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Wielkie zainteresowanie społeczeństwa procesem boJów karzy - Niedopuszczenie pow ództwa cywilnego Akcji Ka
tolickiej - Aroganckie zeznania Grabowskiego - "Dobry katol'ik", któ'ry nie zdjął czapki, gdy śpiewano JJSerdecz
na Matko", a ryczał z ndkrytą głową "Czerwony sztandar" - Pijani bojówkarze - Kierowni'~ sz~o~y Karolew
ski posyłał woźnego szkolnego po pl'eniądze dla bojówkarzy - Nap,ad był uplanowany - "Niech zYJe czerwona 

Hiszpania" - Przemówienia stron - Wyrok zapadnie w poniedziałek 
G r u d z i ą d z, 23. 1. - Rozprawa 

przeciw bezbożnikom - bojówkarzom, 
którzy napadli na zebranie rodziców 
katolickich '27 XI. ub. roku wywołała. 
ogromne zainteresowanie wśród tu
tejszego społeczeństwa. \Vstęp na salę 
rozpraw był tylko za biletami a już 
na godzinę przed rozpoczęciem roz
prawy kor~rtarze sali sę.dowej został\' 
zapchane publicznością.. Licznie rep 1'e
zentowanaiest pra!"a. 

Lawa obrońców 
Jako obrOl'lca oskarżonych Hinza i 

Kankowskiego zgłosił się ... urzędu 
ad"'okat dr'. P hr, l)skarżonego .Ma
chaIskiego bronił adwokat Faszkow
ski z Grudziądza. Obrońcą Grabow
skiego był adwol{at Zygmunt Wiś
nie'\: ski z Torunia. Oskarżonych Ko
tomskiego, Majrowskiego. którzy nale
żeli do Straży Porządkowej z ramie
nia akcji Katolickiej bronili adwokaci 
Rogoziński i aplikant adwokacki Siel
ski w zastępstwie adwokata Sokolnic
kiego oraz później adwokat Sergot. 

Są.d na wstępie rozprawy nie do
puścił powództwa cywilnego Akcji 
l{atolickiej oraz oskarżonych Kotom
skiego i Majrowskiego, zgłoszonego 
przez adwokata Sergot.a. 

Co mówią oskarżeni 
Po odczytaniu aktu oskarżenia i spra· 

wdzeniu obecnych świadków, Ziółkow
skiel!o i \Voitko,y~kiel!o. iako pierw
szy zeznawał oskarżony Bernard Grn· 
bowskl. Nie przyznał się on do wim·. 
zaprzeczają.c, by odbywałll się jaka
kolwiek konferencja w s%kole przY 
ulicy Budkiewicza z udziałem kierow
nika szkoły Karolewskje~o. Twierdzi 
on, że przyszedł bronić niewinnych 
nauczycieli. a sT'lrawa cała ma jego 
zdaniem posmak polityczn~r. W dal
szym ciagu zeznania teg-o pana są. 
w~ęcz aroganckie. Akcja I{atolicka za
miast protestować przeciw bezbożni
kom powinna - -jego zdaniem -
zajmować siO cz~rm innym. W każdvm 
razie - kieuskie prezydium Akcii Ka
tOliclciej zrobiło głupia rohotę. W saP 
"TivoIi" b~rło ronajmniej 75 proc. o· 
sóh nieprz~rch~'ln~rch dla AkcJi Kato
lickiej. - Większość ludzi pracy w 
Grud7,iArb:u it>c:t przeciwna proteston' 
Akcji Katolickiej 

Stuprocentowy katolik .•. 
Kierownil{ szkoły oskarżony Karo

leVlskl poc11o'eśla, że jest stuprorento
wym katolikiem. Pracował w "Mono
poll1 Tvtoniowym". Na skutek pr7.~ra· 
rec;7towa n i a go w zwią.zku z za iścia m . 
w .. Tivo1i." i osadzenia go w areszri' 
śler!czvm zoc;tał z tego stan owic;k f' 
zwolniony. Rvł prr,ez trzy lata sekre 
tarzem ~ Z. Z. Z. - Zaprzecza, h" 
hojó'wkarze h~'li pijani. 

"Precz z kataniarzamt" 
Jako trzeci zeznawał oskarżony Jan 

Kotomski. t'\.vierd7.Rc. 7e r,o<:tał wvrnR-

,..., .. '. stwierdza, że bojówka z lewej strony 
" sali występowała jednolicie. 

'f "Policja jest w drodze" 
Następnr świadel< zast. sekretarza 

Akcji Katolickiej kapitan w stanie 
spoczynku Berg Karol, - zeznaje: 

Z procc!>u Il;r.·Jdzi~dzRie!to bezbożników. Pierwszy od lewe! obrońca aj \\. Wasz 
kowski. Obok lawa o6karżonvch: Grabo \\6kl. KotoThski . ŚmigielcSki. Hinz i ~la· 

grow6ki. 

"Gy w~rnilda bójka, świadkowi u
dało się wydostać na ulicę, ską.d zate
lefonował do Komendanta pOlicji p. 
Nowaka o pomoc. Ten oświadczył, ze 
policja jest w drodze. - Ponieważ po
licji nie zau",aż~'ł i nie mógł się jej 
doczekać, wrócił na scenę. prosząc ja
kiegoś urz~dnik"l o ponowną interwe~l
cję na policji. ;::;wirdek podkreśla, ze 
miał wiadomości o zamiarze rozbicia 
zeln'ania i o planie zgaszenia przez bo
jówkarz~r światła, czemu zapobiegł 
przez odpowiednie zabezpieczenie. -
Zwracał się do komendenta Straży Po
żarnej o przysłanie strażaków dla u
trzymania porzą.Gku. Do nich należał 
właśnie strażak Kotomski oraz oskar
żony Majrowski z Katolickiego Stow. 
Robotników. 

czon)' do utrzymania porządlm pod
czas zebrania. - \Vidział Jak powstał 
popłoch i pallika na sali i jak ucieka
ły kobiety oknami. po w~-biciu sz~rb 
- Słyszał okrz~'ki osób znajdujac~-cb 
się na lewej stronie sali, .,Precz z ka
l.aniarzami, powywieszać ich" i t. d. 
Wezwał Grabowskiego,. znajdującego 
się na scenie, do opuszczenia scen~·. 
Ten jednakże nie usłuchał i otoczyła 
go wledy bojówka. Został pobity krze
słami do nieprz.vtomnoŚci. - Gdy 
przyszedł do siebie wycią:gnął topór 
strażacki i bronił się. 

Z czapką na ~dowie. gdy śpie
wano "Serdeczna Matko" 
\v tym momenCIe wszedł na salę 

obrońca (~rabowskiego adwokat Zyg
munt \Viśniewski z Torunia, któremu 
togę adwokacka podał na sali rozpraw 
adwokat Żyd. dr Spitzer. 

Oskarżeni Śmigielski i Binz nie 
prz~rznali się do winy. Są członkami 
P. P. S. Ostatni oświadczył, że przy
szedł na zebranie w "Tivoli", jako do
bry katolik, jednak w czasie śpiewania 
.. Serdeczna Matko" nie zdjął czapki a 
uczynił to, gdy zaczęto śpiewać "Czer
wony Sztandar". 

Także oskarżeni Kankowski, Ma. 
~haJskl i Majrowskl nie przyznali się 
10 winy. MachaIski słyszał tylko na
"tępują.ce wezwanie: .. Kto chrześcija
nin, to niech bije komunistów." 

Zeznania p .. ezesa 
Akcji Katolickiej 

Jako pierwszy świadek zeznawał 
'1rezes parafialny Akcji Katolickiej, 
pro!. Tkaczyk. Zeznania jego w stre
.;zczeniu brzmię.: 

Zebranie do "Tivoli" zwołano, b~' 
'odzice katoliccy zaprotestowali pu
:)Iicznie przeciw wystę.pieniom bezboż
liczym, niektórych nauczycieli, 

Wobec referenta Bezpieczeństwa 
publicznego zapewniłem, że zebranie 
oclbędzie się spokojnie. - Gdy się do-

wiedział o zamiarach rozbicia zebra
nia przez boió\\'kę postanowił zebrallie 
odv,:olać. B.do już jednak zapóźno. Na 
gOdzinę przed rozpoczęciem zebrania 
\'>'targnęla na salę pijana bojówka. zaj
mując gl'oźną. podstawę, o czem donio
;;ła pOlicji telefonicznie właścicielka 
lokalu, Englówna. Otrzymała odpo
wiedź, że nie ma się czego obawiać. 

Bezskuteczne wzywanie 
policji 

Około godziny 19 telefonowała dru
gi raz Englówna na policj\, o pomoc. 
jerlnak bezskutecznie. - Gdy księża z 
delegatem biskupim. prałatem Lewan
dowskim, weszli na scenę, bojówka 

"Niech żyje czerwona 
Hiszpania" 

Kolejny świadek dziennikarz, Sta
nisław Kunz, zeznał, że bojówkarze 
byli pijani. Słyszał następujące 0-

k~zyki, wznoszone przez bojówkę: 
.. Nt'ech żyje czerwona Hiszpania", 
"Precz z popami, wieszać ich". - ~o
jówkarze wsytE;'powali wogóle przeclw 
Kościołowi i państwu. 

Bojówka była pijana 
;;koncentro\yana z "Iewe.i strony sali, Świadek dziennikarz Stanisław 
ro.zPGCZQła wznosić wrogie okrzyki a I Kunz, młodszy, potwierdza, że wiedział 
na śpiew "Serdeczna Matko" odpo- o planie napadu i widział, jak pojów
wieel'iała .,Czerwonym Sztandarem". karze popijali wódkę. oraz słyszał 0-
Bojówka b~rła skupiona i liczyła 30 do krzyki: "Precz z klerem". Stwierdza 
iO osób. - Zachowanie się Jej wywoła- stanowczo, że bojówka działa solidar
Io wielką panikę, wobec tego oświad- nie. Słyszał, że bojówkarze krzyczeli, 
czył, że zebranie się nie odbędzie. - bv Kotomski nie ruszał Grabowskie
Widział jak strażnik Kotomski we- go, któl-y wdarł się na scenę Także 
zwał Grabowskiego. który wdarł się na sł~rs7.ał głocy w czasie walenia straża
;;cenę, do opuszczenia tejże. Słyszał od ka przez bojówkarzy krzesłami: "Ra
ks. dr Pastwy, że bojówka wznosiła 0- tujcie strażaka, bo go zabiją". - Sły
krzyki "Niech żyje czerwona Hiszpa- szał także od nauczyciela Ryczakowi
nia". - Po mniei więcej 8 minutach cza, któremu niejaki Górny powie
bojówka została wyparta i nastąpiło dział: "My to zebranie rozbijemy, nie 
uspokojenie. Wtedy wkroczył na salę się nam nie sŁanie", "My już nawet 
starosta grodzki p. Klotz z kilku komi- zabili". - Podkreśla, że bojówkarze 
c;arzami policji, z których jeden 0- poznawali się po tym, że mieli czapki 
świadczył, że zebranie zostało rozwią.- na glowie. 
zane. - Po odśpiewaniu kilku pieśni 
kościelnych zebrani rozeszli się w spo
koju i udali się tłumnie do miejsco
wych świątyń, gdzie odprawiono su
plikacje. 

5000 osób na zebraniu 
Do "Tivoli" przybyło łą.cznie z oso

bami znajdują.cymi się na przyległYCh 
ulicach okolo .j, do 5000 osób. - Sły
szał od Łysakowskiego, że na zebra
niu w dniu 23 XI. 1936 r. w szkole 
przy ul. Budkiewicza Karolewski po
wiedział: .. \Vładza jest za nami, broń-

'cie mnie". - Świadek stanowczo 

"Grabowski radził rozbić 
zebranie" 

Po przerwie zeznawał dalszy świa
dek Francis:lek Lysakowski. 

Kierownik szkoły Karolewski, -
stwierdza świadek - w poniedziałek 
przed zebraniem zatrzymał go i prosił 
o obronę. - Został zaproszony na z&
hranie do szkOły przy ul. ks. Budki&
wicza, gdzie również była przewodni
cząca koła rotlzicieli'kiego przy teJ 
szkole, p. Knopowa, na którym Karo
lewski prosił o podpisanie- deklaracyj 
w jego obronie i zwołania w tym celu 



zebrania rodzicielskiego, - czemu jed
dnak tak Knopowa jak i on jako wi
ceprezes odmówili, aż do wyjaśnienia 
przez sąd zarzutów podnoszonych na 
bezbożników nauczycieli. 

"Mam władzę za sobą" 
Następnie został zaproszony do 

Innego pokoju przez Karolewskiego na 
drugą konferencję, gdzie był Obecny 
oskarżony Grabowski oraz niejaki Pa-' 
radowski, Górny i Łysakowski. Zebra
niu przewodniczył kierownik szkoły 
Karolewski. Grabowski radził zebranie 
rozbić, chwaląc się, że rozbijał już ta
kie zebrania w powiecie. - Świadek 
jednak przestl'zegał Grabowskiego 
przed konsekwencjami karnymi. Na 
schodach oświadczył mu Karolewski, 
że mógł by wziąć 100 chłopów upić ich 
i rozbić zebranie. - "Mam władzę za 
sob~ i niczego się nie boję". Karolew
ski pilnował, czy nie jest podsłuchiwa
ny. - Na dzień przed zebraniem po
gwizdywał sobie i świadek miał wra
żenie, że napad jest już uplanowany. 

Wysłał go po pieniądze ••• 
Dalszy świadek woźny w szkole 

Bolesław Osowskl nie dużo sobie 
przypomina, wobec czego Sąd odczytał 
częściowo jego zeznania złożone w 
śledztwie. Wynika z nich, że kierow
nik szkoły Karolewski, wysyłał go po 
pieniądze rano w dziell zebrania a na
wet polecił mu spieniężyć w Banku 
Polskim pożyczkę inwestycyjn~. - Po 
rozbiciu zebrania mówił mu Grabow
ski: "Chrześcijanie rąbali toporem a 
my krzesłami". 

Walka na krzesła 

żajł częściowo oskarżonego Hinza. 
Przy tym zeznania śwd. G,kowskiego 
są wyraźnie sprzeczne z całym szere
giem zeznań innych świadków. Świa
dek Ranatowskl zaprzecza, by krzesła
mi bił, co zeznał śwd. Knopowa, a 
konfrontacja tych świadków nie daje 
wyniku, gdyż każdy ze świadków po
zostaje przy swojem. Świadkowie Gó
recki, Starkowski, i Szmentówna nie 
wnoszą nowych momentów do sprawy. 
Świadek Stanisław Lewandowski po
twierdza, że bojówkarze na sali się na-

radzaU a pnewodztł nimi Krabo.akt 
Boj6wka.ne śeię.ga.lI strażaka Kotom
skiego ze sceny i okładali krzesłami. 
Ostatni świadek Leon Jabłoński sta
nowczo zeznaje, że oskarżony Kan
kowski rzucał krzesłami a bojówkarze 
mieli wódkę. 

Po wyczerpaniu listy ŚWiadków s~d 
odczytał karty karne oskarżonych 
Śmigleiskiego t Rwa, którzy już byli 
poprzednio karani za odgratanie si~ i 
bó.iki. 

Wobec niezgłoszenia dalszych wnio-

Strajk pracowników przemysłu samochorlowego w Ameryce przybrał grotne rot;
miary. Na zdjęciu widzimy, jak strajkuia.cy robotnicy wywracaj a samochód na 

ulicy w Flint, w stanie Michigan. 

Świadek p. Władysława Knopowa 

potwierdza częściowo zeznania Łysa- Z a m a ch 
kowskiego. Nawoływała Karolewskie-
go do łagodnego załatwienia całej I rewolwerowy na Stalina 1 
sprawy. Poznaje dokładnie" że Rana-
towski rzucał krzesłem na strażaka. Dyktator Sowietów ,jest l)Owah"te ranny - WOł'os~ylow i Blu
Świadkowie Piechna, Gazdowski, Stan- cher we~wani do J.I osktoy - 4res~towa1łie tr~ech wysokich 
klewicz I Bartkowskl z policji tajnej dostojników państwowych'- PotwiercUenia wiadomości brak 
nie wnoszę. naogół do rozprawy no
wych szczegółów poza śwd. Stankiewi
czem, który słyszał od ludzi, że naj
bardziej bili krze;:łami oskarżeni Śmi
gielski i Kankowski. 

Świadkowie dodatkowo wezwani na 
vmiosek prokurator a Krupiński l Li
powski nie wnieśli do sprawy nic no
wego. - Natomiast świadek Julian 
Borkowski widział dokładnie, jak 0-
skarżony MachaIski pchał grupę bojów
karzy do przodu i jak uderzał straża-
ka Kotomskiego krzesłem i uciekł. 

Co mówią pozostali 
świadkowie 

Świadkowie Ziółkowski i Wojtkow
ski, przeciw którym prowadzone do
chodzenia, lecz je umorzono, zeznaje 
bez przysięgi i nic ciekawego do roz
pra\\y nie wnosi. Świadek Ziółkowski 
wbrew zeznaniom innych świadków, 
twierdzi stanowczo, że Kotomski udał 
się dru,gi raz na scenę. - Dalsi 
świadkowie odwodowi, jak Pełkowski 
i Marcińkowskl oraz Gąkowski obcią-

Czasy są takie ciężkie i tyle jest 
nędzy na świecie, że, aby ogólnej bie
dzie .iakoś trochę pomóc, postanowiono 
urządzić zabawę taneczną.. Oczywiście 
- na cel. 

Zaraz na początku wyłoniły się od
rębności zdań, co do tego celu, na jaki 
ma być przeznaczony dochód dobro
czynnej imprezy. 

- Najprościej byłoby na LOPP, al
bo na Czerwony Krzyż! - radziła pani 
mecenasowa. 

Ba! Ale przecież całe Borzętkowo 
wie, że to niemożliwe. Prezesem 
LOPP'u jest aptekarz, a prezesem 
Czerwonego Krzyża weterynarz, a ci 
d waj nie znosz~ się wzajemnie, i jeden 
drugiemu za żadne skarby świata nie 
ust/wiłby zaszczytów i korzyści z za
hawy. A z drugiej strony wiadomo, 
że bez tych matadorów żaden bal w 
Borzętkowie odbyć si'ę nie może, bo 
Jłptekarz jest kuratorem honorowym 
fJrkiestry straży ogniowej, a wetery
narz prezesem towarzystwa dobroczyn-

War s z a w a. (Tel. wł.) W!iród 
korespondentów pism angielskich ro
zeszły się pogłoski, pochodz~ce z Mo
skwy, n. t. tajemniczych wypadków, 
rozgrywającycb się na Kremlu. We
dług tych pogłosek, przed dwoma 
dniami miano dokonać zamachu na 
Stalina, który został ugodzony kulą 
rewolwerową i stan jego ma być 
groźny, Zamachu tego miał dokonać 

były sekretarz dyktatora. Na skutek 
zamachu wezwano natychmiast do 
Moskwy WoroszYłowa i Bluchera. W 
Moskwie zamieszanie zostało powięk
szone na skutek aresztowania trzech 
wysokich dostojników państwowych i 
partyjnych. 

Potwierd'lcnia tych pogłosek na te
renie warszawskim nie można otn:y
mać. (w) 

Jadwiga Wajsówna górą I 
Przy~nano jej po ra~ drugi naJwy~s~e odnwczeuie sporto

we, tym razem na wlasl"ość 

W a r s z a w a. (Tel. wI.) W sobotę 
odbyło się posiedzenie komisji nadaw
czej wielkiej nagrody honorowej spor
towej w lokalu Państwowego Urzędu 
W. F. Poszczególne zwię,zki zgłosiły 
następują.cych kandydatów: Jadwigę 
J ędrzejowską - tenisistkę, Jadwigę 
Wajsównę - lekkoatletkę, Janinę 
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ności, które posiada jedynł, nadającę. 
się na zabawę salę. 

Na zebraniu 'organizacyjnym, które 
.. wołała pani sędzina, jako pierwszy 
punkt programu postawiono więc 
sprawę celu zabawy. Sekretarz magi
stracki zaproponował utworzenie fun
duszu na budowę pomnika. Jako lo
jalny urzędnik, korzystał z każdej 0-
kazji, aby się przypodobać władzy. 

- A może na rozbudowę obozu w 
Berezie! - mruknął zjadliwie apte
karz, znany z opozycyjnych poglądów 
w całej okolicy. 

Widzą, c, że dyskusja wkracza na 
niebezpieczne tory, a co IQkliwsi z ze
branych spoglądają ukradkiem na 
drzwi, pani sędzina zmieniła szyb-ko 
temat i zaproponowała przeznaczenie 
spodziewanych dochodów z zabawy na 
zakup elementarzy dla ochrzczonych 
murzynków w południowej Afryce. 

Projekt był całkowicie neutralny, 
a osoba pani sędziny cieszyła się ogól
n~ sympatię., przyjęto więc jej wnio
sek przez aklamację. 

Kurkowską - Spychaj ową - łucznicz
kę, Józefa Kuszkurno - strzelca, Hen
ryka Chmielewskiego pięściarza, 
oraz olimpijski zespół koszykówki. W 
rezultacie najwyższe odznaczenie 
sportowe przyznano sokolicy 1ódzkiej 
Jadwidze Wajsównie. 

Następnie już bez trudności wybra
no protektorat honorowy, komitet or
ganizacyjny. sekcję zaproszeń, pod
Sekcję finansową., podkomitet arty
styczny dla ozdobienia sali, zespół wo
dzirejów, komisję bufeto\\'ą, podkomi
sję wykonawczą i wydział rozrywko
~'y, którego zadaniem było obmyślenie 
szeregu atrakcyj i niespodzianek. 

Prace przygotowawcze ruszyły z 
kopyta.. 

Kto nie był nigdy w Borzętkowie 
w czasie karnawału, przed dorocznę. 

tanecznq,~ ten nie ma 

ek6w dowo(lowyeh, pnewooniczll-cy 
zamkn~ł postępowanie dowodowe. 

" ' 
Przemówienia stron 

Po za.mknięciu prrzewodu sądowego 
zabrał głos prokurator Kacza.nowski, 
oskarżaj~c Grabowskiego o to, że na
pad uplanował i przewodniczył grupie 

"ludzi., tzw. "towarzyszom i towarzysz
kom", a następnie sprowokowa.ł za,j
ście, które tylko szczęŚliwym zbiegiem 
okoliczności nie pociągnęło za sobą. 
tra.gicznych ofiar. Prokurator wniósł 
o surowe ukaranie oskarżonych, 

Z obrońców pierwszy zabrał gł06 
adw. Wiśniewski z Torunia, starając 
się wykazać, że Akcja Katolicka zwo
łaniem publicznego zebrania spl'awie 
się nie przyczyniła, gdyż takie incy
denty z nauczycielami załatwiają. wła.
dze szkolne. 

Adw. Sergot poruszył dobitnie sze
reg zagadnień zasadniczych w myśl 
!Iłów Karolewskiego, wypowiedzianych 
do jednego ze świadków: "My w środ
kach przebierać nie będziemy, damy 
sobie radę!" 

Dlaczego Karolewski nie jest oskar
żony - mówi aw. Sergot - nie będę 
~go dochodził, stwierdzam jednakże 
wobec dowodów, ujawnionych na prze
wozie sądowym, że Karolewski jest 
moralnym sprawcą. tego, że ci ludzie 
dziś na lawie oskarżonych zasiadają.. 
Karolewski zwoływał bojówkarzy, ra
dził z nimi, fundował wódkę. Zbierał 
od swoich godnych siebie kolegów pie
niądze na opłacenie napadu, na wyna
grodzenie bandytów, którzy mieli pójść 
do .,Tivoli" przelewać krew katolików! 

W dalszym ciq,gu adw. Sergot wy
kazuj~c niewinność oskarżonych Ko
t<>mskiego i Meyerowskiego, stwier
dza, że oba.j działali w interesie pu
bUcznym, ponieważ na zebraniu nie 
było policji. 

Adw. Sielski w imieniu strażaka 
Kotomskiego wnosił o jego uwolnienie, 
ponieważ przeciwdziałał on niebezpie
c;:eństwu, które zagrażało uczestnikom 
zebrania. To nie był czyn bezprawny, 
lc-cz chyba to ofiarna praca strażaka, 
któremu kazano strzec ładu i porząd
ku. - Przemówienie obrończe wygłosił 
również adw. Rogoziński. 

Wyrok w poniedziałek 
Przemawiali jeszcze adwokaci dr. 

Pebr i Waszkowski, których przemó
wienia wywołaly ogólny niesmak na 
sali rozpra.w. 

Rozprawa zakończyła się o godz. 24 
wśród niebywałego zainteresowania 
publiczności. Sąd postanowił ogłosić 
wyrok w poniedziałek o godz. 13. 

Star'cia po zebran'iu 
francuskiej partii społecznej 

Martigues. (PAT.) Wczoraj 
wieczorem po skończeniu zebrania 
francuskiej partii społecznej doszło do 
starć, w czasie których padły liczne 
strzały. Kilkanaście osób odniosło ra
ny. Aresztowano 11 członków partii 
społecznej, z których 4 zwolniono pro
Wizorycznie po przesluchaniu, a 7 za
trzymano w areszcie. 

co to jest ruch, gorączka karnawałowa, 
szał zabawowy, podniecenie przed ba
lem. Wszyscy mieszkańcy od pana 
hurmistrza, a kOllCZq,C na stróżu noc
nym, \Valentym. chodzą, jak w narko
tycznym upojeniu. 

Sekretarz starostwa ze zdumieniem 
czyta na marginesie urzędowego ra
portu z Borzętkowa własnoręczne no
tatki borzętkowskiego burmistrza: 
"Wstll-żki różowej atłasowej - • me
try, pantofelki 37 numer, kwiat ze 
srebrnej lamy do boku". 

- Oho! - mówi do kolegi. - W 
Borzętkowie urządzają bal, bo bur
mistrz zgłupiał do cna! 

Całe Borzętkowo przez dwa tygo
die stoi pod znakiem balu. Wszyscy 
młodzi ludzie wietrzq, na gwałt fraki, 
smokingi i inne uroczyste szaty, czy
szczą benzyną. białe rękawiczki i na
cierają niesolonym szmalcem lakierki. 
Panienki, w wielkiej jedna przed dru
gą tajemnicy, przygotowują toalety. 

Gdy się jedna z drugą spotka u 
krawcowej, albo w sklepie z damską. 
galanturią, udaje każda, że wpadła tu 
tylko przypadkiem, kupić igieł lub 
przejrzeć z ciekawości ostatnie pary
skie żurnale. 

- A nie szyjesz sobie nowej sukni? 
- pyta przyjaciółka. 

- Ale gdzież tam moja droga! Na-
wet nie wiem, C7.y siQ wybierzemy na. 
bal. Tatko nie ma o choty. A jeŚ li 
pójdę, przcrobiQ sobie zesz Joroczllą. 
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większe niebezpieczeństwo dla Euro
py i jej pokoju. 

Polsce, Francja prawdziwa.. wieczna 
i ni9Śmiertelna jest dziś - powiedz
my to otwarcie i szczerze - n i &
obecna w politYce eur(}
p e j s k i e j. Jej mIelsce za.jmuJe 
Francja p. Bluma ... " 

Francję, która, podobnie iak tyle in
nych krajów w Europie, PO zrzuce
niu jarzma sobie narzuconego, po 
wyzwoleniu się spod rzą.dów lóż i 
jaczejek, po przezwvcieżeniu rodzi
mej Kiereńszczyzny, powróci na 
starą., bitą. drogę swej historii. na. 
drogę, wytkniętą. przez tysiąc lat 
swych dzieiów". 

J ak fantazja z bajki wygląda statek, który 
w cZac3ie silnych mrozÓw wrócił do portu. 

t 

Co pis.~q inni 

Europa bez Francji 
"Gdzie Francja 1" pyta na ła

mach ,,\Yal'szawskiego Dziennika Na
rodowego" p. Stan. Kozicki, oma
wiając fakt porozumienia włosko-nie
mieckiego. 

Jest ono zrozumiałe jedynie z 
punktu widzenia przeciwiellstw ideo
logicznych. Jeśli jednak patrzeć na 
,.oś Rzym - Berlin" od strony inte
resów historycznych narodów euro
pcjsl<ich, to jest ono przeciwne natu
rze rzeczy. Bo: 

"ż~'wotne interesy na Morzu Śród
ziemn.l'lTI i w Afryce nakazu.ią. Wło
chom współdziałanie z Francją.. Za
jęcie Abisynii usuneło wszystkie 
przeszkody, stoją.ce na drodze do p(}
rozumienia między \Vłochami a 
Francją. na terenie Afrvki. Wyni
kiem w~'prawy afrykańskiei \\Tłoch 
powinnoby było być ścisłe porozu
mienie ",łosko-francuskie. które wy
szłoby na pożytek obydwóch państw 
łaciii.skich, które powinno było się 
stać podstawa do współdziałania 
\Vloch i Francii na terenie europej
skim; które powinno bvlo dać Fran
cji bezpieczeństwo na Renie, a więc l 
rzecz najważnie.isza. dla polityki 
francuskiej, Rozumiał to doskonale 
b. premier Laval!" 

