

Pierwsza oficjalną próba 
z „żywą torpedą’ , która 
kieruje zamknięty we
wnątrz żołnierz. Ginie 
on równocześnie z wybu 
chem torpedy, niszcząc 
równocześnie nieprzyja 
cielsk! okręt wojenny. 
5000 Japończyków zgło
siło się dobrowolnie do 
tej samobójczej służby.



Po nagłym przewrocie w Bułgarii.
wy rząd u steru nawy państwo?
Król powołał do pracy ludz/j uczciwych i energicznych.

Bukareszt, 23 maja W ed
ług wiadomości otrzymywanych tu z So 
fji w Bułgarji zapanował już zupełny spo 
kój. Ludność śledzi z sympatją poczyna
nia nowego rządu. , _ u

PRZEWRÓT był dobrze przygo
towany.

Białogród, 23 maja. ~~ Cała pra 
fa. jugosłowiańska przepełniona jest wia
domościami o przewrocie w Bułgari. Wia 
domości te podawane przez koresponden 
tów telefonicznie z pogranicznego Cari- 
Srodu są zgodne cO do tego, że przewrót 
był doskonałe przygotowany i wykonany, 
,co dało możność uniknięcia starć wew
nętrznych.

t GŁOSY EMIGRANTÓW.
Białogród. 23 maja “  Biało

frodzka „Politika” zamieszcza wywiądy 
z przebywającymi stale w Jugosławji eml 
grantami bułgarskimi b. ministrami rządu 
Stambołińskiego Kostą, Todorowem i Obo 
wem na temat przewrotu bułgarskiego.

Obydwaj wyrażają się o nowym rzą
dzie bułgarskim jaknajprzychylniei, twier 
dząc, że będzie to rząd porozumienia i 
przyjaźni z Jugosławią.

NOWY RZĄD PMY PRACY. 
Sofia, 23 maja, — Bułgarska

agencja urzędowa donośfl: wczoraj rano 
na terenie szeregu ministerstw oraz w 
samodzielnych urzędach publicznych od-

tt) M  M i l i  LI.H
O B Y W A T E Ł E !
Z  d y m e m  p o la r ó w . . .
łrotgtych się wa wizyatMah krańcach kra|u 
idile Walie mianie i dorobek wielolatniei pra* 
ey na marne! P rayyatu leU  atą la n c ia -  
«u dla eehreay prawd tym  a lt  toną

cym iyw io łom ll
N a m  auehopronzkowa gaśn ic* „n o - 
łibrt** w eanle tylko 20.— ni. o in a e ia  
100 proc, boapioanońntwo proaclw - 
p ożarow a. Naboje doitarciamy aa fcatde

tądaaie bezpłatnie
Gaśnica „Kolibri* jest aalteńizą aa ryaku 
noleklm i polecana priaz natpowatnlejeie 
iCttmandy Straty Potarnyeh w krain. Żądajcie 
aatyahmiaet alert’ opinii n k  • dainyeb włada.

< RUMÓPA P. ' . f-tow ier 4ar1»eka 22 i
Nielojalni w słowach i czynach.

Prasa sowiecka atakuje kancierza Hitlera
Kongres pracy nadal niepokoi Ros,ę

1 Moskwa, 23 mała. — Prasa so 
wiecka nadal bardzo ostrym tonie ata
kuje kanclerza Hitlera spowodu jego 
przemówienia na kongresie pracy.

„Izwiestja** podkreślają, że chodzi tu 
o Oświadczenie, w którem szef rządu nie 
mieekłego wtrącił się do spraw wew - 

trznych ZSRR oraz stanął na czele u-

Sowiety uderzają na trwogę
Obawy przed faszyzaija okręgu nadbałtyckiego.

Nowy kurs polityczny Łotwy —  kursem reakcyjnym
M oskw a, 23 maja. „Za industrialna  

i” 1 „Komunisticzeskoje Proswleszczenje” , 
lawłając wydarzenia łotewskie, wzywają 
inję sowiecką do jaknajwtększej czujno- 
, ponieważ nie ulega wątpliwości, że nle- 
eckl faszyzm wiąie z faszyzacją okręgu 
dbałtycklego nadzieje na realizację pla- 
w Rosenberga.
Wydarzenia w sąslednlem państwie —  

ize „Za lndustrjallzacju”mogą doniosłością 
oją przekroczyć Jego granice.

było Mę przekazanie władzy członkom 
nowegi) rządu. Ustępujący ministrowie po 
żegnali się ze swymi dawnymi współpra
cownikami, którzy następnie zostali ptzed 
stawieni nowym ministrom.
W gmachu m-stwm spraw zagranicznych 

b. prezes raidy ministrów oraz minister 
spraw zagjr. Muszanow wygłosił przemó
wienie do zgromadzonych funkcjonariu
szy ministiesf wa, w którem dziękując im 
za współprac ę, stwierdził ze sytuacja za 
graniczna Bułgarji wybitnie się polepszy
ła w ciągu oa tatnich kilku lat dzięki pro 
wadzonej polityce zagarnicznej. Premjer 
Mu'zanov z zadowoleniem podniósł, iż 
nowy rząd zaimierza również prowadzi 
dotychczasowi i politykę zagraniczną.

Następnie zabrał głos premjer Geor- 
giew, sprawuj! icy tymczasowo funkcję mi 
nislra spraw zagr, W przemówieniu swerr 
stwierdził on również wzrost znaczenia 
Bułgarji ż.-’gran'cą, jaki się d konai w cia 
gu Ostatnich lat wyraził przekornie 
że w pracy »wijej znajdzie ofiirną po
moc urzędników ministerstwa.

ŻYCZLIWIE PRZYJĘCIE.
SofJaj 23 maja. -  Bułgarska a- 

gencja telegrafica;na donosi: nowy rząd 
spotkał się ze strony wybitnych polity
ków bułgarskich z życzliwem przyjęciem.

B. minister w gabinecie porozumienia 
demokratycznego- Lapczewa Petkostai- 
now oświadczył; nasze stronnictwo poli-

Brat uratował zakochanego młodzika.
„Wisielec” o własnych siłach powrócił do domu.

Z Gniezna donoszą:
19-letni W. Dąbrowski z Grochowisk 
Rogowem zapoznał się z 26-letnią R.

Braczakówną. Młodzi zapłonęli ku so
bie gwałtownym afektem i przez długi 
czas żyli w harmonji i zgodzie.

Aż wreszcie doszło do nieporozu
mienia. Stroną winną była tu panna, 
która, sprzykrzywszy sobie młodocianego 
amanta, postanowiła z nim zerwać.

Gdy Dąbrowski przed kilkoma dnia
mi dowiedział się o postanowieniu swe-

So ,,ideału**, przejął się niem tak bar- 
zo, że powziął zamiar rozstania się z 
tym światem.

Napisał więc kartkę, że do domu 
więcej nie wróci,

gdyż chce się powiesić i pozostawiwszy 
kartkę  ńa widocznem miejscu w mieszka

pOrczywie kontynuowanej przez Niemcy 
kampanji antysowieckiej, co pismo uwa
ża za całkowicie zgodne ze stanowiskiem 
Hitlera przed objęciem władzy Oraz jego 
mową, wygłoszoną po podpaleniu Reich
stagu.

„Izwiestja’ kończą: „śwadczy ito o po 
uczającej konsekwencji w polityce zagra

„Komunisticzeskoje Proswleszczenje” o- 
krcśla nowy kurs polityczny na Łotwie Jako 
kurs reakcyjny. Przywódcy nowego kursu 
zwłaszcza premjer Ulmanls 1 gen. Balodis 
ze względu na nlepopularność baronów nie
mieckich na Łotwie, usiłowali odgrodzić się 
od podejrzenia, jakoby dokonywali (aszyza- 
cji ustroju na podstawie wskazówek z Ber
lina. Dlatego to rząd Ulmanisa rozpuścił par 
lament dop’ ’ro po ratyfikacji prolongaty 
paktu nieagresji z ZSRR oraz zamknął hit

tyczne w swej obecnej postaci i z obec
nym parlamentem są istotnie instrumen
tem niezdolnym do wytworzenia silnego 
i trwałego rządu. Wielki już czas było 
przystąpić do radykalnej zmiany naszego 
życia politycznego w celu przynosowa- 
nia go do potrzeb nowego państwa.

Dzień wczorajszy jest dla nas wszy
stkich prawdziwą lekcją. Program nowe
go rządu zawiera wspaniałe punkty, nale 
ży żywić nadzieję, iż rząd urzeczywistni 
ten program.

B. minister Omarczewski zaznaczył, 
że Unja Agrarna z entuzjazmem i podzi
wem wita zmianę rządu.

Przywódca agrarjuszy Stefanów pod
kreślił, iż ludność wiejska powitała nowy 
rząd z uczuciem radości i ulgi.

B. minister rządu Lapczewa Grigor 
Wasiljew oświadczył, iż osobistości sto. 
jące na czele obecnego rządu są ludźmi 
energicznymi, szlachetnymi i uczciwymi. 
Obecna zmiana, dodał Wasiljew, była 
zresztą oczekiwana. Wszyscy dobrzy Buł 
garzy powinni poprzeć rząd i okazać mu 
pomoc.

PRZYSZŁY PARLAMENT BUŁGARJI.
Białogród, 23 maja *“ We 

dług sofijskiego „Utra“ przyszły parla
ment bułgarski będzie liczył lOO posłów, 
z których 7? będzie mianowanych, a 25 
wybieranych przez korporacje, dotych
czasowy parlament liczył 274 posłów.

niu, wyszedł. Traf zrządził, że kartka 
ta dostała się niebawem w ręce star
szego brata, który po zaznajomieniu 
się z jej treścią, wszczął w domu alarm. 

Następnie udał się na poszukiwanie 
swego brata, którego znalazł w polu, 
zakładającego sobe stryczek na szyję. 
Gdy starszy brat nadbiegł, zwisał on 
już z drzewa. Nie tracąc przytomności, 
W, Dąbrowski chwycił swego brata 
za nogi i podciągnął go w górę a rów
nocześnie zaczął wzywać ratunku. Wo
łania jego usłyszeli robotnicy, którzy 
niedoszłego samobójcę

odcięli z drzewa.
Niebawem wrócił On do przytomności, 

oczem już o własnych siłach udał się z 
ratem do domu.

ałczaiej niemieckiego fasryzmu. Jeżeli w 
stosunku do innych krajów Niemcy stara 

się zamanifestować słownie swe umiło 
wanie pokoju i jedynie, czynami określa
ją cenę „ich pacyfizmu** to tyle wobec
ZSRR są Niemcy nielojalni L wrogie za- 
ówno w słowach, jak w czynach’*.

lerowskie gazety w Rydze. Mimo to radość 
Berlina nie jest bez podstaw. Faszytacja 
państw bałtyckich nawet jeśli nie jest reali
zowana przez bezpośrednich agentów nie
mieckich, stanowi wodę na młyn Berlina, 
który ma nadzieję, że faszyzneja utrudni roz 
wój sil żywotnych okręgu nadbałtyckiego 
1 przez to osłabi silę oporu przeciwko rozkła 
dowej robocie prowadzonej tam przez fa
szyzm niemiecki.

Przerwany zjazd nauczycielski w Poznaniu.
Nagły zgon działacza wielKopolsKiego,

Poznań, 23 maja. W niedzielę przed 
południem rozpoczęły się w Poznaniu obra
dy 13 zgromadzenia okręgowego związku 
nauczycielstwa polskiego.. Obrady te jednak 
przerwano zaraz na wstępie wskutek tragi
cznego wypadku. Mianowicie, zasłużony 
działacz na polu organizacji nauczycielstwa |

Chłopi usiłowali spalić strażników.
Krzyki w płonącej szopie.

Z Kołomyi donoszą:
Dwaj strażnicy z kołomyjskiego In

spektoratu Straży Oran- dowiedzieli się, 
że w Tekuczy znajduje się nielegalna 
gorzelnia, Udali się więc do podejrza
nego o pędzenie wódki chłopa i podczas 
przeprowadzania rewizji weszli do szo 
py z Sianem, W pewnej chwili chłop

Narodowi socjaliści w Austrii działają.
Sabotai I teror wzm aga się

Wiedeń, 23 maja — Ogłoszono tu 
urzędowy komunikat stwierdzający, że od 
dejakiego czasu dała się zauważyć w 
Austrji wzmożona akcja terorystyczna na 
rodowych socjalistów. Przed świętami

±

Katastrofalny pożar w Chicago
Traech strażaków spłonęło, 37 uległo poparzeniom.

Londyn, 23 5. Znana dzielnica spich 
kylrd objęta została olbrzymim pożarem, 
powstałym wskutek rzucenia na słomę 
niedopałka papierosa. Ogień wybuchł w 
zagrodzie dla bvdła, które w panicznym 
strachu i wśród przeraźliwych ryków, 
usiłowało wydostać się nazewnątrz. Spa
liło się tam kilkuset sztuk bydła.

Z zagrody pożar przerzucił się na ele 
watory zbożowe,a następnie na spich
rze, w których magazynowane były oleJe 
i amoniak. Wkrótce cała dzielnica

O c z c m  p t s z ą  I n n i?

Przse$>l^<i
SOWIETY OBAWIAJĄ SIĘ SOJUSZU. 

JAPOŃSKO-NIEMIECKIEGO.
Gazeta Polska

Zarówno Niemcy, jak Japonia, nie szęzedzą 
kaMe sosobna pod adresem Moskwy nieprzy
jaznych Restów. fo  też, z sowieckiego punktu 
Widzenia, zrozumiałą jest obawa, z łąką obser 
wowaua jest tu każda manifestacja zbliżenia 
nlemiecko-jnpońsklego — a aktów tego rodzaju 
feyto ostatnio nie tak mało...

