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Wargi niebios z usmłechem wyszeptały wieczór
cichy wieczór, pachnący gwtezdnemi kwiatami.
Śniegi dłonie podnoszą pełne dziwnych przeczuć,
księżyc dłutem je srebrnym .: tbrabia jak kamień.
Gwiazdy nucąc, nad głOWił dote nici przędlt
i .dziergają na kanwie nie'-ego granatu

na melodję słysz.n~ od wiecalych :mśwlałów.
A po ziemi, przez wioski, przez miasta i knIeje
kroczy cicho. na pa,l cach, śladami księżyca
wieczór słodki. jak oczy anielskiej dziewicy.
Ludziom w okna zagląda. •• idzie do Betleem.

taką. sz~ kładzioDe.. dźwli.,. .J 'koleaclw .....
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.To zamaskowa.ne dłonie wrogów
Chrystusa, tych samych, którzy Go
zabić chcieli, jeszcze w żłóbku le-

~

żą.cego.

oBoże Narodzenie

ówczesny świat mstał
uratowany, to i nasz ocaleje, skoro o Nim sobie w.P?rę przy..
pomniemy, o Jego BoskIej wpraw..
dzie ale dla nas nauce życia, skoro
zechcemy, aby się i wśród nas, dla
nas, narodził.
'Vśród nas - a więc i w polsce.
Bo ostatnio - niestety - znika
Chrystus Pan z widowni życia pol..
skiego.
Napozór wszystko jest w ponądk~
,
"V istocie atoli jest zgola inaczej..
Weźmy kulturę, noszącą nazwę polskiej?! Zajrzyjmy do szkoły, ale nie
do programów jej. Nie omijajmy,
i życia społecznego, zatrzymując się
t:właszcza przy kierunkach "ideowych", które spływają miejskiemi
ściekami i pod strzechy. ZnamYi
obrazki, coraz liczniejsze, moralności publicznej. A i neomaltuzjanizm
zatacza przerażające wielkością

1 ezeli

przezeń

wPolsce

.'Ś wi at chrześcijański przeżywa
radosne, świąteczne nastroje pomimo wojennego akompanjamentu,
pomimo głuchych odgłosów wzbierającej europejskiej burzy.
, . Może już bowiem zbrzydły ludZIOm podstęp, fałsz i obłuda. Może
chociaż kilka dni pragną zażywać
beztroskiego spokoju, !<:tóry powinien wypłynąć z czystego sumienia
tak jednostek, jak i społeczeństw.
Ale o sumieniu teraz mówić,
w takich czasach, u takich ludzi?
\Pomyśli niejeden pesymista, straciwszy nadzieję w uczciwość i szlache~ność dzisiejszych ludzi.
Inny - optymista - odrzeknie,
że nie trzeba rozdzierać szat z oburzenia, gdyż historja uczy, że zawsze znalazły się wśród ludzi hieny,
czy wilki. A wycie ich zagłuszało
spokojny rytm życia owieczek. Wi-'
na to zresztą 'natury naszej.
Prawda w pośrodku stoi - głosi
znane powiedzenie. I{iedy w czasach starożytnych znaczenie cesarstwa rzymskiego doszło do, zenitu,
gdy "boski" August nie miał sobie
rówileg() potęgą, już wtedy czerw
rozkłru::lu wewnętrznego najpierw
zaczynał chytrze toczyć organizm
cesarstwa. Zaczęło się od upadku
życia rodzinnego, spaczenia moralności publicznej, klęski wyludniania i t. p.
I nie dziw, że już nietylko Izrael,
który oczekiwał swego :Mesjasza,
nie rozumiejąc już istotnej treści
ksiąg świętych, ale ludzkość cała
tęskniła podś""iadomie za czemś i za
kimś, za "Tym, który przyjść miał".
I spełnił się cud, jeden, jedyny
w , dziejach. Sam Bóg raczył nawiedzić VI ludzkiem ciele ten ziemski
świat. Pozostała po d~iś dzień 'pamięć
tajemniczej nocy betleemskiej, pozostał najrzeczy'wistszy
fakt, że Syn Boży przez 33 lata żył
,i cierpiał z nami, uczynił między
wielu i ten cud, że uratował ówczesny świat zmurszały i zga-llgrenowa'I:lY od ruiny.
Minęły wieki!
• I dziś, na przełomie 1935 roku,
musimy się przyznać, że obraz
"

kręgi.

Poco snuć tę koszmarną lita"
bojąc się nazwać rzecz po
imieniu.
A przecież, jruk ktoś trafnie zauważył, "Naród nasz mógłby połowę nieba zapełnić, ale w drodze
do nieba opadła go trójka hultaj ..
ska, która go obrabowała i poraniła
tak, że bliskim stał się zguby."
Trójką ową niesławną jest żydo.
stwo, masonerja i bezbożnictwo.,
Pięcioramienna
gwiazda, trójkąt
i żyrandol antychrysta zawarły,
przymierze
przeciw .
Krzyżowi,
chcąc
• ć·
.
dl
zrobI z nIego SZUbIenIcę nową
a
Boga i w naszej Ojczyźnie.
Zacząć nam przeto trzeba od
żłóbka betlejemskiego, od narodzin
nowych Boga w zagrożonych miejl
N· h ' P l l
ł
t ni'"
s~a~ l.
lec. aj . o s {a c~ a s a . o
SIę J~dnem wlelluem Betle]e~, gdZIe
pr~YJd~ z hol.dem dla Bo.ga Jeno h~.
dZle WIary, l .tacy tuta]. mogą. SIę
ostać. \V przeCIwnym raZIe - blada ,
nam!
B6g nie pozwoli z Siebie drwić. ,
l za ś\viętoluadztwa Synów ciem.
,."
.
.".
,
no~c.1 mo~em-r l. my, lm wspołc~~
ŚnI, l z~bo]ętmal.l na. zło, odpowladac. NIe upadajmy Jednak na duchu.
... Bóg się rodzi, moc truchleje .... ·
nję?..

Gwiazdk~ "Orędownika" dla dzieci
NtllN staly tyg~dn$ołf)y dodatek p. t. "J.lój l,r~yjaciel"
. . .ze już ża d na
Czasy są tak cIęzlde,
prawie rodzina nie może pozwolić sobie na kupowanie, czy pl'cnumero\Yanie wiQcej niż jednej gazety. Nic dziwnego, że Czytelnik chciałby w tej gazecle znaleźć wszystko, co intercsuje
jego i całę, rodzinę.
Niemal w każdym domu daje siQ
odczuwać brak dobrej i pożytecznej
pod względem wartości wychowawczych lektury dla dZieci; Na 'kupowy,nie specjalnych dla dzieci -, jak już'
powiedzieliśmy brak odpowiednich
funduszów.
. .
Chcąc WięC wypeł11lć lukę naszych
Czytelników w tej dziedzinie wpro-I
wadzamy w "Orędowniku" , specjalny,
.
ludzkóśd jest nagwałt zamazywany
ociekającą

od,

zezwierzQciałych

miętności, farbą

na-

neopoganizIDu.

tYor:rO"I11·O\Vy
dodatek dla dZ,I·ecl·
p. t.
u
.
"MÓJ PRZYJACIEL".

Dodatek nasz redagować będzie
z~ny. z wielole~nich aud:yc~j radjo",ych l serdecznIe przez dZIeCI kOCha-I
uy
W . i C .
uJc o zeSlO,
który oczywiście będzie miał do pomocy cały sztab wytrawnych małych
i dużych redal{lorów, rysowników itd.
, A więc dzieci, uwaga! Będziecie odtąd miały swój staly tygodniowy kącik
w "OrQdowniku", czytanym
dotą.d
l .,
N
'Prz~z ,v aszyc~ r.O{ 1~IC~W. ie. wątpimy,
ze l Wy, dZIeCI, l "a~l ~odzlce prz.yj~
mą zarowno,
zapOWiedz naszą, Jak
i dzisiejszy piel\yszydodatek, jako
miły podarunek od gwiazdora
"

,'n

I

Jakoweś -

ręce piszą
wróżebne

niby -

tajemnicze

na horyzoncie świata zło-

1 a c e k P r z y g o d a. .)

mane, tekel, fare's .

_CZ±±±

-&

Michał Płoza przetarł ręką. oczy;
przejmujące zimno,
Na, dworze był dzień, a w mieszkaniu
panowała nieprzenikniona ciemność,
W kę,cie, gdzie sŁała kołyska, słychać
było regularne bicie lllaleIikiego ser-

mazowiecki, rozgrzany żółty piach,
przypomnij sobie te dumki moje i
twoje nieuchwytne, zrzuć łachmany
i nędzę, chodź, chodźze mną, ustroję
cię
zwojami
białych
przecudnych
mgieł, dam ci szatę przecudną, tkaną.
z promieni kolorOWYCh, na głowę ci
włożę
koronę
brylantową,
dam cI
płaszcz taki cudny że hej! ... w którym żaden monarcha świata niegodzien chodzić.,. Pójdź za mną. Płozo,
ja każdą z twoich łez w bezcenny djament zamienię. Pójdź ze mnQ" Płozo,
będziesz bogaty, jak żaden król. Jedna
zakamieniała twoja łza
droższą
mi
będzie nad wszystkie Skarby świata ...
pójdź ze mną, Pł~zo ...
- Nie mogę teraz, nie mogę ...
przyjdź kiedy indziej
wietrze, zostaw
mnie teraz samego.
- Pójdź ze mną, - kusił wiatr dam ci gwiazdę promienną. na czoło.
- Nie mogę wietrze, nie mogę,
przyjdę kiedyindziej, a wówczas
pójdę ... pójdę z tobę, na wieki.
Wiatr zcichnę,ł i zniknął gdzieś w
rozpadlinach, nakrył się białym niepokalanym całunem
śniegu,
zwinął
skrzydła i
zasnął.
Dymy Pabjanic
i Łodzi zabrały . swoje porozrzucane
strz~pki i poszły
w górę hen, hen!
Mróz zelżał colwlwiek. \V przestrzeniach }}Ociemniało, wkolo rozsiadła
się niezamą.cona niczem cisza, fabryki przestały dymić. Płoza stał 1 pa-

ca, tal<:ie regularne, jak nieustanne
tykotanie zegarka.
Od okienka szła smuga białego
światłaj tak wątła i nikła, jak lekuchny, blady oparek, mają.cy się rozwiać
lada chwila. Na. świecie cisza panowała niezamącona niczem, jeno gdzieś
skądsiś dolatywał delikatny metaliczny chrzęst. Od, czasu do czasu rozlegalo się szerokie, głośne westchnienie,
jakby daleki poszum niewidzialnego
boru.
Płoza uniósł się na posłaniu, wstał
bezszelestnie, w piecyku rozpalił ogień, na plecy oblókł starą, pamiętającą lepsze czasy marynarkę, na nogi
włożył trepy, otworzył drzwi;
przedsionc-k był pełen śniegu. Płoza ostrożnie wyszedł na powietrze.
Jak okiem sięgnąć, rozcią.gała się
szeroka biała równina. Na całą okolicę
spadł miękki, puszysty śnieg, legł k1l-1
kucalową warstwą.. obielił drzewa j pł~
ty, a skrzył się tak, że oczy bolały pa-

ne, śnieg skrzypiał pod nogami, od pobliskich wiosek i domostw dolatywał
skrzyp żórawi. Nisko nad ziemią tłu'
kły się jakieś cdglosy. brzmiały krótko i ginęły bez ,echa. 'V powIetrzu bylo spokojnie, jeno od czasu do czasu
szerokoskrzydły wiatr
w olbrzymie
zadął miechy
zahuczał
potężnie
krótko, ubrał się w szatę połyskliwe
go śniegu, przywdział na swe szerokie
ramiona opończę przygnanych od
strony miast dymów, z::tkołował niemi, cisnął o żiemię, z drzew strącił
roje maleńkich szklistych gwiazdecze-k. Zamyślonemu Płozie cisną,ł ,w
twarz całę,chmurę" zimnych białych
cekinów, okręcił go białym oblokiem
śniegu, zaśmiał się, zachichotał z nQdzy i zdziwienia biedaka, napchał mu
w płuca świeżego mroźnego powietrza. trzał:
- Masz, masz, opij się niem, zaDam ci promienną. gwiazdę na czocł1łyśnij, padnij na ziemię szkielecie,
ło ... gwiazdę. ' . gwiazdę. Prawda, toć
nurzaj się w śniegu, wywracaj kozły, to dzisiaj wigilja ... choinka, Boże Naa krzycz całą siłą. wyżartych gruźJi rodzenie. .. kolenda..
cą płuc, krzycz jak za dawny~h młoPłoza stał i dumał. W
powietrzu
dych lat, co minęły dla ciebie bezpo- zawirowały zimne białe cekiny. PoczQ.ł
wrotnie a nie powrócą. nigdy. I(rzycz, padać śnieg.
krzycz, przypomnij sobie słońce ogni- źeł(nąoczy ,g"nyzllij cmf emf cmf crnm
ste, IH'omieniste, powietn8 błękitne,
Po południu Płoza, uśpiwszy dzieszafirowe, ,,,odę zimną" głę~ką.. a czy- cinę, poszedł w kierunku Koru;tanty.
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Może chciał usłyszeć

mowę

ludzką.;

wystawy świąteczne, napawać o'czy widokiem
sytych wesołych
ludzi, a. może się trafi nieoczekiwana:
jako. robota'? Dwa złote mial w kiesze ..
ni chowane na czarnę, godzinę. Chciał ..
by ustroić dziecku choinkę, kupić
świec parę a może nabyć i duży b()oi
chen świeżego pachnącego chleba.
MJasto przybrane było odświętnie ..
Do wiec7:ora był jeszcze spory kawał
czasu. , Płoza łaził po wąskich, nędz..
nych uliczkach, skierował się w stro-<
nę rynku. Na placu targowym kręci
ły się tłumy ludzi. Na Płozę spogląda..
no podejrzliwie, żeby broń Boż.e czego
zobaczyć

nie u ktadł. JakaA paniusia zapytała.
go nawet:
- A z którego więzienia szanoWnego pana zwolnili, bo wiadomo, że
teraz wyszła amnestja i wszelkichzłodZiejaszków i włóczęgów zwolniono
coś ze 30 tysięcy.
~lga z_~~.łI.l i,niewę(DA

Numer 'i!rI

.,Dzielimy

si~ opłatkiem ..•
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8tra-1 nacja,
Narod()weg<l
Polsce ponosi
w ten spoaób

8Wej1;O ro~rzą.dzenia sta.ły oddział
ży, silny i sllr.awny, wYPQ03ażony w niezbędne atrybucje wykona wcze".
Jest z.Jumiewająccm, że słowa te pisze
pedagog i profcBOr. Ładnieby wyglądały
uniwer.,ytety. gdyby takie niepoczytalne
pomysły realizowano.
*

Socia Ii.styczny .,Robotnik", kryty'k u.iac
..saI1acji" IV dziedzinie gOSpo'
darczej. twierdzi. że za rozrOf't sily Obow

po.,unięcia

chcąc

w

sił którc w Narodzie
całą falą rozłały się po

"v.·in~" 8&06labić wartość
drzemały. a teraz

Tak,

3~

"&nde-cy"

lf

Grodnie... Lidd.,

w Lucku i w stu innych mi8.8'tach i mi&-

Polsce ... Robotnik"
pisze:
- .
To przecicż "sanacja", a nie kto inny.
przeniosła w .okresie rUl!"ów kilkuset na u·
czycieli-elldeków z Wiełkopolski l Pomorza na Kresy Wschodnie i przeflancowała
endecję 'qm. gdzie śladu jej nie było, Te.,
raz ma endeków w Grodnie, w Lidzie. w
Łucku i IV stu innych miastach i mia"terzl,ach kredowych.

steczkach kresowych! Są i będą ...
Idea narodowa o'bejmuje cdy Naród .. ,
Budzi się Kar6d I to przebudzenie idtie od
tętniących pracą mia.,teczek wielkopolc5kich, aż po ciche wolyńskie siO-ła. Od4ywa się potężnem echem w s~rcach, co
pl:~mą. wielka miłością do kraju.
I nie 'lomogą tu "rup:i". krzyki l prześladowania. Zbudzonych sumień nikt nie
o"zuka. w cierpieniu zahartowanych ludd
nic lłamać nie potrafi.

Listy Z Zakopanego

~wi~ta Wla[larOWan~m ~ról~~twi~ ~aiti. ..
Rzecz dla tych, którzy

P. BANASIAK Z PRASZKI NA ImSŁAŁ DO REDAKCJI "OR~DOWNI
KA" WRAZ Z ŻYCZENIAMI OPŁA
TEK. DOWÓD TO SERDECZNEGO
WSPÓŁŻYCIA,
JAKIE PANUJE W
NASZEJ ORĘDOWNIK OWEJ RODZINIE. W WIGILJĘ BOŻEGO NAnoDZENIA DZIELIMY SIĘ TYM OPŁATKIEM Z RZESZ~
NASZYCH
CZYTELNIKÓW, PRZYJACIÓŁ, INSERENTOW I WSPOŁPRACOWNI
KÓW W CAŁEJ POLSCE 'żYCZ~C IM
ZDROWYCH I WESOŁYCH ~WI~T.
REDAKCJA I ADMINISTRACJA
,,(i&'~DOWNIKA".

Prasa tydowSika przedrukowuje w ca·
Mei z "Kur. Por." arty/kuł, który atakuJe
młodziej polską i domaga sit:, by na uni- \
,we~y~eci~ stal ,,silny i ~ro~ny posterunck

Z a ko p a n e, 24 grudnia
\"brew zasadom, głosz.onoym po
8 \vrześlIia b. r., oraz hasłu: "Frontem
do szarcgo człO\\"i ek a" , piszę te rzeczy
tylko dla dobrze, lub śrcdnio sytuo\vanych. Chcę mówić o \\ YJ€idzie na
okres świąt \V góry, nietylko dla tych,
którzy wyjeżdżają dlatego, ażeby uniknąć wizyt l'óżnych nalogowych i zawodo\i"ych "wyżeraczy", lub "kochancj"' teścio\\ ej czy cLOci Femci. Choll:~i
mi o tych , którzy wolą zamiast powodzi lIuunych \\"anillą i cynamonem placków - powódź ślliDżno-białego puchu i slo11ca.
I\oszt zbytkownych przygotO\\"a11
świą tecznych obl'acamy na bilet kolejowy (resztę się pożycza ... !), a za trudy
podróży ma się \V perspektywie kill,a
dni prawc.lzi\\ ego \\ypoczynku, beztroski i swobody, a jeśli jęszcze SIQ umIe
bodaj pi'zypiąć ,.deski", to dochodZI
rozkosz "królc\\'sl,iego" używania. \Vszystkie troski domowe zostawiamy
gospodyni pensjonatu - tcj biblijnej
"Marcie"... Wybierając dla siebie tak
niewiele - przeSlt'zeI'l i ruch Szczę~
ślhvy! Kto raz choćby pokonał tego
"lenia", co setki bubków trzyma przy
bridżu po kawial'niach i klubach. co
tysiące zlepionych potem i "seksapilem" par wpl'awia \\ obl(2<lne dl'gawki
w takt bezdusznego, ogłupiającego
"jazzu",

polIcYJny, kt6ryby ch~1lI1 "lzraelit6'ń".
O tonie tej1;o artykl!.łu świa{icz.y następuin,·
C)

szkołach

akadcmickich
na kreeach, kiedy to dywersanci zza granicy napadali
lla. ikogo chcieli,
zanim zor.sraniZQwano
K{)rpus Ochrony Pogranicza. A od tego
czasu spokojnie na tamtych tCl'enach i
bezpiecznie. Otóż i w .,zkolach akademickich trzeba takiego KOP-u. Byloby znacznie spokojniej, gdyby rektorzy mieli do
przypominają.c położenie

- Niech pani pilnuje złodziejów
wyfraczonych,
wyelcgan towanych,
siedzących za mahoniowemi
biurkami.
Paniusia dostała wypieków.
- Szanowny pan zapewne taki
sam, jak ten przy straganach, co że-

biały

puch i słońce od placka

Gicwont: widok z Blachówki na stokach Palenicy,
Czem jest pokonanie pofałdowanej
pagórkami, okrytej
mleczną,
oiclą
przcstrzeni, walka z pełną tajemnic,
Ul'OCZą okiścią. strojną, smreko'.\ · ą, gą.-

szczę
t~ lko

- może się przekonać i mówić
ten, 1<to po pO\\Tocie z takiej
wyprawy powypróżniał wszelakie kuchenne i śpiżarl1iane zapasy. Nic
wcze~nicj 1...
Początkującym radziłbym jedynie
dobrze się rozpytać przedtcm, czem
mają wysmarować deski to nicraz
decyduje o przyjemności.

wycinek:

"stosunki w

wolą śnieżno

Kościół \V Kościelisku

domów oraz dość sporych placów, jedbogatsi majstrowie tkaccy,
interesami z żydowskimi fabrykantami, od których mieli robotę·
- Nazywam się Roch Glinka mówił czlowiel, z wagami. Jestem
technikiem z dyplon;em skoilczonej
szkoły inżynierskiej. Byłem
oficerem
w armji genel'ała Hallera. Organiz()wa1iśmy
na ziemiach francuskich
wojsko polskie. Biłem się za Polskę·
Przeszedłem kampanję rosyjską.. \Valczyłem w obronie Warszawy i zagrożonej Polski w 20-tym roku. W 2G-tym
byłem
członl~iem
związku LudowoNarodowego. Oto moja legitymacja.
Od 1926 po przewrocie majowym wstą
piłem do O \V. P. Po rozwiązaniu O.
\V. P. wstąpłem do S. N. Byłem prezesem w jednem kole przez lat 5. Po
narażeniu się "przełożonym" wydal()no mnie ze stanowiska. Od 4 i pół lat
pozostaję bez p,racy. Jeżeliby
mi pano,vie mogli w czem pomóc, to pro~iłbym bardzo, jeżeli nie. to proszę
mnie gkiel'ować do najbliżgzej placówki S. N. w tntE'jszem mieście,
- \V Konstantynowie nie masz
stronnictwa - rozległ się jakiś głos.
- A czy pan naprawdę był w armji gen~rala Hallera?
Człowiek z wąsami wyjął
z zanabrze ludzki ej litości, a kłamie bezwstydnie, podając się za oficera Halle- drza. dużą fotografję i stare zniszczone dokum~nty. Płoza wcisnął się w
row'-kiej u;'mji.
środek.
Fotog-rafja z dokumentami
Płoza z\\Tócił oczy w tę stronę. Rzepos;~la z rąk do rą-k. Płoza zajrZ'ał jaezywiścię, przy straganach stal jakiś
nędznie
ubrany człowiek średniego )demuś obywatelowi przez ramię. Na
WZl'O~tu o smagłej
pociągłej twarzy, fotografji pożółkłej od starości przedozdobionej jasnemi wąsami, posępnie stawion'1 była gromada oficerów. Po~l'odku widniał sam pan generał Józef
wdół zwie;;zonemi. Człowiek ten mógł
mieć lat około 47. wyglądał na wOJ- Haller, z boku stał Piotr Glinka 'l szaskmvego. Oczyma wyblakłemi patrzał blą. przy boku, z wąsami zawadjacko
na stojący przed nim tłum miejsco- zala'ęconemi do g-óry. Ptoza patrzał
wych obywateli .Jedncmu czy dl'ugJe- i patrzał. Piotr Glinka. były oficer
mu dawał do czytania Jakiś doku- wojsk pol~kich. oczy zatopił \v ziement. Płoza tych wszystkich obywa- mię. Opuścił ręce bezwładnie, oczekiteli znał na wylot. Byli to y;łaśiciele, wał wyroku. Twarze okrągłe, nalane,
nocześnie
związani

A nie zapomnijcie o "pasterce" w
cichym, wiejskim kościółku, skąd napra\\ dę jcst bliżej do nieba.
Jednego tylko trzeba się strzec:
zbyt bliskicgo sąsiedztwa.. . trudno
mówić
przyjaciół
Hitlera - raczej
pOCIągłe i smagle przechylały się nad
fotograf ją,
spra\''''dzano
podobiznę
dawną z obecną nędzną. postacią byłego
oficera. 'Wreszcie rozległo się
bezładne chrząkanie. Niektórzy
obywatele z rękami w kieszeniach poczęli
robić
odwrót. Piotr Glinka stanął

bezradnie.
- Panowie - rozpoczął znowu nie żądam wiele. Kawałek suchego
chleba, garnuszek W1'Zą.ccj wody, nocleg gdzieś na słomie, byleby pod dachem, nie na dworze. Dużo nie będę
kosztował, p.rzenocuję
noc jedną. a
rankiem skoro świt pójdę sobie dalej.
- Włóczęgów nocują w komisarjacie - bąknął ktoś z boku,
Płoza
zmierzył
go pogardliwem
spojrzeniem, zawrzał w nim straszny
gniew. Piotr Glinka opuścił głowę.
- A jak przyszła potrzeba w 20
roku, by stanąć w oblic?;u nawały
bolszewickiej, to nie pytano, ktoś ty
jest żachnął grzmi~ym głosem
Płoza. Włóczęgi nie włócz~gi, dzieci
niedorosłe,
nawet czerwone socjały,
rÓ'Lni ludzie op,r~z Żydów karabin
chwytali w garść i prali bolszewików,
jak wszyscy djabli. Kto żyw, inteligenci, kupcy, nauczyciele, wszystko
szło w bój. Wydelikacone, półnagie,
lekko rozpustne paniusie i grubi panowie czckoladki szarym żotnierzy
kom pod front nosili, a jak nawała
została odparta,
to zdychają,cym z
ran nie było komu podać zklanki wody. Panie poruczniku, gdzie twoja postawa żołnierska!? Gdzie twoja szabla!? Gdzie twój honor oficerski za
twoje rany, za krew. za zdrowie sterane w obronie ojczyzny! Ja panu
zapłacę, ja bezrobotny wyrzucony na
bruk, jak Polak bezdomny, Michał
Płoza Ja panu zapłacę tern, czego pan
żą,da} i nie otrzymał, ja DWU zapłacę ...
za'płat'~ czemś więcej 1

,

I

niemczyzny. O tern wiedzą. dziś już
nietylko "osobnicy" z pod "wiadomego
znaku". Słowem, jeżeli spędzenie urlopu w górach mamy traktować jako
wypad z świata huku, gwaru i geszefciarstwa w krainę: ciSZY, zdrowia i
piękna, rzete1n/il. korzyścią dla siebie,
to jeden warunek!. .. Bez "naszych"!...
J. P.
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To wykrzykną.wszy, Płoza wyrlną.ł
pięścią. między oczy tego, co powie·
dział, że włóczęgów nocują w komisarjacie, kopnął go w pośladek:
- Masz za zniesławiony honor żoł

nierski, masz moją. suchotniczą. ślinę
w pysk, boś nie wart więcej.
Płoza
obracał
obywatela wokoło
i walił pięścią gdzie popadło, inni
stali oszołomieni. Zresztą Płoza miał
słuszność. Paniusia z okrzykiem: Policja! łobuz! uciekła w najbliższą uliczkę. Obywatele milczeli, jak skopa.ne psy. Płoza wzią.ł Piotra Glinkę pod
rękę:

- Panie poruczniku, byłv podoficer wojsk polskich pod generałem

Dowbór - Muśnickim, były uczestnik
walk o wolność Polski, obecnie bezr()botny i bezdomny robotnik, Michał
PŁoza, ma zaszczyt prosić pana po~",ika . . ---*A kfitkt na to, CQ

"Orędownik"

w gościnie ocIemniałych

[i, ~Ia który[~ Iwial~~a~~tI~~m~ka ni~ la~łJini~
Najwięks'~y s'karb człowieka, oczy - Dzieci, które nigdy nie widziały SłDńca -. Internat
dl,a ociemniałych - J.ak niewidomi uczą się geografji, jak p'jszą i jak czy1ają,- Ból i tę
sknota z,aklęta wnokturn Szopena - Pomóżcie ociemniałym dzieciom!