Dlaczego jedl1lak dzie.ie się inaczej? 
Oclpowiada na to p. Kozicki. że odpo
wiedzialność za ten stan rzeczy spada 
na rzą.dzą.cą. Francją. koalicję masoń
sk(}-komunistyczną., która w swej po
lityce nie rzą.dzi sie interesami Fran
cji, lecz interesami własnymi, iden
tycznymi z politylca. żydowska.. 

Skutkiem tego w wielkim starciu 
interesów różnych państw i narodów 
w Europie brak czynnika polityk! 
f r a n c u s k i e j. W tym tkwi naj-

sukienkę. Któżby teraz 
jakieś stroje. 

- Masz rację, skarbie! 
szłorocznej sukienczynie. 

sadził się na 
.. I l ł .... I)ltld 

Ja idę w ze
Jeszcze jest 

zupełnie dobra i prawie zupełnie nowa. 
Rozchodzą. siQ barclzo zadowolone, 

że się jednej dl'ugą. udało oEzukać i 
czujność jej uśpić. A po tym wraca 
każda do domu i jeszcze raz przymie
rza i kontroluje wspaniałą, nową. toa
letę, jeszcze raz wzywa krawcową., że
by to lub owo poprawiła ,przystebno
wała czy przyfastrygowała. 

vJ dlliu balu atmosfera dochodzi do 

"Dzisiejsza pOlityka państwa 
francuskiego jest przede wszystkim 
częścią polityki międzynarodowej 
sekty masońskie,i, polityki komuni
stycznej i polityki żydowskiej. Fran
cja. posiadaja.ca wielkie tradycje p(}
lityczne, Francja, będa.ca l!ukcesor
ką Rzymu starożytnego, naj starsza 
córa Kościoła Katolickiego, Francja, 
która była w znacznej cześci twór
czynią cywilizacji i kultury zachod
nio-europejskiej, Francja, którą. ota
czano miłościa, i w która. wierzono w 

Stwierdzenie tego faktu nie jest 
przyjemne dla Polaka, żywiacego głę
bokie uczucia przyjaźni do łacińskiej 
siostrzycy. Szczerość i iasna ocena rz&
czywistości sę. tu jednak na miejscu, 
gdyż: 

"opinia polska musi sie orientować, 
by nie utracić wiary we Francj~ 
prawdziwą, we Francje wieczną., we 

Do tej Francji Polacy nie stracili 
zaufania. Dziełem narodowei Francji 
sę. bowiem te wszystkie wielkie pom
niki historyczne, którym państwo to za.
wdzięcza swoj~ wielkę. karle dziejowQ. 
i miejsce w polityce europej skiej . 

Bakterie czerwonki 
Kto jest, a kto nie jest komunistą? - Klasowa bujda - Okł.amane masy - O co im 

właściwie chodzi? 
Ł ó d ź, 24 stycznia 

Po licznych porażkaCh komunizm 
zrezygnował z efektownej rewolucyj
nej drogi dojścia do władzy. Minęły 
te czasy, gdy to komuniści krzyczeli 
na cały świat, że tylko oni są. obroń
cami robotnika, a reszta, to "burżua
zyjna" holota, którą. trzeba wystrzelać. 
Dziś komunizm przestał się drapować 
w szaty groźnych rewolucjonistów i 

bojowników. Zamiast włamywać się 
od fromu, woli zakradać się od tyłu, 
maskując się na bardzo porządnego 
człowieka. 

Ostatnio już bolszewicy nie walczą. 
z bUl'żuazją., nie bronią. mas robotni
czych, ale pielęgnuj!,!. demokrację. 
Stworzono spółkę. Komuniści razem 
z mi~(łzynarodowym kapitałem bronią 
demokracji przed "faszyzmem"!!! 

MŁODY WYNALAZ CA PRZY PRACY 

Pismo nasze jako pierwsze doniosło o młodym, zdolnym fizyku \-Vł. Ję
drzejewskim z Kcpna, który wynalazł no\\'y, ulepszony wirnik (turbinę). W 
związku z naszą publikacją. młody wy nalazca otrzymał z najdalszych krań
ców Polski, jak ze Lwowa. 'VVilna, Gd ~'ni itd. oferty na swój wynalazek. 
Zdjęcie przedstawia cześć pokoju lab oratoryjnego ze s~'mpatycznym, 17-let
nim wynalazcę.. Na stole cześć modelu silnika spalinowego, nad którego u-

lepszeniem obecnie mło dy "inżynier" pracuje. (km) 

wysokiego stopnia napięcia. Młodsza 
córka burmistrza dostała spazmów, bo 
pantofelki przysłane z miasta okazały 
się za ciasne. Pani weterynarzowa 
wpadła w furię, że zamówiony przez 
nią fryzjer poszedł najpierw do sQdzi
By; rzuciła w męża popielniczką i pod
siniła mu oko. U aptekarzów od rana 
w domu - piekło. Cztery urocze apte
karzówny - w wieku efektywnym od 
lat dwudziestu sześciu do trzydziestu 
dwóch, a oficjalnie od osiemnastu do 
dwudziestu (dwie pary udają. bliźniacz
ki) - pogrążone są w bezJladziej nej 
rozpaczy. Ułożyły sobie bardzo efek
towny wystQP, podobierały toalety ko
lorami: najstarsza - na l'ÓŻOWO, na
st~pna - na niebiesko, trzecia - sele
dynowo i naj młodsza - lekki krem. 
A tu, licho lladało, w takim samym 
pOl'ządku wystąpić mają cztery córki 
piekarza. Skandal i kompromilacja. 
Najsiarsza aptekarzówna położyła się 
do lóżka i oświadczyła, że za żadne 
skarby świata nie pójdzie, a jej bliźnia
cza (oficjalnie) siostra z całą. ofiarno
ścią wyraziła gotowość zostania w do
mu i piel~gnowania nieszczęśliwej. 
Aptekarz wpadł w pasję. Sprzedał 
klientowi majeranku zamiast rumian
ku. a innemu przygotował krople na 
aqua distilala zamiast na spirytusie, 
który to specyfik osobiście dla uspo
kojenia nerwów użył. 

Takie i tym podobne awantury roz
grywały się w całym niemal Borzętko
wie. Gdyby tak około godziny szóstej 

po południu przeprowadził ktoś we 
wszystkich zainteresowanych domach 
wywiad, odniósłby wrażenie, że żadna 
z borzętkowskich panien na bal się nie 
wybiera, nie pójdzie, iść w żaden spo
sób nie może i za żadne skarby świata 
decyzji swej nie zmieni. 

Podobne wrażenie odniósłby zresztą. 
\\ kraczają.c na balową salę o godzinie 
dzie\vią.tej. 

Mimo bowiem, że począ.tek zabawy 
w yznaczony został na ósmą., świeciła 
cna jeszcze pustkami. Posadzka natar
ta ostrużynami świecy, błyszczała jak 
lustro, orkiestra w kącie pod oknem 
stroila instrumenty, paliły się trzy 
wielkie żyrandole, zwisały triumfalnie 
od sufitu girlandy ze świerków i kolo
I'owej bibułki, ale balowiczów jeszcze 
nie było. 

Trochę po dziewią.tej wpadło na 
saJ ę czterech zadyszan ych wodzirejÓW, 
\\ e frakach, pachnących jeszcze nafta-
1l1lą, z p<;kami barwnych kokard na 
piersi. Zdziwili siQ, że .ieszcze nikogo 
nie ma, sprawdzi li, czy poclłoga dobrze 
jest nawoskowana i zniknęli w czelu
ściach bufetu. 

O pół do dziesiąte.i sala była jeszcze 
pusta, choć w szatni i w przylegają
cych korytarzach zrobił się już tłok. 
Nikt nie chciał okazywać przesadnej 
niecierpliwości i zapału do tańców. Co 
pośledniejszy ludek nie śmiał wpływać 
na saJę pned matadorami, a matadory 
ociągały się z wejściem dla większego 
efektu. 

I rzeczywISCle jak tu się wyrzekać 
burżujów, skoro taki naprzykład Mie
czysław Niedziałkowski odziedziczył 
IX> lordzie Butlerze coś około 400 mi
lionów złotych! Jak na p'l"oletariusza., 
czterysta milionów to dosyć ... MożnaJ 
żyć w tych ciężkich czasach! 

Oczywiście pieniędzy tych gł()dujtr 
cym towarzyszom nie porozdaje. To 
pewne, ale może ofiaruje je na fun
dusz partyjny, albo pośle do Hiszpa...o 
nii? Przecie łódzkim sezonowcom to
warzysze-komuniści postrą.cali z tyg.o
uniówek po kilka złotych właśnie na; 
pomoc dla "czerwonej" HiszpaniL, 
Skoro bezrobotni, zatrudnieni na robo
tach publicznych, musieli dawać, choć 
to cz~sto znaczyło niedojadanie rodzi
ny, to tym bardziej "towarzysz" Nie
działkowski powinien dać! Przecie ma 
ostatec:m ie . wi Qcej od sezonowca ... 

Ale tal< siQ jakoś składa, żo im "to
"'arzysz" więcej ma, tym mniej daje.· 
Ile naprzykład na pomoc dla "czerwo
nej" Hiszpanii dał kamienicznik łódz~ 
ki, "towarzysz" Zerbe? A jaką. część 
swych pensyj przeznaczyli dla IIiszpa
nii "towarzysze" prezes i wicep'Tezsi 
nowoobranego zarzą.du miejskiego? 
Przecie wiQcej zarabiać bQdą., niż sezo
nowiec? 

A ile na czerwon~rch w Hiszpanii 

Dbaimy O apetyt! 
\Vpływa on również dodatnio na 

nasze usposobienie. 
Jak wiQc osiQgnąć go? 
Dobra jest na to rada! 
Przyrządź smaczny i dobry bulion 

z powszechnie znanych MAGGIego 
kostek bulionowych. Na przyrzą.dze

nie smacznego, a pobudzają.cego ape
tyt bulionu wystarczy rozpuścić jedną. 
kostkę bulionową MAGGIego w X 
litra wrzącej wody. Przy zakupie 
zwracać uwagę na nazwę MAGGI 

żółto-czerwone opal,owanie. 
n 36 788 

Naraz orkiestra strażacka ucięła 
siarczystą. poJkQ. Burmis trzowi nogi 
zadygotały z OcllOty do plą.sów. Ują.ł 
pod rękQ magnifikę i poc i <~gnął ją. w 
stronę sali. Tama zostala zeTwana. 
Momentalnie przy wejściu zrobił się 
tłok, bo aptekarzostwo chcieli koniecz
nie wejść przed weterynarzami, a za; 
nimi cała publika pchała się na sal·ę. 

Bal się zaczął. 

Nie widział prawdziwej, hucznej l 
szumnej zabawy ten, kto nie był na 
dorocznym balu w BorzQtkowie. Pl'aw-

• 
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dał ".towarzysz" Blum T Ma I czego I A liezba mikrobów rośnie, UęCł się 
dać, Jako główny akcjonariusz ruletki ooraz żwawiej - działająl 
w Monte Carlo! A guzik dał! lemu Nawet naczelny publi'Cysta organu 
samemu się przyda! Nie jest tak bar- Loewentalów też broni na łamach bol
dzo naiwny, aby dawać. On woli brać! szewizujQ.cej prasy, zagrożonej prLez 

Cały skarb państwa wywietli ozer- "faszystów" demokracji, Wiadomo, po
"'oni z Hiszpanii. Socjalistyczna pra- skrobcie obrońcę demokracji, a zawsze 
sa z entuzjazmem pisała, że wodzowie jakiś się Żyd znajdzie ... 

dociera do naj ba.r'(lz.i ej ,,burżujskich" 
sfer. SIedźmy tym pilniej, że 'fil Łodzi 
chOTOba, przez te mikroby wywoływa..
na, staje się C<l'raz cięższa. 

Zachodzi obawa., że możemy zacho
rować na czerwonk~ choe teraz pono 
panuje epidemia grypy. Bo j81k się 
mikroby zbyt rozpanoszIł, to wyp3ldek 
czerwonki może zdarzyć się nieko-czerwonych ślubowali nie oddać po- A więc śledźmy mikroby, a wyśle

wstańcom . .. ani jednego dukata! dzimy, jakimi drogami bolszewizm 
O ziemię niech się ~sz~ą. Sowi~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
które chcą. z Hiszpanii zrobić rosyjską = 

niecznie w lecie... ha. 

kolonię, jak już zrobili kolonię z Mon
golii Zewnętrznej ... 

Póty bronili chińskkh proletariu
szów przed chińskimi burżujami, aż 
Mongolia została przyłą;czona do Z. S. 
R. R.... Później pojechali bronić hi
szpańskich robotników ... Tak oto c:a)r
woni "towarzysze" z Kremla bronią 
Hiszpanii, a czerwoni "towarzysze" z 
Hiszpanii Wieją zagranicę z kasą.! 

I to się nazywa proletariat! 
Proletariat teraz pilnuje kas i broni 

przed faszyzmem demokracji, jak więc 
poznać teraz takiego towarzysza-prole
tariusza? Jak go odróżnić od zwykłe
go "burżuja", który też broni kasy i de
m<l'liberalizmu? 

Poprostu na każdego kto broni de
mokracji trzeba patrzeć jak na bolsze
wika ... Nie ma innej rady! A jeśli je
sZlCze i kasę ma pełną., jak "towarzysz" 
nieb<l'Szczyk Kra.sin, z którym w Rosji 
Eitingon razem robił interesy, to już 
wogóle ogarniają człowieka wątpliwo
ści ... Taki to chyba napewno jest bol
szewikiem! 

Poprostu w ostatnich czasach ko
munizm znikł jako zwaxta grupa, a 
;z-ozproszył się jak niewidzialne bakte
rie. Przenika wszędzie i jest nierozpo
znawalny. Ktoby naprzykład sądził, 
te bratanek amerykańskiego multi
mi.Iiardera Rockefellera jest komuni
stą! Aliści 8ll"esztowali "towarzysza" 
i stanął przed są;dem za komunizm. 
Niby, za to, że bronił robotników przed 
burżujami ... 

Słowem teraz komunistów trzeba 
szukać nie po robotniCZYCh poddaszach 
i piwnioa.ch, bo tam, to niemal pewne, 
IŻe siedzę. bezrobotni narodowcy, ale 
właśnie w okolicach pełnych kas. 

I tak się jakoŚ składa, że i koło 
komjaczejek najwięcej jest Żydów! 
,Zyd bankier jest komunistlł i broni 
robotnika przed Żydem fabrykantem! 
Jakoś tak wypada, że chcę.c wyśledzić 
mikroby komunizmu, rozsiane w spo
łeczenstwie, trzeba patrzeć, gdzie sie 
naj gęŚICi ej żydostwo uwija. 

A po Łodzi i innych przemysłowych 
ośrodkach kraju zawsze się tego sporo 
uwijało, teraz zaś Uwija coraz więcej, 
rok po roku liczba rośnie, a wpływy 
sięgadą coraz dalej ..• 

No i w rezultacie w Łodzi mamy 
iOłozerwony" magistrat! 

Słowem, i tu zaczęło się ... 
. A jak się zacznie, to i dalej jedzie, 
tym gładziej, że przecie wszędzie sW()i 
ludzie. Siedzi sporo takich mikrobów 
w radio, prasa cała niemal w kh rl7' 
kach. A skoro tylko rada. miejska 
zczerwieniała, to i .. Kurier Łódzki'., 
gdzie jest kilku ostatni<Ch "gojów", do
staje od magistratu SUbsydium. Na 
razie nie tak wiele, "tylko" 1000 zł. 
Na te cię~kie ~y i to dobre. Przecie 
magistrat fOT'Sy ma j,ak lodu, może 
Irczdawać ... 

Jeden flaje, drugi bierze 1 jakoś się 
bidę pcha ... 

dziwego poloneza można zobaczy~ tYl
ko w Borzętkowie, gdy pan burmistrz 
z sędziną. (patrzcie, patrzcie, młodzi!) 
sunie w pierwszej pan e" muskając 
~ąsa i powiewając połami fraka.. Nie 
widział prawdziwego mazura., kto nie 
podziwiał marymonckiej figuq, pro
,,'adz,onej przez :pana weterynarza.. 

Po polonezie i mazurze stacsm ge
D&aoja przewędrowała do bufetu. 
gdzie stoły gięły się pod obfitośeiQ. 
jadła i napoju i gdzie rozstawiono sto
liki do preferansa. Panie pokrzepiw
szy się na ciele wr6eiły na 6alo, aby 
przeprowadzić dokładny przeglą.d stro
jów i omówić pocichu wszYfltkie defek
ty toalet przyjaciółek i przyjaciÓłek 
swoich córek. Panowie z.asiOOli do 
kart. 

Bal wre. 
Walc goni polkę, a za obEllI'kiem 

pędzi nowoczesny fokstrott. Panny 
burmistrzówny zapomniały jm, że na
leży przebierać w danserach i I byle 
kim tańczyć ni~ wypada. Starsza t0-
nie w obszernych objęciach stolarskie
go cze.ladnika, a młodsza pani płynie 
w takt walca, objęta moCll4 dłonią 
młodszego kancelisty I magisłn.tu. 
Felczer tańczy z piekarzóW1l/ł, a sekre
tarz z właściciel'ką. kolonialnego skle
piku. Pomieszały -się stany. za.ta1"ły 
społeczne :rÓŻnice i granice codzien
nych przesądów. 

Weteryn arz pr6hu5e jcszcre "rpro-

Gdy śnieg pokrywa z'iemi~ 

I im sroga zima dokucza. Nasz karykaturzysta Grus jest wielkim miłośnikiem ws!:el
kiego rodzaju c!:woro i dwunogów. Oto jak Bobie wyobrda opuszczone zwierzęta 

w cZ8ilie sro giej zimy. 

Walka o polską inteligencję 
Chłop, robotni1~ i student - pieru's~a kad)'a Narodowej 

Polski 

Po powstaniu państwa polskiego 
najważniejszym zagadnieniem, do któ
rego rozwię.zania Polacy musieli przy
stąpić. była sprawa żydowska. Żydzi 
opanowali WSZ) stkie dziedziny nasze
go życia. My, zajęCi walką o odzyska
nie państwa, nie mieliśmy czasu, a 
może i siły do walki z wrogiem, który 
choć nie miał wojska był jednak 
czwartym 7.a.oorcą.. Dzisiaj istnieją już 
poważne dowody historyczne (Kalinka, 
Morawski, Rolicki, Gertych i n, które 
wykazują., że głównym inspiratorem 
rozbiorów był ten czwarty "humanitar
ny" i "pacyfistyczny" zaborca. Przed 
f'połeczenstwem polskim długo i syste
mat)"Cznie zakrywano prawdy. Lecz 
kłamstwo i zbrodnia mogą. grasować 
ty:lko do czasu. Dziś, kiedy rozumem 
naszej polityki i silił naszego oręża u
sunęliśmy z ziemi polskiej militarnych 
wrogów, musieliśmy się zabrać z całą. 
narodową. energią. i wolą do p<>zbycia 
się z naszego życia Żydów i to do :PO
zbycia się ich całkowitego, bez reszty. 

Przyznajemy, że sprawa ta nie jest 
ła.twlj.. 

Dzisiejsze jednak pokolenie Pol'Ski 
posiada olbrzymią. wiarę, Że sprawę tę 
rozwią.i;e. Przystąpiło ono do niej z 

wadzić dobry ton i mp'TMZa bunni
stTzówną d() argentyi:tskiego tanga. 
Ale orki'estra pomyliła się już na trze
cim takcie, a reszta tancerzy chórem 
zaczęła domagać się oberka.. Trzeba 
więc było zrezygnować z wniosłych 
aspiracyj. 

1 edna z aptek.a.rzówien pogubiła 
pantofle w poleczce. Pieka.rz, & E8.pa.
łern tańczą.c oberka, tak się gnmotnoł 
o ziemi~ że złam.a.ł głOWił deskę w 
podłodze. Sekretarzowi urwano w tło
ku połę frak&. Burmistrzowa Z&S'Zła 
w korytarzu całuJją.c.ą się pociemku 
parę: aptekarzównę z synem weteryna
rza.. Komendant straży ogniowej tak 
się upił w bufecie, że trzeba go było 
odwozić do domu. 

Długo kUl"8Owaty po Borzętkowie 
wspomnienia, plotki i wspominki I do-
rocznego balu. Bodaj że aż do następ
nego karnawału i do następnego balu. 
Ale ... bawiono si~ jednak świetnie, do 
S8.m~ rana. 

Dochód był niewielki - z powodu 
znacznych kosztów, n(), i dlatego, że 
członkowie komitetów nie płacili wstę
pu. 

Na elementane <t>la murzynów VI 
południowej AfrYce zebrano ogółem 
dwa złote trzydzieści siedem groszy 
i ... jeden gmik. 

Skąd się zawsze bierze w kasie gu
dk przy kaMej kweście ł kaMej dobro-
ezynnei imprezit>-? 'X. A. 

Co zaś najważniejsze, wróg ten nigdy 
nie występuje do walki z odsłoniętą 
przyłbicę., nigdy nie walczy sam. Stwo
rzył sobie system sojuszników, którzy 
\\ alczą pod sztandarami tkanymi w 
żydowskich "warsztatach". Wreszcie 
jest specjalistą od tworzenia zagonów 
dywersyjnych. W całym tym systemie 
oni - Żydzi, stanowią. tylko sztab, 
mózg - a inni za nich walczą! 

Ale my dziSiaj już o tym wiemy -
i to jest połowa zwycięstwa. Żeby zwy
ciężyć, trzeba znać przeciwnika. My 
go dziś znamy! 

Wiemy, że potęgą jego był pienię.dz. 
Wielka finasjera żydowska dzisiaj jest 
już poważnie zachwiana. Wiemy, że 
wiel·kie banki i koncerny żydowskie 
mogą istnieć dzięki milionom macek: 
handlowych, które rozprowadz3iją po 
świecie reklamowy ,.,erzac" żydowski 
i doprowadzają soki do głównych 
zbiorników, Izraela. Uderzeliśmy w 
te macki. StwaTzamy po kilkusetlet
nim roowoju naszej państwowości 
miasta polskie, a zarazem burzymy 
fundament potęgi żydowskiej. Zorga
cizowa.liśmy w szeregach Obozu Naro
dowego robotnika polskiego. Dzisiaj 
już robotnik ten nie będzie pracował 
dla potę·gi Żydów, lecz dna wielkości 
entuzjazmem, ale i ze zdrowym rozu
mem. Zdaje ono sobie sprawę, że 2y
dzi mają doskonały sztab kierowniezy. 
Polski i dla dobra swych dzieci. Chłop 
polski ławą. staje pod sztandarami na.
:rodowymi i swoją. nieugiętą ehłopsk,ą. 
W'OIIł i siłą. najbardziej za.gra.ia Żydom. 

W tej walce chłop i robotnik polski 
nie mogą powstać samL 

Historia. Il&SZ7ch rozbiorów 1 walka 
o powstanie wymagała dużo ofiar od 
narodu. W powstaniach legł kwiat 
młodzieży. To, 00 nie legło w polu, 
ginęło w więzienia.ch, lub w tajgach 
Syberii. Wielka wojna dopełniła wiel
kości ofiary Polskiego Narodu. Przez 
(:aty czas naszych zmagań z przemcą 
zaborców na. miejsce giną.cych Pola
ków ~ Po1ekę & caJQ. rasową non8Z8ilan
cj", bezczelności" i tupetem pchała się 
żydowska inteligencja. Leżało to w 
planie talmudystów. Narzucili się nam 
na profesorów, naUCZYCieli, lekarzy, 
adwokatów, inżynierów, dziennikarzy, 
literatów, poetów, filozofów, przywód
ców stronnictw polityeznych i organi
zacyj zawodOWYCh. Chcieli być naszym 
mózgiem! Pn:Yg>Otowali 110 .krupulat
nie i dokładnie jeszcze przed rozbio
ramL Pod płaszczykiem "polskiej "t0-
lerancji" z8Żydzi:Ii nam naszą. naukę, 
sztu.k~ politykę. Po wielkiej wojnie 
mi&nowaU się 8ędziemł "po~pu." i 
"~. 

Przeciwko temu manowi rzeczy za-

d . '.&2 - \ ... ~ 
protestował pierwszy polski akademik., 
Skoro wrócił z wojska po wojnie, nie 
l!:awł się w jego :pamięci obraz 2ydów 
' ... · iIleńskich, strLel81jących do żołnierza. 
polskiego. Wyrzucił ze wszystkich 
swoich lJtowarzyszeń akademickich 
chytrych, przebiegłych azjatów. Dziś 
nie chce z nim siedzieć na jednej ła
wie. PonOsi narówni z chłopem i ro
botnikiem wielkie ofiary. Ofiary ze 
swej ambicji młodzieńczej, ze swej 
przyszłości, ze swojego zdrowia i ży
cia. Wielkie rzeczy wymagają wielkich 
ofiar! 

Chłop, robotnik i student to pierw
S"/.a. ochotnicza armia Narodowej Pol
ski. 

Ci ludzie wiedzą, że aby Polska 
była Wielką, tylko dla Polaków, nie 
wystarczy, by handel był w rękach 
polskich, nie wystarczy, by chłop brał 
się do handlu, nie wystarczy, by mia
sta w swej masie były polskie, nie 
wystarczy, by robotnik się bronił p'I'zed 
wyzyskiem żydowskim; trzeba ude'I'zyć 
w mózg żYdowski, trzeba poderwać byt 
inteligencji żydowskiej, trzeba ją od
grodzić od wszelkiego wpływu na życie 
polskie, trzeba odsunąć od siebie wiecz
nych rewolucjonistów, nig>dy nie prze
lewających krwi własnej, trzeba usu
ną.Ć tych "doradców prawnych" ma
łych i wielkich dy'I'ektorów żydow
skich; trzeba pozbawić wroga jego. 
sztabu wojną kierującego i trzeba po
móc polskiej inteligencji otrzą.snąć się 
z wpływów i wyrwać ze szponów "hu
manitarnych izraelitów", trzeba zasilić 
ją. nową, ożywczą siłą., wydobytlł z 
Narodu Polsltiego! 

Jesteśmy Narodem wielkim, o po
t~żnej, wspaniałej przeszłości i stać 
nas na to, aby Naród Polski miał pol
ską inteligencję! 

Z. MICHALAK 

* Sumują.c wyniki pracy wszystki'ch 
wydziałów gospodarczych Stronnic
twa Narodowego z 1936 r. na terenach 
dotkniętych inwazją. żydowską, docho
dzimy do wniosku" że na p<l'lu gospo
darczym ttobiliśmy znaczny krok na
przód. Zdobyliśmy nie tylko h'tilkana
ście tysięcy straganów, sklepów i skle
pików, ale nawet niektóre placówki 
wytwórcze i hurtownie. Jeszcze kilka 
lat takiej zorganizowanej i p.lanowej 
pracy, a będziemy panami sytuacji. 
Polska przestanie być domem zajezd
lIym dla światowego żydostwa. 

Obóz Narodowy, chcąc utrwali~ 
swoje zdobycze na polu ekonomicz
nym, musi myśleć o rozprawieniu się 
z wolnymi zawodami żydowskimi. Bo 
gdYby tej walki zaniechał, wówczas 
zaprzepaściłby owoce swej ciężkiej 
pr8iCy. Praca taka nazywałaby się po
łowiczną., bo Obóz Narodowy ograni
czyłby się tylko do poobcinania człon
ków hydrze, a łeb i mózg pozostawiłby, 
nienaruszony, który przy lada. sposob
ności postarałby się długol~nią f 
żmudną. pracę Obozu Narodowego 0-
brócić w niwecz. 

Takich błędów popełniać nie wolno. 
Rok 1937 musi być poświęcony nie 

tylko dalszym zmaganiom na polu 
ekonomicznym, ale i walce na śmierć 
i życie z wolnymi zawodami żydow
skimi. 

Nasze mi8lSta, miasteczka i wsie 
musi pobudzić zew do walki z żydow
skimi: adwokatami, lekarzami, inży
nierami., technikami, dentystami, fel .... 
czerami i wogóle ze wszystkimi Żyda
mi, n~leżącymi do wolnych zawodów. 
Każdy Polak musi raz na zawsze 

zrozumieć, że groźnym wrogiem NaI'()
du Pol'Skiego jest każdy Żyd, ale sto
kroć groźniejszym wrogiem jest Żyd
inteligent, bo ten nie tylko, że umie 
podejść do goja, Sile potrafi go ogłupić., 
a często i gęsto obłupić z majątku wia.
ry i sumienia.. 