Podróż eskadry japońskiej pod dowództwem 
admirała Matsushima, a zwłaszcza przemówie
nia wymienione w  Berlinie z dowódcą flo ty nie
mieckiej admirałem Bencke — spraw iły tu jak- 
najbardziej alarmujące wrażenie.

Pisma moskiewskie zaroiły się od karykatur 
t tytu łów , wyszydzających „duchowe i raso
we braterstwo — tak odległych geograficznie 
i rasowo narodów.

Ponadto — pojawiły sle dość uzasadnione 
informacje, że wtspółpraca japońsko - niemiec
ka bardzo poważnie wykracza poza bankieto
we krasomówstwo

Pisma sowieckie zarzucała prasie obydwiu 
krajów wzaflemne popieranie agresywnych ten
dencji. sprzecznych ® obowiązującemi trakta. 
tarot waszyngtońskim i wersalskim, a także 
wskazują na konkretne przykłady współpracy 
gospodarczej, wzajemne wzzyty uczonych i tp

Na powyższem tłe zdarzają się oczywiście 
szkodliwe haiucynacie.

Z drugiej strony — zarysowujący się coraz 
wyraźniej sojusz Japonii i Niemiec — złączo
nych tragicznym węzłem wewnętrznej dynami
k i  socjaHnej t gospodarczej — siłusznie Moskwę 
nieęokoi.

WALKA FRANCUSKIEGO FORDA.
Kur jer Poranny:
W  ostatnich czasach krążą coraz liczniej

sze pogłoski o trudnościach finansowych w iel
kiego potentata automobilowego, k tó ry  z wdzię 
kiern potrafi rzucać na stół bakaratowy w  ka
synie Deauville lub Biaritz czeki, opiewające 
na milionowe sumy 1 wyzywać na pojedynek 
p t*>  zielonym stole fantastycznych mahara
dżów, w  których skarbcach drzemią sztaby zło i 
ta 1 klejnoty nieocenionej wartości. Od szere-1

wielkopolskiego i wieloletni prezes teg 
związku p. M. Zych doznał w czasie inaugu 
racyjnego przemówienia ataku sercoweg 
1 zmart w chwilę potem, mimo niezwłocznej 
pomocy lekarskiej. Wobec tego smutnego 
wypadku, obrady zjazdu przerwano i odro
czono ich dalszy ciąg do poniedziałku.

zatrzasnął drzwi szopy.
Strażnicy, którzy spostrzegli równe 

cześnie, że siano się pali, a nie było nic 
do gaszenia go, rzucili się do drzwi. kt<j 
re były zamknięte.

Prawie nieprzytomni od gryzącegi 
dymu, siekierą wybili otwór y 
drzwiach i wydostali się nazewnątrz.

akcja ta ujawniła się w formie zamachów 
na objekty kolejowe z najwidoczniejszym 
zamiarem sabotowania ruchu turystyczne 
go. Dzięki czujności władz, zamiar ten 
nie udał się.

Stockyard stanęła w płomieniach. Sza
lony wiatr szybkości 30 mil na godzinę 
■nai połmienie na wszystkie strony, wznie 

cając pożar w coraz nowych miejscach.
Pożar umejscowiono dopiero po 6 go 

dżinach. Trzech strażaków poniosło 
śmierć w płomieniach, a 37 zostało cięź- 
żo poparzonych. Szkody materjalne wyno 
szą na podstawie bieżnego tylko oblicze 
ma, 10 miljonów dolarów, a zapewne bę
dą większe.

gu tygodni w  dyrekcji naczelne] siedzą kon 
trolerzy Banku Francji i badają skrupulatna 
księgi i organizację przedsiębiorstwa Od nie 
jakiego ęzasu też na giełdzie paryskiej, reagu
jąc#  żywo na wszelkie niepokojące wiado
mości, — kurs akcji Citróena obniżył się z 50C 
na 160 franków z sztukę.

Opinja publiczna we Francji jest mocno za. 
niepokojona. Bada, usiłuje przeniknąć przyczy
ny trudności, o których mówi się coraiz głoś
niej. Niespokoją się pracownicy wielkich w ar
sztatów w Javel, które zatrudniają około 23 
tysięcy robotników, z troską patrzą wszyscy, 
których los związany jest z istnieniem w iel
kiej firm y —  sprzedawcy, właściciele gara
żów, przedstawiciele zamiennych części któ., 
rych można obliczać na 75 tysięcy, z rodzi
nami w sumie mały narodek mający własne go
dło, wspólne interesa » wspólne cele.

W  pewnym momencie okazało się, iż na wy 
płaty zużyto sumy, jakie zarząd Citroena w i
nien był przekazać ubezpieczeniom społecznym. 
Załatwiono tę przyką sprawę dopiero pod n a c i/ 
skiem rządu, który groził poważnemi konsek
wencjami.

Andre Citroen stawia obecnie na dwie staw
k i — nowy model i niezbędność jego produkcji 
dla celów obrony narodowej. Jest przekonany 
i zresztą, zdaje się, słusznie, iż w  momencie 
poważnego niepowodzenia musi przyjść mu i  
pomocą rząd, albo koncerny bankowe od rrn 
du zależne. H*

Walka toczy się więc nie o utrzymanie e- 
gzystencji zakładów, ty lko raczej o niezależnntt 
ich szefa od jakiejkolwiek kontroli. Podobna 
zresztą walkę toczyli w  Ameryce Ford, któ™ 
w  momencie nasilenia kryzysu zachwiał sie no 
ważnie, ale nie poddał dyktaturze bankiwów 
którzy chętnie chcieli położyć rękę na ie7« 
przedsiębiorstwie. s

Amerykański Ford wyszedł z tej walki zwv 
cięsko, Citroen — francuski Ford — jest w  tw 
najgorętszym ogniu. Najbliższa przyszłość ro i 
strzygnie. czy w  biurach jego zakładów zasla’ 
dą kontrolerzy, hamujący Jego bojowe ero, 
jekty, czy też uda mu się odzyskać 1 zachowa/ 
pełną swobodę działania. cnow*

W i o s n a  w  T y r o lu .
Cuda prayrody i blaski dawnej 6wietnoA«i.

' " "  Gosteta —  w maju.
Opuszczani drugiego maja, z okazji wczo 

rajszego święta uroczyście udekorowany 
dworzec monachljzki. Przed oczyma przesu
wają się, przed dwunastu godzinami ogląda 
ne parady, pochody, flagami uwieńczone do
my Słyezę jeszcze miarowy stuk butów woj 
akowych, dświękl „Horst Wessellled** entu
zjazm tłumu. Umysł pracuje gorączkowo, a- 
nalizując wczorajsze przeżycia, obojętny na 
wszelkie zjawiska zewnętrzne. Powoli nie
przeparty urok gór blerze nas w posiadanie 
k po krótkiej walce zrzucamy ze siebie resz
tki balastu wielkomiejskiego. Wszelkie za
gadnienia polityczno -  społeczne zamykamy 
dn zimowego kuferka. Wdychamy pełną płer 
slą orzeźwiające, zdrowe, czyste powietrze 
Alp Krajobraz, roztaczający się przed nasze 
ml oczami, należy do jednych z najpiękniej
szych krajobrazów górskich. Przez górną 
F - yarję, z jej Hczneml malownlczeml jeziora 

zbliżamy się do Salzburga, którego połoW’

żenle zwabia rok rocznie setki turystów. Ze 
swojemł starem!, kulturalnemi pamiątkami, 
aomem Mozarta, uliczkami, pełnemi malow 
riczych zaułków, ze wszech stron otaczają
ca nos wspaniałą panoramą gór wywiera na 
każdego nieprzeparty urok. Od szeregu lat 
Salzburg przez swoje „Festspiele** ze współ 
udziałem najsławniejszych gwiazd ze świa
ta teatralnego 1 muzycznego, jest latem cen
trum kulturalnem dla wielbicieli sztuki. W  
tym przepięknym zakątku Austrjł, zewnętrz 
nie niewielkie odczuwamy z wielkich burz 
politycznych, które od pół roku nad nią prze 
chodzą. Ludność Tyrolu jest w swoich 
dwóch trzecich wierną narodowemu socjali
zmowi. Bilska granica niemiecka robi swo
je, a agitacja nie ustaje ani na chwilę. Tyl
ko gdzieniegdzie nieznaną ręką wyrysowana 
swastyka świadczy o tern. Chwilowo re g l-  
me Dollfussa trzyma jeszcze wszystko dość 
silną ręką. Przemówienie ostatnie kancle

rza w Salzburgu przeszło (pomijając znale
zienie dwóch bomb 1 usuniecie Ich w n oret

bez najmniejszych ekscesów przy wzorowo 
utrzymanem porządku. Wprawdzie prżyznać 
trzeba, że w przeciwieństwie do Niemiec en
tuzjazm tutejszej ludności w stosunku do 
swego kanclerza jest równy zeru. Tyrolczyk. 
au8trjacki jest naogół typem mało poddają
cym się entuzjazmowi. Jest to pracowity, 
małomówny góral. Dwie godziny od Salz
burga leży perła Tyrolu, w całym śwlecie, 
znany Bad Gastein —  szczodrze obdarzony 
przez Boga - naturę. Nie darmo znawcy 
twierdzą, że jest to w Europie może najpię 
knieja.»•» położona miejscowość kuracyjna.

Hlstorja Gastein Jest bardzo stara 1 cle 
kawa. Parę wieków przed Chr. góry te były 
zamieszkane przez szczep Tauryskow, któ
ry eksploatował z nich w dużej Ilości miedź 
1 złoto (potwierdza to w swoich pamiątkach 
rzymski historyk Pollblus). W  szóstym wie 
ku po Chr. germańskie szczepy zajęły tę 
część Alp 1 od 9-go wieku rozpoczęło się po 
nowne, na szeroką skalę zakrojone, eksploa 
towanle złota, Które do wieku 14-go było je 
dynem bogactwem tej części Tyrolu. Wiek 
15-ty przyniósł największy rozkwit kopalń 
złota ł przyrost ludności. Gastein Uczyło w 
tym okresie 6000 osób. Powoli zapasy złota 
wyczerpały się, ludność biedniała i gwiazda

szczęścia 1 dobrobytu Gastein zaczęła ga 
snąć.

W  połowie 15*go wieku odkryto po raz 
pierwszy gorące źródła, do których nie przy 
wiązywano wówczas większej wagi. Po wy 
czerpaniu się dochodów z kopalń, zaczęto 
intensywniej zajmować się zawartością tych 
źródeł. Już w drugie) połowie 16-go wieku 
słynny wówczas doktór Paracelus skonstato 
wał ich cudowne właściwości. Na początku, 
17-go wieku rozpoczyna się druga era Ga- 
steinu —  era Badu Gastein, który po krót
kim czasie zdobył sobie jedno z pierwszych 
miejsc wśród światowych miejscowości ku 
racyjnych..

W  pierwszym rzędzie spowodu częstego 
goszczenia w swoich hotelach koronowa 
nych głów. Gastein był ulubionym badem 
Wilhelma 1-go, Franciszka Józefa, Bismar
cka. Tutaj prowadzone były w r. 1879 per
traktacje między Włochami, Niemcami i Au- 
strją, które doprowadziły do paktu tych 
trzech mocarstw. Na każdym kroku widzi
my pamiątki dawnej świetności Badu —  Ga 
stełn, jak pomnik Wilhelma, tablica pamiąt
kowa Bismarcka. Gźęsfym gościem Gastein 
bvł król grecki — Attn. IrrAl "im iińfikJ — Ka

roi, król belgijski —  Leopold. Do tej plejadi 
głów ukoronowanych przyłączyła się elita 
artystyczna 1 naukowa, finansjera międzyna 
rodowa, świadczą o tem wspaniałe hotele 
o niesłychanym luksusie 1 połączenia kolejo.’ 
we ze wszystkleml wlększeml miastami Eu. 
ropy.

Dziś robi Gastein wrażenie pięknej, rot. 
pieszczonej przez fortunę kobiety, którą nl< 
ubłagany los pozostawił bez środków do żt 
cła, w ostatniej, pięknej toalecie. Położeni! 
Gastein jest czarujące, wśród ośnieżonych, 
szczytów gór, otoczonych pasmem igła, 
stych lasów, o malowniczych wodospadach 
Klimat łagodny, Idealny dla kuracjuszy. 
Przepiękne spacery, kąpiele o wspaniałym 
działaniu. Ale luksusowe hotele stoją pustka 
ml, ludność cierpi wielką nędze i wspomina 
? westchnieniem dawne, dobre czągy. Ceny 
spadły o połowę, ale cóż z tego. Kryzys' 
światowy otoczył wszystkich żelaznym pler 
ścieniem i tylko mała garstka wybranych, 
(przeważnie Anglików) pozwala sobie Je
szcze na luksus podziwiania pięknego świa

ta . H. S



W  z i e l o n e j  N o r m a n d j i .  H m

Złota księga oberży.
Pomnik nieustraszonych pilotów.

Rouen w maju.
Jak okiem sięgnąć, rozciągają się w 

Normandji przebogate lasy, pola' i łąki, a 
na nich pasą się niezliczone stada krów. 
Przywiązane są one do małych słupków, 
ustawionych w jednym rzędzie i w ten spo 
sób systematycznie zjadają dokoła siebie 
trawę i systematycznie użyźniają rolę... Tu 
tejsze wyroby mleczne są słynne. Wystar
czy chyba wymienić „pachnący" Camem
bert, Port salut, łub wreszcie znaną creme 
d*Isigny.

Obok bogatych dworów spotyka się ma 
łe domki, nieraz bez piętra, co we Francji 
za wyjątkiem Wandei jest wielką rzadko
ścią. Od czasu do czasu widuje się też na 
doskonałych drogach wysokie wozy, tro
chę przypominające polskie.