ó d Ź, 25 grudnia
Nie odczuwamy nieraz i nie zdajemy sobi~ sprawy, jakim skarbem są
dla nas oczy. Idąc wśród zielonych,
przystrojonych różnobarwnem kwieciem łąk, cieszymy się niemi, ogarniamy je wzrokiem, przenosimy do duszy
i zdaje się nam, że Stwórca specjalnie
stworzył je dla nas.
Znajdujemy to
naturalnem, że tak musi być i nie może
być inaczej.
Podziwiamy uroczyste i wzniosłe
piękno pokrytych gór, zachwycamy się
grą blasków zachodzącego słollca na
spokojnych talIach jezior i rzek, obserwujemy bieg białych i różowych obłoczków, płynących lekko na tl~ sza.firowych ni'ebios... Patrzymy w oczy
miłych nam i kochanych ludzi i się
gamy przez oczy aż do dna ich duszy,
rozumiemy ich i oni nas rozumieją...
W oczach ludzi czytamy radość i smutek, łowimy z nich uśmiechy i serdeczną życzliwość ... Oczy są oknami naszej
duszy, przez które wylatujemy na szeroki i piękny świat.
Okropne byłoby przypuszczenie, że
za chwilę ogarnie nas wielka, czarna
noc, że nie będziemy już widzieć ani
słońca, ani łąk i pól rozległych, ani
twarzy ludzkich. Nie wyobrażamy sobie życia w takich warunkach, czujemy tylko, że bylibyśmy wtedy ogromnie, ogromnio nieszczęśliwi. A takich
nieszczęśliwych j~st dużo na świecie ...
Są dzieci, któr~ nie widziały nigdy
twarzy własnej matki i ojca, które
nigdy nie widziały słońca, wiosek, pól
i miast. Takich dzieci jest dużo. Trzeba wiele wysiłków i starań, aby z tych
dzieci mimo kalectwa wychować pożytecznych obywatel: kraju, aby prze~
odpowiednie wykształcenie ułatwić im
życie i złagodzić ciążący
nad niemi
ciężki wyrok losu.
Ł

Takę.

inicjatywę

podjęła

i dziś już w internacie znajduje opiekę '
i pQbiera odpowiednie wykształceni'e ·.
21 niewidomych dzieci, w tern 16 chlopców i 5 dzie\\'czynek. Zwróclć priytem
naleiy uwagę na; dość ciekawy fakt, że
kalectwu ulegają. w większym stopniU
chłopcy, niż dziewczynki.
Początkowo internat znajdow&ł się
przy ul. Żeromskiego, obecnie - wobec tego, że pomieszczenie dawniejsze
okazało się niewystarczające dla. potrzeb wychowanków, internat został
prteniesiony na ul. Sienkiewicr.a 102,
gdzi,e zajmuje 11 pokojów.
Jak wygląda np. lekcja geografji w
szkole dla ociemniałych 1
Na ścianie klasy wisi ' duża plastyczna mapa Polski, zrobiona. specjalnie

dla niewidomych.
Granice kraju zrobione są z grubych sznurków. Cieńsze sZl).urki, to
rz.eki i w zależności od swej wielkości
zaznaczohe są cieilszemi lub grubszemi" sznurkami. Wyniosłości i doliny
przedstawione są. plastycznie. Granice
województw zaznaczone są innego 1'0dzaju -sznurkami, różniącemi się od
poprzednich, któremi zaznaczono rzeki
i granice państwa.. Nie brak też dróg
i kolei żelaznych. Miasta oznaczają
wypukłe metalowe punkty, nad któremi znaJdują. się tabliczki z nazwą danego miasta.
, Niektóry z Czytelników zada sobie
pytanie, w jaki sposób niewidomy odczyta nazwę miasta, skoro nie widzi

I

Łódzka

niałych.

Bóg dał, na wieczór wigilijny. Obecnie
jest nas dwóch, w domu czeka na nas
trzeci, będzie nam dobrze i wesoło.

Fartudd białe i kolorowe. 0cbiaI
_ki....i~. Odzie! n:_taick~. P.ła~ '
.... l.kanki., Planu. damaki.,
UbraBia nof_ratde itp. poleca

B. Hildebrandt
Stary Rynek 73/74.
a,

Po:mań,

lV 2ll2/3

liter. A jednak tak jest. Niewidomi
czytają. i piszą. i bardzo nawet bieg\l~
mają nawet specjalne ksią.żki do czyt'ania, podręczniki itd., drukowane pA-smem Braille'a, wypukło-punktowe m ..
Zasadniczym motywem tego pism~
ciągle się powtarzają.cym, jest prostokąt (przy nauce początkowej drewnia...
ny), w którym jest 6 dziurek, rozmieszczonych parami w trzech rzędacll
nad, sobą..
Dzieci, które opanowały już dob~
naukę pisania i czytania, posługują si~
przy pisaniu metalową, składanę. tabliczką. z licznemi podziurawionemi
prostokątami. Wewnątrz tabliczki zakłada się gruby papier i następnie piszący specjalnym sztyfcikiem nakłUWal
wypukłości w poszczególnych prost9kątach.

Po wyjęciU papieru na. od.-wrotnej'
jego stronie wyraźnie zaznaczają. się
powstałe przy nakłuwaniu wypukłości,
które niewidomy zapomocą dotyku
palców z łatwością odczytuje.
Bardzo często urządza się wycieczki
na mia.sto w celu zapoznania dżieci ~
ruchem, jaki panuje na ulicach, uczY'
się je przechodZić przez jez.dnię itp.
W ten sposób kształcone, niewido- .
me dzieci nabierają plastycznego wyobrażenia o wszystkich otaczających je
rzeczach i bardzo często później niewidomy taki na ulicy Wielkiego miasta.
wśród ruchu i zgiełku daje sobie rady
niegorzej od niejednego widącego.
W jednej z ubikacji internatu znajduje się pracownia szczotkarska. Tutaj pod kierownictwem wykwalifikowanego instruktora - również niewidomego - wychowankOwie internatu
wyrabiają.. pierwszorzędnej
jakości i
różnego rodzaju szczotki, jak szczotkj
do zamiatania, do czyszczenia ubrań,

Rodzina. Radjowa, zakładając pierwszy w Łodzi internat dla dzieci ociemW 1931 r. było w internacie siedmioro dzieci. W ciągu następnych lat
to piękne ze wszech miar dzieło rozwinęło
się do większych rozmiarów

f-L1:::3MIi."!'''>
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W internacie dla ociemniałych: ·od lewej: nauka czytania. lekCja geografjij wytej
Zid<Jlni ejsi uczą. się gry na. ~()rtepianie.

do obuwia, do SZOTOwania t. zw. ryżowe
i inne.
Przechodząc obok dużego J)okoju
rekreacyjnego, w którym znajduje się
fortepian, usłyszeliśmy głębokie, przejmujące tony nokturnu Szopena.
To
grał niewidomy, dorosły i wykształco
ny człowiek, który odwiedza czasem
swych młodszych nieszczęśliwych bra,..
ci. Noc była w jego ocz.ach... i noc z pod
palców śpiewała. mu minorowemi, po-

Przed nimi stała ehoinlta, n& słole leżał olbrzymi bochen czarnego chleba.
- Panie Płozo, & gdzie ten trzeci
Chodźmy!
męŻ'czyzna 1
zapytał
porucznik
Płoza wyjął z kieszeni dwa. złote,
Ob~k 8eełłłJiC'4mty te L aikoie
Glinka.
kupił olbrzymi bochen ozarnego chlePłoza bez słowa
odkrył
kołygk~.
Napłsał Konstanty Dobrzyński
ba, dwie świece i poszli. Za nimi rozPan porucznik z fantazjq. ~kręcii
legł si~ tętent chłopaka., sp'l"zedają.(:ego
Scena l.
nim godzina upłynie,
choinki, który był świadkiem całego wąsa:
Na scenę wchodzi kilku młooych chcę tu widzieć już wszystkich.
- Panie Ploza, jak się ma to, t~
zajścia.
- Panie Płoza, niecl1 pan weźmie jest żyć dla kogo .i walczyć dla kO"go narodowe6w w jasnych koszulach, w Jasne mieczów niech błyski
i dla uzupełnienia. swoich słów po- daJli widać blaski wielkiej łuny.
wnet w las gęsty tu wzrosną!
gwiazdkę dla siebie i pana. pocuezni- ka.. Slicznie pan tamtemu drabowi rucZnik szerokim rzutem' ręki zakreNarodowiec 1:
Narodowcy wszyscy chórem:
ślił w powietrzu wielkie. koło.
nawtykał, dziesięć lat będę z tej racji
Rozkaz.!!
Bracia, widzicie?
Płoza spojrzał ml,! prosto w oczy:
dłużej żył. Ma pan choinkę, wszak dziJasność wielka się wzbija u wschodu,
(WYbiegają)
siaj wieczór wigilijny.
- Żeby nie to i tamto, panie po- może pa,lę. się miasta i włości?
SCENA II.
ru.cq;niku, tobym . już dawno ha, ha ... Może wróg jakiś W wściekłości
N a scenę wchodzą. ,,sanator'" soeją,.
tobym już dawno był u świętego Pio- nóż. Wbija w se.rce narodu 1
lista i Żyd.
tra na piwie, a że jest to, wierzy ' się Żwawo za miecze Chrobrego.
w. tamto, to .się zaciska. zęby i masze- Baczn()IŚć, zbiórka w dwuszereg!
Socjalista, widzl};c zgnębioną, minI)
ruje naprzód w życie z nadzieją i my- Nasze piersi ustrzegą
"sanatora", mówi złośliwie:
ślą. o lepszem, ja~niejszem jutrze.
kraj od wszelkich usterek.
Czemuś bracie taki smutny,
:Niedługo
pierwsza
betleem8'ka.
Narodowiee II:
widzę, że eię los okrutny
gwiazda zabyała na wyja.Ś1lionem nie- Może Niemiec psiawiara,
gdzieś tam w kącie przytarł srodze.
bie, zabłysły ich wkrótce milja.rdY. Po chytry, niby nieboże,
Oczy ci biegają w trwodze,
kościołach w całej Polsce zagrały orwstępnym bojem się stara.
dziwnieś bracie jakoś zbladł,
gany: Bóg się rodzi, moc 'truchleje zabrać nasze Pomorze?
jakbyś z miesiąc nic nie jadł.
zahuczało w cicllem mroźnem . powieMoże wraży Bolszewi~
Chcesz?
trzu. To Michał Płoza z panem porucz- Marksa czarci pupilek,
Na
~ troskę i udręk~
nikiem Glinką. śpiewali staropolską już się zjawi za chwilę,
zanucę ci wnet piosenkę; '
kolendę. Jej głos dobywał tlię z &krzynby nM zamknąć jak w chlet,lte!
wnet ci się wzrok rozanieli,
ki ogaconej Hśćmi, łecIał na pola,łę.
Narodowiec III (patrz.Q.c na wzmabędziesz śmiał się i weselił (złośliwie).
czył się z poważnem graniem organów,
gającą się łunę):
Byś do .;.,łości nie miał racj~
w całej Polsce śpiewano to samo.
zaśpiewam ci o "sanacji".
Coraz
więcej
się
pa:li.
"Podnieś rękę, Boże Dziecię błogosław
Trzeba posłać po czarnych górników,
Śpie, a na melodję kolendy "W żło
kraLnę miłą" huczało w całym kraju ...
bie leży ... " itd.:
Z całej Polsld leciał potężny jeden do fabryk, po robotników,
kujawiaków, mazurów, górali!
W grobie l<cży, któż pobieży
śpiew i bił modlitewnym taranem w
W
szystkich
zwołać do joty
wyratować ją z matni.
gwiazdami
wyiskrzone
niebo
ta.m,
Płoza wręczył porucznikowi choinJeszcze bokiem łypie okiem,
J
gdzie na tronie wysadzanym djamen- komu PO'lska jest miła.
kę·
Hejl
to już raz ostatni.
leez
tarni
gwiazd
siedzia.ł
sam
Stwórca
- Panie poruczniku, chłopiec nam
Jakież będą. to roty!
Chciała coś tam niby zrobić,
wyfasował tradycyjne drzewko, idzie- i liczył wszystkie bóle, nadzieje, troteraz biedna. leży w grobie
ski, -cierpienia od 'polskiej płynlłCe Jakaż będzie to siła!!
my do pała,cli.
w
wiecznie trwałej niesławie.
ziemi.
Narodowiec I:
W klitce za stołem dwu siedziało
Więc
nie
gadać,
a
rohićl
Po chwili śmieje się:
StanWaw Statklowicż - PabJanlce.
ludzi: płoza i Piotr Glinka, porucznik.
Trza do boju spo,:;obić
Ha! ha!
nasze kadry, drużyny.
No ~miej siQ pajacu!
C6ł n&m przyjdzie z ezezye!l $łówek.'
Przecież macie,. coście chcieli;
baJ hał:
;Bie&ie~ ~~ do ~l&cówek.

SZOPKA
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sępnemi

tonami. Zaklą.ł w dtwi~ki
wszystek ból i tęsknotę ...
Po chwili do fortepianu zasiadło
dwóch wychowanków internatu i zagrali na cztery ręce zupełnie poprawnie parę melodyj (bardziej uzdolnione
dzieci uczą się l'ównież w internacie
muzyki).
Na zapytanie, z czego utrzymuje
się internat, otrzymaliśmy wyjaśnie
nie, że lokal, światło i częściowo opał

Ankieta

"Orędowni1ka"

daje miasto, resz~ zaś, jak wyżywie
nie, ubranie i opłacanie sił nauczycielskich i instruktorskich finansuje Łódz
ka Rodzina Radjowa; ale bardzo często
wpływy okazuj:} się niewystarczające.
Obiecaliśmy zaapelować gorąco do serc
naszych Czytelników o składanie ofiar
na tak piękny i wzniosły cel, jak ulże
nie doli bi~nym ociemniałym dzieciom.
I apelujemy do Ciebie, Czytelniku,

o postęp;e polskich

sił

Me -

pukamy do 'Dwe80 serca, ab)M

1JI.lEBLE

pomniał o dzieciach oeiemnittłycb i w
miarę możności wspomógł tak pięknie

gotowe od skromnych do nałwykwlnt
nlej.zych. Wszelka zamiaDL Tanio l DA raty.
Poleoa WYTWORNIA SZCZEPAN BERNACKI
ŁÓDZ, Piotrkowska 275.
Tel. 262-05

zainicjowane dzieło.
Gdy odchodziliśmy, odprowadzały
nas milczące i niewidzące' nie oczy
biednych dzieci. Ścisnęło nas roś za
lirtań ...
Oto ' teraz lśni na niebie cudowna
gwiazda betlejemska., ale d'lieci ociemniałe jej nie ujrzą...

gospodarczych

. 'Ui5m.

.

-

~ r~ UIrl[Jt WJ rwa~llra[J ...
D,ane statystY'czne z terenu miasta Konina

Przed rokiem na łamach "Orędow
nika" rozpoczęliśmy druk wyników
naszej ankiety żydoznawczej, która
miała na celu zorjentowanie
społe
czeństwa polskiego o zasięgu Żydów
w naszem życiu politycznem, społecz
nem i gospodal'czem. Wyniki tej ankiety dały prawdziwy obraz sytuacji
wokoło 60 miastach Polski i aczkol-

zalewem żydowskim, do walki pozytywnej pl'l':ez stwarzanie placówek

wiek obraz ten był przerażający, już
wówczas z prawdziwę. radością. notowaliśmy pierwsze jaskółki uzdrowienia gospodarczego i poprawy sytuacj i.
Mamy tu na myśli narodziny inicjatywy
gospodarczej w społeczeństwie
polskiem i konsekwentną. wytrwałą
dążność
rIo powiększenia polskiego
stanu posiadania. Jako przykłady notowaliśmy wówczas fakty
oderwane,
ale już znamienne z życia Lasku, Pabjanic, Sieradza i t. p., g-dzie rzemieśl
nicy i kupry polscy w zrozumieniu
konieczności obrony gospodarczej interesów narodu przystąpi!i do walki z

chrześcijańskich.

W ostatuim czasie rozpisaliśmy noktórej założeniem jest
przedstawienie postępu polskich sił
gospodarczych i porównanie polskiego
stanu posiadania z roku 1934 w okresie zimowym ze stanem posiadania w
dnlu dzisiejszym. Wyniki naszeJ ankiety będziE'roy drulwwaJi na łamach
"Orędownika"
w miarę napływania
odpowiedzi. Zaczynamy od porlania
sytuacji na terenie Konina.
Oto Cyfry:
wą. ankietę,

było

pO,l:;;kirll
w r. 19:H
'kladów żyd ·owskich
1934
\Val'sztató'w p·o lskich
1934
\Varsztatów życlo'\YSkil"h
1934
., lP34
~lll iejszych fabryk polskich
HfH
~lniejszych fabryk żydowski('h
ut3-\.
~tra'!'anó\\" polskich
Stl'a!!fl l1ÓW ~ydowskic11
Skłalló'"

"
"
,, '

Red. Alfons Wyczyil.SkI,
ruchliwy działacz narodowy przebył
kUka tygodni w Berezie Kartuskiej.
Po opuszczeniu Berezy zmuszony był
udM się na kurację do Zakopanego,
gdzie obecnie przebywa.
Przecież

Bo dostali tak po karku, hej!

ra.z was djabli wzięli,
ha.'! ha! ha.!
"Sanator" rozwścieczony do ostatniego:
Mi'lezże, durniu. bo w łeb zdzielę!
Wyście tak zrobili wiele'?
Gdzie jest wasza pieśń czerwona!
Gdzie Lódt, gdzie Śląsk, gdzie ZagłęTaJe zdzielili was po gębie,
lbie?
te nie macie sił, by skonać.
W całej Polsce was tak grzmocą..
.aż się s)'pił- z łbów troeiny.
Niedługo pod płotem nogą.
pozdychacie tak, jak psiny!
SocJja:łim rozjus7JOny porywa. za. nóż:
Marksie! Wodzu mój jedyny,
1\ tej I!!IroJll()ty chyba zginę!

Do "sanatora":
Chcesz, bym ci tu w tej minucie
wypruł za.raz z brzucha flaki.
hej ty taki i owaki!?
Rzuca. się na "sanatora.".
t~ który dotychczas milczał, krzyczy
przerażony:

Baj, gewałt! Nie róbcie zbytki.
poco zaraz takie bitki?
la. na. krew patrzeć nie mogę·
"Sa.nator" :
Zjeżdżaj parchu w swoją drogę·
bo cię łupnę w kilof krzywy!
Zjeżdżaj, mówię,

pókim dobry i cierpliwy.
Żyd bojaźliwie usuwa się w głąb sceny.
"Sanator" do socjalisty:
Ty tam, durny socjalisto,
nie myśl, że·ś tak wylazł czysto:
ja ci też tu coś zanucę,
flaki w środku ci wywrócę,
porozrywam i zmiętoszę,
posłuchaj no! bardzo proszl}.
śpiewa na melodję kolendy "Przybieżeli do Betlejem .....
Przybieżeli tu czerwoni kamraci,
myśląc, że się tu robota oplaci.
Robili ciągle hece,
Masówki, rÓŻne wieee
!r wrzaski, i wrzaski.
Lecz ulegli wnet wielltiemu rueszCZł-

pięścią,
Iściu,

.

Że aż się rO'lI-eciała

Marksistów- szajka cala
bez śladu, b,ez śladu.
Do socjalisty:
Teraz ty się śmiej, łobuzie.
Co? zamknąłem ci tern buzię 1
Ha, ha! ba!
ŻYd podchodzilękJiwie

. i usiłuje ich pogoddć
Ny, panowie;
posłuchajcie, co wam powiem. '
Wasze bóle płyną stąd ...
"Sanator" rozwścieczony przerywa:
Wontr·
To przez ciebie tak nas piorą.,
niech cię djabli już zabiorą!
żyd obrażony:

Ny! przeze mnie?
Czy to ja robiłem zbytki.
brałem forsę na kobitki,
Na hulanki, na kolacje,
Wielki gest, reprezentacje!
Czy ja miałem tych mil jardów ,
i Wyrostków i Żyrardów.
i tych innych sprawek wiele,
że się niemi świat uściele?
Czy ja z wami szedłem szaleć,
czym ja w waszych grzechach . siedział,
żeście aż musieli spalić
akta, aby świat nie wiedział'
(WycIąga ręce w górę):
Boże wielkich patrjarchów!
"Sanator" ze złością:
Zamilcz, parchu!
Socjalista uspokajająco :
Dość już kłótni!

Tobie, Żydzie, .
też tu życie coś nie idlZie.
Broda ci też dobrze zbladła,
zalali ci, bracie, sadła.
Dobrześ piwa se nawarzył,
wida.t to po twojej twarzy.

Po ehwiłi:
zresztą. gadać wie1e.
Każdy śpi, jak 88 pościele.
Co tu

obecnie

za

58

n

"

"

96
59

"

76

50

38

"
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7
14
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PQza tell! \V ril;lgu ub. roku lla tere - ,
nie Konina z chl'ześcijm'lsldch plaeówek powstały: mlyn i przemiana nUJki.
3 składy spożywcze i jeden wal'szta t
kamaszniczy.
Dotkliwie daje się w Koninie odczuwać brak następujących placówek
chrzf.'~cj .iaJ.'lskich: składu
manufaktury, ~kladU: żelaznego skłauu ,skril\
czaIHrlka. ::;kupu zhoża i "kupu nab'a łu i drobiu.
Porównanie cyfr stanu posiadania
chrześcijańskiego ' i żydowskiego w r.
1934 z cyframi z obecnych dni wykazuje znaczne zwiększenie liczby placówek polskich, a z]jkwidowanie szeregu placówek żydowskich. Objaw
ten, niewątpliwie pocieszający, jest
wynikiem pozytywnego ustosunkowa-

16
99

9

5

88

nia ",i ę chrześcijańskiego spo'eczeń
8t\\a do ha"eł Obozu Narodowego: popieranie placówek chrześcijań kich. a
bojkot placówek żydow~kich. ~a porlkre~lenie zasługuje także fakt, iż w
wiel'J wrpadkach placówki chrzpści
jail'lkie po\ygtały
z bardzo małYch fUllduszówzakładowy c h.

NIEMA W esołych
bez WINA lub
firmy ....

Swi~t

Ostatnio w

Zduńskiej Woli pny Aleja.ch
3 odbył się "bazar" Na.rodowe-j
Organizacji Kolbiet kolo w Zd. Woli. "Ba....
zar", na którym wystawiono prace czło.n
kiń N. O. !C, wY'Pądł doskonl!le i ciesl'.ył
się dużą frekwencja,. Na zdjęciu fragmenty
,,Bazaru".

MłODU

Kościuszki

V I IW O IW ....~"

7 7

Łódź,

Andrzeia 7.

ng 19697

Twój ratunek jest jedyny:
Szybko wiać do Palestyny.
Nie dziwię się temu wcale,
my też . mus im odejś~ .sobj\!.
"Sanator" :
Ale, ale!
Miast iść każdy w swoją stronę

J

-~

ollmyślmy jakąś obronę.

odejść stąd potulnie brońmy się tak razem,. wspólnie.

Miast tak

(Za. sceną słycb,a.ć - odgłos
zbliżającego się tłumu. Żyd

kroków
zacieka-

wiony podbiega do kulis i wygląda.
Za chwilę . wraca chwiejnym krokiem,
okropnie zmieniony.)
Socja.Iista., pa.trzę,e na .żyda:
Patrz na tego nieboraczka..
ale wzięła go żółtaczka,
brodę ttż oślinił c&łło!

.Sanatm-" J; przejęciem:
Co się stało?
:lyd z trwogi. nie może dobye głosu,
wreszcie zdobywa się na wysiłek
krzyczy niesamowicie:

Co

eię stało?

Gewa.łt!!!

Socjalista i "sanator" razem:
Co??!! Mów do dj8.S'k.a.,
Bo cię zaczniem pięścią głaskać!
.żyd

z

najwyż$zem przerażeniem

krztusi:
Gewałt! kres mój niedaleki,
gdzie się schowam, gdzie przytulę?
Tam, tam... jasne są koszule.

Paskidniki, tfu! endeki!!
Moc się .zbliż& ich tu sroga.. ..
"Sanator" i socjalista:
Co? Na Boga!
U ciekajmy, uciekajmy!
(Uciekają w najwyższej panice.)
SCENA III.
W chodzą narodowcy w jasny-cb k~
szulach.
Nuodowiee ił:
Uf! Ol · _ łJhlr'da.
ezm tli. ~ mocno Żydem,
nozdrza · przecież mnie nie mylfł"
'musiał

tutaj

być

przed chwu..

Narodowiee II:
Prawda to jest oczywista.,
że gdzie Żyd, tam socjalista;
i "sanator" też był pewno,
to spróchniałe do cna drewno.
Narodowiec I (z zapyta,nj,em do resz"5!
Czy wróciły nasze gońce,
com je wysłał, by zbadały~
co za blaski się rozI.ały
tam, gdzie wschodzi rano słońce?
(Za sceną tupot szybko biegnę,eych
nóg. Wpada zdyszany narodowiec):
Czołem wodzu, czołem Mł9dzi,
zbadaliśmy

całą sprawę:

To nie boje żadne krwa.we,
to się Chrystus, król na.sz, rodzi!
(Dalej z radością w głosie):
Niech radosna pieśń popłynie.
robotnicy, bracia, chłopi!
U całować bieżmy stopy
Przenajsłodszej tej dzieciny,
Nasza Polska już jest czysta..
niema .żydów, socjalistów;
"sanacja" już taka. licha,
że pod płotem, jak pies, zdYCha!
Narodowiec I:
A więc za mną, do stajenki!
Równaj wiaro, żwawym krokiem.
Hej! wesoło błysnąć okiem,
huknąć raźno tę piosenkę,
hej, tę cudną, nasz Hymn Młodych!
Prędzej, z wichrem rwać VI' zawody!

(Narodowcy zaczynają śpiewać
chórefb):
Naprzód idziem w skier powodzi itd.
(Wybiegają. Po pewnej chwili 7 7Ą
sceny dochodzi o~ldaJony śpiew):
Podnieś rękę Boże dziecię,
Błogosław Polsce kOChanej,
Nowy świt wstaje na świecie.
N<YWym plonem kwitną łany.