Łódzki Wydział ~spodarczy Str0n.
nictwa Narodowegoo doceniając walk~ 
,.; WQlnymi zawodami żydowskimi, wy
dał w miesię.cu li-stopadzie 1936 r~ 
dwie ulotki: jedną przeciw lekarzom 
żydows-kim, 8. druga przeciw 
adwokatom. Obie te ulotki przez 
łódzkie starostwo grodzkie zostały 
skonfiskowane z uzasadnieniem że te 
zawierałY w S'Obie cechy przestępstwa 
z art. 170 k. k., aczkolwiek w ulotkach 
tych były poruszane tylko takie spr&-' 
wy, które Sił powszechnie znane. 

Dziwna to taktyka. Władze .3Idmi
nistracyjne chCIł nas poprostu zmusić 
do zadowolenia się walką. o sklepy i 
stragany, my jednak p'I'zed groźbą. że 
praca nasza może obr6eić się w niwecz 
- wbrew wszystkiemu 1 wszystkim, 
~1lSfmy stanąć do watki z inteligencją 
?:ydowską.. 

Rok 1937 i na tym odcinku musi 
być przełomowym. 

WYDmAŁ GOSPODARCZY 
S"nłOKNICTW A NARODOWEGO 

w Łodzi 



Rumuński następca tronu 
pnddał się op'eracji 

F lor e n c i a. (PAT.) Rumuński 
następca tronu wielki wojewoda Mi
c~ał . ~ostał. nagłego ataku ślepej 
kIszkI l musIał być pospiesznie opero
wany w jednej z klinik florenckich. 
Op~r!lcja miała przebieg pomyślny. 
KSIęzna .Helena grecka znajduje się 
przy łozu swego syna. Król Karol 
prze~ywający w Bukareszcie, powia~ 
domlOl:1 został telefonicznie o wyniku 
operacJI. 

Kataklizm pDwodziowy 
w Amery'oo 

N o w y Jor k. (Tel. wł.) Katastro
fa .powodzi w Stanach Zjednoczonych 
objęła dotąd dziesięć stanów zachod
nich i środkowych. Podobnej kata
strofy nie notowano od lat 20. 

W stanie Ohio bez dachu nad gło
wą pozostalo przeszło 180 tysięcy osób. 
P~}zlOm wody na rzece Ohio osiągnął 
menotowaną dotąd wysokość 21 me
trów. Z szeregu miejscowości ewa
kuowano ludność. Wylewem grozi 
również rzeka Misisipi. 

R A D 10 

€CłI 

Z prooosu lladka i tow. 
M o s kwa. (PAT.) Dziś przed try

bunałem wojskowym sądu najwyż
szego rozpoczął się proces polityczny 
Radka, Sokolnikowa i 15 towarzyszy. 
Oskarża prokurator Wyszyński. O
skarżonych Kniazewa, Puszina i Ar
nolda broni~ adwokaci. Pozostali 0-
skarżeni oświadczyli, że będą się bro
nić sami. Przystąpiono do odczyta
nia aktu oskarżeni~ 

M o s k w ~ (PAT) W procesie Rad
ka i towarzyszy po odczytaniu aktu 
oskarżenia, wszyscy podsądni, odpo
wiadając na pytanie przewodniczące
go trybunału, przyznali s~ę do winy. 

"Cazet& Polska" podaje I JAdzi wiado· 
mość, te Zarząd Miejski z:wrócil się rio 
:folksfrontowego kandydata na prezydentiJ. 
miasta, Barlickiego, z tądaniem dostarczt\· 
iIlia wszystkich dokumentów, stwierdzaja,· 
cych posiadanie wszystkich kwalifikay./, 
M'ynuganych do objęcia funkcyi prezyden
ta ... Gazeta Polska" opatruje tę wiadomość 
tytułem: "Przed zatwierdzeniem prezy
dium Zarządu Miejskiego w Łodzi". 

Jak widać, wybrane przez fr{)nt tydow 
sko-komunistyczno-socjalistyczny prezy
dium miasta zostanie przez p. ministra 
Spraw Wewnętrznych zatwierdzone. Przy
lPominamy, te poprzednie prezydium, wy· 
!brane w r. 1934 przez większość narodJ
we,. nie zostało przez Ministerstwo uznane 
za godne kierowania Lodzie,. 

*. • • 
Przed tygodniem organ warszawskic!l 

!Żydów i ich aryjsko-socjalistycznych fi.
mantów ("towarzysz" Barlicki!) otworzył 
swój dziennikarski kram w Krakowie. Na
lZywa się to gadZinowe pismo .. Krakow
skim Dziennikiem Popularnym" a r6tni 
się od swej warszawskiej, folksfrontowoj 
."macierz.y" ostatnia, stroną wiadom(lśd 
[okalnych drukowana, jut w Krakowie. 

Aby w :({rakowie nie miał nikt wątpli
wości kto to pismo finansuje postawiono 
/Wyraźnie kropkę nad .. i". Drukuje się wię ~ 
;ten dziennik w tydowskiej drukarni .. Mo 
1Il0pol" - aby przypadkiem polski druka!'z 
lila ten "l)roletariackim" piśmie nie zaro· 
.bił. Ponieważ zaś Zydzi maja, swój .. Nowy 
Dziennik" i nie wszyscy jeszcze kupują 
.,Dziennik Popularny" a Polacy jut na tyle 
.zmądrzeli, :!:e .. fołksfrontowych" .. popular
lIliaków" te:!: nie kupuja, - przeto wydawl~Y 
muszą sobie jakoś radzić. Bo i drukart, 
choć Zyd te:!: całkiem darmo drukować 
nie będzie. Wobec tego cię:!:ar utrzyman!a 
tego wydawnictwa rozłotono La więksZI\ 
lilość Zyd6w: Finkelsteina. Rat.:chera. Kr!
schera, Freiwalda, IIirschprunt.ankę, "A!l 
tenę", .. Cafe-Club" - jedyne mianowicle 
firmy ogłaszające się w tym dzienniktl 
,Trochę wprawdzie placą 1 goje - ej mia
nowicie którzy chadza, na polsko·:!;ydowską 
.,Szopkę u I1awalki", gdzie płaca,c za usły
szane dowci'py, piosenki i szmoncesy pła
cą te:!: koszta ogłoszenia tej imprezy w 
,popularniaku". . 

Aby zaś żadnej wątpliwo§cI nie byłti, 
kto czytuje to pismo na to sa, recenzje tea
Itralne z ... tydowskiego "Teatru Młodych~ 
li eiepl.§ PQPJ;n!.@,~ AU" ~~~~i.sJYtj ,Habi, __ . __ .,-.-,...-..---- • --...ł 
~. Ij 
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Min. Beck i Gdańsk 
"Polska i Niemcy sam.e #alatwią sprawę Gdanska71 , ••• 

. G d a ń s k, 23. 1. - Gdańska prasa 
hItlerowska zamieszcza doniesienia, 
za~ze~n~ęte z prasy francuskiej, z 
dZlenll1kow "Echo de Paris" i Oeu-

" k ó " V!e, t re podały domniemany prze-
bIeg rozmów min. Becka z ministrami 
Edenem i Delbos. Streszczenia prasy 
gda.ńskiej owych doniesień paryskich, 
n'aJą brzmienie następujące: 

"Min. Beck oświadczył, że nie 
może być zadaniem Ligi Narodów 
gnębienie narodowych socjalistów 
gdańskich, aby w ten sposób gwał
townie ratować socjalistów. Byłoby 
bezcelowem, aby z tego powodu 
Francja i Anglia miały popadać w 
konflikt z Niemcami ..• 

Rzekomo według min. Becka przy-

sdy wysoki komisarz nie ma się wtt-ą.
cać w sprawy wewnętrzne Gdańska, 
zwłaszcza w spory pomiędzy hitlerow
skimi władzami a partiami opozycyj
nymi. 

"Wreszcie - powtarzają pisma 
gdallskie - problem gdański będzie 
załatwiony w d:-odze bezpośredniego 
porozumienia pomiędzy Polskę. a 
Niemcami." 

To wszystko podają pisma gdań
skie za dziennikami paryskimi, jako 
rzekomo szczegóły z rozmowy min. 
Becka z ministrami Anglii i Francji. 
Jeśli tak jest i będzie, to trzeba przy
znać, że program hitlerowców gdań
skich zostaje całkowicie wykonany. 

(P) 

Rząd ·japoński podał się 
do dymisji 

Z~a kulis pJ'~esilenia - Cesar~ dym,isję gabinetu pr#yjaJ 

T o k i o. (Tel. wł.) Podane po- Wizytę Hiroty u cesarza poprzedzi-
przednio wiadomości o rozwią,zaniu lo zebranie rady ministrów, na którym 
p~rlamentu japoIlskiego okazały się stwi~rdzono ni~powodzenie misji min. 
meprawdziwe. Rozwiązanie obecnego marynarki Nagano. Wysiłki ego w ce
przesilenia może stać się punktem lu doprowadzenia do kompromisu za
zwrotnym w historii Japonii, która wiodły. Terauczi, który o,bstawał przy 
prawdopodobnie powróci na drogę u- swym żądaniu rozwiązania parlamen
stroju parlamentarnego względnie tu, spotkał się ~ oporem parlam~ntar
wejdzie w nową erę rządów narodo- nych członków gabinetu. Następstwem 
wych. 

Sytuacja polityczna kraju przed- tego stanu rzeczy była decyzja złoż~ 
stawia się w ten sposób, że wbrew ka- ni az,biorowej dymisji całego gabinetu. 
tegorycznym żądaniom ministra woj- T o ki o. (PAT) Cesarz przyjął dy
ny Terauczi gabinet premiera Hiroty misję gabinetu, polecając premierowi 
nie mógł zdecydować się na rozwiąza- Hirocie i ustępują.cym ministrom tym
nie parlamentu i podał się do dymisji. czasowe pełni~nie funkcji do chwili u-

P ary ż. (PAT) Havas donosi z tworzenia nowego rządu. W kołach 
Tokio: Premie-r Hirota złożył dymisję politycznych podkreślają, że w nowym 
całego gabinetu cesarzowi o godz. 16 rządzie nie będą mogli zasiadać przej
m. 45 wedug czasu miejscowego. sŁawiciele partyj. Udział przedstawi
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cieli armii pozostaje pod znakiem za
pytania. Zdanie-m prasy, polityczne 
położenie jest bardzo powaine. Roz
wiązanie parlamentu jest, jakoby bar
dZ() prawdopodobne. 

lako następca premiera Hiroty wy
mieniany jest obecny przewodniczący 
iz·by parów książę Konoe, który w mar
cu nie przyjął misji tworzenia gabine· 
tu. KandYdatura ks. Konoe popierana. 
przez generałów Ugaki i Minami oraz 
przez admirałów Suzuki i Osumi. 

Wojska ·powstańcze 
okrążają Malag~ 

W prowincji GrenaCla p~wstańcy posunęli się naprzód - Gen. 
Miaja zachwiany - Szalupy powstańcze pilnują zatoki 

Biskajskiej 
R z y m. (PAT.) Agencja Stefani patrolują liczne zbrojne szalupy po

donosi z St. Jean de Luz, że autory- wstańcze, których zadaniem jest prze
tet gen. Miaja, przewodniczącego ko- cięcie od strony morza dowozu zapa
mitetu obrony Madrytu, został bardzo 
podważony na skutek porażki wojsk 
rządowych w okolicach Cerro de Los 
Angeles, którą przypisują faktowi, że 
generał rozpoczął akcję bez kontroli 
oficerów cudzoziemskich i popełnił 
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Wojska powstańcze w dalszym eią
gu posuwają się w kierunku Malagi, 
usiłując otoczyć miasto i zmusić je 
następnie do poddania. Do Hiszpanii 
napływają. ciągle nowe oddziały 
wojsk marokańskich bez względu na 
wysiłki floty rządowej, zmierzające sów żywności i amunicji dla Bilbao. 
do uniemożliwienia transportu wojsk. S e v iII a. (PAT.) Radiostacja tu
Nadchodzące obecnie oddziały, kiero- tejsza donosi, że w prowincji Grenady 
wane są na front madrycki. wojska powstańcze posunęły się na-

St. J e a n de L u z. (PAT.) Mary- przód i zajęły wioski Alhama i Ven
narze francuscy, którzy wylądowali I tas de Zafarya, biorąc do niewoli licz
wczoraj wieczorem w St. Jean de Luz, nych jeńców i znaczne zapasy mate
opowiadają, że w zatoce biskajski~j riału wojennego. 

"ELIBOR" Sp. Akc. Ł. J. Borkowski 
Tel. 101-72,101-73 Oddział w Łodzi ul. KilI~8kiego 70 

WĘGIEL KOKS ąELKI ŻELAZNE, , ZELAZO, CEMENT 
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Zderzenle na morzu 
N o w y 1 o r k. (P AT) Parowiec 

"EdwM'd Doheny", posiadający na 
,swym pokładzie załogę 40 maryna:rzy, 
zawiadomił przez radio, iż zderzył się 
z transportowcem angielskim "Baron 
Graham" w pobliżu przylądka Hotte
roy. Parowiec, nie podają.c szczegółów 
katastrofy, prosi o pomoc. 

Szymik W więzieniu 
na ŚW. Krzyżu 

War s z a w a. (Tel. wł.)' WoJ)ee 
skazania Al. Szymika na dożywotnie 
więzienie za zahójstwo dyrektora 
ZUSu Gosiewskiego, zostanie on prze
wieziony do jednego z zakładów p!t"o
wincjonalnych, prawdopodobnie do 
więzienia na św. Krzyżu. (w) 

Ojciec św. czuje się lepiej 
Citta deI Vaticano. (PATJ 

Ojciec ŚWięty spędził noc w spokoju 
i rano obecny był na mszy świętej, 
odprawionej w pTZyległej do sypialni 
kaplicy. Po wizycie proł. Milaniego, 
papież opuścił łóżko i zasiadł w fote
lu, który wysunięto do jednego z sa
lonów, gdzie Ojciec święty udzielił 
szeregu audiencyj. 

Po rozmowie z sekretarzem stanu 
Pacellim, papież przyjął msgr. Gio
vanni Castellani, biskupa Rodezji, 
mianowanego wizytatorem apostol
skim w Abisynii. Następnie na od,
dzielnych audiencjach pożegnalnych 
Ojciec święty przyjął kard. Faulhabe
ra, arcybiskupa Monachium i kard. 
Schultego, arcybiskupa Kolonii. Pa
pież spędził w salonie kilka godzin 
i udał się do swej sypialni dopiero po 
zachodzie słońca.. 

Sensacyjne aresztowanie 
we Francji 

Bruksela. (PAT). Syn sekreta
rza generalnego Francuskiei Konfede
racji Pracy Paweł Jouhaux został a
resztowany wczorai rano w Leodium 
w związku z wykryciem afery niele
galnego handlu bronią.. Zakupywano 
i wywożono głównie karabiny maszy
nowe. Jednocześnie z nim sędzia śled
czy kazał aresztować obywatela hi
szpańskiego Castana. mieszkającego 
stale w Paryżu i panią. O., której na
l!:wiska prasa w całkowitym brzmie
niu nie podaje, zaznaczają.c, iż jest 
właścicielką. przedsiębiorstwa, zajmu
jącego się handlem bronia w Paryżu. 

'Władze są.dowe, jak donosi Havas, 
są przekonane, iż w Belgii istnieje po
ważna organizacja, zajmujaca się nie
legalnym handlem bronią., dostarczaną 
rzą.dowi walenckiemu. 

Do Krynlcy 
K a to w i c e (ATE) Przejechała w 

drodze do Krynicy znana holenderska 
śpiewaczka Maria von Gent Schieden. 

P. Schieden ma wystąpić z koncer
tem wobec przebyWającej w Krynicy 
kSiążęcej pary holenderskiej, i zamie
rza pozostać przez czas dłużSzy. lak 
wynika z jej oświadczenia, Krynica 
stała się obecnie w Holandii bardzo 
modna. 

Rozmowy MusS()Uniego 
z Goeriilgi'em . 

R z y m. (P AT.) Romunikują ofi
cjalnie: Dziś rano Mussolini przyjął 
w obecności min. spr. zagr. Ciano pre
miera Goeringa na 2-godzinnej au
diencji. Rozmowa szefa rządu wIo
skiego z gen. Goeringiem była rekapi
tulację. dotychczas przeprowadzonych 
wspólnych narad. 
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Kto ;eszcze nie wie 
niech się przekona 
jak łatwo wygrać ' 

o kolekf"rz.e ZYGARŁOWSKIEGO 
Poznań, 27 Grudnia 12. 

LOSY 1. KL. są ;uż do nabycia. 
Na orowinc;ę wysllła się od~rotni~. 

nr 36845/6 

Wi'ełki zjald 
pracnwników bankowych 
War s z a w a (TeL wL) Organiza-

' cje pracowników bankowych w związ
ku z prowadzoną akcją o poprawę by
tu, zwołały nadzwyczajny zjazd dele
gatów z całego kraju do stolicy. Zjazd 
ten odbQ'dzie się w dniach 31 strcznia, 
1 i Z lutego. 

Jak już donosiliśmy, związki J)ra
cowników bankowych zapowiellzialy 
na ostatnio odbytych zebraniach, iż 
gotowe są p'l"oklamować strajk w ban
kach na wypadek odmowy instytucyj 
finansowych zawarcia umowy zbioro
:v."ej z pracownikami. 

Tabelę loteryJn .. polIaJemy tiez gwar."e)1 

WI~l~ WVr.DRHV[H nnnR w kol. DZIERZANOWSKIEGO 
L L I unH I rRUM GNIEZNO, Chrobrego 2. r I0O'I 

Nowe świętokradztwo 
pod Krakowem 

erebrne, pozłacane, trzy kielichy, 
dwie puszki do komunikantów, oraz 
kilka srebrnych lichtarzy. Jedną ze 
skradzionych monstrancyi złodzieje 
porzucili na cmen tarzu. 

W sprawie świętokradztwa wdro
żyły śledztwo władze policyjne. 

Kra k ó w (TeL wl.) Jeszcze nie 
przebrzmiały echa kilku świętokradztw 
dokonanych w ostatnich tygodniach 
na terenie woj ew. krakowskiego, w 
szczególności w powiatach krakow- Mrozy W RumunH 
skim i bocheilskim, a juź mamy do 
zanotowania nOwe wypadki. C z e r n i o w c e (P AT). W całej 

Wielkie wrażenie wywołało śwlę- Bukowinie i Besarabii panują niezwy
tokradztwo w Tyńcu, w kościele sto- kle silne mrozy, dochodzące do 30 st. 
jącym wśród ruin starego benedyktyń- Po wsiach zaszło wiele wypadków 
ski ego opactwa (tak piQknie opisanego śmierci. 
przez Sienkiewicza w "Krzyżakach" Na grupę złożoną z 25-ciu areszta.n
- red.) Złodzieje zabrali tam przed tów, klóra zajęta. była oczyszczaniem 
kilku dniami puszkę do komunikan- z zasp śnieżnych jednej z szos, w po
tów i około 20 wotów. bliżu Kiszyniowa, napadłO stado wil-

Znacznie większe rozmiary przy- k6w. Jedynie dzięki obecności dozor
brało świętokradztwo, dokonane ub. ców, uzbrojonych w broń palną., udało 
nocy w kościele parafialnym w Mar- się odpędzić zgłodniałe zwierzęta. 
cyporębie, pow. wadowicki. Lupet;n I Delta Dunaju zamarzła.. Wszelki 
xlodziei padły' i.a.D4 .!iwi~ Dl9.~tr.a.ncJe r~~h Jl& r.;~ł ~~UW n~". 

Moi liczni klienci jednomyślnie "zal iczają 
m o i ą kolekturę do wv.iątkowo nCZ:flśliwyc~ 

LOSY I kla.y 38 loteru są jUż do nabyCia 
w mojej koJekt urze" nr 'lS 881/2 

Stefan Cenłowski 
POZNAN, plac W'olnosci 10 

Wybuch kot la 
Czerniowce (PAT.) W Biel

cach na Bukowinie nastąpił w je· 
dnym z zakładów przemysłowych wy
buch kotła. Pracujący w pobliżu r0-
botnik został zabity; inżynier i mecha· 
nik są ciężko ranni. 

Wybuch spowodowany został poża
rem, który trwając cały dzień, strawił 
doszczętnie budynki fabryczne. Szko
dy są bardzo znaczne. 

Chi!cago W ciemnoś'ci.ach 
C h i c a g o. (PAT). Strajkujący, po 

przeprowadzeniu rozmowy z burmi
strzem Chicago Kellym, zdecydowali 
Qi1ł.QŻyJ łk&Jlt. . . 



Badziki, 
łańczuszkł 

medaliki, 
platery 

Jan ~Ia[ek 
I:..ódź, 

Bnezi1bka 10 

Hurt - Detal 
n 19834 

Zgon b. ministra spraw zagra 
I Austrii 

Wiedeń. 
spraw zagr. dr. 
dziś rano. 

(pAT.) B. minister 
Henryk Mataja zmarł 

( Goetel nacz. redaktorem 
"Kuriera Porannego" 

War s z a w a. (Tel. wł.) Obiegają 
pogłoski, że stano'wisko redaktora na
czelnego "l{uriera Porannego" objąć 
ma Ferdynand Goctel. (w) 

Atak komunistów 
na Portugal'ię 

L o n d y n. (Tel. wł.) W nocy na 
21 bm. dokonano zamachów bombo
wych na gmachy państwowe w Bar
ceJenie Caxi i Beyroli (miasta portu
galskie). Wiadomości te wywołaly w 
całym kraju oburzenie. W związku z 
zamachami aresztowano przeszlo 60 
komunistów, w tym 20 komunistów 
hiszpańskich. 

:, Z Rady ligi Narodów 
- G e n e w a. (Tel. wł.) Delegat Chin 

Wellington Koo przewo.dniczYł pierw
szemu publicznemu posiedzeniu 96 se
sji Ligi Narodów, na której załatwio
no kilka raportów i spraw finanso
wych. 

Na posiedzeniu wtorkowym znaj
dzie się prawodopodobnie sprawa su
rowców, którą referować będzie dele
gat Polski. 

Nowy rektor un'iwersytetu 
w Wilnie 

w i l n o. (PAT) W dniu wczoraj
szym na Uniwersytecie Stefana Bato
rego. w Wilnie odbyły się wybory no
wego. rektora U. S. B. W wyniku pierw
szego głosowania wybrany zo.stał proł. 
dr Władysław Jakowicki, dotychcza
sowy rekto.r i wyboru nie przyjął. W 
drugim głosowaniu wybrany zosŁał 
prof. dr Józef Patko.wski, dotychcza
sowy prorekto.r i wyboru też nie przy
jął. 

W trzecim gło.sowaniu wybrany zo
stał prof .dr Witold Staniewicz, b. re~
tor, i wybór przyjął. 

Rektor Staniewicz udaje się w dniu 
dzisiejszym do. Warszawy w celu od
bycia konferencji z ministrem w. r. l 

o .p. pro!. Świętosławskim. 

ZaSłabnięcia 
na ulicach stOlicy 

War s z a wa. (Tel. wł.) Wskutek 
mrozów i wycieńczenia pogotowie ra
tunkowe zanotowało kilka wypadków 
zasłabnięć na ulicy. (w) 

Numer 20 bnĘDOWNIK, ponłei1zlll.łek', ania 25 stycznIa: 'l9!'1 - ~ron~" 

:Ji(knaf(j!!!,/!.ierlDJZ~m darem natuf/j. 

ę,,1~~~r4SKI HAMAMELIS ~ 
fIIvty przed udanIem si~ na spoczyn~k f/Wd,antuje czysto# crrx. 
usuw~ lITI~rszczkl: mu/kil? Ozn6k1 st4f'OŚci i przemęcrerolJ. 

Katastrofa tramwajowa we Lwowie 
KUka ().Sób ~o8talo pOl'anionych 

L w ó w. (PAT.) Wczoraj WieCZo-j Motorowy tramwaju .Zuk~wski doznał 
rem wydarzyła siQ we Lwowie kata- wewnętrznych obrazeń l zemdlał w 
strofa trani\vajowa. Ulicą Gródecką wozie. 
w kierunku ulicy Kazimierz& Wiel- Zderzenie spowo~o~ał~. jeszcze 
kiego przejeżdżał wóz tramwajowy jedną ofiarę. MIanowIcIe meJaka Zo
służbowy, do którego przyczepiona. by- fia Chudoba, potrącona 'prz~z wóz, u
la tzw. Jora. W pewnym momencie derzyła głową o chod~lk. l doznał~ 
wóz wyJ{Qleił się i wjechał na wóz, prawdopodobnie pękmęcIa c~aszkl. 
wiozący pieczywo. Tramwaj najechał Przerwa w rucł~u tramwaJowym 
na wóz od tyłu, uszkadzając poważnie trwała kilka gO~Zl~. Przyczyną wy
jego tylną część. Woźnica spadł z padku było pękmęcIe hamulca w wo
kozIa, doznając ogólnych potłu<:zeń. zie tramwajowym. 

w wielkim w)'borze od najtańszych do najwykwłntniejszych 
z własnych tk!,nłn, poleca z Dr 1i811O 

~~Z:t6w "KRAWAT POLSKI" ~~!'owllkal11 
Detal. Ipnedai Piotrkowska 110 Prosimy zwra .. ć IIwagę Da znak rabr 

Syłua(ja· 
W powie(ie Wysoko -Mazowie(kim 

Po zajściach w Czyżewie 

w y s o k o - M a z o w i e c k i e, 23. 1. 
Głośne zajścia w Czyżewie niezmiernie 
żywo interesują. całą opinię polską 
Niestety uzyskanie informacji z tere
nu pow. Vv'ysoko-Mazowieckiego, gdzie 
znajduje się Czyżew, jest wyjątkowo 
utrudnione. Pow. \Vysoko-:Mazmdecki 
a zwłaszcza jego część południowo-za
chodnia, w której leży Czyżew, Pieku-

Jest rzeczą charakterystyczną, i:!: 
łą.czność między częścią południową 
powiatu jak Sokołami, Tyl\Ocinem, Ko
bylinem a północną gdzie miały miej
sce zajścia przeciwżydowskie jest nie
zmiE'rnie utrudniona. Tak więc część 
powiatu leżąca po lewej stronie kole
jowej Warszawa-Białystok jest obec
nie nawiedzona większymi oddziała-

ZA W~ADO.M~.EN~.E 
Niniejszym zawiadamiam Szan. Klientele, że w dniu 21 stycznia b. r.otworzyłem 

sklep galaDte~ii damsk.iej p. L. "J07" 
wl. J. NIZINSKI, Łódź, Piotrkowska 155. 

Specialnoś~ pończochy, rękawiczki ł dodatki krawieckie damskie. 
CENY FABRYCZNE. D 8788S CENY FABRYCZNE. 

ty, Wysoko-Mazowieckie, Ciechano
wiec jest obecnie przedmiotem akcji 
policyjnej. Ludność tamtejsza oblicza 
ilość policji zarówno mundurowej jak 
i pomocniczej (tzw. Hilfspolizei) na 
mniej więcej tysiąc osób. Większe od
działy policji stacjonują w \Vysoko
Mazowieckim, Czyźewie, Tykocinie, 
Sokołach, Piekutach, Jabłonce Ko
ścielnej i Ciechanowcu, gdzie znajduje 
się obóz policyjny z kuchniami polo
wymi. 

mi policyjnymi, które spotyka się w 
pociągach, bą.dź samochodach ciężaro
wych. POlicja patroluje szosy zwłaszcza 
nie dopuszcza do miasteczek, legity
mując chłopów. Nocami po wsiach od
bywają się rewizje i aresztowania przy 
świetle latarek elektrycznych. 

Obecnie w więzieniu łomżyńskim 
przebywa 19 uczestników zajść czy
żewskich co razem z uczestnikami po
przednich zajść przeciwżydowskich w 
tamtych okolicach daje liczbę 50 naro-

I 
dowców w więzieniu łomżyńskim. 

Zydzi w powiecie Mińsko- Mazo
wieckim obrali nową taktykę, ~żywa..
jąc do swej obrony przekUpIOnych 
wojtków żydowskich, którzy na tar-
gach usiłują przeciwstawiać się boj
kotującym narodowcom. Jak naprzy
kład świeżo w Tykocinie niejaki Ga.
wIa robotnik drzewny uderzył bojko-
tującego narodowaca. Nie uszło mu to 
oczywiście bezkarnie, bowiem został 
natychmiast odstawiony do 'posterun
ku. P. P., 

Zawzięta., twarda ludność mazur
ska nadal ściśle przestrzega bojkotu 
Zydów. 