Zbliżamy się do niewielkiego porłu- 
Yport. Normandzkie plaże nie <ą piasku 
lecz tylko t. zw. „galets", okrągłe, toczone 
przez morze kamyki. Kilkanaście barek, 
na masztach, których widnieje nieduży 
krzyżyk. — Normandja bowiem jest bar
dzo religijna — nosi ciekawe nazwy, jak 
n. p. „Niech Bóg czuwa nad nami", „Je
zus Nazareński", „Matka Boska Lotareń- 
ska" itp. Na horyzoncie zarysowują się

P o ż a r  w  B r o o k l y n i e .

W Brooklynie wybuchł w porcie katastrofalny pożar, który obrócił w zglisz
cza olbrzymie magazyny.

większe statki, a przedewszystkiem „Les 
Terres Neuvas“. Wyruszają one właśnie na 
połów ryb.

Na plaży w Yport roi się od malucz
kich i dorosłych. Ostatnie promienie sło
neczne rzucają krwawe blaski na normandz 
kie „falaisse". Nieco wzburzone morze o- 
bija się o brzegi. Jest to godzina przypły
wu. Tu i tam grupują się na Wysokiem wy 
brzeżu rybacy, którzy palą fajki i zawzię
cie dyskutują.

Świetna szosa prowadzi wśród pięk 
nych ogrodów do pobliskiej miejscowo 
ści Gonneville Trzeba bowiem wie
dzieć, że Normandja słynie ze specjalne 
go gatunku jabłek i gruszek, — rosną 
cych bez żadnego ogrodzenia po obu 
stronach drogi, — z których wyrabia się 
smaczny napój „cidre” . coś w rodzaju 
kwasu, a także wódkę, zwaną „Calva 
dos”.

Przejeżdżamy obok ,willa maures 
que”, rzeczywiście zbudowanej w sty
lu rnaurytańskim. Zamieszkiwał ją zna 
ny pisarz Guy de Maupassant

Po niespeina godzinie drogi staiemy 
w Gonneville przed oberżą „Des Vieux

plals”, zamienioną na-,, muzeum.
Jest to dom normandzki, pochodzący 

sprzed 200 lat. Na główniej jegc fasa
dzie wmurowano artystyczne płaskorzeź 
by, przedstawiające obrazy z życia 
rybaków, a na wysokości pierwszego 
piętra cały szereg talerzy oraz półmi
sków, t. zw. „vieux Rouen”. Miasto to 
bowiem ~  dawna stolica Normandji ~* 
słynęło w swoim czasie z wyrobów fa 
jansowych, dzisiaj niezmiernie przez 
zbieraczy poszukiwanych.

Wchodzimy do ciekawego wnętrza 
wszystkie jego rnury są wyłożone mniej 
szemi lub większemi drzwiczkami, po
chodzącemi ze starych, rzeźbionych 
szaf normandzkich. Na tych to 
drzwiach znani malarze wymalowali naj 
rozmaitsze obrazy, ofiarując je właścicie 
łowi p. Aubourg, którego kuchnia cie 
szyła się ogromną sławą,

W złote i księdze, z pietyzmem prze 
chowanej w tej oberży, znajdziemy też 
poematy i prace takich pisarzy, jak 
Maurycy Donnay, Marcel Prevost, kil 
ka nut, skreślonych ręką Masseneta, 
kilka kupletów dramaturga Daniela 
Riche, i wiele innych. Pozatem oberża 
jest przepełniona niezmiernie cenneini 
meblami, pochodzącemi

z 14-go, 15-go i 16-go wieku-
Przed nami znowu widnieje błękit 

morza. Nie ono jednak zwraca naszą 
uwagę, ale zarysowujący się na wzgó 
rzu nadmorskiem ogromny biały pom
nik, wzniesiony ku czci Nungcssera i 
Coliego. W tem to bowiem miejscu, 
pod Etrctat, opuścili bohaterscy lotnicy, 
którzy pierwsi wyruszyli na zdobycie 
oceanu, rodzinną ziemię i zginęli bez 
wieści w dniu 12 maja 1927 roku

Pomnik ten robi silne wrażenie- ~  
Na ziemi, na tle trawy rozpościerają się 
płaskie skrzydła samolotu „Białego Pta 
ka”. Pośrodku — w miejscu kabiny ~  
znajdują się sylwetki lotników o drama
tycznym wyrazie twarzy, a ponad nie 
mi wznosi się wysoki obelisk z napisa 
mi.

Nad pomnikiem przelatuje właśnie 
stado białych mew które z przejmują 
cym, płaczliwym krzykiem krążą do
koła, a następnie kierują się ku mo 
rzu, tym samym prawdopodobnie szła 
kieni, jakim wylecieli pierwsi zdobywcy 
niepokonanych jeszcze przestworzy-

B.

Ojczym zakotliał się w
Trzy strza ły  w

Niezwykły dramat rodzinny roze
grał się w Paryżu. Pewna młoda dzie
wczyna sprzedawczyni w jednym z 
magazynów paryskich, oddała trzy 
strzały

do swojego ojczyma,
raniąc go ciężko- Powodem dramatu: 
erotyczne zapędy ojczyma do swojej 
młodziutkiej pasierbicy.

Robotnik Raymond Marche, liczący 
obecnie 36 lat, ożenił się przed trzyna
stu laty z młodą kobietą, która miała 
4-letnią córkę, Marche był wzorowym 
ojcem dla małej dziewczynki, która wy 
rosła powoli na piękną i powabną dziew 
czynę. 1 tutaj stała się rzecz niespodzie
wana- Ojczym zakochał się w swojej pa 
sierbicy i zaczął ją prześladować swoje 
mi wyznaniami.

Odtąd zaczęły się dla młodej dziew
czyny dnie tragicznych cierpień. Oj
czym- który początkowo ukrywał się z 
swoją miłością nie mógł dłużej upierać 
się g\vałłowłiemu uczuciu i zaczął obj.i 
wiać je w sposób

coraz jaskrawszy.
Dziewczyna uciekała z domu, chcąc 

uniknąć nieustannych scysy: z ojczy
mem. który ze zmartwienia zaczął pić 
nałogowo i wracał codziennie do domu
w stanie opłakanym. Matka młodej So-

. _. / - ....O(

Skradziony samochód właściciela garażu.
Szczęśliwy wynik poszukiwań.

Karol Marant, właściciel garażu w 
St. Andre zajechał samochodem przed 
pewną kawiarnię na ul. du Pricz i pozo 
stawił je bez opieki na ulicy. Po pewnej 
chwili usłyszał, że ktoś wprowadził w 
ruch motor jego samochodu i odjechał. 
Marant wybiegł na ulicę, ale samocho
du iuż nie było przed domem. Zmar
twiony udał się na policję i

opowiedział o swej przygodzie.
Nie wniósł jednak odrazu skargi, 

gdyż łudził się nadzieją, że to jego kole 
ga splatał mu figla. Idąc za radą policji- 
Marant udał się na poszukiwanie swego 
smochodu w towarzystwie brata, autem 
tego ostatniego. Po dłuższych poszuki
waniach udało się braciom spostrzec 
samochód na ul. des Tanneurs. Bracia 
Marant postanowili jechać wśiad za 
nim. Teraz już nłe ulegało wątpliwości,

obronie m atk i.
langc (bo tak nazywała się dziewczy
na), widząc, co się dzieje, przeraziła 
się niespodzianek ze strony męża, który 
stawał się coraz gwałtowniejszy,

kupiła rewolwer.
Onegdaj Raymond Marche wrócił do 

domu bardziej pijany niż zwyczajnie i 
zaczął robić Solange sceny zazdrości 
zabraniając jej przechadzać się z młody 
mi ludźmi. Gdy matka chciała interwen 
jować, ~ Marche wyjął nóż i cbcial rzu 
cie się na nią. Wówczas Solange pobie 
gla do sąsiedniego pokoju, wyjęła z to
rebki matki rewolwer, a gdy ojczym 
chciał rzucić się na nią z nożem, odda
la do niego trzy strzały. Marche padł 
ciężko ranny.

Mała Solange zbiegła z domu, cheia 
ła rzucić się do Sekwany, lecz pow
strzymał ją od tego kroku jakiś 

nieznajomy przechodlzlcń.
Wkońcu zgłosiła się sama na policji, 

gdzie opowiedziała przebieg całej trage
dii. Powodem wścieklej zazdrości ojczy 
ma miało być to żc Solange zaręczyła 
sic z młodym swoim sąsiadem. Solange 
puszczono na wolną stropę. Przesłucha 
ny w szpitalu ciężko ranny ojczym za
przeczył, jakoby prześladował swoją pa 
s>erbicę miłością. Policja prowadzi w 
tej niezwykłej sprawie śledztwo.

że samochód został skradziony przea 
dwóch osobników, których spostrzegli 
przez szyby. Na ul. du Grand Balcon 
złoozieje tnusieli zatrzymać się przed

zamkniętą barjerą kolejową. 
Wykorzystując ten moment, bracia

Marant, którzy byli uzbrojeni w rewol
wery doskoczyli do złoczyńców i zmu
sili ich do udania się do komisariatu. Je 
dneinu ze złoczyńców udało się zbiec 
po drodze. Drugi został aresztowany. 
Był to 17-letni P. D- Oświadczył on, żc 
nie wiedział o tem, że samochód pocho 
dzi z kradzieży i wsiadł do niego po dro; 
dze korzystając z zaproszenia właści
wego winowajcy Łucjana Bcrgens za 
mieszkałego przy ul. Brasseurs w bille 
Policja udała się pod wskazany adres i 
złodzieja prestto wała p. jmstał ęliw J 
Iowo wypuszczony r.a wtihurtć.

Złożyłem kartki drżącemi rękoma. 
Ten chłopiec ma dopiero siedemnaście 
lat. Krystyn Mędrzec!., gdy naglę z po
między nich wypadła maleńka koloro
wa bibułka, gęsto zapisana. Nie zauwa
żyłem jej dotąd.

Styczeń 1916 r. ■
Dziś Poletta powiedziała do mnie, 

gdyśmy się spotkali po wyjściu zt 
szkoły:

— Przyjdź dziś do mnie, Krysiu... 
Będę zupełnie sama. Mama z dziecia
kami wychodzi do znajomych. Poro
zmawiamy sobie. Nigdy nie byłeś u 
mnie, a tylu chłopców bywa. Wiem 
że nie lubisz licznego towarzystwa. 
Dziś nie będzie nikogo. Przyjdziesz?

— Przyjdę, Polu.
A teraz jest już noc i piszę do Cie

bie, Polu, choć tego nigdy nie bę
dziesz tego czytać. O czwartej godzi
nie wyszedłem z domu, do ciebie. 
Królewno. 1 wlokłem się noga za no
gą i żadne pióro, żadna muzyka nie 
odda tego, com czuł. Jakby otaczał 
mnie rój duchów skrzydlatych. Pierw
szy raz przestąpię progi twego Kró
lestwa... Jak będziesz ubrana .. jak 
się uśmiechniesz... jak podasz mi twą 
wąską bielutką niby śniegowy płate- 
czek dłoń, jak potem usiądę obok cie 
bie i leciutko obejmę ramieniem twa 
postać i będziemy siedzieć bez sło
wa... cały czas zapatrzeni w siebie... 
Och, Poletto!

I wreszcie znajomy biały domek. 
furteczka... Zdjąłem czapkę. Posta
łem chwilę i.... zawróciłem.

Bo milszą dla mnie droga niż przy 
bycie... Poletto! Nad wszystko uko
chana Poletto. Czy ty to zrozumiesz?

Najcudniejsza gwiazdo oceanu 
Wieczna Tęsknoto Wichrów 
Królowo smutnych i samotnych 
Królowo gorycz pijących 
Królowo łez i uśmiechów 
Święty Poranku ludzi w mroku 
jyjących
Królowo mogił samotnych
Może to 'est trochę pogańskie, ale 

piękne!
Pola raz mówiła, że chciałaby wy 

pić wszystką rozkosz i radość świa
ta, ja chciałbym wypić wszystek jego 
ból i odejść gdzieś w samotność.

Maj. •
Zabili Zygmunta, Jurka i Włod

ka, moich starszych kolegów. Było 
nabożeństwo za ich dusze. Szczęśliwi 
Nie to, że nie pójdą iuż więcej razem 
na chrabąszcze. Nie to że wiatr zer
wie może nawet krzyżyki z ich gro
bów. Czuwa nad nimi Miłość Świata.

A może teraz zbierają złote chra
bąszcze gwiazd.

Gdyby mi było dane zginąć za 
wszystkich.

Czerwiec.
Zaczynają się cudowne dni Tę

sknoty. Poletta wyjeżdża! Nie będę 
więcej pisał,Niech to wszystko zosta 
nie w skarbcu mego serca. Teraz bę
dę Królem w kraju fantazji. Będę ry 
cerzem broniącym Dobra. I będę Mni
chem zbierającym w sakwę podróżną 
krzywdy ludzkie I będę jadł chłeb 
goryczy i pił wodę łez. I będę husa
rzem w szumiącej zbroi ginącym z 
Imieniem Marji na ustach.

I będę cichym małym lutnistą 
Królewny Polett>

Milszą jest dla mnie droga niż 
przybycie’’.
Tak. Coś się mojemu Mędrcowi troi 

w łepetynie. Jest we mgle... Czuję to, 
widzę poprostu, jak szuka omackiem 
drogi. Wyszedłem na powietrze, by o- 
chłonąć. Co dalej będzie z temi dzie
ciakami? Czy dane nń zostanie jeszcze 
kiedy pomówić z niemi, doradzić?... 
Nic wiem.

Ale jedno wiedziałem, że kocham 
oboje i że muszę się za nich modlić.

Pod koniec siedemnastego roku, po 
dłuższej kuracji w szpitaiu w Warsza
wie (dostałem bowiem kulkę w kolano, 
łażę teraz o lasce) wróciłem do moje
go miasteczka. W parę dni po mojem 
przybyciu puka ktoś gwałtownie.