Wst8!ł już wi.elk'.i i wspaniały·
Naród Chrobrych i Batorych.
Marzenia czynem się stały.
Zakwitły pol"k ic ugory.
(Zaslooa s~
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PO'krwawv chleb

iekielna k mpanja W
Arab "kontroluJe" warty LeoJl- "Do trzech razy sztuka"-- AI.ann we forcIe - Arestt.ant bohateremZgór wdoliny - Marokańczycy i mił'ośe bliźniego - Nagroda za trudy -IdzIemy do kIna
,

)edno aflne 1 wyuczone cl~cle -

l na toatawlalrtc

~a sobą ' bez talu. gdy! tam
nil nas. t 7.8 katdego kamll'hla,
wą.
Rozzuchwalony powodll:mietn Arab. krzaczka. czy trawki na\\;~t, śmięrf It n:ki
zdejmuje z ta'upa mundur. przebiera ele I Marokańczrka. Lecz i tu \V nizinach_
tak przekształcony na naSZCllo ,egj,m!8t~ wzro~ naez przyzw)'czaJon, ~Q badania
idzIe najapokojnlej "kontrolować" poile- ~ażł]ego podeJr~ancgo krajobrazu. daje w
runkl wystawione w poazczególnych m!ej- rcz:ultaclc, myśl ,samoobron)', Zaczynamy
.cach,
o<ldychaĆ nadziejl\. Tu, w dolinie W6Ź)-6tPierwazy napotkany wo.rtownlk nlo
przeczuwn iąc iadOl'go nl(>6zczt:śc!&_ polwaJa "panu sierlantowl" zblityć l\:~ do slobie i w rezuitacie traci glowt:_ To somo
dzieje 6:~ z drugim I trz('ciw wartownikiem; Jednakto pl'aWdl\ je.ot. Jak mńwł
prz}'61owh', ie -,do trzech tylko ,ntuka'·.
Czwarty j ostatni wartownik widzĄc zblf:taj8,c,\ s:~ do niego pOcJtnć \V mundurze,
nie przeCzll \\"11 il\c na wet. ie to JIlote być
kto inny, a nie siertant, z żartów lir2yk-

tleml~ pada trup .fertanta z u.!l~t" glo·

czyhała

mI byla leszcze dluqoa droga, do pierwszeIłO otapu naszl-ch wQj.k marokkal'lt'lkich
NarC$l'.cie na \\'l(lnokl'~gu widzimy
mury ;a-klc!?oś miast~ które zilnln w
pl'om}cniocn 61Qllca wYIlIl\da biale. ja·kby ugolo\,-anc. To Cl)lomb Dechar. punkt,
Ji:dzle nam wyplacą ~old i .:;-dzlc b(!uzie
mot.-na dłutel odpocząć pO,trudach, Pl·Zyj·

lędne~o bataljonu karnego, Jako warto....

nrka.Zani.'l jednak wyruszyliśmy. na nowe a\ltnowlska. oOI:\\'olono udać ilU: nllm
do min.. ta IV celu z\\'icclzenia je/lo cieka·
wych do obe.irzenia obJcktów.
Colomo Dechar, to dzIura jakich wiele
mamy rozrzuconych po cnlym ś\\ locie pomimo oajo!zczersl'.ych chęci nie mogliśmy

:uąl:

- Stój, bo strzelam! - śmiejąc się w
duchu, Jakie to wrai(lnie zrobi na "panu

eieriancie".
Tymczasem slertant nie odpowladajqc

ani słowa, podchodzi do nieIra. Wartownik
zdumiony tem tachowan:em pr"~'PQtruje
~i~ twarzy swego przclożon~Jfo I z pr2erllżeniem konstatu;e, 11 P06iada on brod~,
której przedtem u niego nie ,,-Udał Jak
błyska Wica prz(oml( nęło mu przel myśl:
I - "Wróg w forcie!"
Nie namyślając Bię ani_ rhwlli repetuje
karabin i strzela \V intruza, Ten w ostatniej chwfll odalutl,:uJe. w przeczuciu. t.,
jest poznany I kuln IdzIe IV pll&t~-nic: Ale
za chwilę, dopall:l do i'lwej of!ary
W świetle k .. iętycn blyska O<Itrze kriywej szablicy. l\:atda sekunda dec)-downla
o wszy"tk:em. o losie lortu, który mblllby
być Oddany na pnBtw~ Mllr,1kdóezyków.
Jut zdawało się. ie czwarta glowa pad n!"
lIa zimne mury fcrtu. kiedy drugi strllill
wstrzrmllt na miejscu blellnącego draba.
Bachwlal &i~ l bez il!ku padł na z!em:fl
TymCZatHlm pierw8zy strzał. a potem
drugi zerwał nl\ nogi call\ ulog~ fortu z
komendantem na czele. Myślano, te cuła
Il:t:ll:.l t"";
DO CODZIENNYCH, ZATnUD~1EN W LRGJI NALEt.Y pnAC.\ W KA~II ENIOLOMAClI PU.5TYNNYCH
horda w tej chlvlli wpadla do rortu Dlmk
.,.j
jlOl>Łerunków na Bwoirh miei_each po,sl!Uznllltlfl! nIc .lfodnt'go uwag', Ilnt IlIettwyt...
kiwania i wrellzcle odkrycie atr,u,zhle po- ko 2uI n~~ze p~wltanle uśmiecha się. złe ścle na.sze narobiło duto wrlawy. lak
~lIaato cale pasta wiono dzt~kl tetnu, te· świ~ża, \'I-ody ile dUBza lapra~nit> i
I.IrzYPUlizczaliśmy, w,-placono nam zalekaleczonych
legjon:.nó\\'. w plerwatej lono~ć
wi~k8ZY ośroucok wojsk mU61 m!e!! ,aklat
ladlo bl!dl:e aolidn:ejsze i bez ojl;re.n:czenio _ Idy told. a prócz tego w)-pra\\ iono wieIchwili zdezorjentowaly nas zupelni~.
Nicbawem wkracznmy
do. \\'iooki. kq zabę ..... ę z udzia!em kobiot I \\yznnczo· ..murOWAne oparcio", Zreeul\ domki .ą w
Dopiero kiedy koml'ndantowi pokazano A-(łzfe mJco;zkańcy, acz :\1ąrokaliczycr. wi- no nn ka1<lc-/!,o wielką porcję mocnego al" \\"ięl<sZJści olIklecone bqclt II! zwykłych kazabitego sler:tanta. a pl'zy nim ~artownj tają nlls z radościq. Jf!t;\ nam 11 tego powe,- gor)- jtłk' '11'0 wl na.
miuni. $lUny cz)' blota. W.. z~-6tko co posiaka, nakazał notl"chmlafitówe arc.ulowanfe du trochę dziwnie i nleawojo, boć prze,
da Frnncja .lMt poslnwlone "'ya!łkil'la
pozOtltalego przy 1)-ciu waI'townika w ei~j ta radość jest motć udana. te mo.!e
W łen .sposób chciano nam osłodzft Le)lH Cudwz:ernskiej I to widnIe Jest j ..
mn.lemaniu, ii on wszystko to u~zynlł pod w tem kryje się jakiś podsłe-p. zasadzka. trudy na.>zt'l{O marsz:u i gorycze paprzed- dyna $rodna rzecz do lapllmlt:tanla. ho- .
wplywćm lakiegoś szalu, Było lo tern oczynl~1M tycia.
wiem robIona b~'la na wlęlull" akal, J-wistsze. ie pytany. nic nle mó"tl po"io- ehęć uśpienia ną&zei ~aczności.,. Ałe
dals7.V okree C7.R@U.
Po
kHku
dniach
odpoczynku,
pMwlarpl'zęltonn"ujcIllJ elę rychlo, te nie miedzieć, Słowa II:rzęzly mu w gardle z nadWieczorem poszliśmy lIoble do kinem.miaru \\ ra:teli I nlebllZpi(H)Zcl'\4twa, jakie liśmy racji. .To cywilizacja misjonarzy towano n1l8i' oddział w len 6\)l)@ób, te tO)lraru. ':l!asnej i dusznej bud,.
grozily calemu fortowi. Dopiero n!'ld ra- francuskich- którzy przekonali dzikusów. C7:flŚĆ I·udzl wcielono do Innvch oddzia Nic w;adzinlcm nnwet. te w tej ohycl.llem cala spl'awa sif: Vlyjaśnlla, W trupie te fb.u6i brć ... miłOść blitn;cgo, T(}m· łów, rMztę tlłś do karnych btllnlJonów nej dziurze. b~cllt plnkał. a. !edntlk ja .tadumn:emanego Szmidla poznano ~łarokoń· bardzie.! . feśl! ..bIItni" pInel ZA WSl)'slko jako wartowników lub do- innych Cunkry. wypróbownny \V !sPMub tyciowych
,
eo ijd. Tak bylo I z nami. Odpoel~'nok c~
\\ wi06ce był zbyt krótki. teby mO~J1a
Mnie w na.Jlrodę za dobre sura lII'owa· człowiek., plakałem jak dziecko.
(Ciq.a- dalszy nastlIpi).
było odpoczt!ć ~luu;zĄ chwilę, Przed nanie- się. orzvdzielono właśni" do takiello
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Krowa

decydować ' będzie

o przyszłej wojnie

Krowa będzie nietyiko karmIt, a!e I odziew3t iołnierzy
Przez lE!tkf lat uehOdził

I

różni stra.ted2:Y
U2rwaIl równie1. Innych · cv,\wrolloin)'ch
zwicrzqt do slutby wOjennej. WS7.y""cy wiemy o słoniach Hannibala, psach Karola

zliwue Jako i rzymskich woz3ch_ Lt>cz

nn1wier. niejszy towarllY81: \Vójtmny -

km'!.
Widzi si~ go jalto sil~ pocil\g<llvq wozów
bojowych na egipskiCh, greckieh, cttuskicli

&__ 1

Wentvlato'r zdemaskował profesora
ANIOL OPIErWNCZY POLAI\OW W LEGJI WARSZAWIA_NKA P. N, FUKSOWA.
ezyka, a znalezione uprzednIo ciała I «ło
wy wartown:ków, nnjlepieJ ŚWiadczyły o
tem, czy.!", to byla. roboto..
I;{omenr'lant nlltychm!al!lt nakazał u~
woln!ć z "paki" aresztanta. który stał się
bohaterem Lep;j!. W nllgrodl! la 6woje bohaterstwo otrzymał I{rzyt Walecznych i

na B:erżanta.
Walka z takim wl'of.{iem nie przedsta-

llóminocję

wia f,wyklej zabawY, jakby 81t: to komuŚ
"v .•'\\\"alo - ole ci~iki trud. który l'I1u,$1
być okupowany wielu ofiaramI. strumieniami krwi f nięjedn~m młodem t)'clem.

W PIElUCLN'EJ KOMPAN,n
Po kilkunastu tygodniach włóczęgi po
pustyniach l górach, wracam)' narei!zcle
do bardziej bezpiecznych okolic, Odd~-cha·
my jut lepszem, innem powIetrzem. aniuli to w ':iasnych I dusznych ",~wozach
S<u.... kioh. W chouzimy w ni4l111 - gÓry po-

Nl-ezwykly "'ypadek mial miejsce VI
Kallwcle. Temwięcłl'j illi!ługuje 011 na InintCl'ęsOwanie, pol1iewa:t milll miejsce \V kolacb o.kademickich, Profesor Gopła, jeden
t najzdólni(!jgzych oraz ~Iośnych lektoróW
.,nipon Collegium'.. zosłal prze2: .qd wlia\·
kucie skazany n·1l 7 micsi~cy wi~:tiel!ia.
Senat akademicki wskutek tej kary zawic~
Bił go w cz;vnnóśelach. l>o\\"ody t1th ruktów są nader traltikomlctn<l. W paUtlt!rniku br, odbywaly 81«:. Jak zwykle. cgznmlny,
J tym razem przed uczonymI sto.n~li studenci, synowił ne.jtllak<lm!tszyclł rodzłn.
uhlcg'ajtlc się o tytuł dill,t-o-rn. Znojny dziel}
Ib1iżnł Bię ku końcowI. Przetn,:ueni gorl\ccm i pytaniami profesorowie ł uczniowie
chłodzili. się w."clenhl duteJ-sali. g41'nqc sil!
do wcrltyln-łóra, który 'wletcm powletrtcm
chłodził zm~cz()n~ głowy. Wszr;;;cy clsnr:1i
się w okolicę wentylatora. Wśród kandydatów na d<lkoora znalazło się ttllku starszych
sluchnczów, kt!'Jrz1 majl\c mniej szezf!śc.tn,
czy tet mniej pracuj"c, kilkakrotnie ~s!a
dali do egzamin(lw j lIto!e blll Odrtucanł.
Szczególną uwn.gę 2wracnł JodOll że stud<mtlJl;\r .'t. pi~knl\ bTOrJq. Ody r,"!yszln koleJ na niolo, dlcial ot& 9!leJłó 0,11 W2Jl~l'I"O-

ra. Tymczasem atal .dę nleoezeklwany wypadC'k. Prqd powloh'za & "l'nl)"latorn zerwał ",u pol~w~ bl·ody. W ..:tyscy poczl\lIwwo oniemieli, komisja zncz~ln . nn gwull
przecierać czy popl'awiń~ Okular)'. z clegfł
skm'.zystal sludont t "polowl:\ brody" I co
sil począł ucickll~ z snli. Profesorowie. sIuchac~e oraz przygodni przec.hodnie fluAclw.
szy si~ w pogol\, pomogli tlchwytać zbiega.
Lecz wówozas dopiel'o pr:I.lo bomba,Okazało się. ie stoi \)rzcd nimi we wla.>nej -osobie proC. Gupta, sltlwa i ozdoba "Ripon Collagi um". Nie dziwnego. ta tak J'Ościgowcy,
lak ł profesor nie mogli ani iednolJo lilowa
przemówić, Wkroczyla po II cjn. Sledzt \\"0
wykualo. te IU'ołt'8or chelnł ty\)co pomóc
kancly(jatowi na doktora, aby $Ię ''0 wreszcię pozbyć z uniwersytetu. I(a,ndydat "liI!'
cz~'nll tad.nych posl(!Pó\\r ł hr! żakal" dla
cnłego zakladu, mlmJ), te by! zdolny, Uw,,tal wl~c. ie iWY Mu póm<lte w t<lanlu
tllzamlnu. zaklad odetchnie, 4 On się nie
powstydzI. gdyi zd't1n()śCi posiadnl kandydat dute. Tyll'ic:msem rileszc7.ę·sny 'wentYlator popsuł WSZy6tJto. ProietoT odcierpi te-

,. . . .

w_~

śmiałego,

- w Abfsy:n1ł poczciWI! osłnłld l
muly. 7.upolnln,jll d'N)gi i postoje etapowe.
Wielbłqdowi ,jcst obcq sluibn wojskowa._,
Gdy jednal, mielibyśmy dać wiar~ ostat..
nim pogłosl,om oraz nowoczesnym ten<1tlncjom prowodzenia wojny zwierzęciem przv~złet

krowa.

weln, bqdzJ.. -

. Na to skłndail\ si~ jUi nast~p8twa z czucni
wiolkiej wojny ornz ()fJtatnlo tnstoso\Vllne!llLnkcje w stosunku do Włoch. Pisano jut
wicIe o 10m, ink lo cllGmlcy wlnscy z sprwatki 7.acz~li produkować nitki pr!!ędzn.l
niczr !\In to o-Ibrzrmle znaczenie dIn spra·
wy odzil!towej wojskn_ ~Ie będzie teraz jul '
r.alc2noAci od dutych rlnerw wnluty dnne-!ro Iltu'lslwa, aby zn olbl'zymle sumy spro-w:l.fl7.ać
ba\Veln~
z krnjów 1:11m()n-kich
wz~l~dnie obcych. Caly
wysil!'k będzie
sl,ierowa,ny na krowy. Na to będą mUt!ieU
zwrócić uwagę tak dyplomnci, jak i woJ~
ill\nwi.
Od dużego ataDa krów mlecaayc:h za·
leźe6 będzie w ,aw~:blcJ l1t1etZ8 metDOś6 prowad~eDła

woJaJ.

Lecz nłet}-lk6 chemicy b~dl\ mieli CM dO
powiedzenia. nćwnioi J('karze 01'4:1: fntond~nci. W()jsko b~dzie zOO!lnlrywane w mit!.
ko oraz mi~so_ D~d:tie to minio loncz.-nie
również i zdrowotne. po-nil'wllt mleko jest
zdrowlSzc od harba,ly I kawy, Zyska na tam
I gospoda.rka narodowa, ~dyt
mlako ru(!ułąc herbatę I kawę, . . . . .

duje

malejsże

zakupy

t:rchł.

zagraJllc4.

Z tych kilku przykładów wl;:Jać Jaano.
te krowa nie b(!d7.ie jut tylko. wm.i~ Iole.

1 o~:Lie\, u.Ć

szon~"i. ~lui&rl:i.k.ie.

/
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ZakZad .kra...iecJd

fr. ChoJnacklego,
Sleokłewłeza

łód1,

59, telefon 173-94

przyjmuje zlecenia na garnitury, palta,
garnitury ba~owe. futra p/g na1no..szych modeh. Wykonanie pierw8zorzędne. CeRy przy.tępne.

Nakład już

na wyczerpaniu

Oz1wne

. ..

hłstorje

miast

.,.

małopolskich
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Potworne baśnie na tem,at śmierci obywatelki Przemyśla - A wszystkiemu winien
jest magistrat - Jak się robHo wybory - Rada miejska prosi stojąc, aż ..• do skutkuOrlęta przemyskie

Jak wiadomo, nakładem "Orędowni
go źródła i jako takie na wI~rę nie la~
ka" IUkazał się zbiór utworów KonstanOgromne pbruszenie zapanowało w te obawiać się zaczęto awantur. Ludziska
sługują·
tego Dobrzyńskiego, syna robotniczej Przemyślu, równo przed pięćdziesięciu wydziwiać poczęli na magistrat, który do
Z Magistratu miasta
Lodzi, p. t. "Czarna Poezja". Zbiór wy- dwoma laty. Kum06zki na ucho poda waly pochowania lezącej w letargu dopuścił.
Przemyśl, dnia 1 lutego tSS:;.
(lany został zaledwie trzy tygodnie te- sobie okropną wiadomo~ć, a niejeden z ku- Znaleźli się naturalnie świadkowie. gotomotrów wszystko zlo we władzy widzący, wi przysiąc, że na godzinę przed pogrzeDworski.
mu, a uż rozszedł się w tysią.caeh egzem- wydziwiał na magi03trat. ~e plotkom gra- bem pot kroplami spływał po twarzy
Kiedy
p.
burmistrz
głowę sobie 1ama6
iplarzy po całe Polsce. Z nakładu pozo- nicy nie położy i do niepokojów dopuszcza. zmarlej.
musi letargiem rp. Dutkowskiej, inny postajo już niewiele.
Bo wkońcu co tak bardzo moglo zacnych
"Otóż dowiadujemy się u na.ikomważny obywatel
dyrektor Frankowski
petentniejszycll źródeł co ;est prawdy kłopocze
Kto więc pragnie jeszcze nabyć na6zych praojców poruszyć? Co 20000
się nadchodzącemi wyborami • .
nadsańsl<icgo
IV tern całem opowiadaniu J zapewnio.,Czarną. Poezję", winien to uczynić nie- mieszkańców ówcze.mego
Partyj wtedy było mało, a jeśli byty to
no na6. iż urzędowe ścisłe doohodzenie zorganizowane
/Zwłooznie.
Jeden egzemplarz "Czarnej grodu, wśród których aż 12 tysięcy ani pipożal się Bote, I!ItarOBtwo
wykazało, iż wszystko jest od początku
suć ,ani czytać nie umialo, podenerwować?
Poezji" kosztuje i.80 zł. Do nabycia w
Co tak miastem wstrzą;mąć, te aż z urzę
do kOllea bajką".
'Większych kis~garniach, w agentUJl'ach ' du trzeba byIo ludzi uspokajać? ZaglqdWidocznie jec1nak ta notatka "Sanu"
Prawidłowe trawienia I
krew
~,Orędownika" oraz wprost w admininijmy do zmurpzalych kart "co tydzień" nie poskutkowała - najwięcej zresztą ru·
straeji centralnej "Orędownika" (Po- w~-chodl!:ącego "Sanu" a zagac!ka wnet się chu robiło l.ie umiejące c7ytać POI3PÓ~stwo osią,ga się przez codzienne używanie po
rozjaśni:
- jeśli sam "Świetny Magistrat" kazał pół s'zklanki naturalnej wody gorzkiej
2;nań, św. Marcin 70) za wpłaceniem
Franciszka-Józefa. Zal. przez lekarzy.
.,Potworne baśnie krążyły uporczy- wylepić ogromne afisze tej tr"ści:
kw-otv i.80 zł na konto P. K. O. nr.
wie przez cały tydzień ubiegły po naL. 1008.
Tg 2284
200 149.
6zem micście, wywołując ogromne wzbug t o s z e n i e!
Od kilku dni krąży uporczywie po
rzenie umysłów, zwłaszcza mil!dzy po·
mieście pogłoska. iż zmarła na dniu
spólstwem".
do wyborów się nie mięszało, stąd kaMy
Pogłoski
18 stycznia 1883 ś. p. Eltbieta Dutkow- kto chciał mógł kandydaturę wysuwać I Q
A dalej dowiadujemy sil!, że po śmierci
\V a r s z a w a. (Tel. wł.) W kolach
ska po pogrzebaniu jej miała okazać krzesło w Sejmie galicyjskim się starać.
tony urzędnika podatkowego Dutko\Vskieoznaki życia, że przy zarządzonej na I znowu w "Sanie" mamy śłady tego, jak
politycznych mówią., że dotychczasowy go,
którą pochowano po oględz:nach w spowiadomość o tern exhumacji zdarzenie
wybory wówczas przygotowywano.
podsekretarz stanu w prezydjum ra~y sób przepisany
to z urzędu stwierdzonem być miało, że
"Komitet wyborczy w Przemyślu dla '
ministrów Krzysztof Siedlecki obejmie
"grabarz u6tyszaw6zy w na .. tępny. czy
jednakże odkopanie grobu za późno przywyboru posła na Sejm krajowy z tego '
stanowisko dyrektora naczelnego Podopiero trzeci dzień po pogrzebie jęki,
szło do skutku, a śmierć ś , p. Dutkowmiasta zaprasza wszystkich, którzyby
wszechnego Zajd. Ubezpieczeń W zawychodzące z grobu ś. p .. Dutkowskiej
skiej wskutek tego istotnie nastąpiła
o
krzesło poselskie z miasta Przemyśla.
pospieszył
do
magistratu
dać
znać
o
jemnych, opróżnione przez śp. Włady
i t. p. W intereBie prawdy, oraz w celu
ubiegać się chcieli, a.żeby cel'em złoże
tem co słyszał. \Vysłano na cmentarz
sława Strzeleckiego. (w)
uspokOjenia łatwowiernych podaję pu·
nia wyznania wiary politycznej na wal·
komis.ię, a ta otworzywszy g;rób itrum·
bliczne! \\ :adomości, iż wszelkie powyż·
ne zgromadzenie wyborców do sali ranę z przestrachem zobaczyła, że zmarsze .iak niemniej inne w tym kierunku
tuszowej przybyć zechcieli, zgł06iwszy
ła była obrócona twarzą na spód trum·
krążące pogłoski są nieprawdziwe. ~dyż
poprzednio swoją kandydaturę w kominy. Za podniesieniem jej spostrzeżono,
!Na, uboczu
śmierć zmarłej przed jej pogrzebaniem
tecie na ręce przewodn.iczącego" .
iii miala ręce do krwi pogryzione. suknie
zOotała
przez lekarza sprawdzoną i
Ignacy Frankowski
Jan Dobrzański
poszarpane, wlosy powyrywane. jednam
możliwość pozorne.i śmierci czyli letarprzew.
sekretarz.
slowem straszne ślady obudzenia się w
gu w tym wypadku nio mogła mieć grobie i zadu6zenia w trumnie".
Wezwania
naturalnIe
usłuchano
i kanmiejsca, że ~robu nie otwierano, te
wszystkie pogłoski rozsiewane pocho- dydatury posypa1y się jak za najle,pslych
Opowieści o tern podawane t ust do ust
w cią;gu 25 la.t dstnie<ni& "I1uf'ltrowa- przyoblekły się w kattałty tak potworne,
"sejmokratycznych" czasów. Dwie jednak
dzą z mylnego, a może nawet złośliwel1y Kurjer Codzie;nny" powoli !l:rułlia,ł,
byly poważnie brane pod uwagę, dotychnabierał coraz "Więcej pretensyj, ale ani
czasowego posla dr. Waygarta i burmi·
lila jotę nie stracił S!I'IlgO pierwotnego
strza Dworskiego. Rozgorzała kampanja.
chat:akteru - nie sJ)Owa:.tniat Oto w nuwyborcza. Dyrektor Frankowski, jak mógł
merze 355, na strQ'Jlie 5 czytamy taki
zapaśników godził.
Długo jednak nie poB~cyj<ny tytul: .. Połę-tn. 1mperlam z
mAg'alo. Dopiero kiedy burmistrwwi wzaepoki bronzu wyDana się z lod6w dal.. Na ustach calej Łodzi sl\ cztery nazwiska:
jemne obrzucanie się zarzutami, dOBzczęt
klej p6łDOCy", Istotnie ,.oomba." pierwszej
nie obrzydło, kandydaturę wycofał, tak,
że dr. Waygart konkurenta straciwszy do
klasy! Wynurn si~ ~ lcrdÓ'Wl :Jut. widać
MarŁa
dachy! ...
scjmu calkiem gładko się dostał. Wro-?:ami
jednak na zawsze pozostali. Dopiero w
OkaZUje 8i~, te nie z lodów się nie wywiele lat potem pogodziło ich mie.szczań
nurza, () tadnym procesie geologicznym
stwo przemyskie, każdemu z osobna po
niema mowy, a jest to jedvnie SprAWOjednej ulicy w mieście rprzeznaczają.c.
IEdMlie z wyników I!POwieekiej ekspedNji
Nim jednakże do wyborów d06zło, trzeba
naukowej pod .kieroW!llietwe~ niejaki~o
było zmontować komitet, a tu dyr. Frandr. Disselhow'a, kióra. 'POCZyniła pewne
Poranki o .odzinie 12-tej ł 2-giei od 8S groszy. kowski pod tadnym warunkiem przewododkrycia archeologiczne. Gdz:ie1
nictwa przyjąć nie chce. Trzy razy kate-Cal. Łódź Apiew. prleboje I operetki "KSIĘŻNICZKA CZARDASZA"
gorycznie odmówił, raz dlatego, bo musi
"..półwysep Sa!D()j&<h:.'kt, llal&t9,ey teCała Łódź codziennie wypełnia widownię reprezentacyjnego Kina .Rialto· na kilka dni wyjechać, a powtóre dlategD,
rytorjalnie do J)6!:qocno - zachodniego
te już z powodu wyborów do wydziału poUralu sowiedti~o, połotony jest powiatowego pomawiano go w ..Strażniey
mi4łdzy Morzem Karaibskiem & ujPolskiej" głośno o to, te nadutywa swego
ściem l'2:eki Ob do Ocealll'U Lodowatestanowiska dyrektora kasy 06zC1:ędnośei,'a
go.H
on nie chce i nie może narażać kredytu
instytucji tak ważnej i powatnej jak kasa
Mimowoll czytelnikowI tej sentlRcji robi
oszczędności".
Z kłopotu wybawił komisię niedobrze: Ural lIlad lXl<Jn:em. Kara.ibtet jeden z członków.
Bkiem!1 Too Jak dotĄd. DlO'r.Ze Karaibskie
.. M. Ritterschild wn06i by przez pomieścikl się w poblHu zatoki Meksykań
wstanie uprosić p. Frankowskiego-()
Ski!lj! Skąd 8i~ wziB,ł Ural w Południo
przyjęcie
wyboru. Wszyscy obecni
""'ej AmerY'Ce~
przyjmują ten wniosek i powstawszy
Nie jem to iedyna "rewela.ocja". Ni&eo
oświadczają, te stać będą póki
prze,Cłalej czytamy:
wodniczący
przed ich prośbą
nie
I . .Scytowie w epoce bron~owe'j mieszkaustą.pi".
'ą.cy nad brzegami rzeki
lennisowej,
Stanie pomogło. P. Frankowski wybór
przyjął i wybory przeprowadz:ł.
rÓWlllle't n4emal wyllłCZ1J.ie tnd1lł11 Ihl
~lnlctwem,"
Poza tern życie w PrzemyślU biegło
spokojnie. Co pewien czas chodzili ludziZa.tem Scytowie byli rolnikami! Stary
ska do "Gwiazdy" słuchać "Pięknej HeleHerodot nas ~wyezajnie "bujał, twierdu,e,
ny" czasem posłuchali koncertu c. k. mu;te było to typowe plamie noonadów ...
zyki wojslwwej, w wolnych chwilach choDzif!ki._ .. Ilustr&wanem'll Kurjerowi Codzą.c obok dworca kolejowego, gdzie rut\l
dziennemu" ipl'2:ylarpaliŚiffiy greckieh hi·
jednak był nieduży jeśli w ciągu całej dostoryków na. .,'kaez'Ce" dZiennikarskiej. A
by wyjeżdżało z Przemyśla. tylko dziewieĆ
mote Scytom znudziło się rolnictW'() i
pociągów. Poza tem panie bawiły się jak
.dO'piero potem. stali lrię kOe%ov.mikami?
teraz ploteczkami, a. panowie . zamiast w
,Chociat ł> takich procesach hijłt'OI"Yez
cukierni, gromadzili się w "Czytelni PrzeDych, naog6ł biorą.e, .n ie wieleśmy dotą.d
myskiej", gdzie jak podaje "San" było stasłyszeli. Zazwyezaj koczownicy osiadają
le 35 pism, podczas kiedy w "lokalnona roli, a nie oowr()tnie ...
ściach" czytelni odbywały si4) od czasu do
Najbardz.iej jednak mę(:ly nu lampka
czasu
wieczorki z tańcami, przyczem
.t ranow :
wstęp w sumie t zł oplacali wyłącznie pa.. I tu znachodzi się 'kości mamlItóW,
nowie.
ozdobione swoistemi motywami ornaNa zakończenie aby sprawiedliwości
mentacv.inemi, lampki traDowe I inne
stało się zadość trzeba także wspomnieć
iJjrzedmioty świadczace wyraźnie, te dao atm06fe~ze patrjo~ycznej Przemyśla. lJył
leka północ w odledych epo'kach' przedto czas kledy patrjotycznemu m iastu to
historycznych ~3!micszkiwat lud stojący
nada wa li boha terscy uczestnicy powstalila macznie wyższym It01J'lU rozworu,
nia styczniowego z dzielnym adwokatem
niż współcześni Eskimosi."
dr. Leonardem Tarnawskim na czele. Za
Czef.1U koniecz'nie tranowe T Sk.oro
jego i jego przyjaciół przyczyną miala
mieszkali tam wówczas rolnicy, to chyba
wkrótce powstać sieć towarzystw polskich
używali innego tłuszczu,
jakiegoś oleju
a powołane do tycia gniazdo sokole rozwirośli n M!.! o ... A m()że pożyczali tran od
jało właśnie skrzydla do pelnego lotu.
współczesnych Samoje'dów'? Po co tylko
Większość mieszczan przyznawała się jeszcze do c. k. przynale1:ności i z pokor!\
pOBtponować
współczesnych Eskimosów
głOBiła "przy Tobie Najjaśniejszy Panie
(w Grenlandji)? Przecie oni też używają
6t<1imy i st~ć chcemy", ale najświatlejsi
lampek tranowych, a zatem nie mote
z pośród Ulch otwarcie wyznawali zaaday
być to dowodem
wyższo~ci kulturalnej
narodowe, przygotowując grunt, na któowego zamierzchłe-~ ludu ...
"W miał,.. wyróść wnuki, bohaterskie
A w~6le bigos.
m-l
orl\t& pn6m:1skie.
W królestwie , baJki... ,,..
JPlIocIr;Jmłerz BU8&.