VV całym powiecie niezmiernie sil
ne V\Tażenie wywołała wieść o tajem
niczym zaginięciu młodego działacza 
narodowego Stanisława Skrzeszew
skiego ziemianina z maj. Kiersnowizn& 
gm. Szepietowo. Stanisław Skrzeszew
ski ma lat 27 ukończył szkołę rolni-

Dr. med. H. ZIOMKOWS~ 
,,,eci. chorób skór. wener. i moczopłciowych 
Łódź, 6 Sierpnia 2, tel. 118-33 
Przyjmuie 9-12 i 3-9 w niedzielę: 9-12 

n H' 814 

czą w Bojanowie pod Poznaniem, jest 
ppor. rezerwy. Znany był ze swej ofiar
nej działalności narodowej między In
nymi był świeżo przed świętami Boż~ 
go Narodzenia w procesie o zajścia 
przeciwżydowskie w \Vyszonkach 
przez Sąd Okręgowy w Łomży unie
winniony. 

Piątkowe wydanie warszawskiego 
"A. B. c." uległo konfiskacie za wia
domości dotyczące tajemniczego za..
ginięcia Stanisława Skrzeszew:;kiego. 

S~rzeszewski W Berezie 
War s z a wa. (Tel. wł.) Młody 

działacz narodo.wy Skrzeszewski na..
desłał do rodziny list z Berezy Kartu
skie z pieczątką obozu odo.so.bnienia. 
W ten sposób w Berezie Kartuskiej 
znajduje si~ 10 narodo.wców. (w) 

Cenny dar na F. O. N. 
K a t o w i c e. (PAT) Zar:ząd firmy 

M. Kro.mołowski i Synowie w Katowi
cach o.fiarował na Fundusz Obrony.Na
rodo.wej sprzęt taborowy skórzany 
wartości 10.000 zł. 

No st'ryfi kac ja 
korzystna dla ... Zydów 

War s z a w a. (Tel. wł.) Wicemin. 
oświaty Ujejski wydał okólnik w spra
wie nostryfikacji dyplomów nauko
wych. 

Kandydaci, zabiegający o no.stryfi
kacJę, wnoszą opłatę manipulacyjną: 
w wysokości 10 złotych. Po. dopuszcze
niu do nostryfikacji ponoszą niezależ
nie o.d liczby składanych egzaminów 
kwotę no.stryfikacyjną 150 zło.tych i 
taksy egzaminacyjne, przewidziane dla 
studentów danego wydziału. 

Wicemin. Ujejski ułatwił w ten 
sposób nostryfikację tym ()S()bom., któ
re zyskały dyplomy zagranicę., a. są to 
przeważnie Żydzi. 

Nostryfikacj a kosztowała dotąd ok. 
1000 złotych. (w) 

~Jrle~am ~om 
n o w y przynoszący 500,-zł 

I~----------------------
Stowarzyszenie Dozoru Kotłów 

w Poznaniu TANIE BIAŁE TYGODNIE 

\, 

rozpoczęłyslęllll .... 

Po macznie znitonych cenach oddajemy: 
BiaJe Towary ,pierwszych firm, I!totowizn~, pościelowe, gotowI\, biell.tn~ domowa. 

i OI8o-bistl\, ()hrusy. r~cmi'ki, ścierki itp. 
Na jedwabie ł wełny obniltyliśmy ceny o 10-15" 

podaje do wiadomo§ci zainteresowanych, re 
w najbliższym czasie organizuje 

Kuu ~Ia Jalauy ~otłOWJ[~ '
miesięcznie czynszu, za cenę 
zł 30,000 w centrum miasta 
w Gdyni. Zgłoszenia do właM. 
Słupecka 21. s 18181 

Artykuły GalaDteryjDe równie! z06ta1y w cenie powatnie obni~one. Rewelaeyj'lll\ 
jest znitka. cen na 

gotowe ubiory męskie, damskie i dziecięce 
Z okazji trzylecia naszego istnienia. rozdajemy D 37 331 •

... _z_g_ł_O_8z_e_n_i&_p_rz_
y

_i_m_U_
j

_e_i_b_li_Ż_SZ_Y_C_h_i_n_fo_r_m_8_e_j_i _U_d_zi_e_18 __ 3 skla dy blaro Stowarzy.zenia w PoznaDlu, ul. Ogrodowa 11 
od 9 - 14. s 26162 

darmo 3 000 wartościowych premii towarowych. :-=====================~ koloDialno - spożywcze w Po
Do mej kawiarni na prowincji poszukuj., 00 1 luter. 1931 r. zDaDiu. .staro zaprowadzone, 

dobrze prosperuJące, estetyc~ 
nie i pierwszorzędnie urzą
dzone korzystDie Da sprze
daż. Zgłoszenia do .,Orędow~ 

Katay klient, zakupujący za eonajmniej 10,- d otrzymuje premie. 
ekspedientki 

"BŁAWAT POLSKI" 
Jedyny Chrześc. Dom Towarowy 

Lódź., Zgierska 29 (Rynek Bałucki) łteflek\tuię. na. pierwszorzędna. eilę z .dobrej rodziny. Zgło· 
szerua tyLko plśmlenne z f()tograilą. OdpllS. ŚWIadectw i ,; po. 
da.niem wa.runków do eksp. Orędown1ka Poznań pod z 26167. 

nika" Poznań zg 26644. 

Fabryka KONFEKCJI 
ARTUR EGER, t6dt, Piotrkowska 158 tel. 159-72 

poleca: 
bluzy robotnicze, lIpodnie. 
" 36 PlO pl •• zcze, kombinezony' 

Wyrabiam także z towar6w powierzonych. 

OSTATNIA NOWOSC! 
Automat 6-cio mm., wyrfiU
ca.jący 88m gilzr po wysoj:'rz.a· 
Ie. etrze1ający f1() celu meta
lowemi ku1kami, l'llb 6rutem, za pew
nil. bezpieczeństwo oeobiBte w domu, 
pexJ.r6ży. · Hulk ogłl\ls.zający. Cena 
zł 5,95. 2 szt. zł 11.50. AUJtomat 8-mio 
strzlłlowy zł 18,-. Setka kul BY st. 
Flobert 3.65. wig. r. 28.- zł. Szczo
teczkę do lufy bezpłatnie. 'Vysy/amy bez re
zwoleniA p()licyj,neg-o Z8 p()bratn.iean poczt<>
wym nil liBtoW\D. ZlIlIll~ieni~. Arire~: P. F. 
Bl'. ,.8t&bU", Wannwa, Leszno 60·47. O. W. 

.... To\: 20 lOS 

[~fle~[jjań~~a W~twórnia Konf~~[ji M~~kiei 
Józef Radke, Łódź, ul. Zeromskiege 61 

poleca składom kODfekcji: garnitury męskie, spodnie wizy
towe, golfy, bryczesy w dużym wyborze po cenach niskicb. 

n 870U. 

DROPSY ANYŻOWE NA SEZON ZIMOW't 
poI.ea 

FABRYKA CUKROW St. Marecki, Pomań 
nr U 418/11 8W. Woleleeh 28. 
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aka jestem przy tobie malut 
" 

" 
Niezwykły skandal towarzyski w stoli(y Wegier 

W tych dniach w Budapeszcie wydarzy
ła si,,: charakterystyczna scena, ~tanowią
ca dla mieszkańców stolicy naddunajskiej 

nfewyczerpany temat anegdot I dowcipów. 
_ Na ulicy Rakoczi'ego zauważyła pani 

Sebesi przyjaciela swego męża w chwili, 
kirdy ten wchodził do składu skór. Pani 
Sebesi, jakby czyhała na ten moment, po
szła za nim i również wkroczyła do skladu 
artykułów skórzanych, gdzie za.skoczone
mu niespodziewanym spotkaniem znajo
memu męża 
wycięła dobrze wymierzonych kilka 

policzków. 

Skompromitowany tym mężczyzna nie
zwłocznie wyszedł ze składu i pośpiesznie 
uci ekł przed mściwl\ niewiastq. 

TakI był prolog sprawy. która posiatia 
swe głębokie podłoże , Pani Scbe!'!i spolicz
lwwała szefa biura kojarzenia małżeństw. 
niejakIego Friebauera. który skojarzył iej 
małżeństwo z człowiekiem c 70 cm od niej 
wyższym. Pani SebpsL której wzrost wy
nosił zaledwie 140 cm, wydav"ała "ię 
karłem przy mężu . mt1jącym 2,10 m. 
Friebauer uspokoił obiekcje swej klientki, 

zalecając Jej forsowne ćwiczenia 
gimnastyczne, 

które miały spowodować zwiększenie Jej 
wzrostu. Z wielkim przepychem odbyły 
się zaślubiny, zakończone wypłatą na
leżneJ prowizji kierowmkowi biura koja
rzenia małżeństw Po godach weselnych 
zabrała się pani Sebesi do stosowania in
tensywriej gimnastykI, mającej przynieść 
oczekiwany wynik. Przy pomocy odpo
wiednich przyrza,dó-w odbywały się od ra
na do wieczora nader wyczerpujące ćwi
czenia. Po 4 dniach tych usilnych zabie
gów okazało !'lIC. że pani Sebesi urosła 14 
milimetrów j straciła 3 kg na wadze. ~ic 
to jednal, nie wpłypęło na zawsze ener
giczne usposobienie paD! Sebesi, której ma
rzeniem było 
choć w części dorównać wzrostowi 

swego męża-olbrzyma. 
Ze zdwojonym wysiłkiem odbywały się 
wi ęc w dalszym ciągu treningi i ćwiczenia. 
Od rychłego ranka do późnych godzin wie
cZ0fnych trwała zaprawa mięśni i ćwicze
nia kończyn . 

Znów dokonano obliczeń j z przeraże
niem stwierdzono, że wzrost nie powięk
szył się ani o milimetr Organizm młodej 
kobiety nabawił się wskutek mrozów ~ry
py, zmuszając rozgimnastykowaną sport
smenkę do udania się do łóżka. Podczas 
swej choroby pani Sebesi 
zastanawiała się nad rodzajem zemsty 

wobec blagującego agenta. 
Spoliczkowanie pana Friebauera przez 

oszukana" małżonkr stało się skandalem 
VI' świecie towarzyskim stolicy Węgier. 
Mąż. posiadający wybitne etanowisko pu
bliczne, dowiedziawszy się o tym fakcie, 

zgodził się na tyczenie tony - wyjazdu I skich ani te:!: uczestniczyć w licznych ba-I miejscowości wiejSKieJ. z dala od stolicy 
z Budapesztu. Nie mogąc w obecnych wa- lach karnawałowych, zdecydował się za- i tłumu, bawiącego się kontrastem zako
runkach, utrzymywać stosunków towarzy- kupić zaciszną willę w uroczo połotonej chanej pary mał:!:eńskiej. 

Co oku według 
starei tradyc,ji od
bywa się w Biało
grodzie sWlęcenie 
wód Sawy. Głowa 
kościvla, patriar
cha Wamaw. wrzu
ca do wód Sawy 
krzyż z lodu , po 
który skacz(\,. mi
mo lodowatej tem
pera tury, wierni. 
~a zdjęciu widzi
mv mJ ment wrzu
cenia ~rzyża z 
m stu na Sawie i 
wiernych plyna,,-

cyc!:.. po krzyż. 

"Solveol" 
OTO ŚRODEK DOMOWY, 

KTÓRY WAM PRZYWRÓCiN'OWE 

SIŁ Y i ŚWIEŻOŚĆ CIAŁA 

przez nacieranie całego ciała, głównie pleców, 
nóg, rąk, głowy i t. d. zależnie od potrzeby. 

"SOLVEOL" to wyciągi 28 ziółek leczniezych 
25.000 ludzi stosuje w fłolsee "SOLVEOL" 

NOWY WYNALAZEK: 
Donoszą, że w Rzymie 
Znaleźli promienie. 
Etóre nie widzialnym 
Czynią oto~zenie. 
Żadna konkurencja 
To jest dla Warszawy: 
Przez jej .. przy - rząd" nawet 
Nie w i d a ć poprawy! 

POSIEDZENIE REICHSTAGU: 
Jak to z powyższego 
Rysunku wynika 
ReichBtag coś z naszego 
Wziął 30bie sejmika. 
Jedna wszak różnica 
Mi tutaj podpadła: 
Tamtych ręce w I!'órze -
Naszym już... opadły. 

Posluk'iwania za złotym • Cena 1.80 zł. 

grobem Attyl-i 
Jak donoszą z Preszburga, młody u

czony słowacki. in:!:. Stepan prowadzi po
szukiwania za grobem wodza Hunnów -
Attyli. Według legend, wódz Hunn6w ma 
spoczywać w trzech złotych trumnach, 
znajdujących się w okolicach Hradoka. 
Uczony przerwał obecnie swe badania i 
zajmuje się opisywaniem spostrze:!:eń ze 
swych dotychczasowych prac. Jest pe
wien, że w początkach wiosny uda się mu 
znaleźć miejsce, gdzie pochowany został 
Attyla. Jednocześnie ze Stepanem poszu
kiwania prowadzi grupa uczonych bułgar
skich w prowincji Banat. Znaleziono tam 
w wyniku dłu:!:szych badań złote monety 
i szczątld nieznanego I!'robowca. Idąc za 
tymi śladami, Bułgarzy pragną dowieść, 
że złote trumny z kośćmi Attyli zostały 
pogrzrbane na terenie obecne~o królestwa 
Bułgarii. 

Składki i pokwitowania 
w admi'l1idracj~ pisma naszego zloWno w 

dal .. zym c i ągu: 

Na L. O. P. P.: Powiatowe K~ Zwią-2llro 
In-wal.i>C1ów Wojenll1Ych Rz. P. w Gdyni 20,-, 
rar.e ro z pop.r'Lednio pok",i,towa.n'Ymi 61,- zl. 

Na pomnik Serca Jezusowego: J. E. S. z po
d z'" k'O ,," a nie ro za otrzyma re las'ki, z prośbą o 
da l8ZP 5.-. Kor.ostanty O~6ows~i Gl"ud'Liąd-z, 
10,- Skald a . Grodzi~k 2.-, E. Malews'ka. Byd
g oozt.'Z z prośbą o zdrowi,e 2,-, M. i A. Gr:ze
e ' ti s c'y Run owo. z pocLziękow8Jliem św. Józefo
wi. T a cl eu$,zowi i Ekspedytowi za ot>rzymane 
!a.soki 2.5u razem z poprzean,i<l wkwit<lwanymd 
89 - zl 

Na chleb ~w. Antoniego. M. A. G. z PQd2iię
kow a niem § w. JózefoW" , Tad~uszowi. Ekepedy
t'O wi . Ja nOWO] Bos·k<l. CWlj!'.vd.nemu AugulS'toW11 
eza rt<lryski erou za cudo"·n.ą PQffi'D'C 250. ra'Lem 
z oop rudn io p<lkwitowanymi 21.50 zł. 

Na pomn1łt Serca Jezusowego: JaJlostwo Kro
;!laczowi ~ , Fr . Ratajczaka 11a, w mJ,ejosce kwi,a
tów w nQl j 'eń (ll,ubu JWPań&twa P.rOl!. T. (Ro.. j 
g o w1'; kicl: w Pr\1lE'tmirowle 10.-, razem z po
p l"l~cl n io pokwi10wanym l 99.- zł. 

Na L O. P P.: Zarząd Miej6ki mi.a8ta 1J\'()
'wro()!awia na lZialkup ooka<l'ry lotniczej "Chro
br y" 500.-, !'I8zem z poprz,edmo pOlkwitow anym-i 
Cf1 zt 

do nabycia w aptekach, drogeriach, 
spółdzielniach i t. d. No 86070 

Uwaga, Dla Przewielebnego Dnchowień_twa w cla,gn atycznla pr6bkl 
gratU, celem pn. konania .Ię o skuteczooścl działania 

Poszukujemy solidnych zastępców z got. 30 - zł. stały uboczny zarobek. 

LIGA NARODÓW ZACZYNA: 
Ża się pobiją, 
Że ten owego 
Pomaca trochę -
To nic nowego. 
Wszak jest to sposób, 
Jakim co roku 
Liga Narodów 
Walczy o pokój. 

POLOWANIE DYPLOMATYCZNE: 
Będzie polowanie 
W lasach Białowieży, 
Kupa dyplomatów 
Znowu do nas bieży. 
WychodŹCie zajączki, 
Dziki i jelenie, 
Gdy człowiek nie umie 
Wy róbcie zbl iżenie! 

DIALOG AKTUALNY: 

P. S. 

Za iaką w i nę 
Cierpią niespe!nioną, 
Że czekać muszę, 
Czekać w ni eslwńczoność 
Aż świat się wres zcie 
Raczy przeinaczyć?! 
A echo na to: 
Za czyn, za czyn "Zaczyn"! 

Wypada z okaZji 
Piędziesiątki wierszy 
Złożyć Czytelnikom 
Podziękę najszczerszą, 
Za te kopy życzeń, 
Listy, telegramy, 
Które mam nadzieję, 
\\ krótce otrzymamy! 
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ł1imollJolnu zuslU2U ivdoSlllJU Poszukiwanie p'rochów 
ks. Augustyna Kordecklego 

w i e l u 11, 23. 1. - Czynione kilka
krotnie poszukiwania zwłok ks, A., 
Kordeckiego obrońcy klasztoru Jasno
górskiego w podziemiach klasztoru 
Jasnogórskiego nie dały pozytywnych 
rezultatów. 

"żydożercy" - Jak dawniej bywało? - "To niech mnie uszy marzną ... " - Znowu 

ŻydO'wska i zżydziała prasa z furią 
wmawia nam, że antysemityzm to 
produkt ostatnich lat. Jest to świado
me kłamstwo. Tylko kompletny idio
ta może uwierzyć w to, że Polacy na
śladują hitlerowców, skoro antysemi
tyzm w Polsce istniał o wiele dawniej. 
Stronnictwo Narodowe nie potrzebo
wało małpować Hitlera, skoro już 
przed wojną narodowcy w Polsce pro
~ adzili systelnatyczllą akcją odżydze
niową, wówczas, gdy się Niemcom je
szcze nawet o tym nie śniło, wówczas 
gdy żydost,,"o uważałO' Niemcy za o
stoję swoją i ostoję socjal-demokracji 
i nie tyle dbając o interes Prusaków, 
co o własny, wysługiwalo się Rzeszy 
na wszystkie sposoby. 

To też, jeżeli można mówić o mał
powaniu, to chyba narodowi socjali
ści małpują Polaków, a nie odwrot
nie ... 

Ale tu o małpowaniu wogóle nie 
może być mowy, bo każdy ma własne
go Żyda, który go gryzie, to też wcze
'śniej czy później musi się zacząć dra
pać i to nie z chęci małpowania są
siadów, lecz PO'prostu dla tego, że 
świerzbi. .. 

Ale "żydożercy" istnieli w Polsce 
jeszcze wówczas, gdy Stronnictwa Na
rodowego, czy Narodowej Demokracji 
nie bylo na świecie. Taki naprzykład 
Staszic !. 

"Orędownik" nigdy tego o żydo
stwio nie napisał, co właśnie Staszic 
w swych "Przestrogach dla Polski". 
Popularna bajka Mickiewicza ° pchle 
i rabinie daje dobitne świadectwo, co 
myślał nasz wieszcz o karbowanej 
mniejSZOSCI. A Skarga, a KorzO'n, a 
Wyspiański ? ... Czy o nich można po
wiedzieć, że działali pod wpływem 
"endeckich" sugestyj? 

A kto w czasie wojny polsko-bol
szewicl\jej założył w Jabłonnie obóz 
koncentracyjny dla "gierojów" wyzna
nia mojżeszowego, czy też "endecy"? 

Antysemityzm w Polsce to bardzo 
stara rzecz, tak star~ jak obecność 
Żydów, którzy wszystkim kolejnym 
pokO'leniom dogryzali do żywego! 

A jak było po wO'jnie? ZdawałO' 
się, że niechęć do "narodu dobranegO''' 
żywili tylko narodowcy, bo właśnie 
narodowcy wykazywali winy Judy, 
wytykali szkodzenie Polsce przez Beń
ków i benjaminków "obcych agentur". 
A czy inni Polacy, którzy "endekami" 
nie byli, lubili wówczas żydostwo? 
Bynajmniej! 

Ale było, jak w O'wej anegdocie Q 

niegrzecznym chłopcu - "Skoro mi 
mama nie dała kremu, to nie<:h mnie 
uszy marzną! ... " - "Endecy" napada
ją na żydostwo, a że my zwalczamy 
"endeków" musimy więc udawać, że 
Żydów lubimy, że kwestii żydowskiej 
w Polsce nie dostrzegamy... I wielu 
bardzo, choć się im rzygać chciało 
gwałtem dławili w sobie zdrowy od
ruch głosili, że Żydzi są im tyleż bli
scy, co i Połacy. W owych czasach z 
trybuny Sejmu czy Senatu tylko _ wte
dy padały hasła antysemickie, gdy 
stawał na nich narodowiec. A że w 
SejmaCh pomajowych narodowcy nie 
stanowili zbyt wielkiego procentu, 
więc o kwestii żydowskiej zbyt częstO' 
Slę nie mówiło. 

Gdy ukonstytuował się Sejm i Se
nat, "wybrany" na podstawie nowej 
ordynacji i gdy nie było już ani jed
nego posła czy senatora "endeka", ży
dostwo odetchnęło. Sądzili Żydzi, że 
teraz nikt już i nigdy z trybuny ani 
sł6wka o nich nie powie, nikt ich nie 
zaatakuje... Omylili się! 

Przy debacie na temat Ministerstwa 
Spraw Zagraniezn~'ch, mówiło się pra
wie wyłącznie o Żydach! Debata nad 
sprawozdaniem ministra skarbu i zno
wu cała dyskusja obraca się dokoła 
sprawy żydowskiej! To samo dzieje 
się w czasie dyskusji o resorcie spra
wiedliwości! Wreszcie wielka debata 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrz
nych i znowu: "Żydzi, Żydami, Ży
dom ..... 

Próbowali Żydzi antysemityzm na 
terenie sejmu "zlokalizować" i zrobić 
kozła ofiarnego z posła Budzyńskiego, 
aliści każdy niemal z mówców wy
stępuje prze('iwko nim - i poseł Ba
kon i sam wiremarszałek Miedr.iński 
też! Kto \Vi~r w Pol:-::ce nie jest aoty
sf'mitą poseł Walewski? - Mało!!! 

Żydostwo wobec tego faktu zajęło 
stanowisko zupełnie fał::izywe - oto 

zełgaiii ! - Krop'ka nad "i" 
bowiem w "oficjalnym" organie pol
skiego żydostwa "Naszym Przeglą
dzie" czytamy: 

"Onegdaj debata sejmowa przy
pieczętowała fakt powstania jedno
litego frontu "sanacyjno"-endeckie
go w sprawie żydowskiej, 

Fakt ten rzuca nas w objęcia le
wicy polskiej, chociaż byśmy tego 
",,'cale nie chcieli. Każdy żyd pol
ski stal się już radykałem ..... 
Nie wiadomo, czy to jest kłamstwo 

świadome, czy głupota, ale że zełgali. 
to nie ulega wątpliwości. Żaden jed
nolity [rO'nt nie powstał! Bo cóż to jest 
front? Jest to ponadorganizacja, 
kIerownictwo taktyczne kilku różnych 
grup, przy czym każda z nich zacho
wuje swój odrębny program, lecz dzia
łają wspólnie dla osiągnięcia jakiegoś 
konkretnego celu. Naprzykład tak 
zwany "Front Ludowy" we Francji 
składa się z komunistów, którzy chcą 
z&bl"ać "burżujom" majątki, i radyka
łów. w danym wypadku tych właśnie 
,.burżujów" - ani jedni nie zrezygno
wali z zabrania, ani drudzy z oddania 
majątków - front utworzyli celem 
zwalczania wspólnego przeciwnika, 
jakim jest francuski nacjonalizm ... 

Czy istnieje w Polsce wspólny 
front "sanacyjno-endecki", czy może 
i~tnieć? Oczywiście nie, bo trudnO' 
przypuszczać. aby wicemarszałek 'Mie
dziI1ski dzialał w myśl dyrektyw, o
trzymanych od "endeków"!!! 

Sprawa jest zupełnie prosta - je
żeli dawniej ci ludzie przez szereg lat, 

Szczą.tki ks. A. Kordeckiego według 
. b . 't I pewnych śladów znajdować się mają 

mimo że widzieli me ezpleczens wo ' .. 00 P li . d k' '1 r t t T w podZiemiach b. klasztoru . au
zy o,,"s .le, n~1 cze I o !m, o cz,ym l nów w \'Tieruszowie pow. wielUllskie-
tak, bOJac Się upodobmć do zmena- , 
,'d' '1 lldeko',,," _ czyl'l' NI'ech go, w ktorym to klasztorze ks. Kordec-"l zonyc 1 Ile ' T • " l . b' . t l ł 

mnie uszy marzną!. .. " Gdy w Sejmie .n po prz)' ycm na WIZ~: Q ZaCl?ro,,:a 
niestało "endeków" obawa ta znikła I zm.arł w .16~: r. Jak Sl~ dO~laduJe
_ jeden powiedział na temat żydow- my, w naJbltzsz.ym czasIe podjęte .zo
skiego niebezpieczeństwa dwa słowa, staną prace ZWIązane z. od~zukamem 
inny dodał drugie dwa i ludzie szcze- zwłok Zmarłego. w, podzle~lach kl.a
rze się rozgadali: "Świerzbi, trzeba się sztoru 00. Pauhn,ow w ~Vleruszowle. 
podrapać!'·... Pro~hy ks. A. l\.ordec~l~go wedłu~ 

Tak oto żydostwo mimo woli do- wszelkIego prawdopodoblenstwa. znaJ
prowadziło do ujednostajnienia w ca- dm~ać się ma.i~ p.od ołta.rzel~ św. A.n-' 
łej Polsce opinii politycznej. To nie tomego. NadmIemć nalezy, ze POdZIe
jakiś wspólny front, nie jakieś wspól- mia b. klasztoru 00. Paulinów w \Vie
ne tajne kierownictwo "sanacyjno- ruszowie za czasów okupacji rosyj
endeckie", ale poprostu podobny po- skiei były zamurowane i nikt nie miał 
gląd polityczny! A to się może zaw- dostępu. 
sze pomyślnie odbić na polskiej poli- Jedynie władze wojskowe niemiec
tyce - dobrze jest, gdy zamiast roz- kie w czasie wojny podzi!;mia te po
bicia ideowego zapanuje jednomyśl- bieżnie przejrzały, poczem wejście to 
ność, żaden naród na tym źle jeszcze z prowrotem zostało zamurov\'ane. 
nie wvszedł. Gdvbv nie żydostwo, po- E ... S' ł k' 
~ostałości "sanacji'" pewnoby przez cha tragedII S1). le s' lego 
długie jeszcze lata działały. wbr.ew K o n i. n, 23. 1. - Korepetytor dzie-
swemu. głębokiemu pr~e~onamu,. Jak ci śp. Wawrzyńca Sielskiego student 
to czymłY przez lat d~lesIę~, al~ zyd~ lVIarian K",-iaikowski, ldór)' odegrał w 
stW?, zbyt dokuczyło l ludZIe CI przeJ- procesach o zajściach w \Vyszynie do
rzełl. ,. ś . d ł minującą rolę, Jako rzekomy szef 0-

Poseł Bu~zynskI. ~ręcz o wla. c~y brony dworu wyszYllskiego został o
z try~Ul:y ~e.lm?weJ, ze rzą~ mUSI kIe- becnie areszto\vany i od dnia 18 st.ycz
rowac SIę ]ak~s wytyczną Ide.ą,. na co nia br. przebywa ~v więzieniu w Koni-
mu pan premier pokazał polJC.lę .. · Co. . '. . . 

. t 1" Y 110 sl'e J'uz' przyda bo me, gdZIe odbywa karę WIęZIenną z mewa p lWIe r c 1 t -. <, • h' k' h 
jak oświadczył wyżej cytowany ży- wy;OkO.W w. spra~tc . WY~YJ?\~C . kf 
dowski ,.Nasz Przegląd", wszyscy Ży- ko.nlllewaz Pk' , ' ankan . wla

h 
ows

t dz' przeszli do "Czerwonego Frontu". ma ~ {~wyro ow.s azu]ąc:yc prze o 
l ha. w na,lblIzszym czaSIe zostame wydany 

wyrok łączny w jego sprawie. 
Przy okazji l{Qmunikujemy iż sie

Brać by chcieli, ale dać ... 
roty po śp . sędzi Sielskim znajdują się 
w wyjątkm .. ·o trudm'ch warunkach, 
które pogorszyły się obecnie przez za
branie do więzienia p. Kwiatkowskie
go opiekującego się niepelnoletnimi 
sierotami i zniszczonym dworem wy
szn'!l'kim. 