— Proszę — ale nie podniosłem się 
z fotelu. Bardzo mi jeszcze noga dole
gała.

Weszła wysoka szczupła, mocno 
wzruszona panienka. Stanęła w progu 
i patrzyła na mnie zaaferowana. Ja ze j 
swojej strony też mocno wytężałem 
oczy... i... no przecież to moja Paulin- 
ka.

— Ksiądz mnie nie poznaje?
— Teraz cię poznaję. Cóż za panni

ca wyrosła.— Jak szybko dziewczynki 
zrzucają szaty poczwarek... chodzże 
tu bliżej. Polu!

Podeszła nieśmiało i nagle przyklę
kła u moich stóp.

— Ksiądz chory? — Oczy miały 
wyraz wystraszony i żałosny.

— Takie tam awantury z kolanem 
Pamiąteczka. No, co słychać maleńka, 
widzę, że wyrosłaś, wyładniałaś. Co 
porabia mamusia, rodzeństwo.

— Mamusia pracuje, jak zwykle. 
Jest nam trochę ciężko, ale ksiądz wie, 
mamusia sobie z pod ziemi robotę znaj 
dzic. Basia i chłopcy w szkole, ja też 
za rok skończę, to matce pomogę. 
Ksiądz wie, że nie mam już ojca.

— Tego ziemskiego nie masz, ale 
jest jeszcze Ten, nad gwiazdami.

— Oho! Ksiądz zaczyna znowu na
wracać, ale to nic. Ja tęskniłam do

księdza. Dziękuję za ten medaliczek 
Noszę go... o! — pokazała mój dar, — 
Krystyn mi doręczył.

— A co się z nim dzieje?
— Chorował długo po powrocie, a 

potem wyjechał do Częstochowy. Chciał 
wstąpić do zakonu, ale tam go też nie 
przyjęli. Za wątły. Wstąpił na kursa 
nauczycielskie gdzieś pod Warszawą.

— Nic tęsknisz do niego?
Spojrzała z bezgranicznem zdziwie

niem.
— Ja?. Do niego?.. Teraz?.. O nie!
— Myślałem.. wiem, że cię kocha! 

bardzo.
— No tak. Jakiś czas byłam nim za 

jęta, ale potem... nie wiem... znudziło 
mi się. Zawsze czekałam, że mi powie, 
że.... że...

— Rozumiem., a on się uparł, co?
— Aha! I taki jakiś był, jakby nie 

z tego świata. Taki cichy, blady... głos 
miał także niemęski.

— Tak. A jak teraz stoją sprawy 
serca?

Moja Pola zapłonęła jak mak. Mil
czała.

— Jesteś szczęśliwa?
— Bardzo, bardzo... bardzo... cza

sem jeszcze opada mnie tęsknota, jak 
dawniej. Chciałabym mieć synka i có- 
lcczkę i chodzić z niemi na spacer, wie 
Ksiądz?... Albo naprzykład artystką.

— Hm! A czy wierszyki jeszcze pisu 
jesz?

— Owszem. Ale tylko wtedy, gdy mi 
smutno. Czasami myślałam, że dobrzeby 
było przyjść do księdza i słuchać...

— Jak cię nawracani, co?
— A niechby nawet. Ja to lubię —

rzekła cicho. — Ksiądz tak specjalnie 
ładnie to robi, że potem trzeba myśleć. 
Nie znoszę zato kazań kościelnych i ni
gdy nie chodzę. Niech mi ksądz co opo
wie!

„Opowiadałem” więc jej o Bogu tak 
jakby była niałem dzieckiem. Starałem ’ 
się naukę ubrać w najpiękniejsze szaty. 
Przekonywałem ostrożnie, dyplomatycz 
nie. by jej niczem nie urazić.. Była bo

wiem bezwątpicnia chorobliwie wrażll 
wa na estetykę i życie traktowała po 
pogańsku.

— Wie ksiądz nie mogę się absolut 
nie z tętn pogodzić, że chrześcijanie ruj 
nowali bóstwa, to przecież ładne i poe
tyczne, a poza tern gwałtem zmuszaii do 
wiary w krzyż. Ja nie wiem czemu, alej 
nic mogę doszukać się piękna w męczeń 
stwic Jezusa. To przecież było okrop
ne. Czasem sobie myślę, że chciałabym 
zginąć za Polskę, ale, żeby ta śmierć 
była ładna.

Roześmiałem się..
— Jesteś egzaltowany dzieciak i masz 

mocno rozczochraną wyobraźnię. Ale 
przyjdzie czas, Polu, że wszystko ułoży, 
ci się w główce normalnie, spokojnie i 
wtedy zrozumiesz całą nierealność swo
ich poglądów.

— O! Ja się nie zmienię. Jeżeli chce 
być dobra, to dlatego, że to ładnie, że 
będą mnie za to kochać, o ja bardzo 
pragnę być kochana.

— Zapewne jesteś i będziesz, ale wri 
dzę także w tobie wiele, wiele egoizmu 

— No to co? Kocham siebie, czy to
źle?

— Człowiek powinien kochać siebie, 
owszem, ale powinien także potrafić pa 
trzeć z pobłażaniem na błędy innych, 
skoro kocha swoje.

— Eee, nie można z księdzem dysku 
tować. ,

—Bo nie umiesz jeszcze dyskuto
wać, maleńka. Zapominasz o tem, ie  
jesteś tylko maleńkim szarym pyłkiem
wobec Nieogarnionych Prawd świata.

— Nie chcę być marnym pyłkiem, 
ehcę być czemś... Nie cierpię przemocy 
nie znoszę uległości... Mani ochotę gryźć 
w takich razach... bić drapać... nienawi
dzę pokory.

— A przyjdzie czas, przyjdzie godźf 
na, że i ty na dnie serca swego odnaj
dziesz to uczucie i przyjniicsz je, Jakc 
najdroższego gościa i powiesz: spałam 
twardo, ale głos Twój Panie doszedł 
do mnie i niech będzie imię Twoje po
chwalone, (d c. n.J



Rok 1

ECHO CHEŁM SKIE Redakcja i Administracja 
C h e ł m ,  L u b e l s k a  5 6 ,  t e l . 2 0 1

Jo li będz iem y  s to s o w a ć
Bieżący numer „Kroniki Nodbu- 

żańskiej- podoje na pierwszej 
stronie wskazówki, jak należy 
głosować w myśl sasad nowego 
regulaminu wyborczego do Rad 
Miejskich,

Według tego r e g u l a m i n u  
głosowanie odbywa się za po* 
mocą kart do głosowania koloru 
białego.

Inne kolory kart do glosowania 
powodują nieważność głosów.

Karta do głosowania powinna 
zawierać:

a) numer listy zgłoszonej w da
nym okręgu wyborczym oraz jej 
nazwą,

bp 1 Gospodarczy Komitet Wyborczy
b) nazwisko lub nazwiska kandy

datów tej listy, której numer i na
zwę wyborca wypisał u góry karty 
wyborczej.

np. Nn 1 Gospodarczy Komitet 
Wyborczy

Antoni Jackowski 
Rafał Pawlikowski 
Józsf Dominiak

i t. d.
Wyborca może głosować wyłącz

nie na kandydatów, których nazwi 
ska umlaszczone są na jednej tylko 
liście kandydatów, zgłoszonej waż
nie w danym okręgu wyborczym, 
to znaczy tylko na jedną listą i w 
jednym okrągu wyborczym, w którym 
wyborca jest wpisany do spisów 
wyborców.

Nie można więc wypisywać na
zwiska kandydatów na radnych, 
figurujących na kilku listach lub 
w kilku okręgach i łęciyć ją na 
awolej kartce wyborczej.
. Ksżdy W iorcu re*porządzą tytu 
głosami, ilu radnycff wybiera się w 
danym okręgu wyborczym.

A więc: w Okręgu I, każdy wy
borca ma do swego rozporządze
nia <J głosów; w Okręgu II — 8 gło-

Mór do woiita
w C h e łm ie

Dziś o godz. 8-ej rano przed Komi
sją Poborową w Chełmie (Górka Ka
tedralna) stają poborowi rocznika 
1913 zamieszkali w Chełmie, nazwiska 
których rozpoczynają się literami K, 
Ł. M.

Jutro o godz, 8 ej rano winni sta- 
, wić się poborowi z nazwiskami na

litery N, O. P, R, T.

DYŻURY APTEK

Nocny dyżur dziś i dni następnych 
w aptece p. Papużyńsklago.

SPRZEDAJĘ-,../'?/.:
mebla (szafy, stoły, krzesła i t.p.) lam
py elaktr. patefon, radjo, sprzęt foto- 
gr. oraz inne rzeczy domowe.

Słowackiego 2 miessk. 1

Obywatelki, Obywatele!
Kochacie dzieci swoje, chceala ażeby Im było dobrze, chcecie 

wychować ja na dobrych obywateli Niema ofiar, których dla ich dobra 
ponieść nie bylibyście ! gotowi. W  wychowaniu dzieci Waszych musi 
Wam pomóc szkoła. W szkoła znaleźć musi dziecko wszystko to, azago 
dom dać mu nie może. A jest tych dziad w mieście naszem prawie 
5060. Pięć tysięcy, — czyli bez mała szósta część ludności Chełma — 
woła o jasne, widne sale, •  boiska, o odpowiednie urządzenia w szkołach, 
o opiekę lekarską, o dożywianie, kiedy głodne przyjdą do szkoły. Wszy
stko to zapewnić im winni gospodarze miasta, których wybrać macie w 
dniu 27 maja

Pamiętajcie, że na liścia Nr. 1 Gospodarczego Komitetu Wyborczego 
są nazwiska ludzi, którzy wiedzą czego Waszym dzieciom potrzeba, bo 
niedole dzieci Waszych razem z nimi przeżywają.

Wypełniając więc karty głosowania, wyplszcle na nich nazwiska 
tych, którym los dziad Waszych jest tak jak i Wam dróg', a spełnicie 
nia tylko swój obowiązek obywatelski, ale I obowiązek rodzicielski wzglę
dem swych dzieci.

Z w iązek  N au czy c ie ls tw a  P o lsk ie g o
Ogniska w Chełmie.

a s a ż y s t k a

Z
DO

a p i s y
1-ej KLASy NOWEGO USTROJU GIM M AZJU m ŻEŃSKIEGO
Państwowem 5em!narjum Nauoz. Żeńskiem « 

Kancalarja Seminarjum (ul. S go Mikołaja 
10-go CZERWCA 1934 r. WŁĄCZNIE 

(tamże wydaja się taczki podania i czeki na opłatę 
Do zapfsu zgłaszać się mogą dziewczęta, które w 

kalendarzowym ukończą najmniej lat 12. najwyżej lat 16 
6 kla3 szkoły powszechnej.

Przy zapisie należy przedłożyć:
1) metrykę urodzenia
2) świadectwo siczepienią ospy
3) półroczne świadectwo szkolne
4) życiorys
5) fotogrefję

Egsaminy wstępne odbędą się w dn. 13—16 czerwca.

DYREKCJA.

przy Chełmie przyjmuje 
Nfl 4 do

egzaminacyjną 
bieżącym roku 
i ukończyły —

w dniu 27-go maja
do Rady Miejskiej

sów; w Okręgu III — 5 głosów; I w 
Okręgu IV — 11 głosów.

Każdy wyborca ma prawo wszyst
kie roiporządzalne swa głosy od
dać na jednego i tego samego han- 
dydąte.

Wówczas wpisuje na karcie do 
głosowania tyle razy nazwisko te
go kandydata, ile głosów chce mu 
oddać.

np. H» 1 Gospodami M i o t  M o r w
Antoai Jackowski 
Antoni Jackowski 
Antoni Jackowski 
Antoni Jackowski 
Antoni Jackowski

Wyborca ma również prawo od
dać tylko część swych głosów na 
jednego kandydata, a pozostałe 
rozporządzalne swe głosy wpisać 
na kandydatów innych, lecz z tej 
samej listy kandydatów.

op. Ho 1 Gospodaruj M i e l  M o i m
Antonii Jackowski 
Antoni Jackowski 
Antoni Jackowski 
Refał Pawlikowski 
Jótef Dominiek,

Jeżeli karta zawiera nazwisko 
tylko jednego kandydata, przyczem 
nazwisko to wpisane Jest tylko raz 
jeden — to uznrje się, że wybor
ca, głosując taką kartą chciał od
dać tyiko jeden głos.

A więc, ile głosów chcemy oddać 
na wybranego przez siebie kandy
dat?, tyle razy muslmy wypisać 
jego naswisko na karcie wyborczej.

Treść karty do głosowania może 
być sdbita mechaniaznle (w dru
karni, na maszynie do pisania, na 
powielaczu i t. p.) lub pisana od
ręcznie.

Kolor druku nia jest określony— 
dopuszczalna więc jeat w tym za
kresie dowolność.

Umieszczanie na karcie do gło
sowania nazwisk kandydatów w 
ilości większej aniżeli liczba rad

25 m a ja  1934 r.

nych, wybieranych w danym okrę
gu wyborczym — nia powoduje 
niaważnośai karty, nadliczbowe jed
nak nazwiska kandydatów, w ko
lejności umieszczenia ich na kar
cie, komisja wyborcza skreśla.

Należy więc tego unikać, gdyż 
taka nadliazbowa ilość głosów nia 
idzie na korzyść wybranego przez 
nas kandydata.

Skreślenie nazwiska kandydata i 
dopisanie Innego nie powoduje nie
ważności karty do głosowania.

Również nie powodują nieważ
ności karty błędy i niedokładność 
pisowni, o ile tylko nie zachodzi 
wątpliwość ao do tożsamości kon- 
dydata.