mro..,

°

Ural nad ...
Karaibskiem ·morzem
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Eggerth,
Sohnker,
Horbiger
Kemp.
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Znów wewnętrzny przymus popędził ,
mnie na Ślą,sk Opolski z zadrę<:zającem
!pytaniem, czy nastąpiła odmiana? czy
zelżał ucisk? czy polskość można porównać do opoki skalnej, czy do piaszczystej wydmy, p'rzenosżonej z miejsca na miejsce przygodnym wiatrem?
Jak dawniej, tak i dziSiaj, słueham i patrzę, zbieram rysy, nastr-oje dlo obrazu
poJoż'enia obecnego polskiej ludn-ości.
Kiedym wędrował po tamtych dziedzinach, niejedln-okrotnie przychodziło mi
na . pamięć, że przecież swój obowią.zek
'Pisarski spełniam wbrew wszystkim.
PrzedJ laty poszedłem nad Sek~anę, w
k.opalnie francuskie, aby wbaczyć trud
i wyzysk rąk polskich, dających piecom
znój w bryłach węgla; na brurku, pod
mostami znalazłem dusze zbłą.kane,
zmarnowane przez stosunki, przez przepisy, przez twalr de i bezduszne prawa
Wtedy rzuciłem krew z ich ran i błoto
z ich dusz, w oczy społeczeństwu w powieści "Wierzby nad Sekwaną". Wy:powiedziałem
wiele gorzkich uwag i
prawd, nic też dziwnego, że mam zagrodzoną drogę tam. Trudno, trzeba się
'Pogodzić. Później w reportażach z Czechosłowacji,
mimo, że tam mam tylu
przyjaciół, dobrych wspomnień,
wsłu
chałem się w pulsy życia słowackiego i
polskiego i za prawdę wyrx>wiedzianą.
znów zamknięto mi granicę. Czeski
Konsulat w ~rakowie wykreśla czerwonemi krechami moje nazwjsl;;o, n a wet
poczciwą legitymację tatrzańską opatruje: neplatne. Nie staram się o pozwolenie wstępu, mimo to przekraczam
granicę. kiedy chcę.
Na Sląsku Opolskim w kilkakrotnych
wędrówkach zbierałem wrażenia z mogił powstailCzych, z izb robotniczych i
chłopskich, z warg rozmodlonych i z zaciśniętych pię,ści i wykrzyczałem w rep<j.rtażach prawdę, wydartą. z dna nieszczęśliwych piersi.
Nic dzh\;nego. że
władze niemieckie zbyt przychylnie nie
mogły się patrzeć. Trudno. Co innego
jest bolesne.
Polscy dylplomaci wzbrania.ią mi
wst~pu dlatego,
że
piszę innym języ
kiem, niż rarx>rty, i dokładają starań,
abym złamał ' pióro, ogień oburzenia
zmienił w popiół, gniew kipiący 'I\V atrament. Nic to, że reportaże, zT-oclzoae z
najczyst.szych pobudek, były sygnalizowaniem niebezpieczeństwa, przestrzeganiem i budzeniem czujności, nic interes polski, los ludu rx>lski'ego, bo została
po.drażniona ambicja
pewnych
"dyplomatycznych" jednostek za t-o, żem
ośmielił się powiedzieć prawdę. Okruch
prawdy. Ci właśnie może obawiali się,
że i.m ktoś zdoła złamać karjerę. Próżne
obawy. Przecież u nas prawda, wypowiedziana w imię dobra ogólnego, nikomu nie może zaszkodzić ...
Chciałbym podkreślić zdanie jednego z najbardziej zapalnych działaczy ze
Śląska Opolskiego: "Obok IIlrzędowej
pra wdy jest prawda ludu, My nie chcemy dyplomatycznej polskości na papie;roze, tylko, aby polskość szla od serca do
sell'ca i dotarła do każdej chaty, za.grożo
nej germanizacją".
Opętany myśla, nakazem,
podażam
tam, gdzie polskość skrzywdzona. I mogę zapewnić, że nic nie zdoł·a mnie c.ofną.ć i zawrócić, up-oru mego złamać. Zawsze pójdę tam, gdz.i e mnie wola obowiazek, zawsze będę pisał tak, jak mi
każe sumienie wolnego człowieka. Speł
niam twardą służbę, której nikt długo
się nie rx>dejmowal. Od szeregu lat reportaże moje o położeniu Polaków na
Śląsku Opolskim były przypomnieniem
i wołaniem o ratunek. Tysiącżne rzesze
czytelników żywo prz,ejmowaly się losem rodaków, prawdą. zdarzeń, wyrwanych z życia. to też śpieszyły z pomocą,
to też Słały ksif\;ż,ki, wiedząc, że każdy
dar jest iskra, wykrzesana, sercem, padają,cą na dusze tamtych, majątCI\. je rozpalić i rozpłomienić.
Niera?; życzliWi ludzie zwracają u, wagę na niebezpieczeństwo wędrówek
po Niemczech i dziwią. się, źe mam 0d.wagę i,echać. Czeg-o mam się bać? 'Pytam. - No, po dotychcz8lsowych reportażach ... - powiadają.. Odpowiadam
zawszeiednakowo, przecież żyjemy w
okrpsie przyja ź ni polsk.o - ni emieckiej,
tak głośno wyznawanej, tylu artykuła-
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mi dz.ien~ikarskiemi i mo~ami okrzy~
c~ane.l. Pl~Zę tylko to, C? 'Yldlz~. Staram
SIę pat.rze~ na. wszystk~e ~rze.1a,:"y bez:
str~nme l NIe.mey ":lI~m przYJmow~c
talu głos z wdZlęczno~la dlat~go, ze
z'Y raca u~vagę, co nalezy usunac, aby w
mcze.m ~le zostały .zar::ąc~ne c~ule sto~U~kl ml.ędzy przyJ~clOłml. I ,lm wł~-

sme p-owmno za!ezec . na W~TO\~'na~l~
krzywd, '.ltS~~'anlU mespr~wledhwosc.l,
aby przYJazn była mocna l trwała. me
tyll,o na papierze. który może spaliĆ jedna zarpałka.... Ni.e niszczenie p:olslwści,
ale Z~beZ?leCZeme pra \l' ludzk~ch .. mowy l dobrr kulturalnych, odzledzlCzo-

Róże kwitnące. rozsypane we mgle.

ce.

Co za radość.
kominy. Las w niebo.
Szukam, czy dym wieńczy ich szczyty
kędzierzawą koroną, czy .oddycha spal.onym znojem ludzkim. Tak rzadko, ta,k
rzadko. CZf,'ściej na hał,dach czarne,
zgarbione postacie wygrzebują poparzo.
nemi rękami z dymu i z żaru.
- To ich chleb.
Te hałdy. te kominy wygasłe. te zmory prześladujące. są treścią odezw haseł,
PToklamacyj. zmienionych w pociski
rzucane do izb bezrobotnych, spragnionych pracy.
-

Pracują.

Wystrzeliły

•

ni, wysypani z autobusu. p~dem pognali
urzędu celnego. Strażnik powoli
czytał, obracał każdy dźwięk w ustach,
a przepustkę w palcach i nijak nie
chciało mu się w gl-owie pomieścić. Dwa.
imiona, a gdzie nazwisko. Badawezo'
przypatrywał się fotogra.fji, potem rzeczywistej twarzy i nie przek-onany, ja.'ltby sobie, ścianom. ludziom, nikomu nie
wierzył, bo dla niego każdy jest przemytnikiem oozukującym przepisy; z
ciężkiem westchnieniem rodał przepUStkę. Po drugiej stronie zwarte czynnoŚCI, krótkie pytania, czy wiozę pienią
dze, ile marek. ile zł-otych. Wtedy trzask
,p od se,r cem, jakby grzm-otnięcie pieczątka m-oże każą. wrócić. Gwałtow
ne przebłyski przestróg, a to, a sio, nie
jedź, Ulga. Czułe spojrzenie bł-ogosm
wiące ich ręce, ich oczy.
Stąd' otwarty Ślą.sk Opolski, wszystkie d.rogi wiodące do wsi, do ludzi, dOi
zdarzell, obrazów, orx>wiadań. abym'
przez wszystkie dni w~drówek patrzył
na przejawy życia, abym słuchał zatajonych głosów. które kryje ziemia i czło
wiek. I zobaczyłem tyle nowych zjawisk, mających kly i' pazury. One obu-

do

dziły trwogę, kazały głęboko zadumać
się, spoj,rzeć w głąb rowgnionejprawdy
i niczem nie dać się uśpić,

nych po przodkach to obo,,,iązek
przyjaciela wobec przyjaciela, szanującego te prawa u siebie...
niały.

Cięż' kie,

*

si~ ranek zziębnięty, osmętsią.pający
drobnym deszczem.

Rodzil

Autobus, przepełniony twarda mową
ludu, iakby odłupywaną ciosami od skalistej ściany, cichnie. zalewany gwarem niemieckim, rozpychającym
się butnie, swobod,nie
po wszy,stkich
ławkach. Od czasu do czasu postój, ktoś
wbiega, ktoś wypada, Trzask drzwi. Ruszamy dalej. Przez okno śledziłem znajomy pejzaż zawsze z tern samem uczuciem. Nic nie uchodziło mej uwagi.
Nagle w odd:ali wy,skoczyły z ziemi nowe domki, biegnące kilku szeregami..
Skąd się wzięły? Zeszłego roku ich nie
widziałem. Czy to zwidzenie?
- Prawda, to już zagranicą.
Oczy przeskakiwały z dachu na dach,
przypadały do zrębów wzorowych ubudowań, chcąc zapamiętać ich ilość, ich
kształt. Alarm w piersiach. Doznałem
wrażenia. że ,ktoś ujmował tę miejscowoSć w
żelazne kleszcze, mające ją
z.gnieść.
Zrywał się krzyk· w
tamtę
śląskiego

rozwleczone opary dodawały
swoiste1g'0 uroku temu zadymionemu
.kra.iobrazowi. Wśród szarych. jesiennych os10n. ciężko zwisających, plakały
drzewa ro,zawemi liśćmi, spadającemi
na zieleń murawy, na kałuże. W gł~bi
równiny, znać zamazane zarysy budowli, zakopcone bloki czerwieni. Wizje
murów i kominów we mgle zostawiały
wrażeni,e artystycznego piękna. Przy go.
ścińcu ogródki, tworzące
swój świat.
Już sprzątnięto plony,
zostały
tylko
zmoczone, okwitają,ce kiście. W zawiei
mgły g'inęły barwy/ jakby przemiJajace
wyrazy rx>wi'tali i pozdrowień. I znowu
gdzieś wyrosły budynki sczerniałe sadzą., przytłaczają.ee ogromem t~ ziemię
stronę.
przekopaną., podartą.
Nie słychać od- Co to? - Jpytam głosem oboj~tgoJosu pracy, wrzasku. maszyn i te zabu- nY'm.
dowania w oddali tracą rzeczywiste
- No, to są siedlungi - odpowiada
kształty, są jakby majaczeniami, ZWidU-I mi są,siad,
jące.mi się dziSiejszemu dniowi i oczom
- Ni~ było ich zeszłego roku.
patrzącym. Gdzieś ogień kipiący, wy- A nie. Na wiosnę pobudowali.
lewany strUJg'ą. żall'u, rozjarzył się w pustNie byl() ezasu na rozmowę. Podróż-
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Słucham odwiecznej mowy ...
Po przekroczeniu graniCy mój są.
siadr zmienił się w milczącą bryłę.
Chdalem . wszcząć rozmowę. Nie poznałem go.
Odtrącił
mnie szorstkiem,
twardem pytaniem:
- Was?
Nic dziwnego. Jesteśmy tu, ~dzie się
ogląda kl'a mki. bo w przestrachu jesteśmy pewni, że ktoś w nich zacz.ajony
rx>dsłuchuje, jesteśmy w kraju entuzja.imu, krzyczącego radość i uniesienie ustami ścierpniętemi Pód -oooasem bez- '
względnvch nakazów. Nie mogę się dowied>zioc. 00 to za kolonj,a, kt6rąśmy na.
boku zostawili. I nieraz jeszcze musia-lem je spot.ykać w różnych stronach
Śląska i nieraz szukałem odpowiedzi na.
zad'ręcz·ajace mnie pytanie.
Autobus mijał kamienice wołające
flolskiemi. a już z niemiecka. pisanemi
nazwiskami, wił się wśród stert ka,mieni przel,opywanych ulic, wśród łopat i
kilofów. Brygady robotników mozoliły
się. przebudowywały. Gdzieś pod naspisem "Landshilfe" długi szereg czekaJą
cych. Przerzuciłem wzrok pO twarzach,
00 roboczych ubraniach..
- Widocznie po żywnoŚĆ.
Błądzę
po ulicach, przepa,s anych
czernią jakby mostem łączacym kamienice .,Jeder deutsche Junge gehD,rt in
die Hitler-Jugend", to znów dlalej krzyczą napisy, że każdy, kto ma pracę, ma
chleb w rękach, niechże dzieli się z tym,
który nie ma pracy. Byłem za,g ubiony
w obcym zgiełku. Jest sobota. Wandertag. Młodzież szkolna,powiewając
znakami różnok-olorowemi w karnyc)1
szeregach rx>dąża za miastQ. Deszcz ustał, niebo wypogodzone zaćmiewały od
czasu do czasu przelotne obłoki. Zrywa.
się zawsze ta sama pieŚI1, zawsze jedna,.
ko bo.iowa. dysząca nienawiścią i pada.
łoskotem rozżarzonych słów na bruk,
:p od mocne kroki, idące naprzód w przyszł-ość. Młode oczy. zapatrzone w swoją
dal, nie zwracają uwagi na kobiety, zebrane pod sklepami. Długie szeregi wylewają się z drzwi na chodnik, biegn~
daleko wzdłuż ściany.
- Już i o mięso trudno.
Czekają w milczeniu, jakby zastygłe
w udręce. od wezesnego ranka. aby móc

kupić kość, .~rudę masła. ka,,'ałek słoni
ny, czy funt Wieprzowiny. Boć przecież
żadlna z nich nie dla głodnym dzieciom

pOstnych ·ziemniaków.
.
Losk-ot młodzieńczych luoków przebiegł, zgłuchł, znikną,ł, a tutaj. przed
drzwiami sk.lepów, została istotna
prawda. Matki czekają.ce ...
- Ogonki, zupełnie jak w czas wojny - mówię do towaxzysza ...
- Istotnie tak Może zbliżają. się
tamte, przeklęte czasy? ...
Patrzę na twarze kobiet, chcę odczytać ich wyraz. Usta zaciśnięte kryją b0lesną. P'I'awdę. czasem oczy błyskają
spojrzeniami, wyjawiającemi mm·~'ę zatajoną ~łęJboko w dU6zy. Kiedyśmy mija,li, PO.JY:;ta.ł, gWa.r. Z tegO kłębowiska.

•

na chodnik z ttzaskiem odpadł glos:
na polskie zniwne - duma ją rozparła nie rozbij.aja, się po ulicach i urządzają targane, w jednej famDj1 ci tak, a tam- Dobrze je5t, a będzie jeszcze l&- w tern dl()stojnem wyznaniu!
~niwniokil". Mieliś,rny uciech-ę - mó- ci inaczej. Niektóre starki już rzę,dzą.
.piej. Zobaczycie. O,wrem będzies!\ maPytanie to. wzbudziło niezwykłe oży- wili nasi znajomi - i w gębyśm:r się im z wnuczkami po niemieocku. Co mają.
ścił jed:zenie, śpiewaniem - i... i... tego wienie. WSZyscy wciąż jeszcze żyją śmiali. Choć tyle
robić? Tego nie odmienią.. Czase.m to
słowa nie śmieli wyrzec. Z<>stało zaru- wspomnirniami żniwnego święta i z zaKiedyśmy tak gwarzyli, wpadło do nie wiem, co. się ze mną. d'zieje, jakzgotane pi ęścią w piersiach.
palem opowiadali o szczegółach. Żnhv- izby trzech zgrabnych chłopaków i bym temi rękami własnowolnie kopa- Co przez to Tozumieją?
niok wywarł ogromne wrażen i e , po.d~ dziewczyna.
la grób swo.jej krwi - podniosła zapa.- Inaczej nie mo.gą. powiedzieć, 00- niósł na d\uchu i pokazał, że po.lskiej
- Wnucki od! mojej córki - obja- skę do oczu. - Co;bym dała, cobym
iby ich zawarli do. kDZY, to mówią., że ludności nie mo.żna tak łatwo wytępić. śnia staruszka, uśmiechają~ się do prz.y- dała ...
jMt tak do.brze. Niedawno. dwie gos.po- Ludzie ba,rdzo się cieszyli i ci, co się- ba- byłych.
Wnet się rOZipogodziła na wid011t
dynie naczekały s i ę przed rzeźnikiem li, to. teraz dŹWigają, gło.wę, nab i erają
- Gelobt Jezu5 Chrystus! - tamci najmłodszej córki. Wiem, że to dziai nic nie kupiły. Zł'e były, bo jakże dl() odwagi. Kobiety w strojach górno.śll\.- zgodnie od pro~u krzyczą.
łaozka o sercu z płomieni, nie·z wykla
domu wracać z pr óżnemi rękami. I jed- skich, Wo.zy ubrane w rodło. znak Po- Czego nie mówisz jeden z dru- ruchliwa wśród młodzieży. Na piel'''
n~. pożaliła się: pierona, niema spyrki, laków
Ni~mczech. w wień~e żniwne, !tiem, jak Po.n Bóg przykazał karci siaGh miała wpięte "ro.dło" .biała!
mema masła, .czem omaścić terazki? A uplecione z kłosów, zebranych na pol- babka. - Nie(lh będzie lXlChwalony Je-I b~yskawica .prz.ekre.ślając;a tło ezerw,iediru~a na ~ocle(lhę ~ąbnęł~i "EJ głupia, skich polach. Mło.dzież stanęła karnie zus Chrystus - ipowtarza wyraźnie.
Ul,
symhohzuJąca stY~lzoWany .bu~g
co Slę będZIe s z starac. Jo, Jak prtydę do bardro U(lznie. Mimo obietnic danych,
Zamilkli na widok obcYiCh. Trudno Wisły, ze z,nakiem mającym wyobradom, wez.nę ten hakeukreutz, wrażę do nie wolno było iść pochodo.wi przez śro- było z nich słowo. wydobyć. Po pew- żać Kraków. Dziewc'zyna wpadła s'pło
~arc~ i staremu uwarzę na ~biad" . No dek miasta, ale drogą naj.krótsz/l.. z pOd nym ozasie oswoili się i przemówili. niona, przejęta, uniesiona i ze śmie-
l oble ?~biny zawarli, za obrazę onej
~jmnazjum do Pawelczyka, przedmie- Babka do. nich po polsku. a oni od'PO- chem rZ'Ucają,c na stó~ niemieckie
odznaki l za pochwalę blQgoslawionych ściem
wiadali karnie po niemiecku.
pisma.
~zasów. Zwo.lennicy dzisiejszych stQChcieliśmy przez miasto. Nie puści- Mów po naszemu uPo.mina
- Piszą., że nikogo nie było we
~;unków mówią, aby nie narzekat. bo li. Ch~ieJiśmy iść głównemi ulicami, małych mój towarzysz - Starka nie żniwnio.ku ze Ślą,s'ka, ino Jl'OISPI'owa..
choć ludno.ść nie ma smalcu, ale ma ~dzie mie$zkają najważniejsze Poloki. będzie cie przo.ć, no., babka nie będzie dzani z Po.lS'ki i centrowca i komunimarmeladę, ale ma jeszcze margarynę Powiedzieli, że ,p arady nie wolno robić. cię lubieć, jak nie będziesz mówił tak, SCl. No, aleśmy im pokazali cO' zna..
do chleba. Pocieszcie się - powiadaJą A Ni~ń1(fOm wo1n01 h.a? Żeby im tak sa- jak się patrzy. No? CO' ci gębę z.a- czymy.
- bo wnet i tego nie będzie. Srogi czas mo zrobili w Polsce, toby inaczei z ha- warlo?
- Ehe, myślą że nas już podeptalij
się zbliża.
mi postę-powali.
- Ciekrew cego nie godos po pol- A my to nie Poloki te Śłą.ska. - obu.. .
, - Co się stało? Przecież tutaj, na
P I s k u , bo cię zaroz wymiete do pola rzyła 5ię startllS'z ka, wicie, wicie~
Sląsku, było zawsze ;poddostatkiem żyWo ieia pilnow.ał.a, aby ani minuty babka chwyciła miotłę, udajłfc, że c.a- tak cyganić. A my to co? Myśmy tam
ności.
nie opóźnić się, ł\nj k.rokiem · nie zoo. łą gromadę wyściga. za d,i 'zwi _ siadła. byli. Dużo nas'z ych kobiet i młodY('h
_ W części rolniczej nie brak, ~ czyć. Mimo to, ten barwnv ko.rowód Z niemi już nie' dom rady. Ten star- też. Mają takie wykręty i cygaństwa ..
rzej w okręgu przemysło.wym, II. cał- pieśni i strojów zostawił niezatarte wra- szy jes'zcze porad/zi rządzić, za maleń- ' Ciska ich złość, że ludzie się nie
kiem źle w głębi Niernieć. Stamtąd ż-enie. Przechoonte. poz'dru\Yiali podnfe- ko.ści mieszkał u mnie, tom go uczyła, boją i Po.kazują. po}skOŚć. PokazaIiśmy~
'Przybywają autami kupcy i nabywają si.eniem ręki, i słowami "Heil Hitlerf" ale ten najmloo,s zy już nijak nie po-- że z dawien dawna byliśmy i wcią,iJ
za każdą cenę to, co wolno kupić, n. p. ehe, wiedzą, to Po.lacy znaczą· Widok radzi. Córka chce uczyć, ale ojcie-c nie tu jesteśmy. Choć chc/}. nas po'wydziegęsi,. pła(ląc za jedną tO marek i wi~ej. był porywający. ;,Jeszcze tutaj nie wi- pozwala, wciąż krzyczy: jo. chce żeby rać z korzeniami, to się nie damy.
Handel świńmi jest pod najściślejszą dzieli takiego żnjwni<>ka". Przechodnie dzieci lżej oddychały, żeby nie były,,, Twarde my ludzie - dlziewozyna mó"
ikontrolą władlz.
i gromady. zebrane na chod.nikach, 'Poniewierce, niech żyj/}. uprawnione z wiła z takim zapałem, jakby pło.mienie
_ Jak sobie ludność tłumaczy najrły oklaskami witali. Nie wszysoy. Nieraz innemi
obywatelami.
A do tego wyrzucała z pieI"Si.
brak żywności?
Dadało przekleństwo, że to po.lsl,a pro- ochronka, szk.oła.
- Jakże tu te.raz1 - pytam. - Cliy...
- Jedni mówią, że pewnie .przewożą wol,acja, rozzuchwalona na ziemi nie- Nie przykro wam?
ba teraz leipiej.
Włochom. Ale to chyba niepodobna, rnieckiej, to znów ktoś wykrzykiwał: 1 - Coby nie było przykro, ale co ro- Ta dobro.ć nie jest taka jak ob'ie...·
aby własną ludność ogładzać. Inni "Czy ootośmy walczyli za niemiecko.śćbić? My j'l1Ż talk. nauczone, już nam cana, oj nie. ObiecId, podniecki a głu
znów twierdzą, te wyrabiają konserwy Śląska, jeżeli Polacy te·r az tak bezczel- nie dziwne. Tak tu ludzie podarte, po- piemu radość - wtrą.ciJa sta,r uszka n~ wojenną. przyszłość. Kto tam zresztą
Trzeba dobrze eię chować ~ wszystWIe. Ludzie, jak ludzie, mówią to, co
kiam. Nie mOżna im w niczem za~ ieim ślina na wargi fPJ'zyniesie.
rzyć. Żebyśmy to mieli tak.Q. wolność
Wstąpiliśmy do kawiarni. Snują się
jak Niemcy 'Po tamtej S'tronie. Ej Boikelnerzy bez dawniejszych odznak. Coś
że, ej Boże. Im wszY'Stko wo.lno, każdy
tłumi głos, Co.ś gasi bezt.roski śmiech,
im ustę.puje. Czaaem to się przyknY;
Nie mogę się otrząsnąć :r. wrażenia, ~
tutaj siedzieć. Żeby nie ta buda eo ją.
tych ludzi trawi niewyjawiona troska,
mam i ta rola, tobym zaraz ~d szła.
ż~"."(s~Y~Y "ją. ,~ , ~~eudlź-wigniony~
Na plecy tych budów i t~ demi nie'
Cl ę/zaTem, przJ\tlac.z;ają.cym kawą. myśJ. .
t;nQgę pozbierać.
'.
A . przecież przedll>M'u laty w tern sa~Co też mama m6wn Z!l\f'\\1Jł1y im!
mem miej scu taki łl:war, taki krzyk .
mama uciechę lll"obila. za.ra:z;. A nam.·
-erzew~lający się po stolikach, wylewa: '
nie wolno ani piędzy opuśCić. Wicie
JąCY Sl.ę na uliće oknami . i drzwiami.
W grudniową jasną noc gwiazda gwiazdę trl),ea _ -..;
terazka! o tak w pa.zurach łnym8.Ć .......
SieclJząc w. kącie, gwarzymy o wszystobiega niebo wieść, że wnet, że wnet, że już...
skurczy ta pięść.
ikiem, 00 ważne, 00 żywotne. Ktoś pytll,
w modrość śniegu pada, ciszy nie zamą.ca,
- O zg'()!da festeino aż się tle robI.·
ikł,Qś wyjaśnia i z kłębka zawiklaJtv.cl'l
d ś'
Dość nl\'s udręczą., udepc/}.. Nie dziwię
zda.rzen dobywa. jądro prawdy. A tyle tu .
ra O c w sercach wznieca - górna, triumfują.ca..
się, że młodzi mówi/}.: nie chcę być uzagadJ;l~eń, tyle pytań sprzęga się z od- '
Z t ł ś .
pośledzony i pogarozcmy, bo Pola,k to
powiedziarni, wszystkie są wyrazem na- '
as yg ~vlat w bezwichrze - w weselnej melod,ii ostatniej klasy człowiek bez nijaktoh
strojów, barwami do. .obrazu tutejszego
wstrzyma) oddech - słuchaj, słuchaj - Bóg. Bóg jest tut .•. t
praw. Chcemy raz -coś znaczyć.
życia. . W pewnej chwili 'Przerywam:
W ciemnościach i głodzie człowiek go wymodlił Córka skarciła j/}. S1liI"O'WO m6wi,e;
_ Latwo zauważyć, że obecnte zszawznieście czoła wasze, syci - i wy, głodni!
że wszystkie nasze wYJSiłki powinna. ol'Z-ał tłum, niema tyle brunatnych kożywiać wiara, w wytrwałej ,p racy har..
szuI, bardzo 'r zadko jedna, druga się z~
PłQnie Boze drzewko, płomyki migocą,
tować się, aby wszelkie ataki się roz.;
;błąka w ciżbie, niema ty.le .mu.ndurów,
w radosnej kolendzie rozgorzał ognia bicz prysły.
Polskość musi tutaj zwycię'"
odznak.
serca, jak proporce na wietrze łopoczą,
żyć i być tern, ozem była przez wie'k:L
- Istotnie, zewnętrznie to B'PO.. rozwidnia się w duszy pleśń dźwięczy oel;loezo.
Njezłomna i niezwyciężo.na. O prawa:
w~zedniało i oziębło, ale duch ten sam.
do tej ziemi ginęli w powstaniach Mil-'
Niech pan nie daje się złudzić pozoraNiech pokój w nas wpłynie cichym, białym statkiem _
cia i ojcowie i w imię miłości d'O Pol...
mi, aby. duch był inny. Gdy zagrają Mo '
miłość się rozżagwi w płomieni jasnych znicz.
ski zdo.bywali się na największe bohaapel, to Jezus Marja.! Wtedy wszyscy
SiącWmy wkoło i białym, jak ręce matki
teI"Stwo.
dzielmy się w noc jasną święconym opłatkiem.
Dziewczyna nie zabawiła diug(').
.z~rwią ~ię i w że-laznych oddziałach pój' dą, w ~ladomym kierunku, z pieśnią"
Wpadła na chwilę w czalme 'Pl'iZerwy,
bUJcha}ącC\. z I\hSt, ta.k często t!!raz śPiep et Z n a ń.
FRANCISZEK GROTT.
na tamtę ulicę i dała znać, że d.zi,si/ł.j
"raną,: . ,.Siegl'eich wollen wir Polen
próba,przygotowa.nia d'o tpil"zed-stawieschlagen".
nia, że wkrótce roZipo.Clznie się kurrs jęPóźniej od'Wiedziliśmy parę majozyka polskiego, że musi się narad.7.ić
mych .r odzin. W jednym z dlomów SUlkiedy za,pr()S]Ć p,r elegenta z odczytem.
.ra gospodyni wyrabiała chleb, dobywaTyle tutaj pracy, a tak mało. rpraoowjąc z dzieży kawały ciasta. Plrzed wsaników. Odbiegła o.d o.WY'ch spraw wazdzeniem do pieca, nad każdym bochnyoh. Stukot jej kroków zabrzmiał w
ńem kreśliłakl'zyż prostym, a tak dQsieni, na cllodni k'll. tV izlbie zostało
stojnym ruchem i szeptała, aby ten
echo entuzjazmu. Zdawało mi sil' że
'"
słyszane ·słowa mo.cne, z takim z~pa.:.iwięty chlebuś się udał, aby skórka. nie
odstała, aby nie doznał żadnej skazy.
lem wYlpowied!ziane wcil}.Ż się żamą. i
Potem cisnęła garstkę mą.ki na rozżabłyskają.
'l"zone węgle. jakby ofiarę dJa ogńia,
Pawząc na gromadkę miemczonych
że pamięta o glodnJ"m płomyku, czyni qw~.uc~!\it. i na t.amtę dziewczynę, na jej
cym tyle dlobra. Te same czynnośd, te
unieSIeme, prz:rpomniałem sobie
że
same znaki, te same słowa, z takiem saktoś porównał Śląsk do gruszy r~snąmem wzruszeniem i przej~ciem wyma-'
cej na mioozy i hojnie sYlPi~ej owoce
wia jej siostra we wszystkich wsiach
na tę i na tamłę stronę sąSiadujących'
pod Poznaniem, Krakowem, Warszawą.,
g~podaJ'lstw. Grusza zawsze jednako.
Lublinem.
~aJe bO'gaty plon. Ci, którzy powtarza_ Pochwalony...
J~•. tod porówpanie, nie widzą., że "tam_ Na wieki... Siadajcie _ wskazala
CI' obywaJ~ wszelkich sił, alby miestotki.
dzę przerzucić daleko i gruszę' zal7'ar: Kiedy się uporała z robota., otarła zanąć, a'b y już nie rodziła polskich o.~opaską gorejąc/l. twarz, rozpoczęła po.:
cÓw. Widać ręce, ktÓiI"e przykła.dJaj~
~wark(;', zasypując nas pytaniami o
ostrze do. po1skiego pnia... wida,ć te~
wszystko, co w Polsce, a polem o każdy
ręce, któr~ odtr~ją. siekiery g{)tuj~ce
kościół, () każdy kąt Wawelu. Kraków,'
~le~ny CI ()S. I.tak od wieków zmaga,jego zabytki, tyle razy zwiedzane, chciaSIę .te PO~I 'z wytrwałością. i za1.~ "-glądać w naszych słr..wach. p""
n.>w1 a k J~z
. . d on081'J"lsmy, w Staro.gard'
db yIo się imponujące zebranie S. N.
CIętOŚCIą.. Po
...." v
v
... ~
Złe o
eh
k jednej stronie nienawiś~
nym czasie przerwał jej mój toWII.rZ16%.: z udz~ał~m kpt. Grzegorzaka z Łodzi i dr. Balewskiego z Grudzią.dza.
. c~ wy a.!'Czow.ać, po dru.giej brat- Byliście na. źniwnemT
Na Zdj~lU grupa członków koła S. N. w Starogardzie z kierownictwem na DlA mIłość, J)O'CZ11~le ooipOwiedzialności
L' ~ Booh oł~
nie Polh
#Ito.by.m ._i.....
~""
l
wobec narodu., chc~e ty-lko UltWler-o
IM
_~......
. ..... _
.ewG.
t""~~~.··
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nyeh i roztrzepanych. Te tml8ZQ. same
sobie wy"starczyć. Są. jednak tuż mniej