P ł o ck, 21. 1. - Na zebraniu Miej
skiego Komitetu Pomocy Zimo,vej dla 
Bezrobotnych m. Płocka składano 
sprawozdania z działalności w grudniu 
ub. roku. \V Komitecie są. również 
przedstawiciele żydów - Żydzi. 

Po wyczerpaniu spraw, w wolnych 
glosach przedstawiciel Żydów p. Blay 
(najbogatszy bławatny kupiec żydow
ski) poruszył sprawę niezarejestrowa
nia wszystkich bezrobotnych. 

Na wywody te kierownik Funduszu 
Pracy, p. Łącki, wyjaśniał, że pomoc 
mogłaby znacznie rozszerzyć swe ra
my, lecz tylko wtedy, gdyby wszyscy 
obywatele lojalnie płacili świadczenia, 
a tak nie jest. 

Pani dr Beczkowiczowa w swym 
przemówieniu, wychodząc z założenia, 
że p. Blay'owi chodzi tylko o Żydów, 
zapytała kierownictwo Komitetu Wy-

konawczego, jalu~. sumę na pomoc zi
mową wpłacili Żydzi, gdyż wiadomem 
jest, że inkasenci spotykali się z od
mową placenia ofiar głównie ze strony 
Żvclów. 

• Skarbnik Komitetu, p. mgr. K. Li
piński, oświadczył w odpowiedzi, że 
dotychczas zebrano okolo 80ąO zł,otych, 
z której 600 zl wplynęło od Zydow. 

Na tak raż~cy stosunek w~łat ~a 
rzecz pomocy zimowej, wykaZUJący, ze 
sfery żydowskie, posiadajl),ce .wię~
S70ŚĆ nieruchomości w Płocku I na,l
l'ogatsze przedsiębiorstwa, a więc b?
gata ludność żydowska dała zaledw~e 
600 złotych, a stosunkowo znaCZl1le 
t.ieclniejsza łur\ność chrześci,iallska 
7400 złotych. ży(lzi tłumacząc się nie
zręcznie umilkli. 

Ano, placić to Ż~'dzi. nie lubią,. Za 
tO' ... ch~tnie biorą· 

Proces o nadużycia 
w kopalniach iaworzni[kich 

K.·aków i Lwów poniosły straty# sięgające set ele tysięcy ~ł 

Kra k ó w, 22. 1. -Na koniec lute
go zapowiadany jest w Krakowie sen
sacyjny proces o głośne nadużycia w 
Jaworznickim KomunalnYCh Kopal
niach 'Węgla, stanowiących - jak wia
domo - wspólną własność gmin miej
skich Krakowa i Lwowa. Nadużycia 
te wykryte zostały przypadkowo mniej 
więcej pół rO'ku temu, a polega,ły na 
- dwa lata prawie trwającym - wa
gonowym wywożeniu węgla z tych 
kopalń. 

Szajka. która dopuszczała się tych 
r,adużyć, była znakomicie zorganizo
wana i zakonspirowana. W organiza
cji swej stosowala ona metody komu
nistvczne, zwłaszcza jeśli chodzi o 
,,"za:iemną łączność między uczestni
kami szajki. Łącznicy wzajemnie si~ 
nie znali, a o doskonałej ich organi
zacji i zakonspirowaniu się świadczy 
fakt , że gdy jeden z nich umarł, odszu
kanie obecnie w toku dochodzeń śled
czych wyższych ogniw, którymi nie
wątpliwie są może i bardziej poważne 
osobistości, staje się wręcz niemożliwe. 
Członkowie tej, l'zajki i łącznicy znali 
ronajwyżej osoby, z klórymi bezpo
średnio się komunikowali. 

Sprawę całą ma obecn ie w ręku 
prol\urator Oyrzanowski, który w nie
długm czasie wygotuje akt oskarżenia. 

Rozprawa obfitować ~ędzie niew~tpl.i
wie w wiele sensacYJ. Straty, Jakle 
poniosły kopalnie, a przez nie miasta 
Kraków i Lwów, idą w setki tysięcy 
złotych. Sprawa mimo iż znajduje się 
jeszcze w rękach prokuratora, budzi 
w Krakowie olbrzymie zainteresowa-
nie. 

Zaniedbane mog iły 
° s t r o w i e c, 23. 1. - W dniu 22 

bm. upłynęła rocznica sławnej bitwy 
stoczonej przez Dionizego Czachow
skiego pod wsią Jawór Solecki. \V o
bronie Czachowskiego został ranny je-: 
go adjutant Józef Gabriel Męciński. 

Lu dność powiatu iłżeckiego żywi 
głęboką cześć dla bohatera narodowe
go. Ks. kan. J. Wiśniewski proboszcz z 
Borkowic własnym funduszem zbudo
wał pomnik powstańcom, gdzie wyry
to napis lIku czci Panu Bogu - pa
mięci bohaterów". 

W pobliżu wioski Jawór znajduJe 
się mogiła powstal1CÓW. Niestety z 
przykrością stwic)'clzić musimy, ~l:e 
grób i pomnik są zaniedbane, pomimo 
że np. sz;wła w Jaworze nosi imię Dio
nizego CzarholVskiego, co jest wyra
zem czci dla bohatera. 

. Dnia 18 lutego br. odh~dzie się w 
Sądzie Naiwyższ.~'m pierwsz.a ze' spraw 
W?sz~'llskich, a mianowicie o zajścia w 
Szetlewku. (S.) 

Walne zebranIe Na-r,odowegu 
Zrzeszenia Ad'wokatów 
\V a r s z a w a, 23, 1. - Czolowa 01'

g-anizacja walki o spolszczenie i odży
dzenie adwokatury polskiej Narodowe 
Zrzeszenie Adwol<atów W \'Tarszawie 
odbędzie W przysz.ly pil),tek w domu 
izby adwokaCkiej zw~'cz a.ine walne 
zgromadzenie, na któn'm mięrlzy in
n:,-'mi hędzie omawiana sprawa zjazdu 
adwokatów Polaków z całej Polski. 

\Valne zebranie Narodowego Zrze
szenia Adwokatów zawsze budzą wiel
kie zaii1teresowanie ze wzgl('du na od
ważne wystąpienie nie tylko wśród 
adwokatury, ale w całym społeczeł'!
stwie polskim. 

Grypa w Krakowie 
Kra k ó w (PAT.) Zanotowano tu 

w dniach ostatnich coraz bardziej roz
sze'rzającą siQ epidemi ę grypy. 

Lekarze Ubezpieczalni są przecią.
żeni pracą, zwłaszcza, że również z 
pośród nich wielu zapadło na grypę. 
Szerzenie się choroby odbija się udem
nie na normalnym funkcjonowaniu 
prze'dsiębiorstw, i zakładów. 

Rozviiązanie zebrania S. N. 
pod Łęczycą 

Ł ę c z y c a. (Tel. wł.) W niedzjelę,. 
17 bm., odbyło się w sali Akcji Kato
[jckiej w Witoni, pow. Łęczyca, zebra
nie publiczne Stronnictwa Narodowe
go, na które starostwo powiatowe u
dzieliło swego zezwolenia. Przewodni
czył zebraniu kierownik koła S. N. w 
Józefowie, p. Józef Buda. Referat wy
głosił dwukrotny więziell Berezy p. 
Kotasiński. ' 

Pod koniec zebrania na salę wszedł 
nauczyciel szkoły powszechnej w Sza
mowie, p. Józef \Varsicki, krzycząo 
weto i domagając się od komendanta 
posterunku rozwiązania zebrania. Ko
l ... ndant miejscowego posterunku P. P. 
istotnie zebranie na żądanie nauczy
ciela rozwiązał, mimo iż na sali pano
wał wzorowy spokój . \V zebraniu u
dział brało 300 osób, które oburzone 
były postępowaniem nauczyciela. 

CO' na to władze szkolne i admini
stracy;jne? 



Styczeń ł 

Z~ 
Niedziela 

Kalendarz rzym •• ka!. 
Niedziela: Tymoteusza 
Poniedziałek: Na wróc. 

św. Pawła 

Kalendarz słowiański 
Niedziela: Ch wa.liboga 
Poniedziałek: Miłosza 

Słońca: w6chód 7,47 
zachód 13,22 

Długość dnia 8 g. 35 min. 
Księżyca: wschód 13,:)8, zachód 5,56 

Faza: 2 dz;eń przed pełnią 

A~re~ rMak[ji i a~mininra[ji W tO~li 
telefon redakcJi I administracji 173 .. 55 

Piotrkowska 91 
Godziny przyjęć dla interelent6W 

od 10- 12 . 

fłOCNE DY~URY APTEK 
Nocy dzisiejszej dV'turujl\ apte'ki: Steck-

1>&, LilInan'l'w6kiego 37. Jankielewicze.. Sta
ry Rynek 9 (żydowska). Stani9lewiczl\. 
ul. Pomrfska nr. 91. Borkowskiego, Za· 
wa.dzka 45, Głucbo ..... 'Skiego. Nal"'Jtowlcza 
6, Hambur'l'era i Ska. Główna 50. Pawłow
skiego. Piot.rkowska ::101. 

Pogotowie miejskie: tel. 1~-90. 
Pogotowie P. C. K.: t.el. 102-4!>. 
Pogotowie ubezpieczalni: tel. 208-10. 

Straż ogniowa: tel. 8. 
Teatr Miejski - "Skąpiec" po południu 

lW"ieczorem "Noc w Grand Hotelu". 
Teatr Fopularny w sali Geyera o godz. 

8 wiecz. "Zaźarty automobilista" 
Teatr Popularny Ogrodowa "Ich 

Czworo". . 
Teatr Polski - "Czarujący chłopiec". 

.(INA ŁóDZKIE 
Adria-Metro - .. Bolek i Lolek". 
Corso - "Pieniądz" i .,Droga bez p)-

.wrotu". 
CapiłoI - .. Pod dwiema flagami". 
Miraż - .,Pokusa '. 
Mimoza - "Burłak z nad Wołgi". 
Oświatowy-Słońce ,,08karżam cię 

matko" i .. Nocny patrol". 
Przedwiośnie - "Adieu". 
Palace - ,,'W'iedeń szaleje". 
Rialto - "Allotria". 
Ikar - "Żona czy sekreta,lIa" 
Stylowy - .. Panna Lili". 

KOMUNIKATY 
W środ~, dnia 27 bm. o godzinie 7,30 

wieczorem w sali domu śpiewaków (11 
Listopada 21), staraniem Sod~licji Inteli
gencji Męskiej w Łodzi, ks. prof. dr Sta
nisław Trzeciak wygłOSi odczyt na temat 
"Kwestia żydowska w świetle etyki chrze
ścijańskiej". 

Odczyt ze względu na osobę prelellenta, 
byłego profesora akademii duchownej w 
Petersburgu, najwybitniejszego wPolset! 
znawcy talmudu i kwestii żydowskiej, au
tora wielu dzieł z dizedziny judaistycznej, 
wzbudził zrozumiałe zainteresowanie. Bi· 
lety w cenie 1 zł 50 grJ'lzy i 20 gros;:v w 
redakcji Orędownika (Piotrkow .. ka 91) i w 
sklepie jubilerskim Kowal<;klego (Piotr
kowska 3). 

Teatr VI sali Ceyera, Piotrkowska 295. 
Dziś. w niedzielę. o godz. 4 po pol. i 8 
wiecz. odegrana będzie niezwykle \" ... esoJa, 
pełna zabawnych sytuacji krotochwila w 3 
aktach pt. "Zażarty automobista" pod re
żyserią Józefa Pilarskiego. Ceny zniżone. 

Z :tYCIA ORGANIZACYJ 
Zjazd ban!towców. Pracow!J.icy ban

kowi ostatnio podjęli akcję o zawarcie 
umowy zbiorowej i na dzień 31. bm. oraz 
1 i 2 lutego ib. zwolany został do War
szawy ogólny zjazd, na który z Łodzi wy
jedzie specjalna delegacja. Zjazd omówi 
szczególowo warunki umowne i uchwa1i 
pełnomocnictwa dla zarządu. głównie w 
kierunku pl'owadzenia pertraktacji i pro
klamowania ogólnego strajku pracowni
ków bankowych. o ile rokowania o umo
wę nie dadzą wyniku. 

Inwalidzi domagaja się cofnięcia za
kazu starostwa. Starostwo grodzkie w 
grudniu ub. roku wydało zarządzenie. któ
re zakazywało by w kioskach i budkacb 
ulicznych palono w piecykach. Dozwolon~ 
były jedynie piecyki elektryczne i gazowe. 
Zarządzenie uzasadniono tym. że wydoby
wający się z piecyków dY!T) z'-tnieczyszczał 
powietrze w mieście. Obecnie w czasie 
mrozów wielu inwalidów. utrzymujących 
budki z papierosami mimo wyraźnego za
kazu pali w piecykach. a policja spisuje 
im z tej rrzyczyny protokóły. Związek in· 
walidów wojennych interweni·ował w po 
,wyźszej sprawie u wo jPwo1y łódzkieg·). 
prosząc o wstrzymanie zarządzenia. kt6re 
godzi w interesy inwalidów. Związek 
wskazał. że stan finansowy inwalid6w ni~ 
pozwala na niezwłoczne urządzenie pie
cyków elektrycznych czy ~azowych. nato
miast prowadzenie handlu w budce nieJ
palonej w czasie mrozów sta je się niemo~
łiwe i utrzymanie zakazu pozbawiło by 
kilkaset rodzin inwalidzkich źródeł zarob
kowana na dłuższy okres czasu. (k) 

JUDAICA 
Uparty 2yd. Swego czasu informowa

liśmy opinię publiczną o tym. że wbrew 
rozporządzeniu Dyrekcji Państwowej Lo
terii KlaBowej właściciele Żydzi najwięk-

Bohater, który t(hórzy III 
Os#c~erca Pietrasik unika ro~pra'łoy Sf{dOtWe-j 

Ł ó d ź, 24. 1. - W sądzie grodzkim 
w Łodzi miała się odbyć wczoraj już 
w drugim terminie sprawa karna prze
ciwko Stanisławowi Pietrasikowi, zna
nemu z dostarczania oszczerczych wia
domości żydowsko - socjalistycznym 
piśmidłom "Łodzianinowi" i "Republi
ce", oskarżonemu o zniewagę właści
ciela ChrzeŚCijańskiego Domu Odzieżo
wego, p. Zygmunta. Piotrowskiego. 

Na pierwszy termin oskarżony Pie
tra:sik zjawił się, lecz na widok policji, 
która poszukuje go za różne przewi
nienia, uciekł z gmachu sądowego. y.,r 
drugim terminie Pietrasik znowu się 
nie stawi!, a obrońca motywował jego 
nieobecność wyprowadzeniem się do 
Brzezin pod Łodzią, prosząc jednoc7.e
śnie o odroczenie roz!>,rawy. 

Adw. Kowalski, występujący rów
nocześnie jako pełnomocnik strony 
skarżącej, przedstawił istotny stan rze
czy sądowi ,dowodząc, iż ukrywanie 
się oskarżonego Pietrasika jest 
celowe, stawia wniosek, ażeby 
EE _______ . 

szych kolektur w Łodzi nie usunęli z szy}
dów reklamujących ich kolektury orłów. 
jako godeł państwowych. Na nasz apel 
jeden z nich Kaflal przy ul. Piotrkowskiej 
54, neonowego orła poJskip!l'Q zamienił na 
pierwsze litery P. K. L. P. natomiast dru
gi Zyd Wolanow, posiadający kolekturę 
przy ul. Piotrkowskiej 11, dotychczas tego 
nie uskutecznił. Czy nie są to wyraine 
drwiny z rozporządzeń władz? 

2ydowski chuligan. Onegdaj na ulicy 
Łagiewnickiej jakiś osobnik, którym ok/>
zał się później Chaim Rozenblat. bez 8t.1-
lego miejsca. zamieszkania zaczepiał prz~
chodniów Żydów i między innymi dotkl:
wie pobił Berka \Volfowicza. Kres wystę
pom awanturnika położyła pOlicja, zatrz~
mując Rozenblata. który osadzony został 
w areszcie. Sąd starościński !Okazał WJI
fowicza za te .. antysemickie" wystąpienia \ 
na 4 tygodnie aresztu polecai'\c niezwłocz
nie przetrz)'mać w areszcie dla odbycia 
kary. (kl 

Sąd giełdowy. Na lódz1ciPj giełdzie 
zbo.i:owo - towarowPj odbyl się ostatnio 
sąd giełdowy. Powaśnionymi stronami 
byli Żydzi Czernial{. kuricc zbo:l;Owy z 
Kola i Cukier z Łodzi. wJaściciel olejarni. 
Żyd Czerniak wybral sohi!' jako arbitra 
wspólwyznawcę Życia. inź. Jude • owo
miasta z Łodzi, a Cukier - Polaka. Pę
dzińskiego, dyre1,tora centrali. Spóldzieln 
Rolniczej w ]'~odzi. Obai sędziowie we
dług przepisów wybrali na przewodniczą
crgo sądu Polaka, inż. Jana Kawczaka, 
dyrektora Izby Rolniczej w ]'~odzi. Po 
ogłoszeniu niekorzystnego wyroku, Żyd 
Czerniak z Koła na oczach sądu pobił 
swego przeciwnika, Żyda Cukiera, mó
wiąc dosłownie, 7.e: "biję w gębę za to, 
iż wybrał sobie za sędziego goja". 

ZE ŚWIATA PRACY 
Sytuacja w Wimle n3prężona. Na te

renie zakładów żYdowskiej Widzewskiej 
Manufaktury o.statnio sytuacja stała się 
mocno naprę~ona. Za:-ówn{) wlókniarze, 
jak i pracownicy oddziału elektrotchnicz
nego zagrozili strajkiem. wysuwając rów
nież żądania, mające na celu poprawę sy
tuacji robotników. By skuteczni e broni ć 
się, delegaCi wszystkich związków zjed
noczyli się w wspólnej komisji. jedynie 
kilku delegatów z .,sanacyjnego" Z. Z. Z. 
wyłączyło się z tei wspÓlnej akcji, co 
wśród robotników wywolało oburzenie i 
wyraźne za rzu ty_ iż delegaci współdziała
ją na szkodę robotników W porozumieniu 
z zarządem firmy. 

Warunki plac we włókiennictwie. W 
zakończeniu strajku powszechnego robot
ników przemysłu włÓkienniczego jeszcze 
w kwietniu 1936 roku wyloniona została 
komisja mieszana. w sldad kt6rej weszli 
w równej liczbie przedstawiciele przemy
słu związków zawodowych. Komisja ta 
miała powierzone opracowanie uzupełnia
jących poprawek do taryfy plac, w szcze
gólnOŚCi ustalenia akordowych plac za 
jednostki produkcji nowych artykuJów, 
nie objf!tych dotychczas 'aryfą. Obecnie 
komisja zakończyła swe '1race po dziesię
ciu miesią.cach j ustaliła szczególowe pla
ce dla wszystkich kategoryj artykulów 
produkcji wlókienniczej. Podpisany w 
tej mierze protokół ostatecznie normuje 
warunki płac. Komisja mieszana pozosta
je nadał i w razi€' potrzeby zwolana może 
h~'ć na wniosek robotników czy przemy
sIu dla ust<.łenia nowych poprawek w wy
padku wprowadzenia inowacji w produk
cji włókienniczej. 

Osłabiają Jedność na rzecz 2yda fabrv· 
kanta. Na terenie zakładów Widzew!'lkiei 
Manufaktury ostatnio sytuacja stała się 
mocno naprę~oną. Zarówno włókniarz3. 
jak i pracownicy oddziału elektrotechnicz
nego zagrozili strajkiem wys11wając różne 
żądania, mające na celu popmwę sytuacji 
robotników. By skutecznie bl'Lnić się de
legaCi wszystltich z\\iiązków zjednoczyli 
się we wspólnej komisii. jedynie 5 delc:l
gatów ZZZ wyłączyło się z tej wspólndj 
akcji, co wśród robotników wywołało obu
rzenie i wyraźne zarzuty. i:t delegaCi ci 

Pietrasika odszukać przez policję i na 
następny termin rozprawy doprowa
dzić pod przymusem. Sąd przychyla 
się do wniosku i odroczył rozprawę z 
tym jednak, że miejsce pobytu oskar· 
żonego Pietrasika najprzód ustali po
licja, gdyż WY'syłanie wezwania po-i 
niejasnym adresem nie jest celowe. 
Na następny termin oskarżony Pietra
sik zostanie doprowadzony przymu
sowo. 

A więc już drugi raz żydow~ki bo· 
hater uchyla się od odpowiedzialności 
sądowej. Zanim sprawa ta po raz trze
ci z rzędu przyjdzie na wokandę sądo
wą przed tym jeszcze odszczekają. swe 
nikczemne oszczerstwa "Łodzianin" i 
"Republika", które na podstawie in
formacyj PieŁrasi}{a rozpoczęły podłą. 
nagonkę na szereg działaczy narodo
wych w Łodzi, z adw. Kowalskim n~ 
czele. Odszczekają., o ile oczywiści~, 
podobnie jak Pietrasik, nie uchylą. się 
od odpowiedzialności sądowej. 

_. __ z 

działają na szkodę robotników w porozu
mieniu z zarządem firmy. Ck) 

Zatarg o wypowiedzen!e. W przedsię
biorstwie budowlanym Tyller: Gdańska 95 
powstał zatarg. Fil'ma zatrudniała robo c
ników na budowlach do nastania mrozów 
i po tym niezwłocznie zwolniła z pracy 
bez uprzedn'ego wymówienia. Obecnie rJ
botnicy zwrócili się z żądaniem wyplace
nia odszkodowania za 14 dni wypowiedze
nia. natomiast firma odmówiła. tłumacząc. 
że przerwanie robót nastąpiło z przyczyn 
od firmy niezależnych i niemożliwych dJ 
przewidzenia. Sprawa została skierowana 
do inspektoratu pracy dla. rozstrzygnięcia 
powstałego sporu. (kl 

KRONIKA SĄDOWA 
Za poturbowanie czerwonego malarza. 

Marian Ludwiczak i LUCJan Farański od
powiadali przC'] sądem grodzkim za pobi
cie w dniu 23 września 1936 na Wodnym 
Rynku Edwarda Tapiesiakowskiego. któ
ry, zaopatrzony w kubeł farby smołowca 
oraz pędzel. malował na parkanach haBła 
przeciw Stronnictwu Narodowemu, pot~
piające wystąpienie przeciwżydowskie. 
Ludwiczak i Farański, którzy - jak sarni 
wyjaśnili - nie nałe~ą do Stronnictwa 
l Tarodowego, i tylko sympdyzują z po
glądami tego Stronnictwa. nie mogli jed
nak ścierpieĆ. iż sprzedajny żydowski pa
{!holek smaruje parkany oszczerczymi ha
slami i wystęouje przeciwko wIrumym 
braciom. noturbowali dotkliwie czerwone
go malarza. wylali smoJowiec. poczem od
dalili się. ~ąd grodzki skaza! Ludwiczaka 
i Farańskie!w po 1 miesiącu aresztu. 

Bandyckie napady. \V nocy 25 wrze
śnia 19'3() roku o godz. 3 do VII komisaria
tu Policji Państwowej zgłosiła się Anna 
IIager i zameldowała, że przy zbiegu ulic 
6 Sierpnia i Żeromskiego. gdy jechala do
rożką, napadło ją czterech osobników i 
zabrali jej sakiewkę z pieniędzmi. W 
tymże czasie sprowadzono Józefa Maćkie
wicza. którego ci sarni rabusie na u1. Ze
romskiego ol'rabili. gdy wracał podchmie
lony. l\Iaćkiewiczowi bandyci zabrali ma
rynarkę. spodnie oraz buty i ~5 zł w go
tówce. pozostawiając w bieliżnie na ulicy. 
Nieco później zgłosił się Stanisław Paw
łowski. który wyjaśnił. źe wieczorem dnia 
poprzedniego na ul. Podlesznej napadli go 
znani mu z widzenia awanturnicy Sochac
ki i Wołyński, pobili i zrabowali przemo
cą tygodniowy zarobek 15 z:otych. choć 
prosił, bv mu pozostawili na utrzymanie 
żony i dzieci. Wolyńskiego i Sochackiego 
aresztowano. \V dniu wczorajszym zasie
dli na lawie oskarżonych w sąjzie okrę
gowym w Łodzi. Pozostałych wspólników 
nie wydali : sami się nie przyznali do na
padów rabunko'ń·ych. Na ich usprawie
dliwienie przemawiał fakt. że dotychczas 
nie byli karani. Sąd okręgowy. po roz
poznaniu sprawy. skazał U-letniego Wła
dysława Sochackiego na 2 i pół roku wię
zienia, a 3i-letniego Antoniego Wolyń
skiego na 3 lata wi~zienia, z pozbawie
niem praw. 

Ciekawa rozprawa. W maju 1936 w 
parafii prawosławnej w Łodzi pod prze
wodnictwem przybyłego z Warszawy ar
chimandryty Sawy odbywało się zebranie 
parafialne. Doszło do incydentów. Gru
pa opozycjonistów poczęła wznosić okrzy
ki przeciw proboszczowi pl\rafii Borec
kiemu i innym. W kilka dni później 
wydział społrrzno - polityczny urzędu 
WOjewódzkiego otrzymał list, w l{tórym 
autor wskazał, że zarząd parafialny 
driała na sz]wdę Państwa Polskiego, a 
jałto jeden z przykładów podal, ~e dnia 
12 maja 193G rolm, gdy w cerkwi prawo
sławnej odprawialo się nnbożeflstwo ~a
łobne z powoctll rocznicy śmierci śp. mar
szałka Piłsudskiego, zgromadzony za
rząd począł p:łośno demonstrować przeciw 
odprawianiu modłów w języku polskim. 
Władze zarządziły dochodzenie, w wyni
ku którego pięciu członków zarządu pa
rafii prawosławnej pociągniętych zostało 
d(, odpowiedzialności karnej w myśl art. 
25 prawa o wykroczeniach. iWyrokieJ;P 
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sądu starościńskiego skazani zostali: Jan 
Zenow, inż .. Włodzimierz Burgieł, prof. 
Maria Kisiel dr Eugeniusz Górski oraz 
dr Aleksand~r Fiedowiew po 100 złotych 
grzy\łDy. Od wyroku tego odwołali się 
do sądu okręgowego i wczoraj odbyła 
się rozprawa. Na rozprawie tej o sl<arżE:
ni wyjaśnili, że nie demonstrowali prze
ciwko językowi polskiemu, używanemu 
przy modlach, lecz na zgromadzeniu pa
rafialnym wystąpili przeciw metodom 
proboszcza Boreckija, który zamiast u
przednio złożyć sprawozdanie z działal
ności. przystąpił do wyboru nowych 
władz. Na rozprawę powołano szereg 
świadków, m. i. archimandrytę Sawę z 
Warszawy oraz kilku innych biskupów 
prawosła wnych. 

KRONIKA POLICYJNA 
Zwolniony na własnv ślub. Przed kilk'] 

dniami na posesji przy ul. Łąkowej 104 1l
jt;ty został prze zwlaściciela dJmu w chwi
li zamierzonej kradzieży 2'2-letni Leonar.:l. 
Wencz, znany złodziej. Przy Wenczu zna
leziono wytrychy i łomy. co wsl,azywał;), 
że przygotowywał się do kradzieży. 081 ' 
dzono go IV areszcie i stano.ł przed sądem 
starościńskim. który za przygotowanie dJ 
kradzieży skazał go na 2 mies. aresztLl. 
Skazany wystąpił z niecodzienną prośbą, 
a mianowicie by go zwolniono do czasu u
prawomocnienia się wyroku. gdyż wyzna
czony ma ślub. a narzeczona znajduje się 
w stanie odmiennym j odwlekać nie moż
na. WO'bec tego \Vencza zwolniono. (k) 

NOTUJE~Y 
Uczczenie rocznicy powstania stycznio. 

wego. Z okazji 74 rocznicy powstania 
styczniowego 1863 roku władze szkolna 
wydały ;r,arządzenie, aby w szkołach pow
szechl},}"ch. średnich i zawodowych wygl:l
szone zostały specjalne pogadanki oma
wiające znaczenie powstania dla kształto
wania się układu społecznego w dalszaj 
historii Polski. przebieg samego powsta
nia itd. Również staraniem organizacyj 
społecznych urządzone zostały akademi3, 
między innymi w teatrze miejskim. (k) 

SPDRT 
Bogaty kalendarzyk sportowy na dziś. 