Zwracamy w końcu uwagę, i i  
podział mandatów pomiędzy po
szczególne listy kandydatów usku
tecznia się w zależnośei od liczby 
kart do głosowania oddanych waż
nie na daną listę kandydatów np. 
N i 1 Gospodaraztgo Komitetu Wy- 
borcssgo.

Liczba głosów, ożyli nazwisk 
kandydatów, wypisanych na karcie 
wyborczej, odgrywa rolę dopiero 
przy podziale uzyskanych przez listę 
mandatów pomiędzy poszczególnych 
kandydatów tej listy.

To znaczy. Jadan tak zwany 
„mocny- kandydat, na którego wy
borcy oddają swe wszystkie rozpo- 
rządzalna głosy możo zd b yć  w 
danym okręgu dla listy, na której 
figuruje — nawet kilka mandatów, 
które następnie komisja rosdziell 
pomłędiy innych kandydatów.

Podane wyżej przepisy aą pod
stawowymi punktami I giównemi 
zasadami regulaminu wyborczego, 
dającego wyborcy dużą swobodę 
w wyrażaniu swej woli przy wybo
rze kandydatów na radnych miej
skich.

Zalecamy gruntowna zaznajo
mienie się z temi przepisami i za
chowanie ich aż do dnia wyborów 
t. j. do dnia 27 maja r.b,
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„Zdrój ”
ul. Lubelska 85

vis a vis ogrodu

C e n y  z n i ż o n e
m uzyka „Radjo"

Onegdaj w nocy do spółdzielni spo
żywców w Wojsławicach dostali się 
przez dach złodzieje i skradll i ł  zł. 
gotówką oraz wyroby tytoniowe 
wart. 21 zł. 60 gr,

Jak odróżnić koguta od km y
S ekeja  p rzy  udzia le  rz a z a k a

Z zamkniętego buduarka p. Mordki 
Klopermenr, tego z ul. Krzywej 29, 

1 zginą! t. znaczy zosttł skradsiony 
pięknie i dokładnie oskubany kogut, 
przygotowany na święta. Podejrsanie 
padło na sąsiada Goldsztejna Su- 
chera. Rzeczywiście znaleziono u 
niego biednego ptaka, ala pociętego 
w drobna kawałki a Goldszfejn o- 
świadczył, ie  to kura. Wezwano wo
bec tego fachowca — rytualnego 
rzezaka, który po odpowiedniam zba
daniu wydał bezapelacyfne orzecze
nia. że poćwiartowana ofiara to.,, ko
gut.

Goldsztejn będzie odpowiadał za 
kradzież.

as-------------  - ■ -  _ 2 r a
Apteka Centralna

| Crzegorzo D z le m sk le s o
P O L E C A :

D e le k ta r ze  S łon iem  niezastąpiony 
środek do pielęgnowania cery (cerę tłu
stą w ciągu krótkiego czasu doprowadzę 

de normalnego stanu.
Krem  Egzotyczny z e  S łon iem  ce
rę suchą doprowadza do normalnego 

stanu)
Krem  Jagoda od piegów i zmarszczek.

M ydło  Jagoda do katdej cery.
K R E M  od P O T U

niezastąpiony sezonowy środek

w Chełmie, ul. Lwowska 5. 
lii'-- - , ■ - - ‘a s a a i

P o m y s ł o w a  c y g a n k a
Jedną rą k ą  w ró ży ła , ■ drugą..

„Powróżyć, powróżyć- — krzycza
ła cyganka (podająca się za Maje
wska Marją) ,na gwąrnym jarmarku 
w Siedliszczu. N ia oparł się jej na
mowom i sołtys kol. Wola Koryku- 
towa Wincenty Kurde. W czasie 
wróżenia sprytna cyganka wyciągnę
ła z kieszeni sołtysa 40 zł. Ujętą cy
gankę na gorącym uczynku kradzieży 
oddano w ręce policji.

I ua Zakątku skudli rower
P. Piotr Żeromski, ul. Zakątek 7 

sameldował wczoraj w Komiaarjacle 
P .P ż a  z komórki skradziono mu 
rower wart. 100 zł., własność 7 p.p.Leg.

Palto z fokami
łupem  ałodHiaja

P, Aleksandrowi Łopałł* z ul. O 
błeńskitj 17 skradziono palta czarne 
z fokowym kołnierzem, wartości 50 zł.

Rodzinoa lardnoka. przowlelrzjlo lig*
P. Franeiszek Błaszczyk z kol. Bu

kowa Mała wietrzył awą i całej swej 
rodziny garderobę na strychu domu 
tak długo, aż onegdajszej nocy do
stali się na strych po wyrwaniu strze
chy złodzieje i skradll całą gardero
bę wartości 316 zł.

Kradzież drutu telefonicznego
We wsi Wolwinów z linjl zapaso

wej telefonicznej skradziono 418 me
trów drutu telefonicznego.

P o p ę k a n y  kom in
Onegdaj o godz. 7-ej rano w kol. 

Wola Korybutowa pod Siedliszczem 
w zabudowaniach Szczepańskiego 
Michała wybuchł pożar,

Spłonął dom mieszkalny, stodoła i 
obora. Straty wynoszą przeszło 1000 zł.

Powopem pożaru był popękany ko
min, tak że na strychu zajęła się 
strzecha

Reklama— to zysk.
Czy jesteś członkiem L.O.P.P.

Afi» 24
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Nr. 1
BoipoSaim M l i i  W itzu

W Okrągu I — Troczewski Ed.
mund, Mazurek Miehał, Hilgier Ale
ksander, Królikowski Eugoajusz, Ko- 
ziałł Staaisław, Flis Kazimierz, Jan
kowski Mieczysław, Kamiński Józef, 
Miohałowski Paweł, Kisielewski Piotr, 
Matuszewski Bonawentura, Myszkow
ski Wacław, Kot Józef, W ojnarski 
Stanisław,

W O krągu Nr. II — Walewski
Wacław Michał. Dr, Młodowska Jad
wiga, W ajs Teodor, D r. Gniazdowski 
Teofil, Chab-owski Władysław, Sie
miński Wincenty.

W Okrągu N r. III — Tomaszew
ski Tadeusz, Orłowski Władysław, 
Zimmer Jan, Filipewioz Jan, Czuł- 
czyński Ignacy, Mazurkiewicz Ignacy 
Bronisław, Wiśniewski Piotr, Ż uraw 
ski Ignacy, Miesiąc Stefan, Jałochow- 
»ki Aleksander, Zajączkowski Grze
gorz.

W O k r ą g u  N r .  IV  — Pawlak
Franciszek, Odorkiewicz Cyprjae, Dą
browska Wanda, Słomiński Feliks, 
Dr. Fuhrman Ignacy. Kowacsyk Józef, 
Czujkowski Władysław, Nafal3ki An
toni, Miller Jan, Szsjbler W flhtlm 
Juijan, Sikora Andrzej, Bombol Leoa, 
Cudny Marjan, Głowacki Władysław,

; Zebranie Gospodarnego Komitetu M orrzepo
Dziś o godz. 18-ej w seii Rady Miej 

sklej odbędzie się posiedzenie Gospo 
darczego Komitetu Wyborctego.

Mleczarnia
ul. L u b elsk a  52

Druk — „Zwierciadło- Chełm — Lubelska Na 56

Diiidi
w a b e s s m s n o l *  u l g i

JEDYNA

K A W IA R N IA
W CHEŁM IE

---------------------- c o d z ie n n ie ----------------------- _

Koncert Muzyki Solowej
od 5  — 8  w n ie d z ie lę  od 12 — 2

LODY — eiftSTKń — KftWft

Snlttdnnln —  Oblany —  Kolacje 

G A Z E T  SlM
D O M O W E

śniadania, obiady
i ko lac je

wydaję tanio przy ul. Kopernika 3C, m 1 
Długoletnia moja praktyka kuchar

ska daje gwarancje kuchni smacznej 
i zdrowej ł

r poważaniem
K. OTOCKI

Druborm?
Zwierciadło



Polsku Fabryka Wyrabłw Oumowyah

n ajiep oe * uajlepuyob.

| NIEDOLA POLSKIEGO NAUCZYCIELA*
Troski 130-złotowego inteligenta.

Smutniejszy jest los nauczyciela wleiskiego.
[ ( D a  z i  i t o l i c j .

S y c le  W a r w a w y  w k l l k a  
w la ra s a c h '

W najbliższych dniach odbędzie się 
bod przewodnictwem dyrektora depar
tamentu w min. spraw wewnętrznych 
inż. Stawiskiego posiedzenie komisji 
dla sprawy zbadania terenów wysta 
wowych w Warszawie, powołanej przez 
prezydenta miasta wojewodę Kościal- 
kolskiego. Na posiedzeniu tern omó 
wionę będą wnioski, przedstawione 
przez rzeczoznawców poszczególnych 
dziedzin tego zagadnienia (architekto
niczno - urbanistycznej finansowej i hy 
drotechnicznej). Podstawą dyskusji bę 
dą orzeczenia rzeczoznawców powota 
nych w liczbie 15 dla wyrażenia opinji 
w tej sprawie.

Tytułem próby dyrekcja tramwajów 
i autobusów uruchomiła w tych dniach 
linję obsługującą specjalnie boisko Legji. 
Lioja ta cieszyła się ogromnem powodze 
niem, pomimo, że nie była zupełnie 
przez dyrekcję reklamowana. Jak nas 
informują, dyrekcja postanowiła tego 
rodzaju llnje imprezowe uruchamiać w 
każdym wypadku, gdy na boisku Legjł 
urządzane będą poważniejsze spotkania 
sportowe Poza tern projektuje się. do 
raźne obsługi innych boisk i miejsc więk 
szego skupienia publiczności.

♦
W dziale komunikacji wydziału tech 

nicznego zarządu miejskiego odbyła się 
-konferencja z udziałem przedstawicieli 
Związku Stów, przyjaciół wielkiej War 
szawy i inżynierów oddziałowych, na 
której rozpatrzono sprawę, jakie jeszcze 
pilne roboty brukarskie należałoby wy
konać na przedmieściach o ile znajdą 
się na to kredyty. Szczegółowy pro 
gram tych robót będzie wkrótce usta
lony. Chodzi o jezdnie z kamienia poi 
negc i chodniki z żużla, wyjątkowo be
tonowe, na ulicach zupełnie dotąd nie
zadrukowanych, albo też pokrytych 
tłuczniem ceglanym.

W GÓRY, W GÓRY MIŁY BRACIE! 
Lecz idąc w góry lub na wycieczkę

nie zapomnij zabrać ze sobą buteleczki 
A M O L U. Amol orzeźwia 1 usuwa 
zmęczenie. Do nabycia w każdej apte
ce i drogerji.

Niesposób’ przejść do porządku dzień 
nego nad faktami przytoczonemi na nieda 
wnyrn dorocznym zjeździe okręgowym 
Związku Nauczycielstwa Polskiego w 
Warszawie przez p. Chrościckiego w je 
go referacie poświęconym nauczyciel
stwu w Polsce.

Zaledwie 130 złotych miesięcznie o- 
trzymuje nauczyciel szkoły powszech 
nej “  mówił p. Chrościcki—.

P. Chrościcki nie przytoczył jednak 
i innych jeszcze szczegółów, świadczą 
cych owyjątkowo naprawdę opłakanej 
doli wiejskiego pedagoga. Wydaje się to 
może mało prawdopodobne, a przecież 
jest faktem że nauczycielstwo pracujące 
na wsi, w rzadkich tylko wypadkach 
spotyka się z uznaniem miejscowego 
włościaóstwa za swą nadludzką pracę, 
przeważnie zaś— a na Kresach Wschód 
nich z reguły— jest przez tę ludność wy 
zyskiwane. Za każdy produkt każą mu 
płacić ceny wyśrubowane do niemożli
wych granic o wiele przewyższające ce 
ny rynkowe w największych nawet o- 
środkach przemysłowych.

W takich warunkach żyje i pracuje 
130 zlotowy inteligent.

I dobrze jeszcze, gdy taki nauczyciel, 
siewca kultury, pobiera owe żebracze 
wynagrodzenie. Istnieje bowiem w tej 
chwili olbrzymia armja „praktykantów’ 
nauczycielskich ludzi z pełnemi kwalifi
kacjami— którzy nie otrzymują ani gro 
sza pensji, pod pozorem „kształcenia

D eklaracja  g en ew sk a
przyjęta przez Radę Generalną Mię

dzynarodowego Związku Pomocy Dzie
ciom (Union internationale de SecOurs 
aux Enfents) na posiedzeniu dnia 28 lu
tego 1923 r. zatwierdzona ostatecznie 
przez Komitet Wykonawczy dnia 17 
marca 1923 r.

Niniejszą Deklarację Praw Dziecka, 
nazwaną Deklaracją, mężczyźni i kobie
ty wszystkich narodowości, uznający, że 
Ludzkość powinna dać dziecku wszyst
ko, co ma najlepszego, stwierdzają % e 
względem niego obowiązki, bez względu 
na jego rasę, narodowość i wyznanie:

J3 Dziecku powinno się dać możność 
normalnego rozwoju fizycznego i ducho
wego. t -  • . , ■

2) Dziecko głodne wfnno być nakar
mione, dziecko chore - pielęgnowane, 
dziecko niedorozwinięte — odpowie
dnio kształcone, dziecko zbłąkane — 
zwrócone na właściwą drogę, sierota i 
dziecko opuszczone — wzięte w opiekę 
i wspomagane.

3) Dziecko powinno przed innymi o- 
trzymać pomoc w czasie klęski.

4) Dziecko powinno być przygotowa 
ne do zarobkownia na życie i zabezpie
czone przed wszelkim wyrywkiem.
, 5) Dziecko powinno bvć wychowywa
ne w wierze, że jego najlepsze cechy po
winny być oddane na usługi współbraci.