modne.
Na koniec jedna nowinka prosto r.
nowinka. dot)'lCzy... o.bcasÓw.
Mianowicie w pa.ryżu propaguje się
obecnie niski obcas - dOUJ,d no.szony
ty11ko. do. kostjumu - na wieczór i do.
sukni balo.wej. Wydaje się jedna.k, że ta
nowinka obc8lSOwa przejdzie ponad
PM"YŻ&,

nuzemi -

Dzieci

polityka anody
Pom6wmy trochę Q polityce! Ale terjał przetykany takiem futrem, zwapolityce, o po.lityce mody. ny Uralya, ma wejrzenie szorstkie, lecz
Wl~domo. - mo.da ma również swoją w dotknięciu jest miękki, jak wszystp~htykę. Po.d jej mianem ro.zumiemy kie zimo.we wełny.
cl~głe. do.p~so.wywanie i dosto.so.wywanie
W karnawale tego.rocznym nosić bę
wlel~lC.h l .małych szczegółów naszego. dz~emy głównie taftę. bądź gładką,
. stro.J~ l ublOru do. ko.biecego typu, syl- mIeniącą się, bą.dź też przeplataną nit,,:etkl, uro.dr, sło.wem - dopaso.wywa- kami zło.temi i srebrnemi. Materjałem
me mo.dy do. ko.biety. Obo.Wiązują w
t~m względzie pewne stałe zasady 0.go.lne, które w szczegółach tylko. zmieniają się co. pewien czas. Przedstawiamy Po.niżej o.we zasady:
Panie bard:w wyso.kie powinny unik.ać kolo.rów zbyt żywych, Po.dkreśl~Jących tern wzro.st do przesady. po.WIDny unikać ozdób, wielkich ko.kard
riusz, materjałów w podłużne pasy'
wy~łużających figurę, kapeluszy o sze-:
roklch ro.ndach. Powinny no.sić nat!>mIast tkaniny sztywne i mięsiste sukni~ szerokie i stylo.we, tuniki, przecinaJące długą linję spódniczki o.raz kapel';1sze płaskie i małe. Po.zo.rnie zmniejszaJące
wzrost. a wreszcie żakiety
długie trzy czwarte.
~anie ~ałego. wzro.stu nie powinny
no.SIĆ sukIen w dwóch ko.lo.rach. które
przecinają figurę., płaszczy trzy czwarte. skracających linję nóg i sukien naszywanych falbankami. bo. te Po.zo.ruie
po.mniejszają. Lepiej będzie, gdy pani
małego wzrostu nosić będzie materjały
gładkie lub w mały deseń, gładkie angielskie ko.stjumy, ko.mplety w jednym
kolorze, które figurę wydłużają, - małe kapelusze i małe to.rebl<i. Panie o
zbyt pełnym biuście muszą unikać ko.ł
nierzy i żabo.tów. a zwłaszcza kryz 0krągłych,
pGszerzających
ramiona.
bluzek jaskrawo kolo.rowych. szerokich wyło.gów i reglanowych rękawów.
Wło.żą natomiast: WYCięcia w sukniac}l
Q

~asżej

po.dłużne, gładkie' rękawy, małe gład

kie pelerynki i kamizelki do białych
angiel skich bluzek.
Po.zostają jeszcze panie za szczupłe.
Te nigdy nie Po.winny ubierać blm'.ecz~k skromnych i gładkich, swetrów
'i ?żemprów ciemnych, zmniejszających
bIUst O'raz rękawów w innych kolorach. Figurę ich wypełni bluzeczka.
wycięta pO'd szyją w kwadrat, lub udrapO'wana suto. w fałdy albo. zmarszczki.
lub zdo.bna w pelerynkę z falbankamt
Tyle Q Po.lityce ubierania się. Szczę
śliwe są ko.biety w miarę wyro.słe i
zbudO'wane. - dla nich to. bowiem istnieje cały świat możliwo.ści w dziedzinie mo.dy. Co.ko.lwiel~ bowiem na siebie WłO'Żą, wszystko jest dobre.
Przejdźmy teraz do. kwestji modo
nych materjałów.
NiesPo.ko.jny charakter mo.dy zimowej objawia się nietylko. w lin.ii ogólnej i modnych, a eleganckich drobiazgach, lecz także w gattmku i charakterze materjałów . Nie jest dla mody
O'bojętną kwest ja, jak tkaIJ,Y jest materjał. TegO'ro.CZne materjały są przedewszystkiem miękkie, z wyją,tkiem tafty.
Tweedy IJosiada;ją W' tym roku wę
zeł i guziki, w dwóch lub trzech kGntrasto.wych kOlIO!rach. Groszki ciqJgle są
modne. Są o.ne utkane ko.loro.wą nitką.
w gładkie tło. wełny. Modny wars1ztat
tkacki wszywa w wełniany mo.dny materjał nitki z celGfanu i metalu, kawałOOZlki futra albo. włóczki, całe kępki
włosów małpich i niedźwiedzich. Ma-

.$.l~ami

n.aszych l:!a,bek D06iroy na

głowami.

patrzą

na rodziców

może sł'Użyć

Kto jest Wllllen, że mnożą się zastępy
ludzi mł.odych nerwowo c3trza.skanyeh. samobójców młodocianych, zakłady dla nerwowo cho.rych, że przepełnione są więzie
nia ... ? Kto winien? Szukamv winowajCÓ)V wszędzie. tylko nie tam, gdzie ich c;zukić należy. Nie szukamy ich mianowicie
wśród rodziców.
Zagadnieniu temu poświęcił ciekawą książkę p. t. "Wychowanie rodziców" znakomi ty lekarz -neurolog
wiedeńBki, ptof. W. Stekel (książka ta ukazała się również w przekladzie polskim).
C~o wiązanka
najistotniej.szych myśli z
rozwatań człowieka. który, lecząc niejednokrotnie dwa albo nawet trzy po,k olenia
tych samych rodzin, mial możność poczynienia dokładnych i gruntownych obc3erwa<;y-j.
Ojciec - nigdy niezadowololDY zrzęda,
to z:(lów hipochondryk wychowujący dzieci na chorych z lęku. Matka nerw{}wa lub
histeryczna, wpadająca naprzemian w stan
podriiecenia lub apatji i stosown!~ do tego
kaMej ch wili zmieniająca c3we "metody"
wychowcze. Matki zazdrosne o c3we d1!ieci.
egofslyczne, ko.szmarne teściowe w przy",złości, rodZIce o chorej woli, rodzice rozwiedzeni, niszczący dzieciństwo dziecka
obecnością. macochy lub ojczyma. wreszcie
rodzice żyjący w zupełnej obojętności lub
nienawiści, tylko "dla dobra" dziecka ra zell}.
Wstawm" teraz - mówi prof. Steke~ -'
w takie środowisko dziecka specjalnie wratHwe. kochające oboje rodziców. dla którego już normalny (}dglo.s huczy jak
grzmot, a cóż się z niem dzieje, jeżeli cią
gie żyje w samym środku burzy! Dziecko
uparte, nieśmiałe, bojaźliwe?
Poprostu trudno uwierzyć L,k często.
przy na idog-oQniejszych. najbardziej c;przyjających pozornie warunkach wą6ki i
ciemny bywa korytarzyk, którym przepycha się ono poprzez zawiedzione dziec : ń
stwo i k0t5zmary okreeu po-kwitania. zupełnie samotne ku swemu wiekowi dojrzalemu.
Ojciec naduiywają.cy alko-holu. O]CleC
lepiej lub lI:01'7.e1 'l.amaekowan'V sadysta.
wiszący stale ·jak chmura gradowa nad
redziną., ojciec skąpy dla rodziny, która
ffiUBi w poniżający sposób wyłudzać od
ni-;go. pienia,dze, do czego często używa się
dZ}eCl oto kQBzmarna galerja typów,
wsród których - to ·pewne - rodzice nie
rozpoznają ani swoich rodziców ani samych siebi'
· Z.daniem .autGra, tylko rodzic_ szczęśli
WI I kochający się llowinni mieć dzieci
Lecz - że i przy na"jlepszych chęciach nigdy nie wiadomo, kiedy taki idealny stan
~legnie niekorzystnej zmiani~. trzeba ~
Jako regułę wykluczyć.
· Poz0t5taje jak we wszystkieJI; kom pro1;llJs.: st:'l:ranie o moż~iwie największe zblize~le Blę do ideału. Nie są wskazane mał
ż~llBtwa. zbyt wczeene, zbyt późne. DziecJ:o
me P?wmno prędzej ukazywać sie na _ i~
dOWlll, aż stanie się bodaj iako tako pewnem, te związek się nie ro.zleci. Nie daje
Oto piękny pnykład dobrej politykI w mod~e: dwie wiecrorowę S'Uknie z aksata~że rezultatów rat1:lwanie upomoca
mitu, wspaniale ha.rmonizujące z sylwetkami swy_ch właścicielek.
dZIecka resztek fortulty miłości.
· Budzi się zwą.tpienie: czy wogóle zazaś wizytowym względnie
wieczoro- korona. Czasem są. to. półkola ste:rozą n:1ar
."wychowania" rodziców przy tak obwyro, jes,t mięty jedwab, tkany w bąble ce, jak rosyjski kokosznik, błyszczące, z Cl.ążaJącym materjale ma szallBe powodzei wypukłe wzory, zwany Cloque. Jest metalu,!: lamy, z jakiChś błyszczących nIa?
.
on krzykiem modY. poza tem i na wie- plecionek. Cmsami (maJu'tkie toczki
. A~tor jest jednak pełen nadziei: oczyozór i na balu obo.wiązywać hęd zie, jak a k samitne, cza8em wianuszki z wlś~le że tak.! Tylko trzeba przyjrzeć siEl
zwykle aksamit. Co więcej: aksamit dlt"olmych
kwiatków,
przeplatane s(}b~e ?dw&Żru.e bez wykrętów! Rodzice 88;
stał się og,t,a,tnio modny na cały d'Zień cz:emś bly-soczą·cem. Różnie SOOsow- ludzml, chcą żyć, nie można znich robić
od rana do nocy.
TegQlroczne aksa- nie do. gukni. wieku i urooy. Wa;nm- manekinów pedagogICznych. Lecz niech
mitne suknie wieczorowe będzie jeszcze . Idem j('dna,k tyOO wszystkich fr)'lZU1' i P01; n !lją swoje wady i słabostki, niech się
wię·cej, niż zwykle, ceChowała. prosto-I przy:brań głowy jest. aby włosy były I do ruc~ iPozyty~ie. ~stosunkuja.. niech je
ta. Żadnych kokard, żadnych wypra- gładko uczesane. naj'l epiej z PiI"zeJzi",- ~:ultą przynB:J~llleJ. o tyle, by.nie przecowa.nych
ul>ięk~zeń.,
Jl!l"ZYpiętylCh lem po środku. Korony i inne o.zdoby d' ~ ! ~a dZl9C.l. Nlec~ poznaJ.ą własne
kwiatów, żadnej kokieterji. Za O7Jdobę nie nad~je sie do. wło.sów ondulow&- *:~e~r~~~i:~I~ą~:l~a~~z!WIadOmOŚć,

głowie

blyszcza,ce koro11Y

diaQ~my.

Pi~k.iDą

ty1'ko klamra przy pasku,
na szyi, bransoleta, a
przedewszystkiem ubranie głowy. Bo.
do. sukien wieczoro.wych nosi się o.becnie na głowie od,pOI\viednie stroiki,
wprawdzie nie takie, jakie nosiły nasze
babki, ale trochę podo.bne choćby z tego, że o.taczają głowę w połowie, jak

jakiś łańcuch

tq

~ a'~

nie go kaid9lj

gł.o~y'.

Nigdy zU me do

wł96ów

oodul1l'W8lnycb.
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miłe.

mnie tak

Ale ponieważ

miłujecie, choć

na
swój sposób, przeto na pamię.tkę tej dzisiejszej nocy
J)ÓZwQlę wam mówić mową
ludzką raz w l'ok, w Noc
Świętą o północy.
I od tego to czasu w wilję
Bożego Narodzenia, gdy pół
JlOC uderzy, wszystkie zwierz;ęta ro~mawiają ze sobą mową ludzką, ale rozmawiają
pocichu, szeptem, by ludzie

ich nie

usłyszeli.

Opowieść
strzyżyku

o

-

o

maleiikim strzyżylm powiadają,
że
jest ptaszyną
Dzieciątka Jezus. I taka o nim
snuje się o'powieść wigilijna:
Kiedy Pan Jezus się narodził, wtedy właśnie strzyżyk
spał smacznie w swem małem ciepłem gniazdku. I wtedy to usłyszał przez sen wieść
radosną, że w stajence lichej
w Betleiem przyszło ,na świat
Dzieciątko
Marji. Więc co
tchu zerwał się z gniazdka
i pofrunął do stajenki, siadł
na

krawędzi

żłóbka,

sldonH
główl,ę na znak hołdu, a potem zaśpiewał piękny hymn
na powitanie Syna Bożego.
A potem pofrunął spowrotem
do swego gniazdka po miękld
pusze'k , a potem do lasu pobliskiego po mech, by Nowonarodzonemu
przygotować
mięk~ie>.:~vyg:osIne ~ ckpłe .ł ó -J

żecr.k.o!

,.

,

::::a

Ale w tym czasie wlaśnie,
kiedy strzyżyk zbierał puch
i mech, z górnego kąta stajenki wylazł duży, . brzydki
pają.k, opuścił się nisko i nad
główl'ą Nowonaro<izonego zaczął prządz gęstą s.ieć. Zobaczyła to Matuchna Najświęt
sza i przelękła się bardzo
i szybko sieć pajęczą usunęła
z nad główki Dzieciątka. Ale
pająk wcale się tern nie zniechęcił, i przeciwnie, tern pilniej zaćzą.ł prządz swoją sieć.
I wtedy to przyfrunął ponownH~ do stajenki nasz mały strzyżyk, niosąc w dzióbku
kłębek puchu miękkiego. Zoczywszy brzydkiego 'pajl}l,a
i robotę jego, złożył puch
w żłóbku, i jak błyskawica,
rzucił się na pająka i zjadł go.
Matuchna Najświętsza bardzo się z tego pówodu uiadowala, ptaszynę pchwaliła i powiedziała, że dzielnie , strzegł
Dzieciątka Jezus. I stąd powstała nazwa tej ptaszyny:
strzeż, albo strzyżyk. Lud nazywa ją. też mysikrólikiem.
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S'ierotka Z Polskiej Ziemi
Baśń

wigilijna.
Ilustrował

1.

Na trzy dni przed narod,zeniem Pana Jezusa uczynił się w
niebie ruch wielki. Pan Bóg
zwołał ŚWiętych i aniołki, i tak
rQzporzl'Jtdził: Ty, święty Mikołaju,
dawnym
zwyczajem,
weźmiesz torbę i pójdziesz mię
dzy ' dzieci.
Św, Mikołaj ukłonił
chwilę dźwigał

barkach

różne

się

i za

na pochylonych
zabawki.

Wit

Gawęcki.

Na to Cherubinek głośniej jes·1Jcze zawodzić począł, a Sel'afi·
nek już i oddychać nie mógł,
tak mu łzy pierś przepeJniły.
Matka BOSika udała się do Pana Boga, Ojcze, patr,z! ......
aniołki pła>C!zą!

- Wiem o tern, niech się wyI po chwili zawoł&l
Stwórca Cherubinka. i Serafinka i rzekł: Czemuście pła
kali?
- Myśleliśmy, Panie, żeś o
nas zapomniał, L. tak nam by-

płacą,

ło żal...
- Idźcie

Ty, Józe,fa -

rzekł

Dzie,ciątkiem

tleem.
Stwórca

Pan Bóg do

weźmiesz

i udasz

św.

z
do Be-

Marję
się

tedy na ziemię i szukajcie tych, o których ludzie za.pomnieli.
Otal'!szy ł ez ki, ani olkowie ruszyli na ziemi ę szukać zapomnianych i nie s,z częśliwych.
Powiadają, że takich dużo na
świecie.
Gdzietam.
Chodzą,
chodzą, .. nie,m a. Wszystkie kra....
je obeszli, ws zystkie oblecieli
morza ... nic. Pl'zywędrowa.li na....
koniec do Pol.ski i idą wzdłui
Wisły.

czynnopoddanych, a każdy
i raźno zabierał się do
porozdzielał

ści między
chętnie

roboty.
Zostały tyllw dwa aniołki Cherubinek i Serafinek, które
żadnego nie otrzymały
polece"
nia, Zasmucone, sl'Jtdząc, że Pan
Bóg o nich z3Jpomniał,poszly w
kącik nieba i
rozpłakały się
rzewnie. Zobaczyła to Matka
Boska i spvtala: - Czemu pła
czecie?

Id~

tak,

Cherubinek z Sera-

ii.ukieml brzegiem modz'ej
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Ofiaruję

Wam mygU swoje
i serce.
I wierz~ !M cno, że jak ja
Waszym, tak i każde z Was
będzie moim przyjacielem.
I wierzę mocno, że przyjaźń
ta między nami tak się
utrwali i zacieśni, że nic już
nas nie rozłąezy, że pozostaniemy sobie wierni na całe
życie.

*

"

Wasi
abonują.
"Oręd<>wnika", a więc wielką gazetę dla. dorosłych, która przynosi wiadomości waż
ne i pouczające o tern, co się
Cizieje w Polsce i na całym
świecie. Ale to są rzeczy tylko
dla dorosłych. A tymczasem
,Wy., Kochanięta, nie mieli~
ście swojej gazetki, mimo że
jest' Was bardzo dużo.
To też wydawcy "Or~
aownik.a'" myślą.c o Was
~ miłością, postanowili ()bec~
nie wydawać wyłącznie dla.
iWas pisaną. gazetkę. Tą. ga.2etką właśnie będzie "MOJ
PRZYJACIEL". Ukazywać się
będzie co tydzień, i to w każ
dy czwartek.
"MOJ PRZYJACIEL" przynosić Wam będzie co tydzień
miłą. rozrywkę. A więc pou~zające gawędy, ciekawe baśnie i bajki, ładne wierszyki,
pouczenia o grach i zabawach
towarzyskich, wzorki do róż
nych robót ręcznych, łami
główki, i dużo innrch zajmujących i pożyteeznych rzeczy.
A ponieważ tygodniczek b~
dzie przyjacielem Waszym
najwierniejszym, pr~eto i Wy,
!J{ochanłęta, na.dsyłajcie swoje
liAciki ~ P.i8ZC~ o. ~~łemt
Rodzice

*
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NarołIzenle

Dzieciątka

.Jezus

Olór aniołów białych leci
z wzeeudną pi()Senką. PiosIlka. płynie, gwiazda Iwiooi
Nad świę~ stajenką..
Dla Ciebie, Dziecino ~a,
Tak a.niolki graję.,
W Tobie chwalą swego Boga
I cześć Ci oddają..
Gwiazdki z nieba ptl"Omlenlami
Całują Twe nóż.ki,
Do snu Ci~bie piosenkami
KołY'SZ4 past\l81Zki.
Więc i my, małe dziedn)",
U C'ZICić Cię ~nieany,
I składając swe rę.ezyny,
Modlitwę niesiemy:
Mały J' eoru w biednym żłobie Serca pobkie dajem TOibie,
A w tych sercach, Chryete pam.le.
Miłowanie i błaganie -

Zsyłaj ła.ski

na.m obficie,
Na.s-z maleńki J'ezu w żłobie,
Zwól nam wiernie całe życie
Służyć Polsce Twej i Tobie.
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bieskl przygotował fuż ucztę
wigilijni, Zasiadł na wysokiem
krześle w na.j()Dszerniejszej sali,
a wokoło zależnie od godności i
wie-ku, jedni bliżej, drudzy dalej Stwórcy, Pan Bóg wziął już
opłatek do ręki, gdy w tern dano
znać~ że ktoś stoi u bram i pragnie wejść do nieba, Wtedy
Pan Bóg poloiył opłatek nieprzełamany na stole i, spojrzawszy na św, Piotra, "ekł: - Idź
i otwórz!
Powlókł się stary Piotr po
kluoze i otworzył ' boczną. furtkę
wielkiej bramy. - Ach, to wy,
bą.ki mile! - zawołał. - Gdzież
to bawiliście tak długo? I kogożto z sobą. prowa.d'z icie?
- Sierotę z Polski! - wykny'knęli obaj razem, Cherubinek i Serafinek,
- A, to co innego, PnybHż
się, mała i wejdź do nieba. Zaprowadźcie j4 do poczekalni,
niech w)'1POCznie, a jutro pl"%OOstawię ją Panu Bogu. Idt, idź,
sierotko, bo zma.rzlaA okropnie.
Święty Sta.nee poezedł do Stbłu Pańskiego, Zaledwie jednak
siadł na 8wojem miej8CU, Pan

Bóg
co Wa~ rldllje t SOlud. "MOJ
PRZYJ ACIEL" da. na. wszystko' odpowiedź, radości'ł
Waszą. się uraduje, w smutku
pocieszy, w niepewności uspokoi i pouczy. A poza tem bardzo jesteśmy ciekawi, czy
"MOJ PRZYJACIEL" Wam
się podoba?
"MOI PRZYJACIEL~ jest
przekonany, że skład$.ć go bę
dziecie, zaraz po prze czytani~ w osobnej teczce w ' szufladda albo na półee~. ta.k
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A co tam!

- Nic, Cherubinek z Sera.f'mkiem wrócili, J'uż są wśród
8IDiołków.

.- Sami wrócili?
-- Nie, sierotkę z Polski przywiedli,
- Gdzie ona!
- Zostawiłem j" w poczekalni, bo t pnyodziewku J.~e
nfe mL..
_ Sprowadź clioć ' .. łuhm...
nach!...

..

Pokiwał głowł Piotr, poftedł
wrócił ł dziewczyn-

I po chwili
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Stwórca popa{rzył na nIą., patem, kazawszy jednemu z anioł
ków ustwić miejsca., posadził
ją tuż przy Sobie.
- Milszaś mi ty w łacllma
nach, - rzekł, niż wielu w
atłasach, sierotko polska..
ROZlpłakało się dziewczę z radości. Nikt tego jedll1ak nie widział, bo oczy wszystkich zwróciły się w stronę stołów, gdzie
gospodarowała
Matka Boża..
Jedna z niewiast, podniósłszy
ręce do góry, zawołała: Sły
szałam glos mojej eórki!
Dziewczę,
obejrzawszy si~.
krzyknęło równie radoŚlI1ie: Matula! Po chwili sierotka
tuliła się do łona matki.
Gdy talr radowały się ()Ibi&,
przystą.pil do nich Serafinek, - ,
A widzisz? Mówiłem ci, że w '
niebie spotkasz matulę, - Ale
teraz chodź ze mpą., pokażę ei
wezystkie cuda niebieskie.
Wzię.l sierotkę
za rękę i %&prO'Wadził do pokoiku, gdzie peł
no było śliczności, i gdzie na
ścia.rnie wisiały rzędem bielutkie jak śnieg skrzydełka,
Chciałabym
mieć takie
skrzydełka, - rzekła nieśmiaiG
d.ziewozynka.
- Masz! - zawołał Serafineok.,
i przyprawił jej najładniejsze,
jakie tylko były, Śliczny 7ł
ciebie aniołek! - wykrozykną.ł.
i zawołał Cherubinka, by się z
nim podzielić zachwytem,
I tak. oto biedna sierotka polska stała się najulubieńszym
aniołkiem w 1."ajl\1.
S t a D. S o Je e k L

SłreACZenle pocI'JIłku
Rok 1914. W Europk vrybuchc wieI·
~ poStu Uiejowy 1ct6rego plomienk
o
iajq Ma .'.
l lek Autor poe

garn

ZJemJe

po

I

co więcej - okrywał się l1Zll~ przez
ludzi i wieki chwałą.. Rozpętano na..
miętnośd świata., ujęte dotą.d w karne
tryby społecznego życia, przerwano
mozolnie wybl1dowan,. tamę niepra.wości i grzechu. których twór'CI) jest
szat8.n.
By się spełniło, co spełnić si~ miało ...
•
••
ne tu mogił ile mogił! Stoi ich w
rzędzie kilkan~ie, a wyryehtowane
tak równiutko, jakby ktoe, kto je robił,
miał czas. Stoj,. w sl:eregu akuratnie,
na cal, w wojskowym OI"(lynku., wielkie, brzuchate, bo w każdej zn8.lazło
pomieszczenie po kil'kudziesięeiu ~
raj ludzi, dziś padliny, ścierwa. Na
każdej du:że krzyże; jedne dwuramienne ,,&U\Stryjskie", inne szekioramien-

I

•

wieści wcielony %oltaje jako jeden % miIjona tych Izarych, bezimiennych pionków do armji austrjackiej. Staje się żerem ttJTnatnim. Po ciężkim lIpadlającym
okre3ie rekruckim nuM % lWO'im oddziG.
łem. lłft front pr%eciw R08janmn. poJe""..
ue pot,.czki t0f:2:ą się już Ul b. Króle.twie. OficerotllM tIUItrjaccy nmvet na
Iron.cie, kilka zakdwk kilometrów %a
pie,..,szmtłi liniami, nie dają .maęc%onym
ludziom chwili vrytchnienitt i ,pokoju.
lec:: okrutni tO swej bezwzględności ćwi
~~q ich i mm:trują jak rekrutów na dziedzińcu koszarowym. Nielud:kie to pOltę
powanie, grożące Sft lada uchybienie t.
zw. "szpangam-i", istną torturą średnio·
wieczną, budzi bunt w duszach żołnie·
rzy. Autor i jego najbliżsi towarzysze,
Tymoc:lko, Kotowlki i Ko%iarski :apr:lysięgają zemstę :;wlQ.8zcza jednemu % oficerów l10n Liele'ma. Tymc%asem oddział
rUl%a ntt front i wpada odrazu w pułap
Ieę., ~ pnez ROljtm. Dzida hu·
aq, I%czekttjq kulomioty. Walą się konie
z hulźmi. Naokół trupy. W powietrzu
rcnlegają się jęki rtmnych i czuć zapach
krwi. Mał,. "JtlziD1ek nQ.8zych :mtfjomych
dopada cmentarm, ~dzie cm-oni .6ię :11

lesteśmy

znowu w rezerwie.

Pułk

jw. nie zdfiesią.tkowany, &le dosłow
nie zniesiony, liczy obecnie ł80 ludzi
i ezeka na ooupełnienie. Nasza kompanja straciła stosu.nlkowo najmniej
w zabitych i rannych. Zabitych mieHśmy 96, rannyoh ła, zaś roroW}'t'h
pozos.tało 63, gdy . stan zdrowych liczy
w innych kompa.njach zaledwie po
kilkanaśeie ceób. Dowódca kompanji
Oppenheim poległ od gł"anatu daleko
poza ~inj8:mi piechoty. Zginą.ł także
młodZIutkI fen~ ~olm, za'W6ze bez.czelne, pewne SIebIe pacholę. które
nam się dawalo nieźle w:e zna:ki. Stary
Markiewicz,~, tX! umyślił markir'o-

I

wać izo~tac

pf~lfen~eklem,

p<?"legł

od kulomlOtu. Zgmął J.ę.kał~ J?ła:zew
ski i wielu innyc.h, z kwt:yml ~zyhśmy
się przez tych kdkanaścle dm. Jorda-

JICIpObJcami. Aamjacy przedzierają się
JICI tyły .,.,jsJe roeyia1ciclL,
UHll1ca na ba~ •••

8J
Na

ziemię

zapada

twe

lrCICiekłca

"pewno kula prze szyła menatk,"

pOlWOli

szary

pomruk wieczora; na niebie sierp k!!ię
ży.ca.,

ale dzień jeszcze walczy zwycię
sko z lIloe.t. Jest !!zaro i widać dobrze;
zorza zachodu płonie jasną., czerwoną.
purpurą., jakby w krwi ską.pana.. Sły
chać przeraźliwy gwizd świstawek dowódców. Dzieło skończone, zwycięstwo
najropełniejgze!