Dawno .już Łódź nie miała tak bogatego 
kalendarzyka sportowego. jak w dniu dzi, 
siejszym. \Vszystkie sporty zimowe nie wy
lączając na\ .... et letnich uprawianych w ha
lach będą rozgrywanę w LJdzi i okręgu 
A więc na pierwszy plan wysuwa się: 

Boks. ° godZi 11.30 w sali Teatru Pol
skiego przy ul. Cegielnianej 7 spotkanie 
bokserskie o drużynowe mistrzostwo Pol
ski pomiędzy zespolami L K. P. - K. S. 
Z. O. Ostatecznie zestawienie par przeJ
stawia się nastęl!ujqco: Popielaty-Sta
churski, Bartniak-Wojslawski I, Spoclen
kiewicz-Stachurski II, Kowalewski-Ko
cjan II. \Voźniakiewicz-Czuba. Durkow
ski-I\' ocjan I, Pietrzak-Frańczak i Ku
biak-Kowalski. Pary podane byly od wa· 
gi muszej do ciężkiej. przy czym zawo,j
nicy 1. K. P. podani byli na pierwszym 
miejscu. 

Hokef. Na lodowisku Ł. K. S. przy al. 
Unii o godz. 12-ej eliminacyjne spotkan:e 
pomiędzy drużynami mistrza Łodzi i \Var
sza wy. Mistrzem Łodzi prawdopodobnie 
zostanie Ł. K. S. a stolicy A. Z S. 

Ka lodowisku Zjednoczonych spotkanie 
o mistrzostwo klasy B: Zjennoczone - S. 
K. S. o godz. lO-ej rano, na lodowisku \Vi
my o godz. 14.30 również o mistrz. klasy B 
spotkają się zespoły Wimy i Hakoahu. ~a 
lodowisku Ł. K. S. o tej samej porze Ł. K. 
S. II - Makabi. Spotkanie to jest również 
o mistrz. :-la!'y B. 

Lekka atletyka. ° godz. lO-ej rano w 
krytej hali sportowej Kruszendera w Pa
bianicach, odbędą się zimowe zawody lek
koatletyczne o charakterze mistrzowskim 
klasy A i B. 

Zapasy. W sali przy ul. SrebrzYllskioj 
10 o godz. 11-ej rano zapaśnicze spotka. 
nie o druźynowe mistrzostwo okręgu łódz
kiego pomiędzy drużynami 1. K. P i So
koła. W Pabianicach spotkanie towarzy, 
skie pomiędzy zespołami tamt. Kruszen
dera i warszawskiej P. A. S. T-y, 

Pływanie. W krytym raseni e Y. M. C 
A. przy ul. Traugutta o godz. 16-ej zawo. 
dy pływackie o "nagrodę młodych". Do 
zawodów zgło~iło się około 50 zawodników 
Łodzi i Zgierza. Między in. wnrynęły zglJ· 
szenia zawodników Niemieckiego Gimna
zjum Gimn. im. Kopernika. PilsudskiegJ, 
Skorupki i in. 

Łyżwiarstwo. Na lodowisku w Helen,;
wie o godz. 15-ej dokończenie misLrzost.v 

.okręgu łÓdzkiego w JeźdZie figurowej na 
łodzie. Udział w finałach biorą czołowi za
wodnicy łódzcy. 

Gry sportowe. W lokalu Ł. K. S. puy 
ul. Wólczańskiej 140 o godz. 9 w pierw
szym. a 9,30 w drugim termiLie odbędzie 
się walne doroczne zebranie Łódzkiego O
kręgowego Związku Piłki Ręcznej. W sa:i 
y M. C. A. o godz. H-ej mistrzowskie SPOI.
kania klasy A w koszykówce n:ęską i żeń
ską. 

Pilka nożna. W sali rady miejskiej przy 
ul. Pomorskiej o godz. 15-ej walne dorocz
ne zebranie Łódzkiego "Klubu Sportowego. 

Dając zarobek ŹYdGwi, przy
czyniasz si~ do pozbawienia 

chleba i pracy tysj~cy 
Polaków I 
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Chrześcijański Sklep Bławat6w l GalanterJl 

"IV. CZ~DEL 
Ł6dź, Piotrkowska 286. Tel. 260 .5S. 

Poleca ~ dużYD? wyborze: W ELNY na plaszcze, ko
st]umy I. suknie, JEDWABIE gładkie i wzorzyste, 
towary blale: pościelowe, bieliźniane i stołowe. Firanki 
odpasowane 1 na metry. Tiule wszystkie szerokości 
l koronki sIatkowe na story I kapy. BIELIZA damska 
I męska, pończochy, rękawiczki, skarpetki. kołdry 
watowane i gobelinowe. Wszystko w dobrym gatunku, 

ceny jaknajniższe. n 21 ~8 

Skład Artykułów fotograficznych 
FOTO-FOX" Lódź, ul. Piotrkowska nr. 10f 

" tel. 266·16 
II as t19 poleca dla P. T. amator6wt 

Błony, klłsze krajowe i zagraniczne i lo p. 

GALANTERJA 
II %1013 

pończochy, aJcarpet1ci, "ka_iezki, 
bieliznę damskI! i m,skl!, kra_aty itp. 
poleca 

H. PABIeH, Łódi, Główna S 

Idealna bielizna dla PANI 
fi, m g. 

Fabryka Bielizny i Trykotaży 

- .................... 

Wor~[Zki Bronchinol 1···KEFiR·,··:::·~:::·;"i Stanisław jakuszewski : POLECA (mleko bułgarskie) 
do budowy 
bateryj anO" 

dowych 

mokry[~ 

bardzo akuteezny środek 
przeciwko cierpieniom dróg 
oddechowych jak I kat ... 
oskrzeli l płuc, kaszel, ko
klusz, a:ałlegmienłe Itp. 

;'! Łódź, Piotrkowska 148 tel. 175-45 : A t k f ST HAMBURG· S k 
r=HURl Żądać wszędzie . DETAL i p e a p.. · I • a N azwa zastrzeżona 

Kr6L Uprzywłl. Apteka ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~: Łódź, ul. Główna 50, telefon nr. 218-61 ~ 
r-----~ ~~JRt~~JL. ~------~ ...................................... ~. 

dostarcza 
w każdej 

'111 il~ci "Pod Białym Orłem" 
Zał. r. 1564. K. Skarżyński 
Poznań, Stary Rynek 4L 

Telefony nr. 12-01 i 71-3L Chemika Dra Franzosa, środek (nacieranie) przeciw 

RE UMATYZMOWI 
kłucin z powodu przeziębienia, postrzałowi, 
ischiasowi. Do nabycia tylko w a p t e Ic '1 C b 

Wyr6b i g16wna sprzedaż 

APTEKA MIKOLASCHA 
.Magle 

nowoczesnej konstrukcji·silnej 
budowy wyrabia F a b ryk a 

~ierwnOfl~~De kuny kroiu 
szycia, modelowania i mo-

dniarstwa. mistrzyni 
A. Karbowiakówna, Łódź, 
Sienkiewicza 89. Kancelarja 
przyjmuje codziennie zapisy 
na wszystkie działy. Specjalny 
kurs szycia i krOJU dla domo· 
wego użytku. Po skończeniu 

~ odwrotale 

Fabr. 

,,~lniwoU 
Toruś 

Bydgoska 16/18 a. 
Na życzenie 
wysyłamy 

cennikI 
z szematami budowy. 

P, u 11140.17 

•••••••••••••••••••• 

MEBLE p~:t~~~~cl1 cenach poleca 

A. KOPROWSKI 
n 21103 LWOW Kopernika l B. Kapczyiiskiego, Ł 6 d:ł, ŚWIadectwa. - 87011 ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_ ME 

Łódź, Zgierska 56-
Wyrób własny. 

.11841& IIE .......... _ ................ Podrzeczna 33. Rok saL 1889 

I Nagłówkowe słowo (tłusto) 16 gr06Zy. kaida 
dalsze słowo 10 groszy. fi liczb = jedno .. lowo, 
l, w. Lo .. :lO katd~ stanowi 1 słowo. JE'dno <>«łe>
lizenie nie moo:e przekraczać 100 słów . wtem 

5 nagłówkowyc1L. 

Dom 

OGŁOSZENIA DROBNE 
Ogłoszenia wśr6d drobnych: t·lamowY mll1mełr 30 groszy. 

Znak oferty naprzykład: I 18921, n 274:1, d 1700 
1 i. d. "'" 1 81owo. 

Drobne ogloaenł& w dnł powszednie przyjmuje 
ai4ł do g(}!lz. 10,30. w EKlooty ł dni IPrzedświ .... 

teczne prz.y}muje się do godz. 9,46. 

Kawaler Samotną Dom I Skład 
z składem blisko tramwaju ku· 
pię . wpłaty do 10 tysięcy. Szcze· 
gółowe oferty Orędownik. Po· 

Dom znań zd 61 000 IllTz.euI8Jęu,JU'r;tlwą 
srrzedam,l,. dochód 4.400. eena .u!~~~~~~~~~::.!...:~_.J 

lat 35. zamiłowaniem do ku- 1926 budowany. pól morgi ogrodu kolonialny delikatesowT. bes ][0IIó 
poślubi kawaler, pięć ty· 5 ubikacji nadaje sill emeryt()IJl ,'kUrenCji. dobrze zaprowadzoIlY s 

oszczedności. Oferty Drę· 5500.- Agentura Oredownika, towarem. centrum sIorzedam. -
k. Poznań zd 60 099 Pobiedziska. n 31 253 Adres wskaże Orędownik. Po< 

znań IId 60 844 
25.000 ,- LOdz. Lipowa 46. GoaI><>- Dom - Wdowiec Do~rze 
darz. n 37023 baz d1UflI , fr()nt()wy . oficyna. ()- . lat 31. w posadzie pozna PMlT' zaprowadwr.e e.lodlars.two IIprze· Sfrzedam 

. gród ." śródmieściu . O;,tr6;v poślubI. '!tarsza stojna panne lub wdówkę Póz. dam lub wydZIerżawIli II nnrzę·. . 
Domek WIo. dwa duże lokale hnndl()w ~ sześćdZIeSIątce IUC""1Jlez/ niej ()żenek. Oferty Orędownik dziami lub bez. Klientela zapro- ~or~rtkn.le ()mpletne n~dzła 

• pokojoWT. m iasto. dla emeryta, drogeria. piekarn ia. cukiernia. d,)· hurtowo - rynkowy. Poznań p 2010<1 • wadzona Powód wyprowadzka. owa.s le powodu stll.I'OŚCl~ bar-
rzemieśl n ik a . ogrod em. ce-na 3500. chód 7.250 do sPNledania z POW()j'l downik. Poznań zd . OfertT Orędownik. Pobiedziska. ~z~ mska cena. War~ztat 00 ob-
Siwiak, Gniezno. Chrobrego 27. zmian St06unkÓW rodzinnych. _ Urzędnik _____ .....:.;;n...c:..37;,..:cZ54:c.;:... _____ JęcIa zaraz. Zgłoszenia tyl\l:o do 

zd 60 325 ZJ('loszeni_ powsżluch reflektau. Marszantkę 1 marca :tródlewski. Jeslon~.1 
tów: O&br(-. WI'ko .. Skrytka 57. dzieJnl\'" swym zawodzie. przy. zld~re~.~rr~r15 Piekarnia Io()Czta Wronki n 37:<:.u; 

Dom n 37258 stoina. poślubi, założy interes. umlV",mv. dobrego cha. -elnYID biegu. roiec 'Pier;,iowy. Dl>-
8 POkoj<YW7kPiętrowy, miasto glm. -----..::::...;:..:....:~----- 24 blondł'n. fotografia. Oferty wysoką. zdrową. wiatowe mill6to. na ó'tlreedAŻ. - 27 
nazialne. s lad _ emeryta. cena Dom Orędowmk. Poznań IId 60 232 dynke dobrze re· ~ziert.a owa 50 zł. Oferty Oredow· mórg buraczanych zabudowanie 
7000.-. Siwiak. Gniezno, Ohro· nowy. Z "':etrowy o2'rodem. tanio 'lTto'ra IDrez~mt,"i" do lat 26. Ofer· nIk. Poznań n 37 264 murowane. inwent~rz kompletny, 
brego 27. sa 60 326 sD.r.zeda.m. WOot.06t od II: ooood a re. .... Orędownik. Po· ..... awi· wymiar 75 lat. cena 5000.- PrzY-

Sobcsa.k. OlOtrów Wlkro .. Polna 19 potY.CZY 24-letnlemu kawa· .... arnla by!.sW" Szamotu/y. Dw()roowa 1; 

Dom 
n 37 260 1000 zł do mteresu pn;y. • restauracja Poznaniu dobra dlllel· n 37 242 

nOSZaCTIllU mieeięcMlie 400-500 si WdoWlec nicał obszerna sala. od właścicie· 

Dom 

2 piętrowT. 3 sklady. miasto I><>- Dom 
wiatowe, dochód 3 400.- cena ., . b 
19 000. w~laty 15 ()(){). Siwiak. warą~at 1 kolodzle)skl. IlZ 
Gniezno. Chrobrego 27. rencJI. /. morgI ogrodu. cen!! 

zd 60 327 1 000,- bez długu. PrZybTlskl. ____ -::.=.....::..;....:.;.-____ Szam()Ł1lły. Dworcowa 1. 
n 37 245 

"ubikacje. 2 ogrody. korzystnie Kamienica 
~rzeda~. Zgloszenia Wacław czynno""a Gniezn() śr6dmieście, 
~tachowl!lk •• Jarac~ew, Ogr<>dowa katde przedsiebiorstwo. wp/atA 

dochodu w zamian ooenek. Zg/o· "''',"CK/'"Ul. 1000.- po· la. oqptu wynajmie zaraz .. Pa· G d 
szenia Orędownik. Poznatl nością. gotów. wllon • Poznali. Focha 15. OSpO ~rstwo 

n 37 228 ze wsI. Oferty zd 61169 18 mórg pszenneJ. bud.ynki ma-
..,!:~~~~~~a~ń....:z~d~60~688~__ Go d sywne. morga ogrodu. mwentarz 
- SllO arstwo cena 5000.- PrZybylski, Szaruo-

64 buraczaneJ ziemi dom plęcio. tuły. Dworoowa 1. n 37 244 
a1\ • t'l pOk()joWT. powiat 'Vągrowlec -

Ur'ed,ow·l z p łes zailllowana w gosPq' 14000- wp/aty 10000- złotych 15 
daratwle potrzeba coś gotówkI, P 'lo" P ń F' h 15 otenek nie wykluczony. Zgłoeze." aWI n. ozna. oc a • mórg psze)1nych. zabudowania 
nia Or&dO'wnik. Poznań zd 611<Złl zd 61168 muro,wane".Inwentarze kompletne 

wymIar o;) lat. cena li 500.-ren· Drog""~ t Zakład Przybylski. Szamotuły. Dwol'CC)o 
. -~I S. a fryzjersld mieszkaniem. dobrze wa 1. n 37 248 

105. I-owlat J arocm. n 37167 18000 hipoteka amortY'Z_c:rjna. 
..... ' • O~ownik. Gniezno 807. ItrZ7I!Zi'!18toletni 
.... amlenlCa n S6 446 

piętrowa .dwa składy. morga o- W.ll=------ł 
grodu owocowego 16 000 - wpła· l a 
ty 5000.- Bloch: Poznllń. Aleje ameryka.1\ski styl. 6.mieszkart _ w.:nJ/lU!.. 
Marcinlwwskiego 15. IId 60 542 pJ'zy ~o/aczu spieszme 8przedam. _____________ _ 

Nowak. Poznań. Wielkie Garba· 
Dom ry 40 - 8. IId 60 927 

Jtiętrowy amerykaJlka 7 pokoi -
kuchnia . łazienka - blisko p(). 
znania korzystnie gotówkILaprze· 
dam. Oferty Orędownik. ł'oznań 

zd 60611 

27. lIrł:yet.ol1!Y. 'o06ladaJae,v vietl'!>- zaprowadzony II powodu wyjazdu 
wa kamIeUlce ~oszukuJe tOll.Y. tanio sprzedam. Adres wskaże t 000 h d6 
oan1!Y. wrlOWY ~~ 000. Of- ~ty fot.,.. Oręd()wnik. Poznart zd 61210 sa:nt0c O ~ 
Uaf18 Oredown,k POISna"d rozebranych. uzywane CZęŚCI. pod. 

zd 61 2!I!l Jadłodajnię wozia mleczarskie. opony najtt-; 
niej w firmie Autoskład. Pozna4. 

Pani ręetaurację, .mieszka1)i~m. pelnym Dąbrowskiego 89. telefon 46-7' 
bIegu. ruchltwym mIeJSCU 8-prze· dg 22 034/5 

.15 łe\lelre[l'o domu .. eniT!0tna weta!'· dam uraz 1300.-. Z&:!oszenia: 
sU'm wI~ku. POO'Illlda.lRCa dom beli: Grzegorze<waki. P~nań. Zielona 3. Skład 
dfu.1l'u. wartooc: 25.000 SQ;uka stsr- zd 611-'4 
ssęl{o. le1l1&Zego pana emeryt bu ----- kolonia~nT. urządzen i em - tow.,. 
<bO letfle.1l'O. ce1em zarndoó.iścia. - RestauracJ!, rem, przyleglym mieszkaniem. 

ferty pr09l:e 'Pod W 61 293 Ore' k . . k . centrum miasta Gniezna . ..Oka-
downik. Poznań. one~Ję. mlee~ .anIe. .() rze pro- zia", Siwiak. Gniezno. Chrobre.-

speruJoac~. ruchlrws uohca ~ozna· g() 27. zd 60 323 
Ula. tamo 50'zeda.m. WOJtltow-
ski, Poana:ń.. Pólwiejska 16 - 15. 

zd 61 062 Restaurację 
Dom Kawaler Sklep F b ka P~a koncesją. wydzierżawie hm 

nowy. porl dachówka. ogród. cena mniejszego dobrse spoty d I d i a' ry sprzedam z d()mem 12000.- po-
3.500.- Frankowski. z abikowo, Karetkę Akładu • mieście . WC'LT s~r~e :mL6 WZg!fi. n e wód mineralnych i rozlewnia piw wiatowe miasto. Zgloszenia 
przy Poznaniu. Poniatowskiego r,owozik bryczkę resorke furgon fl1aika towarzysźki ~~.:;rae 2~fPÓ mcz ę dź. 3foo~4 pr;o:edst.awicielstwem browaru - Ahgentura Orędownika. Mied~z: 
nr. 10. zd 606G6 piekarski. rolwa~ę jednokonna. fotol{rRfią Orędow· . n sPle.szme sprzedam. Oferty On:- c 6d. zd GO ~ 

homonta angielskIe na parlt.,J je- n 37277 domk. Poznań zd 60 683 
Dom dnakowe sprzedam Lód~. KiJiń· Sklep Piekarnię 

nowy. :I pokoje ku ,'hnia. 1'/. mor· skiego 32. n 37017 dobl'ym punkcie. do- Motor dobrze uprowadzona nat7da-
gi ogrodu. cena 4.200. Frankow· S t aar.rowadzony. sprzedam elektr Z km prąd stałT w bar· mialIt sprzedam z powodu choro-
ski. Żabikowo - Poznań . Poni a· amo ny ul. Sędziowska 20. dz() dobrym stanie tanio IIprze· bT. Oferty Orędownik PO&llaA 
towskiego 10. zd 60 (j55 na skromn ... j posadzie wyZ. rzym· n 37025 dam. Oferty Orędownik. Poznań zd 60 717 • 

sko katoliCkiego. puystoj w G zd 60 898 
Parcele "ile . wiek~. lat 30.. Kawaler ospodarstwo 'WF 

budowlane. w cenie 60 groszY za przYJRCIOlkl. ilyskre<;Ja rzemlt>alnik. lat 37. własnym l;!O ~ór&, pod Ostrowem. dobra ' Zakład :Aolonialkę. 
1 m' . na wypla ty do 2-ch lat po· na. Oel matrymomal przedsiębiorstwem pozna pannę ZiemIa. sprzedam. Potrzebne 30 fryzjerskI dobrze lIaprowad.zonT w1 lel\:1I; wle~. towarem. 2 ~oko}e, 
łożone p~zy lI)icy Gru!1waldz'k.lej . z. dokhld~ym "adl'(> ~~'!l Inb wdowę. Cel ·matrymonialny. OfertT. z podanil;m--.l>osiaąa- w Poznaiuu tanio sprzedam. _. cuchma. !izle~żnwa 20.;- zł sprze-
przy .Tumkowle. t eryorlUm maJat· mk, L6dz. po •. 1068. OfertT Orędownik PoznaJ!. &'otówkl do I.Par • KatOWice Dzierżawa 65 _ Adree wskate dam Strolńskl. Wronki. Klasztor. 
ku Plewiska. do ~pt'zec1:mia. Pa~· n , 028 zd 60720 .. Reszt6wkll '. pg 24 409-71.11 Orędownik. POzna1\. zd łIO 886 na. n 37 211 
cele sprzeda je: BIUro ParcelaCYJ· 
ne:;- Ludw ik 9ni cwo~z - . Po: Flace Wdowiec Skład Egzystencła Gospod t 
zn~l. uJ. 3 M.aJ.a nr. K5 • :qZI~lkl budqwlane do ~ prz('dan"l. Infor· skłnd dobne pro. cltkierkó." .0 1'1: Y ruchliweł ulicy skład towarów krótkich istnie- M m . . . arsb WO 
ws -aż(' n a rrp eJscu: . aZlIDlerz macJe na mi"jscu. l,ódź. Bagate· tony. tanio iIOrzedam zaraz I\arri y WI. j:łCY 10 lat ruchliwa j' P . ortl• zlfIDla o ra. zahudo-
Grausch. ńJkumkoW/O.O~e .. ~e4.14D3r703- la .4. przy Obywatelskiej i Pi~k· • Oferty jud. Of.rt:r Ored<łwnik. p 'osn_/I :maniA tanio sprzedam u l~feJ~ ~~t,. ~(;& ~tnSie, ą~a l

G
4 ~.-. 

ga pozna s a.. ... ,....._. _ neJ. .. J1 016 60 004 ~ 61 0611 Orędownik, Poznllł\ z4 60 ~ Qhrobrego lJi. Wl ..... , lId nrn 



KroJu 

Strona. lir 'ORĘDąWNI~, ~ledzlałeIt, iłnla ~ slycznła: I1m' 

b) Inni -- Podróżujący 
z branży Spożywczej i wlnno
wóuC7o:lnej dobrze zaprowadzony 

Zecer na Pomor~u, w Guyni i okolicy, 
szycia krawieczyzny bielizny wy
ucza gruntownic i szybko specja
listka dypłomowana mistrzyni. 

i:I- Łódź, Nawrot 9. m. 1. 
n 37020 

(kierown ik drukarni) Polak-kato- przyjmie przE'tlstawicielstwo w 
lik, władajncy [,olskim. niemiec- takiej lub podobnej branży. La
kim, zc znajomościl\ kalkulacji. skawe zgloszenia Gdynia. Skry t
ksiegowosci, korespondencii. po- ka pocztowa 1G3. zd 60 583 
s?\Ikuje posad)'. Ln.knwe oferty 

Lokale 
na rzeznictwo. dobre mieJsce. 
miasto powiatowe do wydzierża
",ienia. Zl'rloszenia OrGdownik, 
Poznań n 37 216 

5 
skład6w pr6żny..]1. rnicszkaniem, 
narl8j~ siG na I,ażrlą branże -
flzierżawa korzystna. Przybylski. 

Chrześcijańska 
OrGuownik, Lórl?. ..UD" Robotnik 

Wypożyczalnia sukien ślubnych. n 3702U młody z prowincji poszukuje. ja-
balowych, najelegantszych faso- -------.:.:-"-==------ kiejkolwiek "racy chetnie Jako 
nów duży wybór. Lód';'. Lillla- Pomocnik ~alacz. LasKawe oferty Kurier 
nowskicgo 38. (AIE'ksandrowska). /, k' d 60 "950 n 37334 ogrodniczy kawaler. lat 25, wa- :...:o.::z:.:n:.:Il:..:'I.::s:.:-:.I-=z=g~:...::~~::..::....::..::.... ___ _ 

rzywnik. kwiacinrz. szkółkarz, -
pilny sumienny I"zuka PM:l(]Y. - Bezpłatnej 
Zgloszellla :\(alołl'p'7.Y, Pleszew. praktyki biurowej - na okrel!l 
____ ~zd ~U 421 dwóch miesięcy poszukuje 29-let-

Ogloszenia do 30 9ł6" d.la P06ZU' Ucz-en: ni. Oferty Orcrlownik. Poznań 
kujących posady w teJ rubryce ..' zd 60 G!).) 
>bliczalDY po jednej trzeciej cenie I'z!'tmckI. s,lnyk.chctny do prac~ Fryz)'erka 

dr b h ;1 lata prnkty I szuka flalszeJ 
o nyc . nauki. Oferty Orędownik. Poznaf, przyjmie posadę pokojowej. Znll 

zd 60 SfJO w~zclkie prace. Ofprty On:dow

I[ 26. SZURA POSA~IM 

!9 

R. Barcikowski S. A. Poznań 

Uczeń ogrodniczy Panienka 

Szamotuly, Dworcowa 1. 
n37249 al Slui;ba clom,ow,2 Mleczarz 

Piekarnię Młoda tiobry fachow , ~c. pweukuie wie'o;- Uczeń 

nik. Poznn (, 7011 60762 

t dwuletnia oraktyka 6Zuka DOcł~' młoda . biednpj rodziny potr:-:ebnll 
dy. celem ukończeni! nauki. Ld.- zaraz prac biurowych, kau<'Ja 100 
8ka we oferty U'p'rasu.a "ie do alten Oferty Sznmotuly, l::lkrzynkn po
tury Oredownika. 0 .. tr6w Wlk." cztowa 16. n ~7 250 
Mal'f>Z. Pitsud~kielro 24a 

nl!' 37 262 '3 Zyskowna 
latwa niedroga wytwórczo§Ć do
mowa' codziennych artykuł6w. -
Informacj e: Inżynier Ingwer. -
Rilllystok I. zd 52 281 

d t . d" . k .. I 'f ·zym maiatku po::>arlv. Po ukJ/'i- rze~nicki silny. chętny do prllCY 

b
o SkąPię. \17.

I
CJ. WSI 'os~'le neJ

k
, la- dziewczyna początkuiflca rlo czeniu pracy ea~ten05two urrredn'- ~ lata rraktyki ~zuka rlalszE'j 

Młynarz 
z kaue;a państwową tysiąc zło
tych. którą zloży na bank posz:u
kuje po:ady. Oferty Orędowmk, 
.l:'oznań zd 00 396 

ry a. cCJ::lCJlla, stacJa. sz-oa, k' l I or k Of O I 'k P' k' k r t O d poczta mi ... jscu . Agentura Kurie. wszxst ~Ie!!,o szu ,a POSt\f j' . er- -a. erty I'C' nWIJ . oznan IInu 'l. .us ';lWp o 1'1' y rę ow-

n~d~i~.J~~ =~~v~r~e~r1~0~W~~~i~k~.~p~0~z~n~a~r~'~Z~I~I~G~1~O~10~~~~~~i~Z~~~(~ll~~~7~~~;~~~n~il~,~.~P~(~)Z~_n;A~(~'~Z~A~00~8~OO~~~iii n 37 268 ł 

Składu Czeladnik 

Ekspedientka 
branty "iekarsko-cukil'rniczeJ.
pomocą prac domowych. kaue]. 
100.- zl potrzebna. Oferty Orę
downik. PowalI zd 60897 piekarski obeznany w cukiprn,i

clwie. po wojskowości, poszukUJe 
pracy od zaraz Anllzelm Bukow· , , 

Krak6w - 1203 oie.śń IlIdow": ski. Sepolno. Hallera. ZaangaZU)emy 

nadaiacelro e:e na kolonialke mO't
liwie z reeałnm i i mie6zknni~:Il 
'POiizukuip od 7" rn - Ofen ,. 
,(mtr6w Wlko .. Skrytka 57 K. 

n 372(;1 lICtXtijj!Nilittj llSna 1II:!:i. DZIERŻA WY Poniedzialek. 25 styrznia. 

G 30 audycia 001'3 nna: - 11.30 

G:acomo Pl1~r'lli: .Turant1ot" -
(olny): 18.20 '):o."enki z filmów 
uź\\';~ko\\'Ych na plyta"h: - 18.40 
.. Przemyślany JTl:allto <ieJ"iwe" -
\\')'!l:!. S t an: .. I~w Piatkow\3ki: 23 .10 
do 23.30 mUllrka taneczna na ply
tach. 