£pude^ó!te6ec/5&ftna/Ta-J6aS6- cfcćeeAa ć m c M

się” w swym zawodzie. Ci „praktykan
ci”—jeżeli chodzi o zakres pracy — trak 
towani są narówni z nauczycielami i jak 
oni przeciążeni nad siły obowiązkami, 2 
tą różnicą jedynie że nie płaci się im 
ani grosza, jakgdyby r.ie potrzebowali 
mieszkać, jeść i ubrać się przyzwoicie. 
Co więcej —owa bezpłatna „praktyka”, 
a raczej termin, nie daje żadnej gwaran 
cji otrzymania płatnej posady nauczy

Odbiornik na wycieczce i na cam 
Jak zainstalować radio w poluT

W  promieniu około 300 kilometrów od 
Warszawy, około 100 kilometrów od Kato 
wic, Poznania, Lwowa czy Wilna i około 
20 kilometrów od Krakowa względnie Ło
dzi, odbiornik detektorowy, zabrany na wy
cieczkę, na camping lub na letnisko może 
dać znakomitą audycję na słuchawki przy 
zastosowaniu anteny zewnętrznej przeno
śnej, bardzo prostej i łatwej do zainstalo
wania. Zabieramy w tym celu ze sobą o- 
prócz samego odbiornika detektorowego z 
kryształkiem i słuchawkami, również antenę
i uziemienie, które Instalujemy w sposób 
następujący: 50 mtr. linki antenowej, przy
wiązujemy jednym końcem do t. zw. łań
cuszka izolatorów jajowych, złożonego przy 
najmniej z dwóch izolatorów, drugi zaś ko
niec linki zaopatrujemy wtyczką, zapomo- 
cą której włączymy antenę do gniazdka w 
odbiorniku. Do drugiego końca łańcuszka 
Izolatorów przywiązujemy kilkanaście me
trów mocnego sznurka konopnego. Przygo
towaną w ten sposób antenę nawijamy na 
płaską deseczkę z wycięciami w kształcie 
krzyża. Celem uzyskania zaś prowizorycz
nego uziemienia jeden koniec kilku lub kil 
kunastu metrów linki antenowej przylutowu 
jemy pręta miedzianego względnie mo
cno owiązujemy dookoła pręta z żelaza o- 
cynkowanego, drugi koniec linki zaopatruje 
my wtyczkę, którą później przyłączymy do 
odbiornika.

Po przybyciu na miejsce wybieramy w 
pobliżu drzewo, oddalone o 20 — 30 mtr. i 
rozwinąwszy linkę antenową przywiązuje
my do kończącego ją szpagatu ciężki ka
mień. Przy pomocy tego kamienia zarzuca
my jeden koniec linki antenowej na wysta
jącą gałąź drzewa tak, aby linka wraz z 
kończąceml ją Izolatorami wislała z jednej 
strony gałęzi, a szpagat z uwiązanym ka
mieniem —  z drugiej strony. Zawieszoną 
w ten sposób linką naciągamy lekko 1 dru 
gł jej koniec przy pomocy wtyczki łączymy 
z gniazdkiem antenowem odbiornika. Na
stępnie wbijamy w ziemię pręt metalowy 
długości od pół metra wwyż, poczem drugi 
koniec linki, połączonej z prętem, doprowa 
dzamy do gniazdka uziemienia w odbiorni 
ku. Wystarczy teraz włączyć słuchawki ł 
nastroić odbiornik, aby móc na wycieczce, 
na campingu lub na letnisku uzyskać do
skonały odbiór krajowych audycji radjo- 
wych.

Oczywiście nie należy zapominać, o za

cielskiej w najbliższej przyszłości, gdyż 
w tym kierunku władze szkolne żadnego 
zobowiązania na siebie nie przyjmują. 
Poprostu- męcz się orz, ale niczego za 
to nie żądaj!

Ministerstwo Oświaty zwróciło wre 
szcie na ten niesłychany objaw wyży 
skiwar.ia kandydatów do stanu nauczy
cielskiego uwagę 1 kładzie mu kres z 
nadchodzącym rokiem szkolnym.

miru.
braniu ze sobą pozwolenia na korzystanie z 
radja, względnie kwitu opłaconego abona 
mentu radjowego za ostatni miesiąc.

A A D I O - K Ą C I K .
CZWARTEK.

RASZYN.
7,00 Sygnał czasu i pieśń poranna,
7,05 Gimnastyka.
7.25 Muzyka poranna (płyty).
7.35 Dziennik poranny.
7.40 D. c. muzyki z płyt.
7.55 Chwilka gospodarstwa domowego.
8,00 Program na dzień bieżący,
11.40 Przegląd prasy polskie*].
11.50 Zycie kulturalne t artystyczne stolicy.
11,5? Sygnał czasu i hejnał.
12,05 Melodie operetkowe (płyty).
12.30 Wiadomości meteorologiczne.
12.35 XXV 111-my poranek szkolny z Filharm. 

Wars z.
14,00 Dziennik południowy.
15,05 Wiadomości o eksporcie polskim.
15.10 Wiadomości gospodarcze.
15.20 Film i rewja (płyty).
16.20 Przegląd czasopism kobiecych — omó

wi p. M. Ankiewiczowa.
16.35 Recital fortepian. R. Wernera.
17.10 Pieśni w wykonaniu M. Perkowicza. 

Przy fortepianie prof. L. Urstein.
17.30 Odczyt (z cyklu „Hlstorja** 1) p. t. „Prze 

miany społeczno-polityczne na przełomie XIX i 
XX w." — wygi. dr. J. Woliński.

17.50 Odczyt z cyklu „Zagadnienia gospodar 
cze‘*.

18.10 Słuchowisko p. t. „Egzamin dojrzało. 
ści“ T. Sygietyrtskiego.

18.50 Program na dzień następny.
18.55 Rozmaitości.
19,15 „Wiadomości rolnicze'1. „O lnie i weł 

nie", wygi. inż. St. Mierczyński.
19.25 Odczyt aktualny.
19.40 Wiadomości sportowe.
19,47 Dziennik wieczorny.
20,00 „Myśii wybrane".
20,02 Koncert popularny w wyk. Ork. Symf. 

P. R. pod dyr. Ozimirtskiego, z udz. E. Maja 
(baryt.).

21,00 Tr. z Gdyni trąbki i capstrzyku mary
narki wojennej.

21,03 „Skrzynka pocztoww techniczna*' — 
omówi p. W. Frenkiel.

21,17 Muzyka lekka. Wyk.: Ork. P. R. pod 
dyr. St. Nawrotu i Olgą Kamieńska (piosenki). 
Przy fortep. prof. Ludwik Urstein.

22,00 Ill-cla audycCa z cyklu „Koncerty 
Brandenburskie" J. S. Bacha (płyty) z objaśnie
niami dr. E. Elsner.

22.20 Muzyka tan. z restaur. hot. „Polonia**.
22.40 Odczyt w jez. ang. p. t. „Rozwój sto

sunków handlowych polsko-angielskich** — 
wygł. p. T. Ordon.

23,00 Wiad. meteorol. d!a komunik, lotn. i 
kom. policyjny.

23,05 D. c. muzyki tan. z rest. „Polonla‘•.

WUrtYLk i DZIECKO.
Dwudziesty wiek słusznie nazwany 

wiekiem dziecka bowiem w tym czasie 
powstają nowe systemy wychowawcze, 
nowe teorje pedagogiczne nauczania — 
celem stworzenia nowego człowieka — 
światłego i zdrowego obywatela zdolne
go tworzyć współczesną państwowość.

A jeśli jeszcze są pewne braki i wa
dy w duszy niejednego przedstawicie
la współczesnej młodzieży — trzeba to 
wytłumaczyć warunkiem powojennej 
atmosfery, wojna zabrawszy ojca rozbi
ła rodziną, zrodziła kryzys mor&łny i 
materjalny, dała nowe formy życia. Nic 
też dziwnego, że dziecko dzisiejsze 
kołysane śmigłem samolotu musi żyć 
żywszem tempem, a radjo uważać jako 
rzecz konieczną.

W okresie kształtowania się nowych 
form życia -— praca kobiet zmusiła nie
jedną matką zostawić dom i dziecko na 
opiece płatnej nieraz nieodpowiedniej 
pomocnicy, — Tc czynności wpływają, 
że dziecko pozbawione czujności macie
rzyńskiej — paczy swój charakter.

Jak pielęgnacja kwiatów wymaga od
powiednich warunków i wykwalikowa- 
nych sił tak i dusza dziecka musi 
mieć Atmosferą moralną i warunki które 
pozwoliłyby jemu stać się tym praw
dziwym kwiatem — kwiatów. Dziecko 
to nasza przyszłość to największe uko
chanie matki, ten uśmiech nasz wśród 
szarzyzny codzienności, — dziecko ten 
cel i sens życia większości kobiet. Dziec
ko wymaga dużo poświęcenia, pracy 
wiecznego czuwania, pielęgnowania — 
dziecko wymaga mądrego wychowania. 
Na barkach matki leży ten obowiązek 
Matka w roli wychowawczyni musi 
nieraz wykreślić swoje „ja" osobiste, 
przestaje istnieć poza potrzebami dziec 
ka.

Martwi się, kłopocze, pracuje, rabie 
ga często nieocenioną, niezrozumiałą w 
swe serdecznej trosce o dobro dziecka 
Siłą swych głębokich i wielkich poświę 
ceń zrodziła matka olbrzymi szacunek 
dla siebie. Matka jest może jedynym i 
prawdziwym przyjacielem. Uczucie mat 
ki do dziecka jest najsilniejsze ze wszyst 
kich uczuć na świecie. Przcdewszyst- 
kiem jest uczuciem bezinteresOwnem. 
Niema poświęcenia, trudu któregoby mat 
ka nie włożyła na swe barki by wycho
wać swe dziecko.

Dziecko najbiedniejsze o i-Ie ma mat
kę — ma wszystko. Ale nie wszystkie 
dzieci mogą być tak szczęśliwe. Nie
dola współczesna stworzyła dzieci bez
domne. Lekkomyślność gb’r ąita osieroci
ła dzieci - które . eh Aln zto.
ru m ia n y  p p s lą p  s p m M
ży — moda wykoleiła nie-jednego.

Dla usunięcia tych braków powstała 
opieka nad matką i dzieckiem. Rząd 
chce pomóc w wychowaniu swych przy
szłych Obywateli by pod wzglądem du
chowym i fizycznym stali n* odpowie
dnim poziomie.

Nic szczędźmy grosza na opieką dla 
dzieci. Zwalczajmy włóczęgostwo 
wśród dzieci, a że ulica jest najgor
szym wychowawcą wiemy wszyscy. Sta
rajmy sią w ciągu „Tygodnia Dziecka*' 
dać im trochę radości i życia, wywołać 
uśmiech radości na twarzyczce dziecka.

Ce zgotować dziś na obiad?
Barszcz burakowy z uszkami, ktop» 

z kaszą i sałatą, budyń cytrynowy.

P1ERRE CHAINE.

Życie w powieści.
—  Jeżeli Edmund wybaczy, okaże się 

tchórzem. Powinien zabić Marcelego.
— I  co dalej? Nłe rozwiązuje to kwestji, 

oowlem co się stanie z Emmą?
—  Emma jest ladacznicą 1 kobietą nie

wdzięczną. Nie przedstawia nłc ciekawego.
—  Są okoliczności łagodzące.
—  Żadnych!
—  Przeciwnie! Mąż nie potrafi! zapew

nić jej szczęścia, do którego miała prawo. 
Nie rozumiał jej.

— Naturalnie! Wszystkiemu zawsze wi
nien jest mąż.

—  Nie o to chodzi, mój stary. Rzecz ca
la polega na tern, czy Edmund kocha, czy 
leż nie kocha żony. Jeżeli ją kocha prawdzi
wie, powinien pozwolić jej na połączenie 
się z Marcelim.

-  Albo też zabić ją, zanim z nim uclek- 

sie.
— Byłoby to łdjotyczne!
—  Nłe wiem, czy byłoby to łdjotyczne, 

ale tak postąpiłbym na jego miejscu.
Zabójstwo, roztrząsane z tak zimną 

krwią w tej rozmowie, na szczęście nłe by
ło zbrodnią realną. Odbyłoby się bez prze
lewu krwi; conajwyźej pochłonęłoby trochę 
atramentu. Przeznaczeniem jego nie było 
rnależć się w rubryce wypadków, lecz na ła 
mach felietonu, na „parterze" dziennika, w 
powieści pod sensacyjnym tytułem: „Taje
mnica gangsterów".

Dotąd żadna różnica zdań nie zaznaczy 
la się pomiędzy współpracującymi autora
mi, Jerzym Morel i Andrzejem Forestier. 
Nie powstał żaden konflikt w kwestji akcji 
powieści czy też psychologii bohaterów, 
jednakże już od kilku dni dyskusje nabiera

ły pewnego rozjątrzenia, gdy chodziło o po
stacie Emmy, jej męża i kochanka. Morel 
znienacka stanął w obronie Edmunda, za
stępując się gorąco za jego honor i godność, 
Zrazu żądał tylko, by Edmund pozbył się 
zaślepienia, a obecnie wołał gwałtownie o 
krwawą pomstę na osobie Marcelego lub 
Emmy.

—  Ależ, mój drogi —  protestował Fore
stier —  czytelnicy stracą orjentację. Co- 
prawda Emma źle postąpiła w stosunku do 
Edmunda, który w rozdziale IV uratował 
jej życie, lecz dotąd przedstawialiśmy tę pa 
rę kochanków w świetle niezwykle sympa- 
tycznem. Nie możemy odwrócić akcji i skie
rować główną uwagę na męża.

—  A dlaczego nie? —  przeciwstawia! 
się Morel. —  Publiczność będzie nam 
wdzięczna za ten zwrot niespodziewany. 
Marceli, zresztą, jest brudnem indywiduum, 
bałwanem.