Zjeżdżajł polowe laz8irety. Ciężka
ich clreka pł"aca, bo jest niepodobień
stwem zebrać taką masę rannych.
Drga od nich cale pole; leżą wszędzie,
kędy ty1ko okiem
sięgnąt;
zewsząd
idzie lęk przecią.gły, aż włosy stają. na
głowie.

Stało się zft.doŚć wojennej ideologji
wielmoŻÓw świata. Tu i tam polała
się krew niewinna lu.dzi, kt6rych Opatrzność powDłała do .tycia t swoich
wielkich celów. Udaremnił je człowiek,
uzurpuj~cy

sobie misję w dziejach
ks,;taltowania się tycia na ziemi, choć
ono nie od niego pochodzi. Stało się
zadość ambicjom przewódców tych pobitych i starej jak świat, poczętej w
jakim'ś tragiźmie idei szukania porachunku i sprawiedliwości w mOll"dzie,
uSllink.cjonowanym nie przez religję,
ale przez obłąkanych apostO'łów, gotowych zawsze do usług i wykrętnyćh
interpret3.Cyj najszezytniejszych przykazań, dla dogodzenia sile, złotu i pysze. Rozpoczął się wielki, krwawy porachunek ludów, oderwanych od swoich v/arsztatów. RO'zbudzonD w czło
wieku krwiożercze, okrutne zwierzę,
nakazują..c mord, który uświęcono, by
się wreszcie dO'pełnił i przelał kielich
goryczy i krzywdy, jaką. może wyrzą.
dzić człowiek CzłowiekowI, odbierając
mu życie dla swoich rachunków, kom-

binacyj i szacherek. DokonanO' O'tO' masowej, potwornej zbrO'dni na tysiącach
i na O'czacb całegO' świata bezkarnie,
gdy za jej popełnienie tylkO' na jednym pO'jedyńczym człO'wieku karano
dO'tę,d
stryczkiem,
lub kato\yskim
toporem. Szedł na szafot człowiek, co
w prywatnym porachunku O'debT'ał ży
cie bliźniemu swemu, wbrew staremu
przykazaniu świata: nie zabijaj! - tu
sprawna masowej zbrodnj, ukrył;y za
parawanem cnoty, frazesów i b<;)mbastycznych has(l,ł - uchodził be~nie,

ne, z dDlnem ramieniem nawskrO'ś od
lewej ku p'r awej, ,,russkie". Stoją. spokojnie, cicho, zgodnie obok siebie, jak
zgodnie spoczywają. w nich prz eei wnicy z przed kilku dni. - A w małem
oddaleniu patyk, wetknięty w niepozorny i niezdarny garb ziemi. Aha, to
także mogiła, no, no! Pewno wygrzebała dołek w ziemi drżą.ca. ręka żoł
nierza. w czasie boju dla swojego niezastygłego jeszcze t()warzysza,
przyjaciela lub może braŁa! I pod lasem
stoi ich kilkanaśde. Krzyże na nich
białe, nowe, mocne. Tam znów na polu, porozrzucanych pojedyńczo, lub
dwójkami, pewno z dziesięć, może wię
cej... O! Także cmentarzowi obok
przybyły nowe, świeże ... Iie tu mogił,
ile mogił! ...
Hej, wy tam w dole! Dzień dobry
wam od żywego waszego towarzysza
i przeciwnika! Dzień dobry! HO', ho,
macie widzę eleganckie krzyże: nowiutkie, białe, silne, świeżo fasowane,
nie jak wasz kolega z ziemI, który
o kilka kroków dalej leży, a tylko kijaszek mu wetknęli w mizerną. mogiłkę ... Ma pecha, biedaez.ysko, a wyszczęście macie i po śmierci, ho, ho!
Wy macie krzyże "austrjackie", wy
,,russkie", a tamten kijasze'k . Powiedzcie mi, duchy, na którym z nich ukrzyżowano Chrystusa T! Hej, ty tam
pod kijaszkiem! Widzisz! Najpierw
zdychałeś z głodu i nędzy, bo cię macocha wyrzucała na. bruk precz z domu, gdyż przeszkadzałeś oJcu, jak się
do niej mizdrzył; potem zamiatałeś
ulice, boś niczego inriego nie umiał:
ukradłeś z głodu bocMn chleba i siedziałeś w ~ryminale; gniłeś w brudzie
i ponieWierce; świat cię odepchnął
i oplwał, boś chciał zapómnieć o podłem życiu i gasiłeś pragnienie PO'dłym
rumem i śmierdzącą samogO'nką. Masz
zapłatę!
Hojnie cię nagrodzono. Letysz spDkojnie nad przydrożnym rowem, ~ miejscu, gdzie ów pochylony
kijaszek, może cię już i psy wywlekły
noc~ 7. dołu, tylko ludzie wczas spostrzegli, odebrali im twe niedogryzi0ne, śmiertelne resztki i przygrzebali
z powrotem, byś nie zatruwAł r.gnilfzn~
powietrza. .. Zresztą, wszak jesteś
człowiekiem! Nie W)1)adal~ ~. _ •

nowi urwało prawą nogę powyżej kolana;
dogorywajt;J.,cego
odwiezionO'
wczO'raj do szpitala. Najdziwniejsze
jednak, że tirer PajQJk dostał kulą w
łeb. Kula utkwiła w mózgu, a ten się
sam zgłO'sił na stację O'patrunkową.
I wierz tu, że kula w łeb oznacza zawsze śmierć! Akurat! Tak może w cywilu, ale nie \V wojsku i na wojnie!
Nie miał także szczęścia komendant
bataljonu, major von Liel; oprócz licznych kontuzyj Dberwał w lewe pll"Zedramię.
Chodzi teraz cały okutany w
szmaty, z lewą. ręką na temblaku, a dO'
szpitala nie poszedł. Dziwnie zacięte
szwabisko, ale oficer pierwszej wody.
Respektujemy go zato wszyscy. Nawet
KO'tO'Wskiemu zmiękła rura i zdaje się
całkiem
zapomniał o szpangach. O
Lielu mówi, te go szkoda dla takiej
a.nnji, bo Austrjacy, to zgóry nad61
same dziady i bezmyślne bubki.
Zato Liebsche w czepku się urodził.
Wrócił cały i zdrowiutki jak ryba, nawet niebardzo uwalany w glinie. Mówią., te nawet uwalał się umyślnie, bo
przez całą b' wę leżał w leju po granacie i udawał lIabitego. Ktoś o tem
doniósł Liebschemu, a ten się . pieni z
wściekłości
ryczy, że fałsz. Grozi nawet raportem i sądem wO'jennym. Nienajlepiej wyszedł jednoroczny Staś Mirek, blady młodzieniec, serdeczny kolega i niepoprawny marzyciel. Wrócił
niby cały i zdrów, ale jakiś nieswój. Ogłuszył i nakrył go ziemią. granat tak,
że przeleżał nieprzytomny przez całą.
noc, dopóki go nie Ddkryli rano sanitarjusze - łapiduchy. Dziś badał go
lekarz i OO'Zekł, .że zdrów jak ryba. i nic
mu nie będzie, byle zażył dwie aspiryny na poty. Zauważyliśmy jednak, że
chłop zmienił się nie do poznania; pobielały mu jak śnieg włosy, co na tle
młodziutkiej, bez kropli krwi twarzy,'
rDbi niesamowite wrażenie. Pałają. mu
tylko ogromne jak u dziewczyny, niebieskie oczy. - Raczyliśmy go rumem.
WO'jtek Żuraw wydębił skądś spory
kawał czekolady i zaraz się z Mirkiem
podzielił, a ten owszem: pił, jadł, ale
nie mówił ani słowa.. Aż strach na. nie8G 1)8.tnet! Pod wieczór ~ się w
ką,t chałupy,
gdzieśmy w kilkunastu
kwa.terowali i płaka.ł jak małę dzi~

Chwała Bogu, przys.zła re~j!,-, ~to
wany, a byliśmy jUlll w powamneJ 0bawie, czy nie stracił ro:rumu.
.
Ze mnie zakpiła rola karabm~
zgoła osobliwie. Nazajutrz rano, po bl·
twie idziemy po cza.rną do kuchni,
któr~ w nQCY nadeszła. KatMy .nast&wia swoją. menażkę i domaga. SIę. słu.
sznie pełnej, na co kucharz SIę me obUll"za, bo ktoby skę;pił czarnej lury,
kiedy się zgłasza tylkO' trzecia częśt
kompanji. Nastawiam i ja SWO'ją., ku.charz leje jedną. chochlę, drrugą, a w
menażce zaledwie na dnie. Co znowu
do cholery ciężkiej! Patrzę lepiej, a tu
kawa ucieka cienkim sikiem po oba
bokach. Zgłupia.łem, co to znaczy. D0piero Śmiech mi zwraca uwagę, że
pewno kula przeszyła menaŻJkę na
durch i zrobiła dziury. Tak też byłQ.
Poratował mnie dopiero kucharz, który mi pożyczył jakiegoś garnka.
Infanterzysta ZiemińsJd ścią,ga ]ro..
s:ru'lę i bije flegmatycznie wszy. Łażę.
po kosm1i jak groch, a ten bije i bija.
- A to ci wielkie, psiekrwie, - skarży się skąd się tego tyle nabralo .,
Pewno rosyjskie, bo gdzie, kiedy u nu
takie! - Chłopy odsuwają się od ni&go z obrzydzeniem jak od parszywej
owcy, ale i oni się drapią. po rozczochranych łbach i czuchrrają. grzbietami
o drzwi lub węgieł. Pewno taIkże
wszy - skarży się któryś - a dopiero
przed trzema dniami zmieniałem bieliznę ... Wstyd wstydem, a wszy
swoją. drogą., zresztą. czego się tu wstydzić,
wDjna przecież! - SłUiSznie! Z
pod skóry wyłażę., czy co!? - To et
zaraza! - Rachujta chłopy! - Ty S8
sam rachuj, cie go, mądrala! ...
Tu niema żartów. Bielizna albo
wyszła, albo wyrzucona po drodze i rostało się w jednej koszuli. Tneba pra~
niema co! Ba, ale jruk prać, kiedy nie
każdy umie. Szukamy baby, cóż, ki&dy w całej wsi jaJt wymiótł! Wszystko pouciekalo przed bitwą. na tamłł
stronę, bO' straszono, że Austrja.ey, a
szczególnie Madziarzy, mordują. bez litości. JO'ta w jotę mówiono u nas to
samo o Moskalach. Zdybujemy
wre-szcie na końcu wsi w niskiej ku.czy staruchę, widocznie warjatkę, bo
beszta:
- Zbóje! bandyci! złodzieje! wyuoście się! precz z mego domu!
Stara słucha uważnie, gdy zaczy.namy mówić po polsku. Tłumaczymy.
że jesteśmy Polacy, a ta znowu wy.
myśla:

- Polacy? A to co za jedni? A~
stryjce jakieś, pogany! ...
Dop,i ero, gdyśmy jej powiedzieli, że
jesteśmy katolikami, udobruchała sil).
- Katoliki, to co innego, ludzie
kochane! My tu wszyscy naród katolicki, a nie jakieś heretyki. Ruskie
także
heretyki,
pogany zatracone I
Wojny im się zachciało! Sam car siQ
wybrał na waszego i nic ta z tego dobrego nie wyniknie! Przepadło! Oj,
nie zdzierżycie wy chudziaki naszemu.
nie zdzierżycie! Wielki on pan i mocny, jego jeszcze nikt nie zwojowalI ...
Nasłuchaliśmy się
dość
gderania.
starej, ale dokazaliśmy swegO', bo bieliznę do prania przyjęła, tylko trzeba.
było dać mydło.
Ręce opadają"
czegO' się zabrać.

bo niewiadomo, do
Mundury podarte,
guziki PO'obrywane, tornistry podziurawione na rzeszoto, broń zardzewiała,
ludzie pogubili ładownice, a tu Liebsche szaleje, bo za dwie gGdziny zje?;'
dia na inspekcję sam Von Liel, którego
ludzie się boją, jak ognia. Dziś mamy
dostać nDwego kO'mendanta kompanji.
TO' już trzeci od wyruszenia w pole. Ma
być chłop siarczysty, "sztramak", ale
co najważniejsze - Polak.
Polaków (!)oficerów było wogóle mało, .a jeżeli się tu i ówdzie p'lą,tali to Jak na lekarstwo i na najpodrzęd
niejszych stanowiskach: przy piechocie, przy taborllioh, przy kolumnach
sanitarnych. leżeli się znalazł taki 0ficer na wyższem stanowisku - trud.
no go było od!różnić O'd oficerów innych
narodowości. Szwargotał po niemiecku
nie gOlrZej od rodowitego Niemca, a
polskiej przynależności wręcz się wsty·
d~ił. Byli i dobI:zY Polacy, bez wątpie
me., 8lle·z tem SIę, nie zdradzali. Polski
kurs stał zresztą. bardzo ni!'lko.
~ dIIg DUilW)il.
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24 g r u d n i a.
Projekt ustawy o amnestji został już
przez ka.ncelarje ciał I\.lstawodawczych
od.es!an:y- do kancelarji prezyd.ium Rady
~IDlstrow. Ale p. Prezydent jeszcze jej
me podpisał i projekt je-szcze si~ nie
stał I\.lstawą. Kiedy to nastąpi? Może
koło Noweg-o Roku. vVidocznie uwa"'i
!pOdniesione podczas dysl,usii w Sen"a~
ci~, zasłlrzewniil. że clIla wielu amnestja
nie będzie dobrodziejstwem, g-dyż w
wię~ienlu posiadają dach nad głową, a
ta~ze. przestro,,\,i, że niektórzy więźnio
WIe, .lak to widać z ..grypSÓW" .iuż się
przygotowują. na święta do .. roboty", spowodowały, że zwalnianie więźniów
zostało nieco odroczone tak, aby nie
!Wypadło na same święta.
Bardzo ciel,awe, że w trakcje rozpraw
/podniesiono myśl, by zwolni~ni zostali
tylko ci więźniowie, którzy tego zwol~ienia zechcą.: postu.lat ten nie zyskał
Jednak uznania.

*

Około Trzech Króli zostanie ukończony proces o zabójstwo śp. Pierackiego. W sferach sadowych opowiadano
oddawna, że po przeprowadzeniu amne_
stH i po zakończeniu procesu ukraiń
skiego ma ustąpić min. Michałowski.
Czy talr będzie?
Wymieniano już jako jego domniemanych następców dwa nazwiska: prezesa Najw. Trybunału Administracyjlieg-o dr. Bron. Hałczyńskiego, który u'Przednio był szefem kancelarji cywilnej
'P. ' Prezydenta, oraz obecnego ministra
opieki społecznej Jaszczołta. Rzecz chalI'akterystyczna, że zwracano się do b.
min. opieki dr. Jurldewicza z propozycją. obję.cia teki opieki spoleeznej, ale do
porozumienia pono nie doszło, gdyż p.
Jurkiewicz postawił warunki, d'Otyczą
ce ubezpieczeń społecznych, których
partnerzy nie mogli uwzględnić .
Plączą się
r'Ozmaite 'Okolic z ności,
któreby wskazywały na możliwości
zmian, ale czy do nich dojdzie? •.

*

/

Dzisiejsza niedlzie,la to pierwsza pelna śniegu. Powłol,a śnieżna wynosi
przeszło 15 cm. Nawet
po południU
iPrzyhiera trochę lekki mroźik. OczywiScie nie myślmy o mieście, gdzie chlapawica i błoto. Ale kwadrans jazdy na
peryferje, a już inny świa t. Najlepiej
czują. to młodzi, bo w tramwajach widać młodzież obojga płci z nartami, wybierającą się na Bielany. Zima mówi
pełnią swego uroku.
A na dworcu porządek nienajgorszy,
ale ścisk coniemiara. Masami ludzisl,a
wyjeżdżają. na święta. Koleje zorgani- ·
zowaly kilkudniowe pociągi narciarpkie
'W . góry za psi pienią,dz, dzięki czemu
można być i w górach,
wyprężyć muskuły, zażyć powietrza i ozonu, no i spę
dzić wesoło, w słońcu wa'k acje:
, Aha, a propos sTJ{)rtu. P{)no rekordy
kobiece mają być zaniechane. Mówią,
że niektórzy fachmvcy, t. j. higjeniści
i sportowcy utrzymują, że wiele rekordów kobieta wskutek swej konstvukcji
~izyczne.i nie moż·e odnieść. Jeżeli dzisiaj jeszcze sa. one tolerowane, to tylko
wskutek tolera.ncji przeszłości, która
właśnie dała dowody bardzo przekony·wujące. Ostatni to Zdenka Koubkova,
~tóra pO operacji stała się mężczyzną.
~wietnie, gratulacje.
Złośliwi opowiadają, ze POd4:>bne wy~a·dki gotowe są zajść i w SpOrcie innych narodów. Ileż istnieje 'Przedstawicielek tężyzny męskiej i siły m(,'skiej
wśrócIJ kobiet re,k ordzistek albo też
wśród teoretyczek sportowych! Czy mają tu zaj'ść jak,je zmiany zasadnicze? ...
WARSZAWIANIN.
ty

•

Odbudowa miasta
N o e w eD e l h i.
(PAT).
Mia:sto
()uetta, zniszczone w maju b. r. przez
'trzęsienie ziemi, będzie odbudowane
na tem samem miejscu kosztem około
6 milj. funt. szterlingów.

. Katastrofa samochodowa
' Akwizgran. (PAT). Na drodze'
Roetgen i Wahlheirn samochód osobowy, w któtrym jechały 4 oBoby, zderzył się z autobus.em. Przy
zderzeniu nastą.pił wybuch zbiornika
z benzyną w bamochodzie osobO'Wym,
przyczem wszyS\!y czterej. pasażerowie
JJQnieśli śmierć w płomieniach. Kierowca autobusu, który pról:>ąwał ratowae niesz<lzęś1i..yy.cb. :uległ cifluim l»"
paneniGlUi
_..
- - ~
między

~III A~i~Jń[ly~ÓW laata~lwał~ IOIYlj! wło~kiel
Oddziały włoskie, pop~erane przez artyl' er,ię i lotników, po walce na bagnetYJ rozpro . .
szyły i odrzuciły nieprzyjaciela

,'

.

R z y m. (PAT) Ogłoszono komuni- bylcze podjęły energiczny kontratak., i N)ZProszo~y. Oddziały tubylcze $eika.t urzęd{)wy. nr. 79: Marszałek Bado- Nieprzyjaciel sta'wiał bardzo zacięty gaj!\. nieprz~YJaeiela. Stra~y po obu .strogho telegrafUJe:
. opór na sprzyjającym po temu terenie. nach zostaną ogłoszone Ulezwlocz.me po
Kolumna abisyńska w sile około 5000 Odd'ziały włoskie, popierane przez arty- ich ustaleniu.
.
ludzi zaatakowała nasze ·linje w rejonie Iler.ię i lotników, posuwały się- POwoH
Lotniey bombardowali ~~rupo~aUla
Abi-Adi - Tembien, usiłując posunąć naprzód i ostatecznie, po walce na ba-wojsk przeciwnika w .strehe pomlędzy
się ku północy. Oddziały włoskie i tu- gnety, nieprzyjaciel został odrzucony Quoran a je-ziorem Ąsslangi.
,
P 8. ryż . .(PAT) Korespondent Havasa. w D&ssie ,d{)nosi, iż prawdQjX)dobnem jest, że samoloty, kt6re bombardowały w~zora.i {)~lice jeziora Assiangi,
pragnełY rozproszW~ zg-rupowania wojsk
abisYllsldch w reponie, znajdującym się
na połowie drogi mi~dzy Dessie a Makalle. Krążą. p{)głoski, że bom:bardowanie nie przyczyniło poważnjejszych
strat, gdyż Abisyńczycy zdołali się zawczasu ukryć.

Rzad czeski

zakupił J,aworzYł1ę
Mo ra w s k a

Os t r a w a.

(pAT.)'

długoletnich rokowaniach
rząd
czeskosłowacki zakupił ostatecznie . od

Po

ksiQcia Hohenlohe obszar jaworzyny
za cenę 28,2 miljonów koron czeskich.

Rozmowy Lavala
P ar:r 2. (PAT)

Bremjer Laval od!-

był wcz{)raj rożmowę z amba.sadorem
Włoch, Gerrutim, oraz posłem greckim,

P{)li tisem.

Burza na Morzu Kas:pijskiem
Hopla! -

Ladna scena z tresury w angielsJdm eyrku Bertram - l\lilla w

A<5CQt.

Usunięcie Żydów

zurzędów państwowYCh wNiemcze,h
(PAT.) Minister spraw wość uzyskania zapomóg, o ile dany
wewhętrznych wydał na podstaWie urzędnik na to zasb.1guje. Poza tern
ustaw o obywatelstwie Rzeszy zal'zą- urzędnikom tym dana jest możliwość
dzenie, które określa, jakie osoby ży- przedterminowego wypowiedzenia zajdowskiego pochodzenia, będące urzęu- mowanych mieszkań. Zarządzenie unikami pal'lstwowymi, na podstaWie o . stala wreszcie, iż Żydzi nie mają praobywatelstwie po'dlegają zwolnieniu.
wa zajmować stanowisk w , szpitalach
Zarządzenie ustala dla urzędników
pallstwowych i prywatnYch i muszą. z
pochodzenia , żydowskiego, którzy po- nich ustąpić do dna 31 marca 1936 r.
zostają bez śroak6w do życia, możliB e r l i n.
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Zawieszenie Stronnictwa Narodowego
w 4 powiatach na Sląsku

M o s kwa. (P AT). Szereg

statków
katas trofie w lodach na Miorzu
Kaspijskiern. Na pomoc wyruszyły parowce "Mołodziec" i "Azja". Gwałtow
na bur za i mgły utrudniają poszukiwania zapomocą. samolotów
uległ

I{to zamordował radce
ambasady angielski,ej" /

ii,

S z a n g h a j. (P AT.) Dochodzenia,
pro\vadzone w sprawie śmierci Wigginsa, radcy ambasady angielskiej w

Tokio, stwierdziły, że został on zastrzelony wkrótce po wyruszeniu parowca "Prezydent Mckonley" z Hongkongu. I{onsulat hrytyjski w Szanghaju bierze czynny udział w dochodzeniach.

Rodzice, podej'rzani O spalenie czworo swoich dzi·eci
P r a g a. (PAT) W jednym z domów
w Bardejowie czworo dzieci uległo zaczadzeniu na śmierć. Rodzice, którzy
byli nieobecni w domu w czasie wypadku, zostali aresztowani ·p rz·e·z polic,ję,
która podejrzewa, 'że wypadek 'ten był
przez nich spowod<)wany.

Wyjechali na święta.~·."'· i:~'
Londyn. (PAT) PremjerBald",in
do sWl'go mają.tku Hastley Hall
w hrabstwie Worcester, skąd zamierza
powrócić dopiero pO Nowym Roku.
L o n d y n. (PAT.) Samuel Hoare
wraz z małżonką wystartował dzisiaj
samolotem do Zurychu.
Hoar~ OŚWiadczył
dziennikarzom,
iż zamierza pozostać w Szwajcarji, dopóki nie po\vróci zupełnie do zdrowia.
Były minister spraw zagranicznych
odmówił wszelkich komentarzy na temat polityki zagranicznej.
I'ało
I'

udał si!;'

C h o r z ó w. (Tel.
1.)
Wczoraj liczna do~osi w powyższej sprawie,
w godzinach rannych zarządy Powia-, co następuJe:
towe i. kół ·Str~nnictwa .Narodowego
K a t o w i c e. (PAT.)
Z powodU
w. powIatach śW?-ęt~chłowlckim, !ar~o- przestępczej działalności, zagrażają.cej
gorskim, rybnickIm i pSzczynsklm bezpieczellstwu f spol\:Ojowi i porządko
otrzymały zawiadomienie o zawieszc- wi publicznemu, rozwiniętej w ostatniu działalności Stronnictwa Narodo- nim czasie przez szereg placówelr
wego na podstawie art. 16 prawa o Stronnictwa Narodowego, władze adstowarzyszeniach.
ministracyjne zawieSiły w dniu 23
Rozwiązanie nastąpiło rzekomo w grudnia 1935 r. dzialalność Stronni cSpO
związku z zamachami . bombowemi, twa Narodowego w Katowicach, Cho\V a r s z a w a. (Tel. wł.) \V Białymdo~onanemi w nocy z B na 9 grudnia l'zowie,
powiecie świętochłowickim stoku utworzono syndykat dla zorgaw Katowicach, Lipinach, Chropaczo- oraz w tych miejscowościach na ob- nizowania ekspoortu białostockich wywie i Piekarach Śląskich.
szarze woj. ślą.skiego, gdZie z powodU robów włókieniczych do krajów Afryki
Władze Stronnictwa
Narodowego przestępczej działalności
placówek południow()j. Wywóz na rynki połuniezwłocznie podjęły akcję W celu od- Stronnictwa Narodowego zagrożone dniowo-afrykańskie wyniósł w okr€.sie
wołania powyższego zarządzenia, pod- były spokój i
bezpieczeństwo
pu- ostatnich 10 miesięcy kwotę 6,5 miljokreślając, że Stronnictwo Narod. nie bliczne.
nów złotych. (w'
podlega przepisom ustawy o stowarzy- =-=--=------::=-------.:...::::..:.:...-=:..::..=:..-.~.--------szeuiach, jako stronnictwo polityczne,
"Łódź
zaJ'ejestrowane w ministerstwie.
.
u~owy
Przejazd 34
Jednocześnie
zakazano noszenia
Ol
Program 6wllłteezny tylko" cbal
mundurów i odznak. Zawiadomienie
o decy:zji władz, która jest natyehANTEK POL~CMAJS7E:a
miast wykonalna, nosi podpisy po- W przerwach koncert Rewelersów Łódzkich. W programie "Wiązank& 20 n aj piękniej
s"Z8gólnych starostów wzgł. dyrekto- szych .tang oraz polka Dymny". Nast'lPJtY program:. "Co mój .mąż robi w nocy" i
rów policjI. .
' .
- .Corka generała Pankratowa", - Poc'Zą~k seansow o god~lUle 12-~j \V południe.
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Wś'Wiecie pOlitycznym

War s z a w a. (Tel.

wł.)

rząJClowych

W

Bojkot sklepów iydowski(h na Podhalu

kołach

zapanował nastrój świą.
teczny, Premjer Kościałkowski pozostaje na czas feryj świątecznych w

Warszawie. Wicepremjer min. skarbu
Kwiatkowski wyjeżdża na tydzień z
Warszawy. (w)

:' Kiedy będzie ogłoszona

amnestja

War s z a w a. (Tel. wł.) _W kolach
zbliżonych do sfer rządowych mówiQ.,
że ogłosz,ęnie ustawy o amnestji w
.,Dzi~nniku Ustaw" nie nastą.pi przed
świętami, ani prawdopodobni.e przed
Nowym Rokiem. Ogłoszenia ustawy tej
w "Dzienniku Ustaw" należy oczekiwać 2 lub 3 stycznia. (w)

. U(J4jne aretWtowa>nia

B i e l s k o, 24. 12. Z powdu zbliża
na całem Podhalu,
jak w Suchej, ,Kętach, Żywcu, Makowie itd., ~uż od dłuższego czasu .przeprowadzają członkowie S. N. legalny
bojkot składów żydowskich. Z powodu
tego zostało dnia 6 bm. w Andrychowie
aresztowanych dwóch członków Stron.
Narodowego: Chmiel Antoni z Targanic i Józef Walozok z Brzezinki.
. Następnie w dniu 19 bm. aresztowalQ _członków S. N., a- mianowicie:
Jana Dumę, .l{elenę Dumę, z Targanie,
Katarzynę .Śleziakową, Ludwika ~le
ziaka i Franciszka Leguta z Puszcży.
jącyC~ się Świąt

no.

Otrzymaliśmy

Str. Nar.
Dalej, Stefana Bizonia, Jana Walczaka,
Antoniego·Walczaka i Fran:ciszka Marcalę, wszyscy z Brzezinki.
Jak się dOWiadujemy, w dalszym
ciągu wsta,li -aresztowani dnia 25 bm.
za podobne -przestę-pstwo: Dumowa
Helena, Targanice; Młockowa Katarzyna, Andrychów; Sadlikówna Sal()meja,
Puszcza; Legut Helena, Brzezinka;
Gieruszczak Jan, Sułkowice; Frydel
Jan, Targanice; Walczak Józef, - Brzezinka; Mrzygłód Władysław, Targanice; ~izon · Antoni, -Targanice-; Migdałek
Jan, Targanice i Kieljan Jan, Brzezinka.