An!!:lii. Irlnndii. S-z'k oci i i Ameri- zd 609H kilku panów mIodych. inteligent-. 
ki (p/)'t,): 12.50 .. .l:'ro,s imy do m:- nych do pracy akwizycyjnej w a· 
krofonu ... ": 14.00 fraJrmenty O:J~- Kawaler sekuracji. W okre~ie próbnym 
rowe (plyt)·): 15.30 .. CZY wiec:.". wiek Średni _ byly długoletni wysoka prowizja, pÓ7.niej moż\i· 
7.~.::" w opruc. JUllko\\'skieJro: - urzędnik, dobrze obeznany z l>.ra- WOŚĆ otrzyman!a ~tnłej l?osady. 
la.aO J~',<,ha Helfeltz gra .. . ~o.')·- c>! warsztat0'!Va. magazynow'l Itp. Ofe.~ty .I:I,h zglo~7;en;a "o~ob,ste d,! 
ty): lu.OO od 1:!l:.Y t P. t.: .. )ohsl~ v posiadam pierwszorzędne rcfe- Adll!'t~cl~Ieg(, lo,'.alz)s~wa U Skład .. Audycia dla azkól": a) "'śrli l 

kolonialno - dl'ogel')'iny, narożnik 
rynek z odpowipdnim mieszka.
niem zaraz wydzierżawię. Zgło
szenia Fornalik Franciszek. Go
stYl1. Strzelecka n 37 214 

Rzeźnictwo 
w pełnym biegu natychmiast wy
rlzierżawię. przejęcie 1200.- z/ 
Zgłoszenia AgenCJa Kuriera Po
znańskiego. Krotoszyn n 37223 

Piekarnia 
cukiernia Poznaniu w dobrym 
punkcie tanio rIo wydzierżawie
nia od zaraz. Adres Orędownik, 
Poznali zd 60430 

Wydzierżawię 
34 buraczanych. 4 łąki, 10 lat, 
morgi cctn:1r. ohi~cie inwentarza 
3500,- Przybylski, Szamotuly. 
Dworcowa 1. n 37 243 

Młyna 
motor-wonnego 100 cent.. kilkll
dziesiat m6rg'. celem dzier7.awy. 
Dziclnica kraju obojętna . Ofert" 
Orędownik, l'oznali zll 60879 • 

250 
100. 72 5~ mórg wyrlzierżawimy 
natychmiast korzystnie. 0ddzi~1 
Handlowy. Poznajl, Stary Rynl'k 
n. zd 60 833 

Piekarnię 
w GniE'7.nir dnbrze prosperującą. 
dobry punkt handlowy okazyjnie 
Aprzerb. GawIakowa. Gniezno. 
Lecha 5. zd 61 2'J4 

Probostwo 
150 m6rg hw,}·m. martwym in
v,'E'nlarzem w Jarzl1bkowie do od
dzierżawienia od zaraz 135Q() zl 
Z .. do~zf'ni.a Roozak. J arz'lbknwo: 
pOW. Glllczno. n 36 445 

Wydzierżawię 
hąnownir: piwa. fabryke w6d 
mtnpra.lnyc_h .zaraz. Zgtoszenia 
AlrencJ:I h.urler Pozn .. Mosir.a. 

n 37255 

Wydzierżawię 

oieknych k.,iaiek: .. \\' 13dy·,I~ ". 
UeYll10n t" w ooracowan i u :\f a ... · 
Dulebiny. b) Muzyk (plyty). (Kn 
towice nannia a\1r1. le';): - 11.'\7 
sY!(Jlał CR:a:'/u: 12.03 konce," w wy 
konaniu ork iegl")' man,];)l tn:,"").y 
im. Mon:u·seki z \Yelno\\ ca : 12.40 
dziennik poludn'owy: 1~.50 \'v 
nam rlaie Powoseechnv Un'wpr",
tet Kore"DondencyiIlY": - 15.'101 
wiadomości Iro/;'ood"'~ze: - 15.15 
OrOJ::raD1Y lokalne: 16.15. Barwy 
rel'rionalne w na;;>zei mow ie" -
odczyt - Wy~1. • lfons SZl'per,,';' 
(z Poznania): 1630 .. Cy"an;e l\' 

mue,yce'· - koncert w wTk. Zf>
<loolu Xiny :'[ań"kiei· 17.00 .. C I. 
Pol~ka wn:OoSla do kultun": .. PJ
lak inicialorem ,,"ociolo-rii roś1.n· 
- odclGyt wl'~1. orof. Adam \\.)
dzicv.ko (7. Poznania): <7 .1: rcc:"i' 
",krzyocow, Jehndv ~ren\1h:n,1 -
(ol,ty): 17.50 .. La!> w z;m:p" -
oOl'rarlanka . WY~ł. F,· li ks D~n.!~1 
(u. Wilna): 18.00 oo~a.lanka aktJ 
alha: 18.10 w ia domo~ci soorto", " : 
18.20 proel'amy lokalne: - 1~ 20 
.. rrerwła~z('z ~ nie" f('Lpt.d ll 
prawno-~polcclGny Janwi,,; Z:p lf" i
c7.\·kówny (l',ódź nanaie aud. Il)k .. 
19.00 au,lycja etrzelpcka: - 19 .. ~0 
maIn ork:e.~tra P R. 7. II/lzin ' e'n 
)[a riana D~mar-~Iiku.,z~,,·,k :e IV 
( .. nie",): 20.45 nziennik w:pcenl"1\' 
20.55 oOJr3rlanka aktualna: 21.1111 
.. \YieczÓr fra<zpk" w on"n,'.)w,'~ n 
Homana Zl'ebowiclGa: 21.30 .Jilv.·f 
lIaa.;;: .. Dz'l'li i noc" - «u .t a 11:1 
~opran i ol'kie"tre kame"alna ,'o 
"'l'konaniu kamerulnrzo Zf'r'1l0'1l 
'nMrumenlalne!!o K,·ako""k'".!,) 
Towarzystwa ~fll7.\·cznl·zo 0.1 j 
kier. Frat;('i."kn !\:er\'ch l\' z IJ
tlzialem lIPlen:v Zbo:(i"k:ei-Itu'l.· 
kow,'kiei ("ooranI (v Krak .. " al 
PO!'eczelrólnE' eześci slli y' a) P.)
ranek. b) C:!>za poludn:~). c) W:~, 
cz6r. d) Goraca noc: 22.10 mu".', 
ka taneczna w wvkonsniu ma~l'\i 
orkieetry P. R. 

Toruń _ 13.00 .W"'zy.stkie.!o f'olonii A Illery'ka ,i."kiei'· "·Vl!'ł. nr. rencje, _ uczciwy pod każdym b.ezPlec7oe.n. Poznano AleJe M~r. 
00 trochu" (plyty)· lii liS koncJr Homan lhbow .. ki. nrof. U. J .: - wz/:lędcm _ braku znniomoi<ci clllkowsl<lcg_~. ,dg- 60 82,-~ 
r;:~~~~~~b'i;c~~',f5r~c%a~:tl~~w~~;: ~~~vk~u~;;;n~(';~a(Ji.~;S): 18.20 ~~~J~gi~li dzo~o"li~o~uadliini ~\Ó{~k~f- Ekspedientka 
n ia .;ot:rczniowel'ro na 'l(UinWacll"!' ,.'. wiek posadę wo~nego itp. Z branży piekarsko - cukiernicze; 
_ ooi. ',yl'1'r1. Zd7.i;;law Arcll\o- . L.6d,,;, - 12.0~ ,." IrtuOl1:1 fOite- pew~ościfl beda zadowo,leni. Zglo- z. pomoc>! prac domowych. kllu
wicz: 15.40 mr'oJ'e >. filmów _ ~,alllu .1 p;rzyolec (.ol~t:v 11: " ".:- S7.pllla Br7.cść nad BugIem, po~te CJą 10~.~ zl !.o; rzehnn. Oferty 
(DIn,): 16 Olt sh'll:rnka techniczna "za".,). LiSO ro.zma.'to~c,' m~, .Zl'~,.- restante 1107. zd 60701 OredO\\lllk. Po!:nań zd 608!!, , 
_ omówI Bo!eoslaw Belżecki: _ n~ ('olna, ~a !"Iytnl. 14"'1 10Jek;" 
18.20 pOl!'arJanka aktualna: -18:1Cl wlallol}'o;;;c. '!!t'lrlowe: 1~.4? ... \~, Inteligentna Do 
o:n-<"nki h:<ozoaol"Kie i wlookie - tualno.~~1 : 10.00 .0 W.sZY6t"jTn 00 I t 18 ." k o ad składn Spożywczcgo wojsk. p&-
(olyty): 1840 oo<!a<1anka .. W."iZ,i- trof:bku : 16.00 maeury (olyty): - ·~t re~i; pr~:~ncJldo~gw~'P dfe!. szukuję wspólnika (czki) z go
sey na pomoc zimowa bezrouot- 16 .. ~0 fraementl· eesp~lowe zn J- i eo d' ~ 'k c~ 'd' 61156 tówką zl 1000,- Ofcrty Or4l" 
nl'ln": 18.45 orOl!'ram na iUlro. nych oper (olyty 7. "n r 'zawy): y re 0\\1lI . oznan z dowlllk. PoznaJI zd 61040 

Katowice - 11.110 audycja n'a 
mlo!lz:('<źy :'/zkól lirerlnich' "U Ka
ru:mów w Trokach": 13.05 ko'l
~01't źrcze(,: 13.20 olyta ZA ol:I"!': 
1:158 wiadomości giE'lrlo\\'e; 15.15 
kOllccl't reklnmow\': n.lIli .. życ·e 
kulturnlnp ś l a~ka": 15.40 muz,ka 
lekka (plny)' 18,20 . " 'rcbow3n'e 
f'ercu.ne w;;ró r1 kobiet <pracui'l
~\'rh" - pogadanka Wy!!:!. JAn'n3 
.Jl'll'n:e,wkn: - 18.30 Wiedeń -
mln05to mne:rki (olyty) 

18.20 rOozmo'''a z ra,lIo",'urhacl';"
mi P. t ... Coraz poważniei": 1830 
:\Ioniu6zko - F"agmentr IG opery 
.. lIa~ka" (o·ytyl. 

, ,rRÓ?ON.UJE~Y ',' 
: ,. LAl\:fPO\VICZOM ~: 

na poniedzialek: 
19.00 Buda\lcszt. :\l uzJ'ira Cy

!!311;.ka. Mediołau. ~Iu z)'ka 'O~ 
rywko\\'a 19.05 Radio Romoni ... 
Koncert orle 19.15 Lllksembur~. 

Fryzjerka Ucznia 
~amodzielna trwala wodna. tel~~- z utrzymaniNll przYJmie ZlIras. 
kowa 60Zuka posady za ras>; na pr J- 'l'eodor Prllsili,ki. zakłnd fryzjer, 
winc.ie. Z",łoozenia Kroto;ozyn. p./- ski. Pniewy. \V:l\\'l'zyńca 5. 
"te Re.:łtante 1.914. ed G13nO zd (iO 703 

Przedstawiciel Panienka 
intelil!:enma. znaj~ca r06J)Odił ~_ ~ bran7.Y rowero\\·e.i pot-nebny. ~ 
.stwo domowe. lli-sanie ma<SZVll le ZglQ<'>zooia z oorlaniem wllrunJc~'" 
5euka pooad:v. naichetniei &klsj'l do adm:n i"t racii Orerlownika. Po-
o!ekal'6kie!!o. Oferty Oredownilt z::.,n::.,a::.,I::.,I...:.:,n....:3:.:7....:2:..l:.::9 ________ _ 
Pozn~j\ v.d Gl 299 

Krak6w - 14.00 lob'ne W i3- Koncert żl·cz~ń. 19.30 Kowno. - ..... 
rlomo:<c: !!lppc.tl3rcze· 14.05 ",oUie "Ukochana" ont Do-sta la. .nrawcowa 

Dobrego 
czeladnika kraw:eck,e'?o na \łut. 
sIGtuki. enaincelro "r1rabian.e kr.r 
iu nowocz~ne!!o. ol"zTimie Jezio:"'f 
ny. m:.strz kra\\'!erki \Vronki. 

z tOlYnrzv,'zen:em orkie;;tr:v (oly- 20.00 \Vil'dl'll. Koncert -OZry",- poszukuje posady. znająca praCi: 
o'): 1;;.1:> koncert rek la mowy: - kow)'. 20.10 Budo"l'szt. KOIlce.·, \\ ykwi)ltną. albo do dziecka 
1~.30 o;(l.~enk; (ph·ty): 1;;.55 au'!,- cork f il harmon!pznej pon dn. E z szycle:n. Oferty Kurier Pozn. zrJ Gt 203 
!'!Il d:~ dz~ecl: .. Sztubaki z na'] Dohnan)':e>.'o. Lip;;k. Koncfort wi~- ng 37256'7 
ld'ru· . dr. Raroar .. Sql'"E'W .~zorll)'. Sztokholm. \\'l'<l teo b~r- .. 
,k.e.L ła"7.np ,,~ ~kl'fl}nka d:q Illi~k ' pi orko f'llIartllon:p". lei no l .. Ogrodowczyka 
d,,:e~1 ". nnr. \\ nndy .Ta~rrze"- dn. J'J. ,TOCltlllll'l. 20.30 Lonlb'lJ ... 27, WOLNE MIEJSCA T. oraktv'kll orzv "uie MaJetnoo84 
;;k:eJ: loS 20 uuelv oo"erowe (plyty!. Rc/!. 1: ('c'I:t1 '<o!e"'aczy A~. Ki·nn·· Bed.zitowo. P. Jno"'roclaw. 

1,6(li _ 13.00 melodl'e ~IOW I' ", 1',- sa 20.40 l\Ipdiolan. K0r1ce.r ' .;nllr. PrzYJ·mę IGn liI2!)(j < , r " pod dyr. Ua",liano Rznu. He~. . 
.<k!' (p;.nn za nIna): 14.57 ló lz- ,.,kt·ZYIH·O,,,V Arr"!!:O P"lI :('("a _ kilku ('!lłopcOw .samotny<;h .do Wy- R d ' 
Ide Wl3dOIllO,':;ci l!'ielr1owe: - 10.H 2(1,,)5 Sotlens. Kon('pr' tnll~vk' Jl~~hnllla, kOlllk_ów rlzl!,Cli:Crch. . ozsprze a)ący 
konccl't l'eklan"",')': - 15.40 .. O w'Spóleze-'nei SZlllt.l!ori. W ielko \\ ladomosć Lót!z, LagICWIllCka\Orgalllzator.zy zbytu I,ltrzymaJ, 
':"'omn"n pl'a rlz:::ulku eleklrYc~- konc('l't r()znwl-owv 100. m. 6. n 37018 towar kom,lsowo w~z<:dzle na roz-
neozo rondelka" - oogallnnka .I!a 21 00 Pra~a. 'P:a·'.i;;la Ca-') B' l' t powszechl,llCnH'. d~bt'Ov zaroObek: 
,l<z'eci - wyglo."; Hanna O'ŻoJrO\'l- Zpcch . I\' kOtlI'HC'l' '"mf . Wietlerl, lura lS. a. . lnfor~acJP zna_czel~._ '} .ferty rę 
ska: 15.50 płny dla dz:ec:: 16.95 T"Mc: koncert "'Ylnf. o,)d. hr. O . pro~:ar1zacy samollzlelllle kSHlgo- tlowlllk. Poznali n u, _6!! 
IIkł E:!!:ern: Fantn.ia \\"tichorln i ł Kabastn. Bc:omllcnsler. Konce'" wo~c potrzeh~y. 9Ie,rly z pocla
(płny); 18.20 to .samo. a jedn~l,: BYIn!. ~olonia. KOCleert ."I:"tó". IIlc'!'-. wal'unl~ow (zYClOrYt!) Orę- Biuralistę 
co inne!!o 21.3lI LIlie _ Kon~prt ':vmf. _ do\\ mk. Lódz P2d ,.L-K • 

"'torek. %6 stycznia. 21.45 Radio Paris. La coupe ell- n 3/014 
'Vtorek. 26 sty. cznia. ch t c" k I' p. 

hiurlllistkę stala posada. p<)ty~ 
ka 300.- ,llrzyjmiemy. Oferty 
Orędownik. Poznali zd 1i11G5 

6.30 audycja lJloranna: _ 11.10 an c 'om!'l lot)opraerne~ J. Potrzebna 
audycja dla >SIZkó! (dla dziE'cl mlo 1_ 'Varszawa 12 03 wirtuOo~' .22.00 Mediolan. Wvb6r meloi' l . fM!pp ia nu i ",krzv"Jipn (nłyty): _ p:Oo"enck 7.( olna. 8amodzlelna praczka do 
pzych): a) .. Oi śmial e :e ch!," .,. 12.00-13.00 .krz\.'nk" roln;('za'. _ 24.00 Frankfurt. K ,:,r.cerl 8l'1nf c!lclIli!?7.nego i bielizny. L6rlŹ. J,a-
śmia~" - obrazek Ew, Zarcmb'- - " utw. Beethovena. Dworzaka j·R,. - ~ne\\'lllcka 26, pralnia. n 37021 
nY. b) .Koledy" _ w wyk. chÓ"'1 U.15 mala orko P. R: lfo.OO .. St.r 
warooawRkiei IS.Zkoly oo",szecltn'; lica i jei spr""'r": !ll10 .. Ż)'~·e Irera. Prac" 

3 1157 ł 1, '0 kultllrain~ .. tolic."": 16.30 fra"- t k ... nr. : . <sygna czatS\l: - ~ ~ - na 'IV ore : ~tała dochodową. niczalE'7.na znaj-

Pomocnik 
fnzi"r"d:i iez,kiem ool::>kim. nie
m;eck:m. nzie'ny ondulator (wo'!· 
nr) natychmi a<;t rootr.zehn:r 
Ag'entnra OredownJka. LMz!1{). 
Kuas:a 17. n ar, 5n 

w KrotoslGynie rrn'ku sklad. Jla
oa.iary ple na kairla bran>Że. Z~lv
B7,pnia a'1encia Kuriera Poznnń
t'>kie~o. Kroto.::zvn. n 37 270 dziennik noludniowv: 15.00 w::J- mcnty ~p<nl)lo\\'e IOnnnrch Oller - 15.00 Pra/!a. Konce.rt oooular- dą inlC'ligentni bezrohotni w ca-

Pani 70 
domo.~ci l!'o·podal"cze: 16.15 ."krevn- (pln,): 23.00 mU.7.r kR tnnpcv.nll z n:r. łi'J Polsce. Zg!o~zenin. rlo Orn-
k P K O 17 00 D · kaw'arni .. Cllfc-Club" w '\'al""z~- O d 'k L J P v -a . . .: . .. nt 0"- wie. 16.0 Koenil!s.... Kon{)ert no,) OWlll ~a. ór 7.. iotrkowska 91. 

mÓrg oieorw&ui klasy. <lrom.nle:- wru:ednie 'Ila(i..;twa Kn",al,~k;ch" 17.00 'Vr~law. Koncert po~ pod .. l::lzkółka". n 37 03(; ~amotnn. samodzielna. mo,!!.'aC8 z~-
nvmi in"'pntarzami 3.000.- 100 - oowie-ść m6wiona: 17.15 .. Gr~.i~ Lw6w _ 12.03 !elrenda mnzvcz- 17.30 Budapesz' Koncert ork ::-. • ~tąpić wla~eiciela potrzebna do 
m6rg 6.000.- Rozwanow!!·ki. Prz~- dlGwonr Kopenha.!iri ..... - alJdvc.iH na (J/'ny): 12.50 .. P rZPIllv .... 1 ch'- 17 AO "~' O I 'R f F' . Agentow interesu. \\'nnagana kaucia do 
c1aw poczta Pamiatkowo mUZYCT-na w ukladzie Stan i. /a\\" - .. .• IC( ('n. ec. ort. :scher1. -00 I Of t d d 61?')() 

. T-n 61264' Rova (z Poennr.ia): 17.50 .. Grzec~- łll;1Il i C7.Y" - odcZ)'t: 14.30 konce:-t 1800 I{rólewiec Koncert nr!;. do I!!Przcd;;w~nia nal'zęd~i rolni- J .- Z. er y po z -

... ~ii=--~'-~:::~N~~A~U~~K~A~:::::: .. , ..... gf:~~'. -;y~~~r!~~l~r:;efFr~;kfi:~t:~ ·~~r:~j~ł~~.!·~~~J~:~~~;,~~~i'·i~:~f:r~ t~~~~l!l~~ko.Dp~o2.~rII{ono~.;rty::: ~7~.~.h ł~,i~:r~~S{~JgzkaU~: .. Żni- Oredownik. ;:~:y 

.~, 18.00 'Polrada.nlUl aktual.na.: 18.10 15.50 alld"da r'ln dlZ:eci: o'POw·l,- lI,tuw. _______________ zaraz pen~ja 100 zlożenle got6w-
.. Sno,~t w mla.~t3ch I mla"rr ,·,::- dnnie Hcnryka Rll.'k iPlro ot. .. N~- ~9 00 Hamburg. Plyty. Mona- Mł kowe. zabezpieczpnie, warunek 

"Buchalteryjne 
Współczesne \Vyk!any". 'iVarsza
wa. Nowogrodzka 48, gwarantu
ja wielodziedzinow~ samodziel
ność - natychmiastowy warsztat 
pracy! Zamiejscowym korespon
dencyjnie. T 20 106 

~ol'ra~a~~? akTtualna: 19.00, .:p.j'~- 16.30 c.hwih Franciszka Schl;b~.- 19.30. ~udapeszt. 'l'urandot op. kawale~. obe~nany z motorllmi Oferty Orędownik. Poznań 
kuch - POl':. (ze Lwowa): 1800

1 

ro": 16.00 .. \\' Ili~zlJanii" (olyt,): clIlIIm. Kwartet Lpnczew·'kiel!:v. ynarz nip hankowe. podać wysokoŚĆ. 
kutll.lm.~ ... Na.st maturzvscl - ta (plyo'): 1820 muzl'ka lekka 1. Puccl·n;el'ro. ropn.yml ~~trzebny zaraz. Zglo- zd 607Hi 
dyekusl.e )lrzeprowad·~a: Jąn K'I- olyt: 18.35 "Pośm'~rlny triulnf 20.00 'Viedetl:r.r . dń k _ ~~!,nla OSoIJIst,e. Mlyn motorowy. 
r:,zawa l Mlc.ha~ _Le.~n~ewskl: ,19.~0 Sienk:ewicza" (na ma.l'l!'ine-9i~ re: Ryga. M. ope.r~",a: Rit:łOI!~6~: UJRZrl. per GrodZisk. n 37234 . Potrzebna . 
k!lncert rO.?.1 Y." kowv w Wyhfld- neo~an"u monulDE'ntalneJ pOWleś~ \V a~kiria OP Wa"nera 2010 P kt k t wsp6Imcz];;a starsza bezdZIetna. 
n!u ma~e.l ot:~IE'>"try _P. R. z UollG'd - op:ckieil - ."zk'e !i:er~rk:: 2~.OO IIam I)u r/! ... La fi~'ta l!'{Hrd''';'E'"d'' .ra y an . mały kapitał. l\aJ!del ryn~owo-

I[ 23 R'7>ZIf:AITE _~ le.m 601l-.t6"" W.OO 'ko!,ce,rt &Y111 r1- 1l111,;,ka tanPN,-na" ka ,,,ia rni .. Ca- OlI. )o!o.zarta. 20.25 Radio Roma- leŚnr potrzebnf. za ll trzymame I hurtowny. Malzellslwo .mewy' 
Illc'~,ny s>; Domu Katohck lel!'o .. R~- fe-C lu b" (z '''at-.,ea",J'l. nia. Koncert 'mf n' p l ( placl, Z~lo~zellla Icślllezy Kret-,kluczonr. O~!'l'ty Orędowmk, Po-

Lekcje 
na.inowszych artystycznych szy
ne!kowania na drutach i filet . 
L6dt. Nawrot 9. m. L 

n 37022 

Bacznoś~ 
Wykonywam g'arnitury 45.- zł. 
dobrf'mi dodatknmi. robota pierw
szorzędna. LÓllź. Napiórkowskie
/lO 5, front II p. m. 15. KamiJ\
ski. n 37019 

Trwała 
ondulacia parowa gwarantowana 
nil 6 miesii)<'y 4.- zł. L6dt. 6-go 
Sierpnia 7. ft'yzier "Czesław". 

n 37 000 

~a . Wykonawcy: Orko 6),111fo- Pro"'l' S{!hum';:~n 'B HJi e~ (J i" ków. p. l!:erk6w. zd 60 101 znali zd 5!!7,,6 
,11lC.zna p;r;,.d drr,. Grze~orza Fite)- Toruń - 12.03 w&9oła mu,zycz- k·o~;ki). 20.55 Bj.no~a _m'kon~:r 
bE'rll:a. S.~urd _'~6cher (slIkpnfon . ka (plyty): 12.50 Domoreka .l!:3Z~~- 5J'mf IG S·II· b 
Koncert oooprzedzi 'Pozadanka ka rolnicza' 13.00 .. 'Yszy.stk:e.ro . - z urr:a. 
prof. Karola Stromenll:er~: 22.10 DO trochu" (polny): 1535 .. życip. 21 ~O Rzym. ..Rigoletto" ()PI). 

.. Poeta mitów i ek.staey" (TadE'u.z kulturalne Pomorza": 15.40 tań~e Verulego. Londyn R. - Rec. or
Miciński) - "'1Zkic lIteracki: 22.n " nl'v.e ,l kilku ",ie-ków (płyty): _ .!:,!InowJ'. 21.0~ Monte Ceneri. -
muzl'ka tanpcozna z kawiarni .. C·l 16.00 .. Fil"maci 1J0mol''''cy'' _ fe- I'\.oclcert. 21.h Ryga. - Konce,'t 
fe-Club" w 'Yanszawie lieton: 16.30 nookola Eur'ooy ('p!y_ ",luz. B-dur B eelhovena. 21.30 '-

. ty): 18.20 Pa.rna'~ mu.zJ·czny. V. PariO! P'l"l'. Koncert ",ymf. dYr. 
a udn:ia ('lYh·ty). Inge!brecht. 21.45 Radio Parl,. 

I 
. Featlwal Offenbacha. 

. d" • Katowice - U.(l3 .. 'VirtuoL: 22.00 Hi/versum II PI'I't:v 2210 
Ponlc zlalek. 2E 8tYCZIllR. fOI·te<oianu i pkl-zroiec" (lllrty l· Budapeszt PI t "' ..... '1~ K' _ 

W ) 12·" O l'k' • y y an" """' o o 

... ' '. KRA Qwt ·, . 
Warszawa _ 15.15 koncert roz- .~.':Vl.Z:l wy: ."".. ~ro r ni , Ś,J- penhoJ!o. Koneert nonu!!. Oslo. -

I'l'wkowy (z plyt): 15,55 .. WtSII::v- ski ... J;'rzel'rlad no W OtS,?1 w !fw.e- KwarLet Dre:bdeti.ski. LnkBembuTI! 
"tkiego 00 trochu" - au,hcia d!a Cle ro.śl1n olrl'onowyc? - POI!<- .. A~i.~,i Galatea" 'nastoralka Lu!:!' 
nzieci: 18.20 konc'ert reklamowy: dank3: 13.00 koncert zyczeń: n.15 22.35 Wroclaw. Mu.zyka ta'neC!ln, 
18.45 pronarn na iutro: 23.00 mJ- m."zYka ~n.ne~IOna (ol,!y>'; 13.58 2310 Brllksela flam :Marra 
z)'ka taneczna 7 plyt. wladolllosc: l!'tełrlowe: la .30 .e h w,l- I~""'~rth -p: I t · .... ;0 B ka spoleCl!na ' 10.40 lekCJa Je.zyka"' s ,ewa IG P.Y ., ..... - 11-

Humor • zagranlczD,y 

Ondulacja 
trwała 5.- z,/ aparatami: elek
trycznym powietrznym i paro
wym. Łiirlt Nawrot M a .J6zef 
Podleśny. n 36 384 

Lwów - 14.30 koncert życr.d: 
15.15 koncert reklamowy; - 15 tłII 
Iwowakie wiadomości bieżace: ~ 
15.35 francu~ka 'lli06enka (pl:vt,·): 
15.55 pOl'radanka ,'ooleczna: 1600 

pol",klego: 15.55 niooenki wł()"k:e dupeszt. Uuzyla cl'l'rallska. 
j hiSllpaii"kie (plyty): 16)10 o .. z.t- 24.00 Sztutl!art i Frankfurt. -
rei godzinie (plvty): 18.20 "krEY'1- Konccrt muz,ylki klaavcznei (Ga
ka oJ::'ólna: 18.30 .. Emil!'.rant" - hrielli. Haydn. Beelhoven). %4.15 

Delikatne określenie, 
--:. Co, zaręczyłeś się? Gratuluję. Czy 

Czy Jeót bogata? Czy jest młoda? 
ona jest piękna? 

nowela. Droitwich. )ol. tllnecflna. (a) 

No wieóz. ona jest pięknie bega ta, 
znacznie wcześniej nit ja. 

a młoda była jui 
(x) . 