—  Podziwiam ciebie naprawdę, mój sta 
ry. Mówisz o tych osobistościach z takiem 
przejęciem, jakgdyby były żywemi istota
mi.

Marel nie odpowiedział, lecz zadowolił 
się spojrzeniem tak przeszywająccm, że 
Forestiera przeszedł dreszcz. Po raz pierw
szy odgadł intuicyjnie, że kłótnie spowodu 
Emmy nie były ani natury literackiej, ani 
niewinnej.

—  Czyżby ten poczciwiec Morel miał 
jakie posądzenia? —  zastanowił się Fore
stier. — W  takim razie Emma, Marceli i 
Edmund byliby w rzeczywistości Cecylją, 
Andrzejem i Jerzym. Nasze życie odgrywa 
się w tej powieści, a zakończenie jej zależy 
od humoru Morela.

Pomiędzy „Tajemnicą gangsterów" a ży 
cłem uczuciowem Morelów już istniały pe
wne punkty analogiczne. Treść powieści 
zapchana była przezroczystemł aluzjami, 
umieszczonemł w niej przez kochanków dla

zabawy. Komiczna trafność tych aluzyj mo 
gła ujść uwagi niewtajemniczonych czytel
ników, ale nłe bystrości świadomego mę
ża.

Na szczęście otworzyły się drzwi gabi
netu 1 ukazała się p. Morel, w prześlicznym 
szlafroku.

—  O co wam chodzi? —  zapytała z ja 
snym uśmiechem.

- -  Uciekam się do pomocy pani i —  
rzekł Forestier —- mąż pani chce koniecz
nie uśmiercić Emmę.

—  Edmund nie jest zdolny do czegoś po 
dobnego.

—  Czy być może? —  sarkastycznie zau 
ważył jej mąż. —  Ciekaw jestem, jaklebyś 
ty znalazła rozwiązanie?

—  Zaraz cł powiem: Emma, znudzona 
ciągiem kłamstwem 1 koniecznością podzia
łu pomiędzy człowiekiem, którego szanuje,
1 drugim, którego kocha, postanawia żyć 
wlasnem życiem. Pisze kilka słów uprzej
mych do męża 1 wyznacza Marcelemu spot 
kanie na dworcu lyońskim w godznłe odej
ścia pociągu, o 18 m. 30.

— Dlaczego o tej godzinie właśnie?
—- Bo jest to najlepszy pociąg do Ven- 

tlmlglji. Oboje wyjeżdżają do Włoch, pod
czas gdy Edmund w zranłonem sercu piasto 
wać będzie, jak relłkwję, wspomnienie utra
conego szczęścia.

—  Ahal I na takł tylko pomysł zdoby
łaś się? —  zaśmiał się Morel. —  Byłoby to 
zanadto łałwem rozwiązaniem sprawy, za
nadto wygodnem i... niemoralnem. Zadrwi
libyście sobie z Edmunda!

Nie z roztargnienia ani zapału tmprowl- 
zacyjnego rzekł: „Zadrwilibyście sobie!" —  
O, nie. Powiedział to z wyraźną Intencją. 
Już od dwóch dni uzyskał pewność, że go 
zdradzali, i chodziło mu o satysfakcję na
straszenia winowajców.

Cios odniósł skutek nieoczekiwany: do-

atrzegł wymianę spojrzeń kochanków 1 Ich 
przerażenie. Andrzej zbladł, a Cecylja przy 
jęła tak prowokującą postawę, że mąż Jej 
zląkł się otwartego wyznania, rzuconego 
mu w oczy. Otóż Morel nie czuł się jeszcze 
przygotowany do szczerej rozprawy: miał 
dwa guziki do przyszycia, a koszula jego 
domagała się odprasowana. Nie mówiąc 
już o tem, że znajdował się w okresie tra
wienia po obfitym posiłku i więcej pragnął 
siesty niż roznamiętnlonej dyskusji.

To też oddalił się do swej sypialni, 
gdzie spoczął w fotelu dla namysłu. Ale fo
tel był tak głęboki, miękki i wygodny, że 
relleksje jego przeistoczyły się w marzenia, 
a marzenia w sen spokojny.

Po przebudzeniu zastał guziki przyszy
te i koszulę odprasowaną, a w dodatku list 
na kominku:

„Kochany Jerzy,
„Wiem, że będziesz zmartwiony, ale 

wkocw zrozumiesz i wybaczysz. Ko
cham Andrzeja Forestier, i z nim wy
jeżdżam tymże pociągiem, co Marceli w 
powieści."

•  •  •
Powyższa katastrofa nie przerwała publl 

kacjł „Tajemnicy Gangsterów" w ilości 
trzechset wierszy dziennie.

W  Rzymie, w willi, gdzie zamieszkała 
para uciekinierów w obawie przed zemstą 
męża, kochankowie śledzili z uwagą pery- 
petje feljetonu, zaciekawieni rozwiązaniem, 
jakie wynajdzie Morel. Czy przebaczy? Czy 
też na winnych spadnie zaoczny wyrok 
śmierci?

—  Mąż twój wraca do równowagi —  
rzekł Forestier do swojej towarzyszki. — 
Edmund przestał myśleć o zabójstwie Mar
celego łub Emmy. Dziś, po wysłuchaniu 
wyznania wiarołomnej małżonki, zdruzgotał 
ją swoją pogardą i wspaniałomyślnością. 
Emma rzuciła się, do nóft męża, lecz Ed

mund, niewzruszony I pełen pogardy, od
syła ją do Marcelego....  Zdaje mi się, że za
miesiąc będziemy mogli spokojnie powró* 
cić do Paryża.

Ale nazajutrz zmieniło się wszystko: 
irazorny spokój dnia poprzedniego był tyl
ko pociągnięciem strategłeznem. Edmund 
odegrał komedję dla uśpienia uwagi Emmy. 
Bardziej zazdrosny niż kiedykolwiek, kazał 
śledzić winnych i dowiedział się o ich schro 
nisku w Rzymie.

Był to prawdopodobnie znak dla Fort 
stłera, że nie ujdzie zemsty swej ofiary.

Kochankowie zdecydowali się znienacka 
przepłynąć okrętem na drugi brzeg morza 
śródziemnego, by w Kairze czuć się bezpie
cznie.

I tutaj, pewnego rana, wracając z prze
chadzki, Forestier zastał kochankę we 
Izach.

—  To straszne! —  wyjaśniła Andrzejowi 
wśród tkań. — Edmund zabił się. Spójrz!

Mówiąc to, podała Forestierowł dzien
nik z zakończeniem powieści p. t  „Taje
mnica Gangsterów". Ostatni wiersz powie
ści opisywał Edmunda, kierującego rewol
wer ku sercu. — Nieszczęsny! —  jęknęła.

Forestier, niezdolny przemówić 1 niemi
le dotknięty tą wiadomością, nie mógł oder 
wać oczu od gazety. Rozwiązanie powieści 
było zawiadomieniem o śmierci, które prze
syłał Im Morel zdałeka, pośmiertną zemstą, 
mającą zatruć Ich szczęście.

Nazajutrz zrana, Cecylja zerwała słę o 
świcie, wysiawszy Forestiera po bilety po
wrotne. Chciała wrócić do Francji d!a wy
pełnienia obowiązków wdowy. Lecz Porę-! 
stier powrócił zdyszany i roześmiany.

— Nłe zabił się na dobre! —  wołał, wy
machując dziennikiem. 1 pokazał je] ogto-' 
szcnle:

„Tegoż autora. Nowa powieść: „Wckraą 
azenie Edmunda.- Tłum. L- M.

ł



Praca poszukiwaczy złota.
15 tysięcy tonn piasku dziennie

przepłókują wielkie przedsiębiorstwa.

GDY ŻONA PRACUJE NA MĘŻA
Bezpłatna służąca w domu.

Złoto, ów tak mało przydatny, & tak 
ceniony metal dobywa się przeważnie 
z piasku, w którym wśród mwjonów ziar 
nek kwarcu znajduje się nieliczne 

grudki żółtego metalu.
Piasek zawierający złoto znajduje się 
na całej powierzchni Ziemi, tylko w P«- 
wnych okolicach obfituje on więcej w 
złoto w innych zaś mniej. W dawnej sta
rożytności dobywano złoto z piasku 
rzek Europy. Dziś zapasy te są już wy
czerpane i poszukiwacze złota muszą wy 
prawiać się do puszcz Austaalji, do 
tropikalnych bagnisk archipelagu Ma- 
lajskiego, muszą zapuszczać się w głąb 
kontynentu Afrykańskiego, w góry Ka
nady, muszą się wyprawiać w pagórko
watą krainę Kalifomji, narażać się na 
zabójcze mrozy Alaski i t. d.

Romantyka poszukiwaczy złota, tak 
pięknie opisywana przez Londona i in
nych ustępuje dziś coraz bardziej miej
sca wielkiemu przemysłowi górniczemu, 
który prace swe opiera na czysto ku
pieckiej kalkulacji zysków i strat. In
dywidualny poszukiwacz złota, który z 
patelnią w ręku przepłókiwał pracowi
cie piasek rzeczny szedł właściwie na 
los szczęścia. Podobnie jak na loterji 
mógł zdobyć wielką wygraną 

lub stracić wszystko.
Tych' szczęśliwców, którzy dorobili się 
na tej drodze majątku było niewielu.

Oa roku 1492, a więc od czasów od
krycia Ameryki przez Kolumba zdoła
no wydobyć złota za przeszło 200 miljar 
dów złotych.

Jednalcże połowa z tego przypada 
na ostatnich lat 32. W ciągu tych kilku-

PODSŁUCHANE.
PIŁKARZ-

— Gzy to prawda, że brałęg udział* 
w oefatsnim .meczu międzynarodowym?;

“ Tak. Nadąłem piłkę do gtey, 
NAJTAŃSZA.

Pa«te 'doktorae chciaffirm prze-/ 
prowadaić karacie, ale nie mogę wydaćs 
na to wisie ptontoćfey,

~  W tak*m razie nłeoK pan przaproj 
wadzi > głodową. T

Głąbek rozwiódł się zesWofą żbmt 
I rzekj do spotkanego przyiaciefla:i

•*“ To ciekawe, że rozwód kosztuje 0? 
wiele drożej, aniżeli dłub.

“  Co więcej warte, za to trzeba dro 
żef zapłacie, odparł przyja^el,

dziesięciu la t zaledwie wydobyto więc  
tyle złota, ile poprzednio przez cztery  
stulecia, iwi samym tylko roku 1933 wy
dobyto 718 mil jonów kilogramów zło
ta, przedstawiających wartość

przeszło 4 miljardów złotych.
To przyśpieszone tempo wydzierania 
Ziemi jej skarbów zawdzięczać należy 
temu właśnie, że w ostatnich czasach 
obok awanturniczych poszukiwaczy zło
ta stanęli do pracy wielcy przemysłow
cy, którzy prymitywne narzędzia eksploa 
tacji złotego piasku zastąpili potężnemi 
maszynami i urządzeniami, wymagające- 
mi znaczpego kapitału.

Olbrzymie bagry zanurzają swe po
tężne czerpaki w głąb piasku zalegają
cego dna rzek i jezior, wydobywają go 
na pofierzchnię a odpowiednie pomysło. 
na powierzchnię wybierają zeń złoto, zaś 
resztę wyrzucają na brzeg. Procedura 
wybierania ziarnek złota z piasku pole
ga m. in. na tem. że piasek ten 

przepuszcza się przez rtęć.
Rtęć rozpuszcza złoto, tworząc wraz 
z niem amalgan złota, który zostaje 
schwytany, a następnie przez destylacje 
z amalgamu tego otrzymuje się znowu 
czyste złoto. Jedno z takich wielkich 
przedsiębiorstw poszukujących złoto wy
dobyło w przeciągu kilku zaledwie lat 
375 miljonów metrów kubicznych pia
sku, a więc o połowę więcej wynosiła 
ilość materjałów wykopanych przy bu
dowie kanału panamskiego W przedsię
biorstwie tern przepłókiwano dziennie

15.000 tonn piasku. W porównaniu z 
tem niknie wydajność pracy pierwotnych 
poszukiwaczy, którzy dziennie przepłó- 
kiwali zaledwie 1 metr kubiczny piasku.

Mimo to w połowie XIX, stulecia nie
jeden poszukiwacz złota dorobił się 
potężnego majątku, gdy udało mu się 
szczęśliwie znaleźć miejsce; w którem 
przyroda nagromadziła obficie swe skar
by. Największe szczęście zdaje się miał 
ten, któremu udało się w Chile wydo
być blok złota, który

ważył prawie 200 kg.
Dziś przeciętny dzienny zarobek poszu
kiwaczy złota jest bardzo skromny, prze
ciętnie wynosi on dolara dziennie.

Pachnące gazety.
Perfumowane farby drukarskie.

świeży druk nie pachnie w sposób za
chwycający. Nieraz gazeta, która dopiero 
ęp wyszła spod prasy drukarskiej wydzie
la przykry zapach podobny do karbolu. Po 
myślowi Amerykanie, chcąc tej małej niedo 
godności zapobiec dodają do farby drukar
skiej

substancyj pachnących, 
aby zagłuszyć niemiły własny zapach czer- 
nidła. Nowość ta ma jednak podobno tak
że złe strony, gdyż robotnicy drukarscy za 
jęci przy maszynach skarżą się przy tej in 
nowacji często na ból głowy.