NAJMODNIEJSZE l W NAJWYŹSZYCH GATUNKACH

MA TERJ AŁ Y

Znam'ienne ośw'iadczenie

MĘSKIE

Sezon 1935/36
sprzedawca f-my RESTEL
Da

poniższe oświadcze

poleca

kierowników kół Związku
Młodych Narodowców na terenie powiatu oświęcimskiego, z prośbQ. o zamieszczenie:
,,Byli kierownicy kół Związku Mło
łtych Narodowców
pow. oświęcim
skiego: koła Z. M. N. w Oświęcimiu"
Brzezince, Brzeszcza, Jawiszowicach,
i w Rajsk'J. oświadczają., że, widząc
błędny kierunek pracy
Z. M. N.-u,
postanowili wstrzymać się od działal
ności na terenie tej organizacji, gdyż
uważają,
że
działalność
ta idzie
wbrew pracy narodowej. Z uwagi na
powyższe postanowili na zebraniu, od-.".tem w dniu 10 bm., wystąpić z
Z. M. N.-u·'. Następują. podpisy.

nie

.l.lłodych

b.

A N W E ~L
ul. Pio'trkowska 11'1,

.M.

" 16 526

Dla

były

f

[.EONHARDT

Łódż,

E.8,

~roDt~. piętro

pamlęd I

O

piętro wyłef

-

zato eeay Dflel'

Konkurs mimochodem •••

Aimnestja

Sprawa biur personalnych

War s z a w a. (Tel. wł.) Szefem biumin. kor;n. został
mianowany kpt. Sadowski, dotychcza80Wy kierownik biura personalnego
M. S. Wojsk. Biura personalne w po.aezególnych ministerjach prowadziły
dotąd własną politykę personalną i były scentralizowane w biurze personal:nem przy prezydjum rady ministrów.
System ten dawał jednak specjalne
warunki wybierania osób na stanowiSko, co ułatwiało sferom rzą.dowym
traktowanie z,aga.dnienia tego z punktu widzenia politycznego. Usamodzielniał on poniekąd biura personalne od
poszczególnych ministrów i dawał
m()żliwość
wydawania ostatecznych
decyzyj centroli prezydjum rady ministrów. Obecnie ma być dokonana ref()ł"IDa i całkowite uniezależnienie tego
zagadnienia od oontrali. (w)

B y d g o s z c z, 23. 12. - W piątek
przed bydgoskim sądem okręgowym
odbyły się ostatnie dwa procesy, r:wiąr
zane z zajśdami wyborczemi w zachodniej części powiatu wy,rzyskiego.

Ślą.ska

~aj się z' tygodnikami

"Glos" i "Wielka Polska"

A

a1" ej S ~

Poznań, św.

Marein

11).

J'ftnumerata mies. "Gł()SU" 70 ,r.
.\Vialkiej Pol):>l\i" 1f. ~.

za Olzą.

Ze;alem

Moniuchna na urlopie

Nasz karykaturzysta Gros usymbolizował ,. powyższe f karykaturze nastroje
pewnych osobników po głośnem wydarzeniu politycznem .• : Kto f za czem
płacze? Za trafn, -I najbardziej' dowcipną odpowiedź redakcja "Orędownika"
przeznacza dla swyc~ Czytelników kUka pięknych nagród -książkowych. Od·
pOwiedzi z dopiskiem na kopercie "Konkurs" nadsyłać należy do: -Reda'k cji
"Orędownika". Pcnnań. Św. Marcin ' 70. do dnia 1 stycznia 1936 r.

Stanisława BrtJlkwiekiego~ oskarżo

nego o nakłanianie ozłonków Stronnictwo. Narodowego do na.paści na lokal
wyborezy w Wyrzysku, skMał sąd na
8 miesięcy wi~zienta z zawieszeniem
na okres lat 3. BrO'nisława Millera,
który miał namawiać dO' nąpadu na
wlęzie.nie w Wyrzysku i do uwolnienia osadzonego tam Brtikwick.iego sąd
S1utzał na 6 miesięcy więzienia z zaliczeniem
trzymiesięcznego
aresztu
Medczego, jednakowoż bez zawieszenia
s tego powodu, że Miller już był poprzednio karany.
W drugiej rO'zprawie na ławie 0Ill'karionyeh zasiedli Jan Schulz, rzekomy organizator zbiegowiska pod
u-esztem policyjnym w Wyrzysku, 0raz Paweł Borucki, Wawrzyniec Kłysz;
Nepomucen Mą,ka, Alfons Sieg i Teofil Stępniewski. Celem zbiegowiska
miało być uwolnienie z aresztu akademika Karola SzyperskiegO' (mieszkań
ea miasteczka Wysoka) którego w drodze administracyjnej wywiezionO' dO'
Berezy Kartuskiej, gdzie dotychczas
jeszcze przebywa. W tej sprawie sąd
wszystkich oskarżonych uwolnił od
winy i kary.
. Obronę wnosił w obu procesach
mecenas Konrad Borowski z Warszawy, który w' świetnych przemówie·
niach obrończych podkreślał winę administ.rarii państwowej w zajściaCh
wyrzy kich, a także zbyt ostre stosowanie przez piI"okuratora aresztu wobec obwinionych.

W Czechosłowacji

Morawska Ostrawa. (PAT).
Z więzienia w Morawskiej OstT'awie
wypuszczono na wolność naskutek
amnestji 130 więźniów, skazanych za
przestępstwa z ustawy o ochronie republiki. Wśród zwQlniO'nych przew8.'żająey procent stanowią Polacy
ze.

ra personalnego

. Echa wyborcze

jest pół-białych, które produkują. butelki dla Panstwowego MDUOpolu SpirytusDwego i w których d? niedawna
jeszcze zarobki robotników nie były
najgarsze, lecz kilkakrotne zerwanie
ceny hutom przez P. M. S. doprowadzilo do tegO', że właściciele hut zmuszeni zostali do oibniżenia płat:: robotnIkom. Ostatnio P. M. S. znów obniżył
cenę za butelki, CD równa 3ię nowej
obniż~e. płac robotn.i.czreh: I c~ociaiJ
, w.łaśclclele hut. ObOl~kl tej do tej ~ory
, Ole ~astosowah, to Jednak nos~Q. SI~ ~
z~mla~'eI?, o czem bardzo głosno JU2J
SIę mowI.
Obniżenie i tak głodo,,,ych
zaro}).;
ków hutniczych jest poprostu nie do
pomyślenia. Nie składamy
tu tylkD
winy na właścicieli hut, ponieważ rlużą odpowiedzialność
ponosi w tym
wypadku Panstwowy Monopol Spirytusowy który skupuje z powrotem puste butelki o wódce, co w niemałej
mierze przyczyniło się do Dbniżenia
cen i wzrostu bezrobQcia, a dało sute
zarobki jednostkom, przeważnie Ży
dom, którzy zajmują. się skupem próż..
nych butelek. Próżna butelka po wódce która jest przez konsumenta żapła
co~a, pOWinna być zniszczona. Dałoby
to potrzebną. w hutach szklanyoh.
stłuczkę i pracę
wielu bezrobotnym
hutnikom. Cią,gle O'bniżanie ceny za
butelki nieda żadnych korzyści, przeciwnie wpłynie ujemnie na Sp OŻYlCip
i odbije się to na innych placówkach.
gospodarczych, oraz przyczyni się do
większej
nędzy
pracowników hut
szklanych, która już dziś jest zastra,szająca.
M. S - ki.

Jakpracuie hułnikszklanv1

Los, godny uwagi - Sta,w ki zarob~oWe ',"::'-' Piekielne warunki
pracy'- Z czego się odżywiać -'(:oraz gorzej -:-~. zaradzić
~

złu

S k i e r n i e w i e e, 24 grudnia.
los robotnika polskiego, zatrudnionego we wszystkicb gałęziach
przemysłU, jest powszechnie znany, lecz
to co przeżywa robotnik pO'lski, zatrudniony w przemyśle szklanym, jest
godne specjalnej uwagi. Jego położenie jest po-prostu rozpaczliwe.
Przyjrzyjmy się jak wygląda wynagrodzenie takiego rO'botnika: pomocnik majsterski L kat. przeciętnie
dziennie 3,50 zł, II. kat. 3,00 zł, bańkarz 2,50 zł, odnoszacz 1,70 zł.
Przyjrzawszy się tym cyfrom mógłby niejeden powiedzieć, że wynagrodzenie nie jest znów tak bardzo niskie
i mógłby I»"zytoczyć na dowód skromniejsze stawki innych robotników.
Bezsprzecznie tak! Ale wejrzyjmy jak
pracuje hutnik szklany, jak z każdym
p1"zep1"acowanym dniem topnieje jego
zdrowie, a przekonamy się, że pobiera.:.
na p'l"zez niego stawka dzienna. jest
bardzo niska. Pracuje przy piecu, w
którym temperatura dochodzi od 1200
dO' 1500 stopni, obficie zlany potem (za
wyjątkiem miesię.cy zimowych), prZY-I
czem przez cale 8 godzin musi biegać
Cfężki

'

- Maniu,chna niech mnie szlag ugry-.
zie, jak ty nie wyglądasz, jak sam Napoleon. Pierą jak u łabędzi, tylko nogi krzywe. Czy tv w tym wojsku nie chorowale5
na anglels'ką słabość?
- Ja we W'ogóle we wojsku mam do
czynienia ze słabość?
- Z powodu?
- Starozakonny baon samitar:ny.
- Czerwonv krzY..ż? I A oj I Sanitarjusz!
A kto ci te ostrogi na łydkie przY'Pioł?
- Co znaqy na lydkie? U nas tak siĘ'
nosi.
- Nie lepiej w kieszeni, ewemtualnie
poco nosić? Do konia? Chyba jak jest na
pó1miBku. No nie?
- Święte slowo. Jalbym chciałem widzieć wszvs,tkie nasze kQnie na póllmisku,
ale my;ślis'z, że one tam wlezą. źe ich kto
tam zapędzi, '/r1upiego barana i głu-pią kozę, na której moż'nalby jeździć, to_i owszem,
ale nie konia.
- Ale jakżeś ty od komia pOt.'!żed-ł n~
felczera.
- "Kepełe" trzetba mieć . Jak pa.n ka,
pral kazał mi konia przeczyścić, to ja prz'Yniósł rycvne, dal&m to kO-!J,ia, a panu kapr010wi powiedziałem, że on sam się pm&-

jak hart, gdyż najmmejsze zatrzyma- czyści.
nie hamuje całą robotę w komplecie.
Pan kapral zaś się dziwił:
- Uj Moniek Pa,i.llk z was to doktór
Przy szykowaniu szkła oddycha oparami powstałemi z form i naczyń drew- a nie je~dziec, a potem mnie egzamino-wa,ł.
nianych, dymem z oliwy, węgla i pa- Co to jest karabin?
- Nieszczęście!
lącej się mę.ki, oraz rozpylonej sody w
- Dureń!
.
c,z asie napełniania wanny materję.
Karalbin
to
jem
dureń. I,
Działa. to fatalnie na. płm:a, które w
- Wy jesteście dureń a nie kar-aJbi.l1
dodatku zrywać musi dmuchaniem do Karabin
to jest wasza żona .
form. W czasie odrabiania. patrzeć mu-- Ja się śmi e je pa:nie kapral. Jak si~
si do białości rozpalonegO' wewnątrz pytam, jaki rabin dalIIby mi Śll!D z takim
pieca, co fatalnie niszczy znowu gratem,
wzrok, I»"zyczem odrobić musi przeszło
- Ja W8Jm mówię, że to wasza żona..
2500 sztUk musztuków, to też ręce Zrowmieliście.
'
pomocnika odrabiaeza gO'rzej są. spra- Rozkaz!
- Co wy robicie z kara:binem?
cowane niż ręce naj ciężej pracują·cego
"- Jak to jest mQ.ia żona, to nie dam
kO'wala.
Pracuję.c w, takich warunkach, od- <fiU' jeść i wYPfdze 'Ze śledziami handlować.
-- A colby<Ście zrobili, jaklb}Oście zQbażywiać się musi dobrze, co absolutnie
jest niemożliwe, bo zllil"obek jego nie czyli nie'f)rzyjaciela?
- Uciekłem bym,
wysł.a!rcza. nawet na pnee~tne odż,y
O-J DUrelJbv
uciekł. tol.ni f'!'Z musi gG
wianie si,ę, tO' też stan zdrowia hutni- pl'ze'kłuć.
A cobyście zro'bili iakbyście zo.ka. szklanego nie jest godny poza- baczyli waszego
dowódcę?
zdroszczenia. W hucie szklanej nie
- Przeklułem bym ~o.
spotka się pracującego na warsztacie
- To jaJbvm was dl) krymi'Tla'hI zamŻyda i jest to jeszcze jednym dowo· knąl.
dem o trudnościach tego zawodu.
Potem za'Pytał mnie 'Poco jeost armata.
Najwięcej hut szklanych w Polsce la mu odpowiedziałem., aby konie miały
teO

Pami4:taj iż tlr~ł*:e ODIIWIE :'-*~ł!ce:; W.IUNU!
I:.ÓDZ, Piotrkowska 127, tel. J,84..55.
:N~....... modele kałoi. 'z,.. deazc&ówek l '".ow''' SCIlWRlKUt1A
.....,.a. .'
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ciągqląQ.

Th on Jjl>y, led ział, te mnie szkoda m
i:01:nierza i poszedłem do szpitalU na sęt.
nftarjus?-a. lnie m'O.ge nar.rekl1Lt. DIKo zna
jomyeh. sami swoi. lak u szillbie.
---I N1() ~ pc naoht, Mi-e sic spiess.J!.
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Kaleade"
t.
Wtorek: Wigl:ja. Ada·
ma ! ł<:w)'
Środa: ~a rotizt'nle P. J.
Kaleoda" slowła6skł
Wtorek: GodYdł&wy
aroda: Grzmisluwy
Słońca: \\s.::hod S.02
wrOREK
zachód 1':" i2
D1uII(OŚć dnIa 7 I{ łO mln.
K.ię~vca: wc)chńd 7.00
zachód H.l6
Fazlt: 1 dzień przed nowiem.
Grudzlei

Adrel redak[jj i a~miDi~tra[ji Wt~dl~
te!eloa redakeil I admlalstraejl 173-55

PIotrkowska 91
GodziaJ przy jęt dl. ialuuealft

od 10-12
EL
DYżURY APTEI(
Nocy rfzi"iejc!zel dyżllruJą apteki: Potaóza. Plac l\lIśclelhy lU. Charemzy Pomor.. ka It. ~IOIIE'I·a. Piotrko\\8ka 96. I':JlA.
6teina. P;otrko,\.,ka Z'n. (żydowska). G'lr·
C'Zyckie,2'o. Przejazd 59, Antoniewicza. Pa~janlcka 56.
W noCy 25 na 26 ,2'rudnia a'J)teka: lanldelf'w:cza. St Ih nek 9 (żydowt>kaJ Glu·
ch.,w,;kielro. SarutO\\ICZa d. Hambutora.
Glo,\ ną 50. Pa \\ łow... k :elro. Piotro\\ł!ka 3(17
P:Mro\\!'!k ·elw. Pomllr;,ka 91. 5teckla, Limanowć>I\iello 37 (tydomska).
. W nocv 20 na 27 ,2'rudnia br.: anłeka Koprowsk:elro_ Sowóm!eJrka 15 Tra\\ k,J\\"
sklej. Urzez!ńdka ao R0Zi'nhlUma Sród·
m:ejilka 21 (:t~·dow,;ka). Hart.,.;zewBk:E'llo,
Piotrko\\cSka 95 Skwarcnn"k:ego. Kątna
54. CZ}'ń .. kiego. Rok:clń.,ka 53-

ttOCNE

Pogotowie: tel. 10'l· 90.
Straź ogoiowa: tel. 8.

ŁÓDZKIE
środa ..SzlkoJa podatników S,3O W.; czwartek 12 w pol. .. Ala i
Janek w krain:e czarów": 4 po pol. .,Przt-dzh\'nv stOD" - 8,20 "Szkcła podatników".
Teatr Popularny - w środę Z:; bm. 2
llrze~tawit:nia 12 w poł. i ł popoł. ,.Bote
Narodzenie" wieczorem 8,15 "Marcowy kawaler" .

TEATRY

'roatr MioJskl -

9

Swiąłeczoe
Ł ó d t. 23. 12. Jak donosiliśmy, szcre'" łabryk na okres śwint robi dłuiszn
.3
y
Y
przerwę w pl·acy.
Z ogólnej liczby fabryk będzie nieczynnych w okresie świ~tccznym w
wielkim przemyśle włól(ienniczym 25
proc., przycitcm przez jeden tyd1.ieil bQdzie nieczynnych okoto 15 proc., a przez
dwa tygodnie ok<lło 10 proc.
W średnim przemyśle włókienniczym słanie w okl'esie świ 9 teczllym
35 p!,?c. fabryk. przy.czqm część rozpoczOle praCQ 2 stycznia 1930 r., a część
6 stycznia.
Najgol'zcj przedstawia się sytuacja
w przemYŚle drobnym. gdzie na okres
świąteczny będzii! zamlmiQtych wieja
fabryk tak. 1.c do 7500 ludzi znajdzie
się bez pracy. Ponieważ fabryld te zo!ltały zamkniQtc i nie podano daty

Harakiri bezrobolaego. \V miMzkllnlu
v.la,mem J'rrzy ul. Strżeleckiej 54 w celach
toamQb6jcz)'ch ł"ozc:ął sob:e notem brwcb
bezrobotny Juljan Szprung. Dl'Ii!perata w
stanle niepTZytomnrm odWieziono do ·t1'zpitaJa Powodem samobÓJstwa b\'la n~dza
Z~litł ~ głodu. Na polu \\c): Denki. pod
LorJzią zn3.1e~iono

prz~'ł!~'pane

śnie$!'if'm

zwloki -!")·letniello bezdomne.ao GI'7.N!Ofza
Ri1&S:aka. Znany byl on w okollcy iako t.e·
brak i dor}'wczo Jat('m pracował prz\ tni·
wach. Ustalono. że Roaink 7.marl z \\ycieńczenia. spowodowane/ro dluu7.\·m bra·
kiem pokarmu. Padl w połu i " braku pomoc~i i zimna zmarł.
SwoIsty spos6b zarobkowania. Wieś
. niacy z okolic podm:I:'Ii!!dch oatatnio m:('li
KINA ŁÓDZKIE
wiele kl-opolu ze zlodz:('jllmi JeŚn~·ml.
Adria· Metro - ,,4 % muszk iełerów".
Vczni bezrobotni łódzcy w~drowali na
Corso - "Hrabia ~Ionle r:hr:,;to··.
wieś. gdzie
wycinali .w zagoIlin kach co
Capitol - .. Czel'wony sultan".
p:t:kni('jaze św:erki i jodelki. W~'pf'aIVY
Cza" - .,Wilhelm Tell'.
odby\\aly a:ę orz('\\atnie w noc;'. co unu·
L!ldow" - .. llzleelęCitl z Pawlaka".
silo poazczególne wsi. do u<'!tllnow:l?n:a
sp('cjalnvch dozorców nocm'ch W.,kazać
Oświa'owv - .. Zlota rr.lodzież Pary ta".
Mimoza - "ZIQdziej serc".
, l._le-ty. te \\ okl-ef.\ie oc;tatnicn dw6ch ty ·
~odni
pociąlln:ęło do Qdpo\\ :ed7.'a ności
Palace - .. N:t' mlala ba~, kłopotuM.
karnej ponad iO osób za kradz:et drzewek
Stylowy - .. Zmiana !Serc".
złasów.
RiaUo - .. KsI~:tn;czka Czardasza".

KOMUNIKATY

CZY WIECIE, tE•••

KOMUNIKAT
WYDZIALU GOSPO.
DARCZEGO STRONNICTWA NARODOWEGO W - ODZI. Snrzedawcy zdoba. po.
tnel)oI Sil do spn!!daży be:r.konkurencyf.
nvch •.INFORMATORÓW" Ilon chrześcl.

..ataleli w hotelach. Zgodnie z
zarządzen:ęm
wladz administracyjnych
wlllściciele
hotelów obowiązani 61\ or! l
st\'r1.n!a· 1936 r zaprowadzić II\' swych ho·
telach ks:ęQ'i zaża leń. na wzór ksiąg kole·
jowych, ubezpieczalni i t. d.

Jań~ktch.

Zgłaszać się: Ł6dź, nI. PIotrkowska 88,
m. 10, P. IV, w godz. od 11 clo 13. WESOŁY WIECZÓR SYLWESTROWY
STRONNlCTWA NARODOWEGO.
Kolo
Łódź • śr6dmleście urządza w lokalu wie.
sr.) m przy nt. Tarl!owcj ar. 5 w dnłu 31. bm.' wieczór Sylwestrowy urozmaIcoa, azeregłam ałrakc 17 '. Wste» za IflJdtvmac,amL
Początek o godz. 21. Str6J dowolny.

Z :tYCIA ORGANIZACY.J
Z POlskiego Tow, Turystyczno - KraJoznawCZ9fio. Oddzial rozpoczal kroki w eelu przystąpienia do PoleSko Zw. Narcinrsklelm i tcm samem umot!iw:enia ~z1(lD
kom korzrstal1:a z u!goowych b!1etó\\' kolejowvch na pl'zejazd 1000 i 2500 klm
Spra wa zna lezjen:a wopóll"katora jest
'" dalszym cif/-!l'u na czas!c. Sała T-wa nlł
daje ,;it: nn zebra nin I odcn·tv. W które! to
sprawie zwracać się na]e1:y 'tio ~l'ltSp ... d·\·ni
loka lu wl.!?lęclnie je.i zastency Wf' wtorek
luh pi~tek . od goodz. 1~ do ZO.
Dnia 27 i 31 ,2'rudnia Oddział bt:dzie
cz:t'nny. jak lw\·kle.
Za."łsufcle się aa kul'$V lasłrnkłorslde
Lo O. P. P. ŁódzkI obwód miejakl L. O
P. P. pod'! ie' tlo wiadomo-śc!. te \\ 1936 r.
ZO/itan:e I\' ł.o.ly.1 uruchomioll\'ch kilka
. kureów instruktol'l"kirh L. O P: P nI I II
kate,!? Kursy b~dą bezpłatne W~'klady
odp\'wał si~ b~dą w godz:nach wieczora-w§lch Kanifrdaci muszą po.. iarlać wykształcen:e \\. zakresie 6 klas azko'" śrf'o,
niej.
Ab80łwenci
kursów
otrzrmają
uprawnienle in.. truktorrkie.
ZlllOdzen:a
06flb:ste przy imlJje do dnia 15 .. lyczn:a
1936 r. :Ji!Jro Łódz.kie!?o Obwodu Mle.:skiego L. O. P. P. przy ul. Prez. Sarutow:cza
30. te!. 100-50. /{dz!ę S4 udzic!ane b!ltsze
informacie i wydawane deklaracje tRło6zpn:O\\ e.
WydawnIctwo gwIazdkOwe L. O. P. P.
Naklarlem L. O P. P. ukazaly .. ię w sprze·
daty ciekawe w~'dawn:rlwa L O. P. P .•
I'lóre stanow:ć ~rl.':\ m'lv i po:tvteczny po·
(la runek ",willz'lkowy dla mt ldzieiy.
t() mianowicie gry dla dzieci p. n .. Zawody Ram0101Ów" I •• T.nppek" ornz k~il\tka
iMtruktnrRka - pilota p. W. Malza p t.
,.~Iodelarat\\'o lotnicze"
NiewYMka cena
t.n:h wyda wnictw (od zł 1 do z: S.5O) umnWwia ich rozpow8zerhnlen!t>. W.vmle·
ninne wYdawnictwa są do nab"cia w biurze Łódzkiego Ob\\'odu Miejskiego L. O.
P. P. PU!' uL Prez. NarutOWIcza 30 oraz

S"

wznowienia pracy, w kołach robotniczych przypuszcza się. że D"d .. onI:! nie.
" ~
czynne pl'ZOZ dłuż.szy czas, wskutek
CUlgO w sferach robotniczych sprawa
ta wzbudza wielkie z!lniepol<oienie.
'Vielkie zakłady były jeszcze czynne w sobotę i n:ollzielę i będ{l pracować przez poniedziałek, względnie do
wtorku do południa.
Już w sobotę. w związku ze świętami Bożego Narollzenia. unieruchomiono w Łodzi d? 28 bm. 75 proc. fabry)t.
Qgółem ułrnclło pracę około 40000 robotnikó\\'. Robotnicy otrzymali w SQoI
botę dotycbcza~owe zarobki. Ponieważ
znpomoji przysługują robotnikom dopiero po 10 dnin.ch od chwili utraty
pracy, czasowo więe zwolnieni nie mogą Uczyć na zasiłki.

I

W sklepie p. Wł. Zimniaka przy ul. Za-I
menhofa 8.
Ofiary U8 rze~ L. O. P. P. Łó<łzki Ob·
wód Mi~JI!\!.i L. O. P. P nlni('ji>zem składa
pedzfękowanie Wytwórni Wódek w łodzi
za . ofiai'f: na I'zecz L. O P. P. w I!unt!e zł
100.24 (złotych .,10 i ~j gr) zebl'aną do pu·
ezki ofiar L. O. P. P. um;C6zc~onej w po\\yuzeJ Wyh\órni.

OFIARY KRYZYSU

KsIęgi

ItRONIKA WYPADKóW
Nltcl.rpUwy ko6. Na podwórzu J)rzy
ul. J{ochallC.\\,sk'ego łO. kopn:~ty z.li!lal
przez kon:a w ~Iowf; i odn:Ó<§1 ,\·titrząs
mózgu i złamanie obu koścj policzko\.... ych
w,)in:ca Jan Majczyk. Ranne({o' w BtaQie
ciętkim przewieziono do szpitala.
M6WIĄ,2E •••
Jak ~llłZek krasowy dba O robo!nlk6w.
We fabryce JUljusza ~JUllera zdaruł c;if;
doM powa~ny zalarg z powodU rerłukcjl
I w rezultacje wybuc111 strajk. połączony
z okupncj/l fabryki. ZW:/lzek k!as,)wy u.. j)·
nie \v tej akcji popierał robotników atoli
luż po k!łku dn:aćh przedatawiciele te~ot
związku zmienl!i zdanie i nal,azali robotnikom pl'zYBtąpić do pracy. Strajk zOl'3tnł
przegrany 1- firma pOBtawila na Bwojem
w)'dalając na bruk cz~ść robotników
Drusri k\\'latek: robotnicy z tPj samej
rabryki W pobliskim cSkieple f.po:tnvczym
p. S~ka przy ul. Senatorskiej pob!eral! na
kredyt tywność I to z u Dowatn!en:a lwif\zku kloBOwców. który dług ten m!ał pokr~·ć. Obecnie związek uchylił sl~ od pln·
cen!a. a dług, który wyno.si DrzMzlo 300
zł i polecił wla&cicielowi wycgzewować
od robotników.
. Razgoryczcnie wśród t'obotn'ków tej
firmy je.>t z t~'ch powodów ogromne. e-d)·t
robotnicy Btraclll dużo czasu. ma rzli w
zimnrch murach fabr\'czm·ch.
atrac!ll
zdrowie I na dobitkę ma.iq jeBzcze p'rtc;ć
dlug. który win:en pokryć związek. zaslu·
tony sprawca nieUdanej akcji. Oto ta po·
stępuje związek k!aaowców, który sIuty
kapitalowi tydowskiemu.

.JUDAICA
Pomysłowy ZakhafJn. Lotna
k~ntro1i sksl'bowyth. która jut

b1'1"J(ada
od dłut·
szego cza.. u obt>crw()\\ala dzialalność Zak·
hajrna znienacka wkroczyła do w}'h\ órnl
i zlikwidowala ją. W niełę/lalnel wrh' ÓMli
chemicznej urządzonej p~ez Zakhajma
znaleziono ł'rzvbon' fa~sz.v\\e et"kiety za·
srraniczne I t. d. Ustalono. :te Zakhajm na·
bywal tak zw eBllencie kwiatowe lub che·
miczne i nast~pnle przv użyciu spir~·tutiu
oraz wody pre.p8ro~al kwiatowe wod\',
które 'oalewał w butelki I zanpatrywal w
opakowanie f>odobne do zalrranicznych
drOjl'ich artykulów. lak ró",n:at z8./lran:czne etykiety i naćuęppie sprzedawał po nit-

bezrobocie

Bzei cenie jakoorYQ'inalne. PomYtOłony
Zakhajm zarobił na lem kilkadzie6ia,t ty·

Bięey,

.,
..

RYNKU PRACY

Wzrost laezrobocla. Wecllug spra wozdail 'krajowego związku przemysłu w16·
klenniczego stan zatrudn:an:a w śl'edn:m
przemyśle za Miami tydz:eń wyn06il 8930
rO>botnikĆ'w w 8:5 fabrykach. IJrzyczem 8
fabryk było nieczynnych. W r,orównllniu
z popl'zedzającym okresem eSpadek za·
trudnienia wvnosi 3'20 robotników
\V
przemyśle wielkim
bawełn:anvm . .. pad('k
ze.~ruQn:en;a
wyrata s:ę cyfra ti30 ludzi.
• 'atom:ast w przemyśle weln~a",·m. l uwall i na wcz('śniejsże rozJ) .. cz~c:e .;e70nu
letniego w 'dzia:e przędzaln:ctwa zllrzf'bD!:gO stan ,atrudmenla nie. ulegl zm.anie.