ORĘDOWNIK Centrala: Poznań, św. Marcin 70. P.K. O. Poznań 200149 
WYCHODZI CODZll!:NNIE Z DAT4 Telefony centrali: 40-72, 14-76, 33-07, 44-61, 35-24, 35-25 

.NA DZIEŃ NASTĘPNY .. W niedziele, święta i p~tnym wieczorem: 35-2'. 40-72 
tteda.ktOtJ' odpowiedzialny ~d ... MJ TreUa s POSlIDlL - Z. w8Z7stkle wt.ado!lfoSol I ~oly • m. ~ odpOw1&da Leon Trella. Udl, Plotrkowaea 111 - Z t nI ł . 
Anto.ni LeoIIn;ewi~ ! POmIa.n.:a. H.ekopi86w niezam6wionych redakcja me swra.eL • • Gr osu. reklamy OOp.).nada 

Przedpłata: mi~~ie (7 WTdal\ ty",",,~wo), • odblore.m w Ilgeontu.rach 2 Sil rJ. Za 00- Otrłoszenia I r .. l.lamy·. ~(lańC·u~t~ ... to~~a.o;!".j. 11 Jfros,..... na .... _-'.- • 'am~ej "r-7 
no<s'LE'nle do domu odpowledllla dopłata,. Na oOczla.ch i u l.ilłtol«'S>z6w mietli~cz- O "a II ~.. n7U.. -, ..... "", ... rI V~ ... -

-. nie ~.34 .zł. kwa.rtalnie 7.-. Poozta Pl"Lyjmuje za1ll6w·eon.:a lylko na fi wy,lań ' 8tronie Z- . j flO cnnego 30 ~". na strome 4·teJ 50 gr .. na 
tygodniOWO (bez pO'lllec!Zla,J,kowego). - Pod opaska w. :'>Is(!e_ 3.- zł mi~,~(lznie (6 wydall od jedllO!amowego milimet.r'!>. O&'lo,nenr~·.k()O}~f'k:ona .tron:e wlad()mo~cl lokll.lnyc~ 100 gr. 
t)·gorlnloowo). - Zam6WlEml8 pocztowe n81~y l.' "knteozlll~(! rlo 2~ kflżo!ego 1l1 !0P5 :ąra w ul"~lach nadwY~ki. llrobne og!Otlzema n!jwytej Hill at6w. ':.a~~r",'r5z ~a:rt;k;~;~hm(~kJ~~a .. n;~~ 
~oczt(w.YCh, u Illl-towycb lub wprost 11' ce.n.trllh OrędowJlilka, POtlllIIlI1. §W • .\.1a.l·c:.n 70, P. K. O. u.to~~?:,o nafl6wk~we U !ff .. htrl~ dalsze loIowo 10 ~r~zy. Za r6tn:ce lD:el!>;y r.e."awnm 
.00 149. . ~lrfc!zen:.a~! ~a~~~6ry.pOw.ta1. w.ltut~ matryoowanla. 'i\ydawnictwo nie odPl>wiaJa. 

Nakład I OZCIO~k.I: ~ka.mla P<uka SpOtka AiCYina, Pozna.1\, jw. Ma.rcIn 10. 
\II ruie YTPa<Jk6w .• ~wan,.dl et, ~ ~k6d ,.. "uładM&. .tralk6w itJl .. WJ;d--u.ctwo nie odPQwia,da sa dostueu . 

d08tarclVlnycn n11m.r6 ... lob od!'Zkt)(jowaTlliL ~ P-a. • 'a~inoł ... maj. i*-awa ifom~janf .. - ił, 111 .. I 



Sensacyjna powieść współczesna - Napisał specjalnie dla "Orędownika" Ant.gpl Hram 
69) niem tych wszystkich cech charakteru wiŚć. Cóż więc byłO bezpośrednim po- wielokrotnie podkreślał, hołduje uczci-

Sprawiało mu to niewypowiedziane oskarżonego. Bezpretensjonalny, zaw- wodem zbrodni?.. Odpowiedź jest wości, co nie pozwala mu zdradzić 
katusze. O, jak wiele oddałby za to, sze pogodny, możnaby nawet powie- krótka: podła. nieludzka nienawiść. swojego alibi? .. Gdzie oskarżony był 
aby móc w tei chwili zamienić rolę z dzieć, płytki i rozbraiająco naiwny w Zazdrość, to niskie uczucie. które tra- tej nocy i co robił w tei chwili, kieay 
adwokatem Dobieckim. Były to jednak stosunkach z ludźmi. Szczerość i ła- filo na podatny grunt egoizmu i wy- zdradziecka kula przecięła kres życia 
tylko naiwne, nieziszczalne mrzonki, godność, oto dwie zasadnicze cechy je- bujałej arpbicji. I dlatego w tych oko- jednego z jego przyjaciół? Dlaczego 
a przed nim stała naga, okrutna rze- go charakteru, które zjednywały mu licznościach czyn oskarżonego nabie- milczy, skoro mógłby oczyścić siebie z 
czywistość. wokół sympatię. Grzywak był mło- ra specjalnej wymowy. Czyn niski, zarzutów i nam dopomóc do wykrycia 

- \Vysoki Sądzie - zaczął nie- dzieńcem o nastawieniu wybitnie przemyślany i nieludzki, i stąd nie prawdziwego mordercy, mszczs,c przez 
pewnym zrazu głosem. - Przypadła optymistycznym. Nie miał żadnych mogę dopatrzyć się najmniej szych 0- to krzywdę przyjaciela. Oskarżony 
mi w udziale niewdzięczna rola oskar- ambicyj, zadowalajs,c się tym. co zdo- koliczności łagodz~cych. swoją bezczelność, swój cynizm i upór: 
życiela publicznego, w sprawie, która był i zdobywał dzięki sprytowi i rzut- Ale przejdźmy teraz do sprawy za- posuwa do tego stopnia, że nie usiłuje 
opanowała dziś wszystkie niemal u- kiej przedsiębiorczości. Nie szkodził sadniczej. a mianowicie do udowod- nawet tłumaczyć się zapomnieniem, 
mysły, stwarzając niebezpieczną dla nikomu, nie miał do nikogo żadnych nienia samego przestępstwa. którego czy innymi względami, lecz wręcz od
sprawiedliwego wyroku atmosferę. uprzedzeń i nawzajem pragnął tylko oskarżony się wypiera. Tak: niewąt- mawia odpowiedzi na to pytanie. Nie 
Objaw ten znany jest nam dostatecz- szczerości. Był towarzyski, uczciwy 1 pliwie jest to jedyna droga, jaką Bur- mógł przecież w tym czasie popełniać 
nie z wielu pOdobnych. tak zwanych dobroduszny. ski mógł obrać. skoro wie. że nie przy- większego nad zarzucane .mu przestęp
poszlakowych procesów i może on I jeŚli teraz myślę o tych dwóch łapano go na gorącym uczynku zbrod- stwa, aby nie zechciał mniejszą. odpo.; 
stać się w ręku obrony rzekomym ar- ludziach, przyjacielach; o tamtym, ni. Na szczęście mamy zbyt wiele ja- wiedzialrtością ratować się przed więk
gumentem przeciwko oskarżeniu. Dla- zamordowanym nieludzko i podstęp- snych, przekonywuj~cych do\vodów, szą. Ten fakt nie tylkO potwierdza o
tego chciałbym tutaj wyjaśnić na nie, i o tym, który z dobrze udanym aby tego rodzaju przestępstwo miało skarżenie. ale jednocześnie naświetla 
wstępie, że jeśli i ten czynnik mamy spokojem oczekuje wyroku, dostrze- ujść bezkarnie. Mamy świadków i dO-' w odpowiedni sposób właściwa .sylwet
brać pod uwagę, to i w tym wypadku gam, jak świetnie mogli się uzupełniać wody rzeczowe. 1eden ze świadków, kę tego człowieka. UzmysławIa nam 
nie bez znaczenia jest ów zdrowy, nawzajem. Mogli, ale ... ale Burskie- który niedawno zeznawał. rozpoznał jego wygórowane ambicje. bezczelność 
podświadomy wprost instynkt przewa- mu brak było tych naj prostszych ele- w oskarżonym tego człowieka, który i niesłabnący tupet. 
żaj ącej większości zdrowo i uczciwie mentów uczuciowych: szczerości i u
mYŚlącego społeczeństwa, które zwar- czciwego stosunku do przyjaciela. U
~ ławą staje po stronie oskarżenia. To czciwości, jaką prawy człowiek kieru
jednak nie jest ważne i nie może mieć je się w życiu zawsze i w stosunku do 
żadnego wpływu na przebieg samego wszystkich. A przecież oskarżony u
procesu i jego epilog, jakim będzie, w chodził powszechnie. bo chciał ucho
co ani chwili nie wątpię, wyrok ska- dzić, za człowieka nieposzlakowanego. 
zujacy. A kiedy zaistniały tego rodzaju oko-

Kto zna mękę bezsenności 
ten wie. te częsłlo pozbawiają nas snu ZlJlęCZo-\ maga.ni~ jd: Jl.erw'ic~ serca. b61e r slliWll'OtT 
ne i wyczerpane nel·WY. ZiO'la magistra \Vol- gl.()wy, uc.zu,cje niepo.kO'iu {)l"3iZ ~prowadz8ią 
skiegO' ze znak. ochro "Pa.siverosa".zawiera· krzepią{:y. naturalny sen. nie pow'(}dując przy
jące Passiflorę (Kwiat Męki Pańskiej) . rOŚli-

I
21WYCZaieal.iia. Wytwórnia: Magister Wolski, 

nę Q własnościach u&pa,kaiających koią wzbu- 'Varszawa. Złota 14. 
rwne i zmęczone nerwy, lagodzą icl1 niedo- li. 36585 

Postawmy sobie teraz pytanie: Ko- liczności. 2;e należało otwarcie rozło
go i za co mamy sa.dzić? .. Odpowiedź żyć karty przed przyjacielem i wy- na kilka godzin przed dokonaniem 
pozornie wydaje się łatwa, a jednak znać mu prawdę, właśnie owa wybu- zbrodni kreci! się dokoła willi Grzy
przy głębszym zastanowieniu się na- jała ambicja i zarozumiałość, ów waka. Drugi widział go, jak bezpośred
potkamy na wielkie trudności. Dla zgubny egoizm nie pozwalał mu na nio po huku wystrzału w ogródku 
szerokiego ogółu, oskarżony jest inży- takie postawienie sprawy. 'Vybrał dro- przed will~, uciekał w Iderunku dwor
nierem Stanisławem Burskim. a prze- gę łatwiejszą. od zwykłei uczciwości; ca. Żaden ze świadków nie zawahał 
stęp E.twem - zbrodnia morderstwa. drogę podstępu i perfidii. się ani chwili, a nie mamy powodów 
popełniona na osobie drugiego młode- Zarewicz przerwał potok wymowy nie wierzyć tym ludziom. którzy, nie 
go człowieka, przemysłowca, Stefana i zwiIżywsz~ usta woda, ciągnął dalej: znając wcale Burskiego, nie mieli w 
Grzywaka. Tak, ·to prawda. Postaraj- - Oskarzony poznał w domu Grzy- tym żadnego interesu. Zreszta i pies 
my się jednak przed tym, zanim przej- waka kobietę. Kobietę młoda. i piękną pOlicyjny zaprowadził organa śledcze 
dziemy do dowodów rzeczowych, na- i nikogo' z nas nie może zdziwić, że na dwoI:zec, a przecież nikt z nas nie 
kreślić sylwetki tych dwóch ludzi i zapałał ku niej afektem. choć Wie-\ posądza tego poczciwego wilczura o 
tło, na którym wylęgła się zbrodnia. dział. że iest ona w bardzo blisktch zawiść w stosunku do oskarżonego. 

Oskarżony, to człowiek inteligent- stosunkach z gospodarzem domu. Nie .. . .. 
ny, wykształcony, należacy do lepszej, zdziwi nas i to, że majs,c sam narze- . G?Yby ]ednakze panOWIe sedzlOV\?e 
że się tak wyrażę, części społeczeń- czoną, zaprzątnął sobie myŚli tę. dru- ~leh. tak dalece, skrupulatn,e sumle
stwa. To człowiek o wielkich aspira- gą kobiet~. Sercu bowiem nie można ma, ~e poddaw.ahby w w~tp:l':OŚć ,ze
cjach, szerokim światopoglą,dzie, a za- rozkazywać, w którl;ł. stronę ma ski e- znal11a tyC? vłlarog?dnych s~vJadkow, 
tern, jakby się należało spodziewać, o rować uczucia. :Mamy jednak prawo to p.ozo:,tale zasadl11~~v dowod w po
skrystalizowanych, dojrzałYCh poglą.- wymagać od inteligentnego człowieka sta~l tej .oto fotogr~fll. ~e była ona, ': 
dach na życie i wszelkie jego przeja- uczciwości. zwłaszcza w odniesieniu pO~lad~~lU 0rzywa~a, ~I~ uleza to JUZ 
wy. Jego stosunek do wszelkich, inte- do swoich najbliższych. A czy o:;:]{arżo- na,~mll1eJszeJ w:;ttp!lwo~Cl. Zres~tą p~
resujących go spraw i zagadnień, po- ny tak postąpił? .. Czy wyjawił przy- tw:erdza to sam. o skar~ony. ktory Wl
zbawiony był zawsze, jak to wynika z jacielowi naj skrytsze swoje pragnienia dZIał tę foto~rafIę na. b!urlm za~10rdo
zeznań świadków, wszelkiej powierz- i zamiary? .. Nie. W swojej perfidnej wan~go .. Nw chcę .luz .wspommać .? 
chowności. Oska.rżony wnikał głęboko grze był nadal dla niego słodkim, u- wYPlsa~e.l na OdWr?CIe dedyk~cJl. 
w treść życia, mniej uwagi poświęca- przejmym, nie okazujl),c mu najmniej- S~ąd wIęf ten pr:-.edmlO\ znalazł SIę. w 
jąc formie. Był przy tym zamkniętym szej niechęci. A takim był po to, aby mIeszkann~ oskar ~onego . . .. C.Zy moz.e
w sobie, dumnym i upartym, zdążają- tym łatwiej, tym bezpieczniej knuć za my d~ć WIarę .nal'vnemu .twlerdze!llU 
cym do raz Obranego <:elu z niezłom- jego plecami zdradę. A czy zamordo- oskarzoneg?, ze fotografIę przymósł 
nym uporem. Był to charakter silny wanie Grzywaka miało w czymkol- m,: posłan.lec? I na .to się mo~ę zgo
i mógł wiele dobrego uczynić dla spo- . wiek poprawić .iego dotychczasowe po. dZIĆ. ~Ie me~h oskarzonv ws~aze teg~ 
łeczeństwa, gdyby nie te właśnie wy- łożenie? .. Nie. Krynicka. go nie ko- człOWIeka, meą1 go od~zuka I postaWI 
bujałe ambicje i drzemiący gdzieś w chała i nie dawała mu naimniejszych ~rz~d s~d~m lako śWI~dka. Zres~tą, 
głębi, na. dnie serca, pod politurą po- 'nadziei kochają.c tylko tamtego. Jeś!l go me zna, to czyz ten człOWIek 
prawnych form, wybujały egoizm. Morder~two mogło tylko jeszcze bar- nie zgłosiłbY się tutai sam. wiedząc, że 

A kim był zamordowany? To czlo- I dziej oddalić Burskiego od tej kobiety może wybawić od kary niewinnego 
wiek, będący niejako przeciwstawie- i zrodzić w jej sercu wieczna niena- człowieka? Przecież o tym wszystkim 

prasa rozpisuie się szeroko ... A jed
nak ani świadek sam się nie zgłosił, 
ani nie wskazał go oskarżony. Bo nie 
mógł go wskazać, skoro fotografię za
brał sam z biurka Grzywaka, po jego 
zamordowaniu. Dlaczego wreszcie nie 
wyjawU swego alibi! Skoro. jak to 
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S1.pak na smutny los swój czeka 
\Y dali wi d zi już cz io wi cl\a. 

DiRbel albo inne czasy. 
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Zbrodnia morderstwa. choć zawsze 
jest czymś nieludzkim i potwornym, 
nie zawsze jest równa iedna drugiej. 
Można człowieka zamordować w afek
cie, można zrobić to w przystępie roz
paczy, czy broniąc się przed przyłapa,
niem na gorącym uczynku innego 
przestępstwa, jak naprzyklad kradzie
ży. Są wreszcie zbrodnie. wyrosłe na 
podłożu , niesnasek rOdzinnych, ezy 
materialnych kłopotów. W każdym 
z wymienionych wypadków sąd szu
ka okoliczności łagodzących, zwła
szcza, jeżeli zbrodniarz okazuje skru
chę i żałuje popełnionego czynu. Waz.. 
nym jest i ten moment, że w takich 
wypadkach mamy najczęściej do czy
nienia z ludźmi, upOŚledzonymi pod 
względem intelektualnym i material
nym. Nie można więc jedną miarą 
mierzyć tych nies,zczęśliw.ców, często 
ofiar nędzy i moralnego wykolejenia, 
z człowiekiem tej miary, co oskarżony, 
inżynier Burski. Od człowieka. zalicza
jącego się, jeśli nie do elity społeczeń
stwa, to do jej lepszej części, mamy 
prawo i obowiązek wymagać większej 
odpowiedzialności za czyny, zresztą 
przemyślane, a nie odruchowe. 

(Clę.g dalszy n.asŁę.pi). 

Zawsze i wszędz ie pianino 

"Arnold Fibiger" 
przodowało i przodować 

będzie 

Centralny Magazyn Pianin 
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Przedruk wzbroniony. 

Szpak nie był ,;aczarowany 
T~' Il,o dobrze treso wany. 



NASZA NOWELKA 

KarnawałowJ wiHuór Urieszne przygody obiez światów 
Karnawałowy nadszedł wieczór, Inny, 

nH setki, zda si€). takich samych wieczo
rów, co mijają nas obojętnie, bez wraże
nia, Mrok karnawałowy ma lśniące pra
gnieniem oczy młodej kobiety, pelne tę
sknot ukrytych, tajemniczych. Wstępuje 
na ziemię w śniegu konfetti i w zawo
jach serpentyn wieczór karnawałowy. 

Jego śmiech wytryskuje - to z otwar
tych drzwi baru, to z dancingu. Zapalono 
już światła. Latarnie stoją ciche, ale ra
dosne, wtulone w ciepłe kożuszki białego 
śniegu. 

Drzewa wyglądają, jak jabłonki na 
wiosnę. postrojone do godów weselnych. 
Światło latarfl zamienia biały śnieg, otu
lający każdą naj mniejszą gałązkę wałecz
kiem waty śnieznej, w drogocenne mate
rie, lśniące od klejnotów, Tu błyśnie 
krwawym rubinem od świateł neonowych, 
zaczerwieni się biel gałązek, tu szmarag
dy, zda się, leżą rozsypane, tam turkusy ... 

Wszędzie jasno, radośnie i dobrze. 
Czy tak na pewno wszędzie dobrze? 
Przy jednym z większych nocnych lo-

kali, we wnęce muru, tkwi jakaś szara 
masa, to człowiek okutany w łachmany. 

Nieśmiało od czasu do czasu wyciąga 
skostniałą, czerwoną rękę. Jemu obojęt
r.e, czy śnieg; stroi świat na podobieństwo 
zaczarowane] krainy, obojętne mu, że to 
dziś pierwszy wieczór karnawałowy, że 
Sylwester roztańczony, rozbawiony scho
dzi na świat, on głodny stoi pod ścianą, 
za którą już rozpoczyna tętnić życie we
sołe, beztroskie, gdzie pieniądze płyną 
nieliczone, - stoi pod ścianą głodny czło
wiek. Myśli nie płyną szybko, pod strze
chą chust, suną wolno, jak zamarzająca 
rzeka. Jedna myśl uporczywie tkwi: że
by coś dali... może ten da ... może ta pani... I 
nie i nie, wszyscy mijają, nikt nawet nie 
spojrzy na szary cień człowieka, kulącego 
się do ściany zimnej. 

Nadleciał ze świata swawolny wiatr, 
strząsnął garść puchu z drzew, rzucił ze 
śmiechem w twarz rozbawionym gościom. 
Przyjęto ten nagły żart wiatru ogólna. 
wesołością. Wiatr jednak oburzył się, sil
niej zaświstał, potrząsnął futrem pań, pa
nom chciał porwać kapelusze ... 

Jakie to było radosne, wesołe._ 
Ile tematu do śmiechu, do nagłych do

tknięć i zbliżeń... Dobry wiatr, niech 
wieje, miota i szaleje, tyle okazji daje ... 
'A starowina pod murem kuliła się coraz 
bardziej w swych łachmanach. Wiatr bil 
w oczy, ścinał krew i tak trudno płyną
cą. "Żeby choć przestał wiać, żeby nie 
sypał zimnym śniegiem" - myśli ko
bieta. 

Jednym radość - drugim łzy. 
Mijają godziny. 
Dla jednych szybko -czas leci, za szyb-

k(l nawet, innym wolno, jakby wcale nip. 
szedł. 

"Czas wracać do domu", postanawia 
staruszka - "ale tak mało dostałam gro
sz.y, tak strasznie mało._ jeszcze postoję, 
jeszcze trochę". 

Nie umie prosić, nie umie wyciągać 
ręki do obcych ludzi. Jeszcze tak niedaw
no miała córkę, miał skromne, ale pewne 
tycie. Córka chodziła do pracowni, ona 
gotowała i dobrze im było. 

, . 
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Chciał sz.częśliwy to trafunek 
Że nadchodzi im ratunek 
Pan Szczypiórek mianowicie 
Znowu im ocali. życie, 

Ogarnięty gniewem lutym 
Bonifacy wali śrutem 
Wygarnia w sam środek 
Parę wilków zaraz pada. 

Wzrokiem naokoło toczą 

stada 

Bo nie wierzą własnym oczom 
Kto ich z biedy wyratował? 
Tyle wilków naszlachtowalT 

Ze swej rozłożystej sosny 
Ujrzał obraz wprost żałosny 
Zobaczył wśród drapiezni'ków 
Znanych sobie dwóch łazików. 

Straszny się uczynił zamęt 
Rozległ się żalosny lament 
A Szczypiórek wali z drzewa 
Godząc w wilka z prawa z lewa. 

To Szczypiórek Bonifacy 
Tylko on a nie inacy 
Bo chociaż postacią mały 
Ale strzelec doskonały. 

Dzielnie wal~!\ Prot Gerwazy 
Między wiTh.i dziele,c razy 
Jednak brakowało chwilki 
A pOża.rłyby ich wilki. 

Prawie 'WSzystkie popadały 
A te które ocalały 
Z wyciem i okropnym wrzaskiem 
Skryły się za bliSkim laskiem. 

-, 

Odpoczywając co chwilka 
Największego ni()S!\ wilka 
Toć to będą się chwalili 
Że go w dwóch zakatrupili. Nie, nie dobrze, nie dobrze było córce. 

Jeszcze dawniej, gdy Mańka dopiero 
zaczęła chodzić do pracowni. to i śmiała ...................................................... , ••••• 
się i zażartowała ze starą matkI\, później 
przestała. 

Stała się mrukliwa, posępna, w oczach 
jej dużych, niebieskich palił się zły ogień. 

Ze wstrętem odsuwała od siebie czar
ny chleb, kartoflanka przestała jej sma
kować; ciasne mieszkanko, radość i du.
ma matki, dławiło ją i powstrzymywało 
od dalszych lotów. 

Początkowo matka nie zwracała uwa
gi na te, jak nazywała, grymasy, ale gdy 
na twarzy Mańki zaczęły się zjawiać śla
dy pomadki i pudru, matka zareagowała 
gwałtownie. 

I wtedy dowiedziała; się, te Mańka, tak 
jak jej koletanki, znalazła sobie protek
tora. 

Oburzenie i gniew staruszki wypędzi
ły z domu córkę. 

I od tej pory zaczęła się nędza. 
Wkradała się powoli, ale stale. Zni· 

kały co lepsze sprzęty z izdebki, aż w 
koncu trzeba było w ogóle wynieść się ze 
swego miłego mieszkanka i zamieszkać 
kątem u ludzi. 

Córki od chwili odejścia jej z domu 
nie widziała i nie chciała jej widzieć. 

Na samą myśl o Mańce blade policzki 
dostawały rumieńców, a brwi groźnie się 
zbiegały. I oto w noc sylwestrową stoi 
zmarznięta i wyciąga nieśmialo i z lękiem 
rękę· 

Mijają ją pięknie ubrane gromadki lu
dzi, ze śmiechem i kolorowymi balonika
mi. 

Zaczął prószyć drobny śnieg. 
Staruszka zdecydowała się wracać do 

domu. 

Budziki, 
łańczuszki 
medaliki, 
platery 

Jan Pla[~~ 
Łódź, 

Brzezhbka 10 
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V" tym przed nocnym lokalem zatrzy
mało się auto i wysypało się z niego kil
ka osób: kobiet i mężczyzn. Młodzi byli 
wszyscy i weseli. 

Staruszka wysunęła się z załomu mu
ru w smugę światła, płynącą 'z drzwi re· 
stauracji i podniosła błagalne oczy na 
młodą zgrabną kobietę, szybkim krokiem 
przebiegającą małą odległość od auta do 
drzwi restauracji. 

I naraz stało się coś nieoczekiwanego. 
Młoda kobieta zatrzymała się, niezde

cydowanym ruchem ręki sięgnęła do to-

rebki, a usta jej wyszeptały "mama". -
Staruszka momentalnie zatrzymała się. 
Poznała córl,ę. 

Krzyk zdławiony rozdarł powietrze: 
"Nie chcę twoich brudnych pieniędzy", 
"Idź precz" - i potykając się, ruszyła w 
ciemność. Mańka z głową opuszczoną 
wl:szła do nocnego lokalu. 

A śnieg prószył coraz gęściej, zaciera
jąc wydeptane miejsce pod murem, gdzie 
przed chwilą stała matka-żebraczka. 

(PAN.) 

W Miaml na Florydzie. która uchodzi za amerykań~ką Riwierę. odbył się ' konku" 
1\.0,,1 i:l},JÓ W l:~ą l , j C: o\\'y ch n a tlcll otlz[J,cl'go SC?all U. 

LIST EMIGRANTA 
Pis:r.ę do Ciebie list, matulo draga, 
l wiem, :i:e wielką sprawię Ci uciechę, 
Gdy słowa moje % pozdrowieniem Boga, 
Przyjdą pod naszą, opuszczoną s-trzechę. 

Wiem, :i:e ~ drobne spracowane ręce, 
Dr%eć będą... Może czasem %ła nowina 
W liście się mieści? . •• W niepewności męce 
Stanieu i %adr:i:ys% o los swego syna. 

Zabłysną potem twe zamglone oczy 
l po twej twarzy zmarszczkami zoranej, 
Łza się gorąca, matczyna potoczy 
I weschnie słona w ust kącie. W wezbranej. 

Piersi twej serce silnie Ulłomoce; 
A potem • •• przywrzesz wybladłymi ust Y 
Do liter, których dnie całe i noce 
C%e1caloś - aby przyszły pod dach pusty. 

By Ci przyniosły cząstkę twego syna, 
Który nie zawsze o tobie pamięta 
l o swej starej matce zapomina. 
Przebacz mi mat/w, matko moja święta _ 

Toć i mnie myśLi trapią, niepokoją, 
Pytam się nieraz pogrążony w trosce, 
Co też się dzieje % matuleńką moją, 
Która ostała sama w naszej wiosce? 

Dawno -ju:i: słowo "matuś" cię nie pieści, 
Z każdym dniem bardziej bieleje twa głowa
Tęskniąc Ul synem i %a trochą wieści, 
Które ci niosą martwe listu słowa. 

Źle ci beze mnie. •• Serce twe boleje, 
teś bez synowskiej została opieki ••• 
Z ka:i:dym dniem tracisz ostatnią nadzieję, 
te syn -po śmierci %amlenie ci powiehi. 

Ol Zanim pójdziesz przed tron Boży, 
Syn cię do piersi swej nieraz przytuli, 
I na twym czole pocałunek złoży _ 
Szepcąc - jak bardzo tęslcnił do matuli. 

N~e tr.~SZ~% s~ę więcej matko moja droga, 
N,echa.} nę mgdy serce twe nie smuci 
Bo ju:i: niedługo syn twój % łaski Bogd 
Pod naszą strzechę do Ciebie powróci. 
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