Przed dr. Donau, radcą przy sądzie 
wiedeńskiej dzielnicy Favoriten, rozwodzą 
ca się para małżeńska zawarła niezwykłą 
umowę. Pracując oboje w zawodzie nau
czycielskim, zobowiązali się, źe —  na wy
padek, gdyby którekolwiek z nich utraciło 
posadę bez własnej winy —  strona zarobku 
jąca wypłaca bezrobotnej

30 proc, swoich dochodów.
Czyi] wzajemny obowiązek alimentów. Cie 
kawa ilustracja dzisiejszych stosunków i 
prądów i dobitny argument, iż hasło prze
ciwników zarobkowej czy zawodowej pra
cy kobiecej: „mężczyzna nie może być na 
utrzymaniu* -żony" wobec dzisiejszej rzeczy 
wistości, a nawet 1 minionej, nie wytrzy
muje krytyki.

Na utrzymaniu żony jest dzisiaj ogrom
na liczba bezrobotnych. W  wielu rodzinach 
robotniczych kobieta jest jedyną zarobku
jącą i żywicielką rodziny. Pracując nad si
ły, z największym wysiłkiem broni całości 
swego domu, odżegnuje widmo nędzy.

Ani w  przeszłości, ani dzisiaj, nikt nie 
odmawiał prawa do pracy wieśniaczce, pra 
cując na roli narówni z mężem. Rok temu, 
na wystawie pracy kobiet w Berlinie, tabll 
ca statystyczna wykazała pracę jaką w 
przeciągu lat 30 wykonała pewna chłopka 
w Turyngji. Upiekła ona

23.400 bochenków chleba,
7.890 placków, ususzyła 29.850 kilo ja
rzyn i owoców, ugotowała 2.400 litrów

konserw, utuczyła 1800 świń, 2880 kia, 
przesiedziała na targu 9.600 godzin, uszyła 
694 ubrań, 132 koszule, zrobiła 224 pary 
skarpetek. A ileż jest jeszcze innych czyn 
ności wieśniaczki — przędzenie i tkanie, 
praca w ogrodzie, gospodarstwo mleczne

W  środowiskach inteligenckich kobi> 
wykształcona bywa najczęściej bezpła; 
służącą, gotuje, pierze, szyje, robi na 
sprzedaż robótki, abażury, poduszki, i n;,ft 
jej prawa do tej pracy nie kwestjonuje

Przed wojną i dzisiaj zdarzały się licz 
ne wypadki, że młody urzędnik, nie mog 
cy utrzymać rodziny, żenił się z zamożne 
panną. Ilu młodych studentów zawdzięcza
ło ł zawdzięcza możność ukończenia stu- 
djów ofiarnej pracy żony, łub narzeczonej?!

A jakie jest właściwie stanowisko ksią- 
żąt-małżonków? —  męża królowej Wiktor}' 
angielskiej, holenderskiej panującej W il
helminy, albo księżnej Luksemburgu.

Teorja i praktyka sprawy utrzymywar; 
męża przez żonę

ma dwa oblicza.
Najlepiej i najpiękniej jest, gdy wspóln? 
praca i wspólny wysiłek idą na podtrzym; 
nie ogniska domowego. Ale w smutnej rze
czywistości dzisiejszej, gdy czasem okolicz 
ności zmuszają męża żyć przejściowo z pns 
cy kobiety, nie powinno padać na niego 
odjum nierycerskości, a tem bardziej nie 
można wypadków tych używać jako argu
mentów do zwalczania prawa kobiety do

P o ż y t e c z n e  l a r w y ,
Robaki-lekarstwem na gangreno.

Sensacyjne doświadczenia amerykańskiego chirurga.
W 1918 roku na zachodnim froncie 

pracował amerykański chirurg W.

r
Św iatow y turniej gim nastyczny w Budapeszcie.

Stodjon w Budapeszcie, gdzie w czasie 31 maja do 3 czerwca zostanie rozegrany światowy turnie] gimnastyczny.

ROMAN ROM.

Z n a k  n iew oli w e łb ie  ru m aka .
t6 Z pobytu w Casablance*..

Na zwiedzanie „Małego miasta" Casa
blanki zarezerwowaliśmy cały dzień. Nie
strudzony p. Kawka wynajął kilka powozi- 
ków z bialeml daszkami, aby uchronić nas 
od palących promieni słońca. Ubrani naj
lżej,

w hełmach korkowych 
na głowach ruszyliśmy na objazd tego dziw 
r.cgo miasta. Ulice szerokie wykładane 
kostką. Ruch automobilowy jak w Paryżu. 
Dzielnica europejska utrzymana jest w sty
lu arabskim. Przedewszystłdem wpadają w 
oczy wspaniałe, z niebywałym przepychem 
urządzone witryny wielkich magazynów, 
przy których tkwią grupy Arabów podzi
wiających zamorskie śllcznoścl.

Gdzie, Jak gdzie, lecz w Casablance moż 
na stwierdzić na każdym niemal kroku, że 
Europa całkowicie pomieszała się z Afryką. 
Pokonani uznali zwycięzców, zwycięzcy po
konanych. .Widomym znakiem ugody jest

prześliczny pomnik
„Braterstwa Narodów", francuskiego 1 ma
rokańskiego, wzniesiony naprzeciwko mo
numentalnego Pałacu Sprawiedliwości.

Pomnik przedstawia dwu jeźdźców: 
Francuza w hełmie na głowie i Marokań
czyka, ściskających sobie dłonie. Zdawałoby 
się, że ani jeden, ani drugi wojownik

nie uważa siebie za pokonanego, 
że obaj są zwycięzcami. Spostrzegawczemu 
jednak obserwatorowi odrazu rzuci się w 
oczy opuszczony leb konia arabskiego, jak- 
gdyby na znak wiernopoddańczego hołdu.

Twórca pomnika sprytnie wybrnął z 
ciężkiego zadania. Nie obrażając uczuć pa
triotycznych Marokańczyków znak ich nie
woli umieścił

w łbie końskim.

Podejrzliwym Arabom nto wpada to w ocayj 
tak szybko, jak Kuraogtjczykóni.

Dzkłnłca europejska w  Casablance po
cięta jest szerokłemi alejami, po obu stro
nach rosną piękne roastożyste palmy.

Pod palmami białe ławki dła Arabów, 
aby w swem lenistwie nie sarkali na brak 
wygód. Tn chętnie uciekają z wąskich 
„soukhi", by w poświacie dziwacznego księ 
życa pogawędzić o troskach 1 uciechach 
życia.

W  Casablance znajduje się również pa
łac sułtański otoczony ołbrzymiemi ogro
dami. Gdy sułtana znudzi Rabat, obfacna 
stolica Marokka, każę pakować manatfd i 
z całą świtą 1 haremem

ucieka do Casablanki
na fety 1 uroczystości. Właściciele wytwor
nych magazynów europejskich zacierają 
wówczas ręce z radości. Przyjazd sułtana, 
to pełnia sezonu, wzmożony ruch w skle
pach.

Na całym świecle nie znajdziesz wdzięcz 
niejszego klienta od marokańczyka z pałacu 
sułtańskiego, który ma i pieniądz' w  kie
szeni 1 nieograniczony ciąg do zakupów.

Chociaż nasze panie z „Kościuszki" rów 
nleż

nie grzeszą powściągliwością.
Nie dziwota... W  sklepach arabskich 1 

europejskich tyle jest pięknych 1 tanich rze
czy, że tylko kupować. Nie pomogły żadne 
perswazje, nawet straszenie gdyńskimi u- 
rzędnlkami celnymi. Panie poprostu wpadły 
w szal kupowania bajecznie tanich kimon 
japońskich, ręcznej roboty pierścieni, bran
solet i innych świecidełek, za które w Pol
sce

płaci się dużo drożej, 
niż w Casablance. Na szczęście znalazł się

ałowiek, który wrócił paniom pełną przy- 
omność i odciągnął je od lad sklepowych.

Był nim członek Polonji casablańskiej 
p. Goworowski farmaceuta i właściciel apte 
łii, który zaprosił nas do swego mieszkania 
na świetną malagę, ciasto i owoce. Obja
dłem się ananasem jak nigdy...

Ledwo zdążyliśmy zjeść kolację na 0-
'kręcie, a już niewyczerpany w pomysłach p.

Noslwoda z Casablanki.

Kawka proponuje nam wypad do zacisznej 
knajpki podmiejskiej na dobre winko.

Ha trudno... Pojechaliśmy.... Przy szu
mie Atlantyku (restauracja nadbrzeżna) do 
wiedziałem się niezbyt wesołych hlstoryj o 
życiu Polonji casablańskiej. Stosunki napra
wia jak może attache konsulatu polskiego, 
energiczny p. Radziwanowskl, który zapew 
niał mnie przed odjazdem „Kościuszki" na 
Wyspy Kanaryjskie, że kolonję polską w  
Casablance postawi na poziomie kolonji e- 
migrantów rosyjskich, która poszczycić się 
może

własnym gmachem.
Na bale kolcnji rosyjskiej przybywa 

zawsze sam rezydent Francji. Polonja ca 
sabłańska złożona z biedaków walczy : 
trudnościami żydowemi, które hamują je, 
rozwój organizacyjny.

—  Panie redaktorze —  zwraca się do 
mnie p. Kawka w pewnej chwili —  błagam 
pana o jedno. Po powrocie do kraju proszę 
poinlormować rodaków, że gdzieś w Casa
blance są również Polacy, których rozpie
ra

tęsknota za Ojczyzną.
jako wiceprezes Bibljoteki Polskiej proszę 
rodaków o szczyptę drukowanego słowa 
polskiego dla nas pod postacią książek
czasopism. Przyjmiemy z rozrzewnieniem 

najskromniejszą paczuszkę z kraju, 
a nazwisko ofiarodawcy zapiszemy złote- 
mi zgłoskami w księdze pamiątkowej. Po- 
daje adres: Bibliotheąue Polonałse. Rue 
d‘Aviatlon Francaise 186. Casablanca Le 
Maroc. Jestem przekonany, i *  adres ten 
wytnle niejeden Polak 1 wygrzebie stare, 
zapomniane książki dla naszej bibljoteki. 
Będziemy tu w  Casablance pożerali je oczy 
ma.

„Kościuszko" odpłynął z Casablanki na
zajutrz o godzinie 5-ej popołudniu przy po- 
ryku wszystkich okrętów stojących w por
cie 1 wiwatach Polonji casablańskiej, która 
jak jeden mąż przybyła na wybrzeże, aby

pożegnać polski okręt 
Nigdy ne zapomnę tej wzruszającej chwili. 
Przy dźwiękach „Marsyljankl" i „Mazurka 
Dąbrowskiego" nasz okręt powoli oddalał 
się od brzegu. Minąwszy falochrony ru
szył pełną parą do Las Palmas na Wyspy 
Kanaryjskie.

Choć gong wzywał na kolację, długo je
szcze stałem na pokładzie wpatrzony w 
zanikające w oddali kontury dźwigów por
towych...

(d. c. n.)

Bauer, przez ręce którego codziennie 
przewijało się

setki rannych.
, Wśród tych ostatnich nieraz miaiy 
miejsce wypadki tak zwanej gazowej 
gangreny — straszliwej choroby, spowo 
dowanej zanieczyszczeniem rany. Wów 
czas ciało pokrywa się zielonemi zgniłe 
mi plamami tkanki stopniowo martwię 
ją, pomimo powtórnej amputacji, i che 
ry ginie, rozkładając się za życia. Pew 
nego dnia do szpitala polowego dosiar 
czono żołnierza, zarażonego gangreną, 
który przez dwie doby pozostawał się 
bez pomocy sanitarnej.

Gdy doktór Bauer spojrzał na ranę 
spoczątku ogarnęło go przerażenie spo 
wodu

kłębowiska robaków,
otaczających uszkodzony organ c: -‘ , J* 
lecz później, przyglądając się uwa j, 
skonstatował, źe w tem miejscu g .zie 
rana była pokryta falującą sie warstwą 
robaków, nie pozostało nawet śladu po 
chorej tkance- Chirurg dla celów do 
iświadczalnych, postanowił pozostawić 
pacjenta w tem samem położeniu, jesz 
cze na 2 dni tem bardziej, że żołnierz 
nie miał nic do stracenia, będąc już w 
stanie agonji. Po tym terminie okazało 
się jednak, że umierający wyzdrowiał, 
gdyż wylęgłe w ranie robaki, należały 
do pasożytów tak zwanych „nek/ofa- 
gów” pożerających tylko zamarłe ko 
mórki. Temu szczęśliwemu zbiegowi 
okoliczności żołnierz

zawdzięczał swoje uratowanie.
Powróciwszy do Ameryki, dr. Bauer 

zajął się poszukiwaniem larw, które mo
głyby odegrać rolę sanitariuszy w za ni 
żonych gangreną ranach- Wreszcie za 
trzymał się na południowo • amerykań
skiej musze „lucilia serikata”, larwy któ 
rej, żywiąc się umarłemi tkankami, nie 
ruszając zupełnie

zdrowych cząstek ciała.
W 1932 roku francuski uczony Breni 

profesor parazytologii paryskiego uui 
wersytetu, odwiedziwszy laboratorium 
dr. Bauera, skonstatował kilka wypad 
ków cudotwórczego ocalenia 1 Drzv 
wiózł do Europy kilkadziesiąt jajek tci 
słynnej muchy,

Profesor Lenorman w tych dniach 
miał we francuskiem stowarzyszeniu 
chirurgów wykład o rezultatach ekspe 
rymentów nad leczeniem gazowej gan 
greny. Między innymi, środek toa zo 
stał zastosowany do beznadziejnego 
wypadku gangreny płuc, przez wvd!- 
łowanie kilku żeber-

Po dostaniu się do wnętrza, kWra ty 
sięcy robaków skwapliwie rzuciło sto 
na porażona część płuc, i po 2 dobach z 
gangreny nie pozostało śladu.

W ten sposób medycyna wzbogaciła 
się ostatnio takim środkiem leczniczym, 
bez którego chorzy ginęli dotychczas’ 
nie mając żadnego ratunku.

J. K.

Czy jesteś członkiem
L .O .P .P .?

Odbito w drukarni Władysława Stypułkowskiego 
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