SPORT '
L6d! S·l. Odb\'ł się w ł.o·
dl:i mi~dzynarodowy mec! n:n<!-poll<T(lwy
pl)m'~dzv
"epreuntac,iami Łodzi l \VurSZlI.\\·y, klórv zllkończyl się zw\,c!('.. twem
stolicy w druzQ'ocll\c.ym at.).;;unl,u 8:1.
W. K. S. mIstrzem ł..odzi w szormlerce
tv tłrUll'im d'l'u n <j"uh'nowe m'8trzoRtw ..
szermierCZe! Łoclzi W. K S. spotka l s:~ w
lokIlIII Policrin<,,lto Klubu Soortowclto z
!toBJ)(}darzllmi. i zwyc:~irl ich lal\\'o w
atoćHlnku 25:1. W}' n:k w DOA7.czf?~óln\'Ch
hr->n:a"'h hrzml; w /017.llble 12:2. \\' ilzpan1.:e13:3. Tak więc. po aoDotn:em roz~rrm;f'
niuTrllm\\ajarzv l zW:;Ci~'HW;{, nad {ł. K
Swoiskowi dt'finity\\ n:e zdobyli h·tui
druh'nówego m:stna Łodzi ~a mar~'ne
sie obu B'lotkań nale:ty podkreśl:t'. tl' mecze te odbyly gię w towarzY.3kim nastro·
iu. m-zyczem I)Qkona ni nd 7.wyci~zcy otrzymali pamiątkowe plakiety.
Warszawa -

Ze scen,,! lód.d'iej

"S7'koła porl.ątnł'ków"
W Teatrze M~e!sklm
P. Emll Fromental. naczełnik urzędu
skarbowelro, był urzę<lnik:em. którl';~oby
się n:e Dowstvdzil taden kraj kulturalny.
(:\1ó"'iąc o kra 'ach kultura1nrch. mamy na
mrśli te, klóre stale walcz/\ l niedoborem
budteio·.vym I ci,,~le oczekuią kOl'ca .
kryzysu) - otót p. Fro.me-n'el. pelniąc te
niezw,-kle watną - iak na dz:si(>'sze CZ8flY
- funkcje. sąrlziJ. te niedobór bud~eto~\ y
rJaństwa da się tylko wyrówna!'. rlrollą co,·Sz si1n!e:sze!!'o ścf.,kan:a kieszeni or\'\\'ntlIej. - "Co palistwo mogą obchodzić lamenty i Rknr!ri podat'kn!ków - maw:al skoro skarb potrżebuje plen:t:dzy?" •. Sit'ch rłl\cq! Ktot zresztą ma tywić urzt:dnlków?"
•
W te·nt ws'tystkicm tkw!fa cala •. fllozofia" rx>datkO\'{.a P. naczelnikll. ~lc ~o nie
o-bchodziło. te społeczep6two pod naciskiem
śruby pcdałkol\'oj z dnia na dz:eń stli'
w·nlo się U·bot03ze. - on pra.~nał tyl'ko j('d·
nelto: pomóc ministrO'wi skarbu zrównowa'!,·ć bu-litet, choćby to k06z10wało niewiad·omo co.
Ale ~ycie nie jest takie proste. jak formnlki i nn·l,alV ul'Zf>du akaroo\\'e/!o. i CZIł
sami lubi robić ludziom Moty. Bo i jaktet.:
z próine;to nawet Sal()mon n'e nalf'je! P Fromentel mial zit:c!a. za wodo\\ eszo lp·
niucha, bez Dracy. któr~' ni etą~ ni zowąu ..
zn'łotył "szkolę podatnlków", coś \.\' ro·
dzaJu kursu. ma :łl.ce.~o ltC7\'Ć DOdntn'k6\\
jak naleh nlacić nalet.noścl. ąbv jak mó'
wl orz}'810wie... wilk byl sl.:,ty i k!na raIa"
- '" rodzinie zawrzało: zieć nacz~lnika urzędu podatkowo.l1'ozalotyi .. konk urencj~"
4Ikarbowi uaMtwa! W clą.~u k ..6tkiC;2'O C7a·
su zarO'b1l balońskie sumy a J)rzvtem zdo·
h)'ł sobie .A!erće" podalników. Stracił tlł
ko na. tern skarb l)aliBtwa Ibudtet .,kurcnl
się jMzcze bardziej) i sam p. naczelnik
Tak, p. Fromentel ..dziE:kl" J)om\"slowi swe·
go zięcia zostl'll l.d\·m:sionowanv.
•. Szkoła oooalnikó.w" bt:dzie s:e c!MzylF
dutcm pow0dzeniem. Pod wZJlIt;'dem lite·
rackimnie J'll'zedBtawia 6pećjalnej war
t<oŚci. Nalety ią zaliczyć raczęj do mier·
oych sztuk Ale te iest lI'<tualna - motr
mleć powodzenie. Wśród artystów "wy.
rMnil elę" Pe!ińskl. 6zart.ujĄc gdz!etyl'ko J
chciał - inni artd.ci dobrze wywiązali się ,"
z zadania.
•
osa.

W WALCE O PRAWA
Ł ó d t, Zł. 12.
W zatarJlu. jaki pO"
w.stal z racji lmnie;.szen:a llratyfikacyj ł
awan.sów automatyczn}'ch w odnIM'f'T1!U
do pracown:ków tram\\aiow~'ch w clniu
wczora laz~m nie za.. zly
ovwa:tn ej.!oze
zm:any. DeleQ'ac,;a ZWiązku Prac.)\\ n'kóW
Tramwajo\\ych złotyła mem0r'ah do WGjewody i prendenla m:aBta. prOBząc o inter\\'enci~. Memorjnh te ropatr1.0nl' za-..taną aop:ero po św:~tach Do czaru rozpatrzen:a .. pra\\y i \\yn;ku intl'J'\\ .. ncii,
Zwią7.el, Tramwajarzy nie podejmiE' t8dnej akcji. daźac do palub0wne,;ro Zahłl"'en:a sporu. Dop:ero II'dybv inlerwE'nc,;a nie
dala wyniku. podejmie dal .. ze kroki .. trajkowe. \V b:E'źącym roku .strajl( tramwajarzy prawdopodobn:e n:e b~dzie wi-:c proklamowany. Dyrekcja tramwajów zn!o,"la ró\\'nocześn:e w~ystkie blletv wolnej
jazdy, jakle byly dotychczas przymilne
różnym in .. lvtuc.iom. C('na biletów miej):ęcznych ma być podnie.>iona.

I

BEZC7ELNY"'VD
g;.

"

•

L ó d i .. 2.\. 1~. W. osacIzie Lutupów d().l
szło do n·proo7.lE'nnE'J a\\antury. Do "kładu Żvtla Wolfn Jm:kowicra ptl\'b,-llł tv:eśn:ac'zka Zofja I\ub:sz. by nnbyć różnI' artykuły spo:tn\'czl' i kolonialne
Pon:ewd
tar~ o cene nie rial rezultatu. znieci"'rpli·
wiona wieśninczka pOZ06tawila sl'Jako\\'o.ne towary i ośw:adczyla. że n:c nI. kupi.
bo w polskim składzi(' mote olrzvmRt' po
tei samei cenie townry, co do którrch ma
pewność, t.e
lE'pBze i \\'a~a Ich iMr DpIn:eisza. Oświarlczenip to oburzyło ' Ż"da
do te~o sto:,n:n. że pobił wl('~n!lIczkę i wyrzucił ze sk:eou. a !rdr przech'ldn:e .. tan~
li wiei nbron!e. z\Vvmvślał Ich od Dol·
sk:ch ~wi(1 i choler. Znjśc:e wywolalo oburzen:e "'śród zebrllm'ch na tarllow:sku
w!ośc:an l miMzkal'ców.
Nipzwłoc~n!e
z~romadzilo sit: kilknset o"ób
D7.:ękf :nter\\'(\ncil fol'cil. która po('ią!!'nęla Żyda
do odpow:('dz'n'ności. un:kn:~to pował
nlej"7.\'ch e!:8ceaów. A pan! I<ubisz chyba
przestn nie odwiedzać Żydów Pro. wda 1

S"

PP~łF'MVT

DROGICH

KAMIENI
Ł ó d t. 2~. 12. ~trat ~rllnlcznlł 7atl'1:Y'·
ma 'a przem\·tnikó\\ dr(}~ocE"nn\'Ch kam:en; do Po'lSkl. 7.ah·z\·mf.!no dwóch przemys!ow~ów Łod-zian. u którrch znale7.lono w
z kamien:ami. orzem"canemi bez ('la P"~z
grnn:ct,. Znnlq7.:ono drO;t!ocenne kamienie
n!c-o»rnwione i biżul('r:t;. łąrznel wartości 100 trs zfotvch. U'nwniono. że przem,·t był wlnt"nością podu'padle~o 06tatmo
wielkie!!o financS!stv i przem\'ó;!owca pab:an'{'k:ezo. k'órv w t!!n
n,!,M()z\\0Ion1
spC'Sób ora!Mlal ratO'wać swoia natłazar·
pn:p,tq iorlunf.l. Znchodzi podeirze-oiE'. te
Drzcmvt lu! do dlutBzcllo CZ:lGU j w h'm
kierunku prowa(lz\ ~ie dochodzenia Nazwiska zatrzymanych trzymane są w tajemnicv.

SABOTAj:
Ł ó d t, 24. 12. N!ezwykły alkt sabotdu
ia \\'niono na 7 klm. toru l<olejo\\ ello pod
Widzewem. [(ole:ans przejetdta jqce>l{o
pociązu zau\\'atyIi lamiQce aię słupy telefo-ni ....... ne i przerwane lin!e te!efonic7.0e.
Dalej zauwa~nono jalde':Qś osobnika, który s:eklerą oodrąbvwal B:UPY. PociąjZ natvchmiast zatrzymano I zorllanizowan()
po~~i~. który doprowadził do ui~cia za-'
ma.cho\\'ca. Okazał s:ę Bron:slaw Pelka.•
zamicszkalv przy ulicy PI'zcmn;!o\\ ej 7.
Badan" Pclka wviaśnił. te zamachu dokonał dla cle-momtracji. Zachodzi podejrzenie, :te Pelka iest nieco a!lormaloy.
II

LI.$ty d-o Reda.kł;}i

Obl"ońca ojczyzny

w bJetlńe

Ponitezy llst druku;emy na iIIkułek
prośby
niieJ podp;';anego - bez poprawek.
"Szanowny Panie Redaktorze!
ZWI'acam a:ę z prośbą do pana Red~k
tora O um:eazczenie w swej gazecie k:lka
słów mojei prośby. Wiem. te pan Redaklor uczyn:1 \\ iele dobrego dla w:elu ludzi,
którzy znajdowal i się w n:('SZl'z~ściu
f'W roku 1917 wstąp:lem do Woj6ka
Po:ak:e,!?o we Francji. lako t)chotnik na
p: e I'\\'sze wezwnn:e Rady Obrony Poń
stwa. W roku 1919 przybyłem do kra.:u z
p:erwszym pulk:em czołgó\\ w stopn:u
otrniom:stl'za i brałem czynny udz:ał w
obronie Wilna. Przy końcu roku 1920 na.
wlasne tqr!an!e zo.stalem zwoln:ony. Wyjecha !em do Francji. tam praco\\ alE'm
pl'zez 14 lnt naiednem m:e.:scu. lecz SPDIyodu kr~'zy"u zmu"zony byłem powrócić
no kraiu. Starałem s:ę o iak:eś za.1ęc:e,
l~c1. niestety. jc.st to bardzo trudno
~o.
kilka moich prośb dostałem odpow:p.1:t te
jp;;tem za stary. Mam łat 51. jMtem tonaly i mam dwoje dzieci. Władam lęzy
k:em pol.. kim. n!em:eckim I frnncuEk:m .
Sie mam tadne~o wyjścia .. Zwracam .s:ł4
zatem do pana Redaktora.. mote zna :dl:!e
~:ę jaki czlowlek. który poda mi rękę! zaof:al'u ie Jakąkolwiek prac~ I{aranv 8~
down:e ni admin:slracy,lnie nie jestem
Obroilcn 0.iczyzny P. 100.
Jan 2:urk1ew:cz. Łódź - Chojny,
Majowa 21."
Nas1ęn"y
• ...iI

numer
"

..

Orę"" wnłka"
.~fU
.
.

nkałe II, W IPrredaty w płąłelr, 27
vru('nfa pned połUdniem o rwyT.IYDl

czasie.

I.dmlnlstracJa.

Mrona
ZłlPa.1M

'- Tatuniu, czy u gojów tei bywa. choinka?
- C-zemu nie, jak kogo sta.ć, to bywa.
- Tatuniu, a zadlaczego uni praktykUjo nasz zwyczaj? '"
'- CzeŚĆ, obywatelu, Zalkind!
'- Al Kogo ja nie widzę! Mój przyjaciel Karbowallczyk! Jak intere.sy?
- Plajta!
- GratUluje się z wami! Kiedy otwieracie nowy interes?
- Sie zobaczy, trzebno coe OdPOCll\Ć.
Sie zmachany poczuwam ..•
- To pojeżdżajcie zagrani«, przypuszczalnie macie za co!
- Co znaczy mam- muazę mieć, 'ldrowie przedewszy;;tkiem. A co LI was sły
chać?

-

Sie pcha ...
macie dzwona na waszej
wystawie, calkiem zupełnie jak w chrześcijańskim interesie .•.
- Coś was powiem. Spowodu ja nie
mogie miet srebmego dzwona z choinkami? Jak Zundelewicz powieszał pięć
aniołów, Jak Kagan zrobił na wystawie
1>etlejkie, jak Lewin mll gwiazdę z poń
czoch, a Mikołaja z kolorowej włó~ki, to
na kogo ja pójdę się oglądać! la. mogie
kapliczki e z dzwonami zrobić tyt! A co
~ Ładnego

wyście powieszaliście?
- Same nic. POfItawiłem sobie choinkie. nad nio dwa. anioły, gwiazda z krepsatynu i koniec. la ide być 8kromny ...
- Słuchajcie,
panie
Mieczysław,
wszystko dobrze, wyście zrobiliście ja ty t,
a goje nie cheo do nas chadzać ..• Co to
będzie'
- Nie zmartwiajcie się przed twięto,
się potem zobaczy.
Motebno ustawe wydadzo, teby katdy g()j musiał tylko do na·

-

chadzać

...

Uś, zrzuciliście

mnie

ka.mień

ze

ul

.et'-

.....;; Tylko teby on W88 nie spadł do ,,"'a.szego woreczka Młciowego!
Albowiem,
co będzie jak "oni" takiej ustawy nie wydadzo, co?
- Cipun wam na język.!...
m-t

Rozmiary
sowieCkiej "czystki"

Paryż.
że

Moskwy,

(PAT.)

Havas donosi z

w rezultacie "czystki", za-

rządzonej

po zamordowaniu Kirowa z
r. 1935. wydalono z p&rtji
k9munistycznej ok. 10 proc. jej człon
ków. "Prawda" donosi, że większość
wydalonYCh .tanowi,. b. Eołnicrze
armji admirała. Koleza.k.a. ..kula.cy" ZWOlennicy Trockie~ i Zinowjew&.
Tych 08tatnieh wykryto m. in. wśród
nal1czycielatwa f ciała profesorskiego.
początkIem

-.

ORĘDOWNIK, śl'oda, 'dnia ~ gt'Utłnls. 19~

= !!ItroM 1'f -

pokryła

sie

W

I

424

Szeregi "jasny(h koszul" idą...

zagranicznej

Wesołyoh S,vią,t

~lltf lYfiODNI~ W
~~ła~lie ~łaWafnJm ~. ja~iń~kiego

--

Wytwórnia WyroM, Dziany[b
nMARBETH"

Uprsejme tyczenia

Wesołych Świąt
Pomyślnego Nowego Roku

tel. 201-95
Swetry, pulowery. męskie, dam·
skie i dZIecięce. Najnowsze mo,
dele, tylko prJma gwarantowa·
nych gatunkach. Ceny niskie.

Łódź. Piołrkow.kal05,

LÓD~. uL U-ao Listopada 5, tel. 15'1·60,
Na sezon :!:imowy poleca znane ze swych n:.skich cen: "eln" na
płaszcze, suknJe 1 na mundurki nkolne, jedwabie, płótna białe
1 lnIane, firankI, kapy, obr1llY, wszelkie materiały w zakres maau·
laktury wchodzące oraz pończochy, skarpetki, rękawicr.k.J l t. Po

n~

sklada wszystkim swoim łask, Odbiorcom i Życzliwym
w Pozoaniu, w Łodzi. ua ŚIł\lIku. w Województwie
Łódzkiem, Poznańskiem i na Pomorzu

Paweł

18 82~

intencjach Bogu wiadomych

resztę kOlztów budowy Pomnika Najśw. Serc;a Pana Jezusa
W Poeania, do dnia 20 gradnia 193 S r. ofiarowa li : JIOL SI ~u

Ze Skarbony PI'S7 Pomlli·
K~. kan. A. Rmhrl1\ekl,
3.ku wybrano:
Mokrelipie
13.1235.
%1.21l
sierż.:m. JaniezewtIki
14.12.35.
5,88 St.Lellin
5,15.12.35.
S.13 Ks. '1'. MaJewski. JJal:Ów
5,16.12.35.59 flnl. drob. nikl..
K. Puciński. J nworowo
2.1.- zł p. Z 1924 r. i
1:\.27 A. Szymański. 'l'oruń
2.17.12.3';).
9,07 Z. B. Gostyń z serd. pr.
18. 12. li:>.
18,49
o wysł.
5.19 . .12.35.
6.01 A. Wnrda, Glowy GUlnn. ii.20.12.35.
9,72 ' M. Stecowa. CzechosłowacJa 2.Ks. St. S7.arek. U)~kowie. 2,- J. Smołkll. Niewiadom
2.SS. Rodzin,. Mani. Ch!tro·
G. SamoJewskn. Stnrko_
4,leka
26,-. A. Porowska. Ilawnica
5,M. P. Środa li pr. o uJg~
Ks. "W. Zieliński, Parzę..
w cierpieniach meła
5,C7.ewo
20.1. Ekicrowa. KrakóW
2,- R. Piptrn~. Gomolin
-,:;0
2,- Z. Jiedrojć·.Turni;yna. Wilno 2,W. (:;Iapillk. Kosowo
Fr. ~hłak, Bydgo~zcz
50,- Pr. J. Bołtnć. Nowogródek
5,Bank Lurlow:y Gniew "kład.
T. BUczyńska Parlinek
5,ka z poł. p. M. Gog6/kie.
ZRklarl .. Św. Jana Viannp"a".
wiczn 'l'ymnwll
20.Brwinów
Hi.St. C'lrabowskn. Lllblta
2,- St .•Jurgown, Jn~ień z padl.
1,Zll odcbr. łaski z pr. o dnJ. ó,T. :Rojarość. Wilno
6,5,K~bRr~~;~~a. Gorlice
1~= ~.~~~'t~~~ ~~~~~~rQn~.
2,l. Zimmer, OdoJan6w z POdlll rodz.
3.d,;ick. ZI\ orlebr. laski
5,- R. NawrockI!. Stal'7 :!:ywiec fi.~. Poilniak, Lw6w
.
1,- M. Schulta, llydll'o6zCZ
1.-

~óit:~.IW~;~~c:a.llydgoUCI

wśród żydostwa.

W ślad za pracą. organlza.cyjnł
idzie uświadomienie o niebezpieczeń·
stwie żydowskiem. Ostatnio n&kładem
S. N. w Nowym &Jezu została wyda.na ulotka wzywająca do bojkotu skle·
lm.po<nujqca tłrOc#!lstość )llwodowa 't(' Wielawie pow. ŁalJk p6w żydowskich. Prócz tego Młodzi S.
Zebranie S. N. w Zgi€'l'~" ~ ud~ialel1'" kpt. G)'~egfH'zaka N. urządzili legalny bojkot sklepów
Nowll Sąc~ wytróu:1łuje front!
żydowskich w Są.czu i powiecie.
L a s k, 23. 12. - W ubiegłą. niedzie- na cześć Romana Dmowskiego zakoń
Nowy Sącz na hasło narodowej Lolę odbyła się imponują.ca uroczystość czono uroczystość otwarcia nowej pla,.. dzi, Poznania i Częstochowy staje zdepoświęcenia lokalu
placówki Stron- cówki.
cydowanie i twardo do szeregu ludzi
nictwa Narodowego w
'Vłodawie
Z g i e r z, 23. 12. - 'V piątek, %O walczących o Polskę dla Polaków.
pow. Łask. Poświęcenia lokalu doko- bm. w Zgierzu w lokalu Str. Nar. o
nał ks. Jan ChoiI'tski,
wygłaszają.c godz. 20-ej odbyło się zebranie człon
.przytem podniosłe
okolicznościowe ków koła S. N. Zgierz. Na zebranie
Cofnięcie
przemówienie. Uroczystości przewodni- przybyło 150 osób. Zebranie zagaił
czyI p. Urbański. Okolicznościowe prez{'s koła p. Zajączkowski, poczem
pożyczki
przemówienia wygłosili p,: Kazimier- odśpiewano Hymn Młodych, n~tępnie
czak oraz prezes Młodzlezy Wszech- zabIał głos prelegent z ŁodZI kpt.
War s z a w a. (Tel. wl.) Przedsię
polskiej p. Zygmunt Wais. Sprawy 01'- Grzegorzale Zebrani uchwalili następ biOl'stwo chemiczne "Polchern" w Toganizacyjne omawiał prezes powiato- nie rezolucję, domagającą. się nowych runiu uzyskalo kredyt zagraniczny w
wy p. Z. I{raj. 'V uroczystOŚCi wzięły wyborów. Zebranie zakoilczono odśpie formie pożyczki w wysokości 16,5 miJj.
udział delegacja z Pabjanic, która waniem Pieśni Bojoowoj.
franków berlińskich, t. j. około 3 milj.
przybyła na uroczystość ze sztandaN o w y S ą. c z, 23. 12. Od roku złotych, na urządzenie w roku 1936 od.
rem oraz zGrabna Łasku. OdśPiewa-I oblicze powiatu nowosądeckiego za- powiednich działów produkcji artykuniem Hymnu Młodych oraz okrzykiem częło się szybko i systematycznie zmie- łów chemicznych, dotychczas w kraju
wyrabianych.
Przed kilku dniami kredyt ten został telegraficznie w całości cofnięty,
a. jako przyczynę odmowy podano
swej Klijenteli życzy S K L E P G A L A N T E R J I
okoliczność, że główne artykuły, wyra.bia.ne przez wytw6rni~ toruń!'lklJ., jak
HELENA"
kwas siarkowy i oleum zostały obni.
"
' Z~ier.ka 15.
wł. Kralowa.
loó
oz,
ng 19700
żone o 20 proc. (w)

Od l-go fI1ldala hr.

różnych

niać.

powłoką śnieżną ...
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Chłop i robotnik idąc śladem
narodowej ł~odzi ze wstrętem odwraca
się od swoich dawnych przywódców,
którzy, operując frazesami dem~
z nad Bal-tyku sygnali:nfjq nieb~p{ecze~isftD() - Świetne tDa- gic:memi, dbali wiQcej o własną. kIerun/ci dla sportowców w Rabce - Zdroju
szeń niż o chłopa i robotnika.
Zażydzony i podzielony na "klasy"'
Kra k ó w. (Tel. wł.). Na terenie cm. w okolicznych górach około 1,50 Nowy Sącz nie pozostał głuchy na
woj. krakowskiego i kieleckiego spadł m. Sezon narciarski bardzo się ożywił. hasła idei narodowej. Założone przed
obficie śnieg, sprowadzająe utrudnienia Na święta zapo,'t'iedziany ~est lic~ny kilku laty przez znanego działacza
komuni·kacyjne. \Vladze kolejowe i zjazd sportowców. Skoczma narcla~ narodo,vego p. majO'ra Józefa Stysia
drogowe iUsuwaj'ą zaspy śnieżne, aby ska . został~ udos~onalona. Odbędą SIę koło Stronnictwa Narodowego powię.
przywrócić normalny rueh komunika- tu llczne zlmowe Imprezy sportowe.
kszyło w ostatnim roku liczbę człon
cyjny.
ków o 300 procent. Stan sił i pracy
R o z e \'" i e. (Tel. wł.). N ad brze- Obozu Narodowego w powiecie repre·
Rabka-Zdrój. (PAT). Bardzo
obfite opady śnieżne dni ostatnich gami Bałtyku trwa śnieżyca. Ostrzegal- zentuje dziś 28 kół, których ilość i li·
nie morskie wywiesiły sygnał: niebez- czebność stale wzrasta. Niema prawie
stworzyły w rejonie Rabki-Zdroju znakomite warunki śnieżne dla narciarzy. pieczeństwo. Rybacy zaprzestali poło niedzieli, by nie została założona no\Varstwa śniegu w Rabce wynosi 60 wów, aż do przejścia nawał'nicy.
wa placówka. Bardzo często zdarza
się, że ludzie z okolicznych wsi
zgła·
szają. się sami do lokalu Stron. Nar. w
Nowym Sączu i proszą., by przysłać im
WESO;r.,YCH ŚWZ.ĄT
prelegenta i założyć koło. W samym
Są.czu -, począwszy od ubiegłego roku
$Wym wiernym Klientom iyczy
odbywaj~ się bez przerwy kursy kan·
Magazyn ObuwJa 'Leo
dydackie. Nowi członkowie stale ~ła,..
ng 19701
'W Z,ODź, p.IOrRJlrOWSJlrA. ••
szają. się. Na ulicach miasta ukazują
się coraz częściej jasne koszule i mie·
cze Chrobrego, wywołują.c popłoch
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St. Sucharka. Sierakowo
J. C'baraszkiewiczowa.
Ostrów
K~.
K. \\'ccbsikowski.
Bnłtów
W. ltod?iewicz. OIItr6w
M. Ziomek. Wnnzawa
M. Orłowska, t,yrarclów
}f. Dnrkowa. Prus1.ków
A. CalilIskIl. Poznań
J.

DeprzYń"ka. łAdł

St." oieiechowska.
Kozienicp
R. Turski. ł...6de
Ho .1nrekówna. :!:cJechów
M. J<'roncek. Knurów
J. KopezYliski. G6rzno
z porlz. ZIł or1rbr. łaski
Fr. Wawrzcczko. Cieuyn
K. Szutnicka. Łuck
Fr. Turski. Ł6d~
lni:. Cz. Suszyński.
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M. J'. Gostvń, z podz. za
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Poleca w dużym wyborze,
mUDdurki i palta dla uczenie
oraz garderob.; mt;.ką.
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W:ytw6roia Pasty do obuwia i podł6g "Bły.koIlD"'
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Pierwsza chrześcijańska
wytwórnia rękawiczek

trykotowyeh i jedwabDycb
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SYRENA"

ul. Bandurskiego 29

poleca PP. Kupcom

chrześc.
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galonteryjnych
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wybór
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p~racje. stroje- modne, trwale i tanie kupisz
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J. Chmielarz. Druchów
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III I
r6wniei
z a ru 6 w i e n i a
nR
i powierzonych
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ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH
zakład ubezpieczeń

Jedyny prawno-publiczny

Założony

od ognia na obszarze Wielkopolski i Pomorza
w roku t 784

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ NA ZYCIE
CENTRALA ZAKŁADÓW W POZNANIU
Plac Nowomiejski 8

ODDZIAŁY
Toruń

Kościuazki

al.

al.

aJ. 10 Latego 18

ta

Ostrów

Bydgoszcz

Gdynia

Katowice

al. Żeglaraka 22

i DELEGATURY:
Gdańaka

71

al.

Wrocławaka

11

- o ,b liczon e na zysk.
Publiczno - prawne zakłady nie
Ubezpieczają najkorzystniej

OD
NA
OD
OD
OD
NISKIE SKŁADKI płatnych

obrączki

'~

~

ŻYCIE

GRADOBICIA
KRADZIEŻY Z włamaniem
ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ

SZYBKA WYPŁATA ODSZKODOWAN - POLSKA REASEKURACJA

Informacyj I porad ad:delaJIIł biara CentraU, Oddzlaló"" Delegatur oraz Inapektorzy ........ytatkfe& ml.ataeh powlatowycla.
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fraki

wykonJe soIJdme
i punktualnie

og l7lil0

~===;;;;;====;;;
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Dr. med. H. ZIOMKOWSKI
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specJa l·lstach or ób s k'ornych

U

ł.w6de"ne6r·S~ moc.zo2Plci~wl)ih33

l>Qd ollObistym kierunkiem Ludwika SzeJera b. dyrekt()l"& tel·

trów Łódzkich art. 4ram. i reżysera.

I. Ó D Ź• UL. ZRCHODnlR nr. 42 m. B

Otomany, tapczany,
lezanki, krzesła. stoły
stoliki do radja

węgla

Hurtowa dostawa
Wagonowo

wysyła

każdej

do

i drzewa

, W Ę G:C E L z kopalai sosaowieckic.la iśllłskic.la
DRZEWO lasów paJistwowyc.la
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Firma STANISŁAW
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STEFAN CZUBIAK,
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kapeluszy, [lapek, beretów itp.
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...kół oraz 6aładaalówkl. - Potałem ~leeamy
dawaleJ WSCHODNIA
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:rzezdz~ec
n 18837

wykonałe

Piotrkowska 113, teł. 207·76
Jubller zegarmlstn
n,; 18821
Wła dysław Szymań ski, .L~ł.
"1 Pierwsza
chnekliańska
a.vu, GłóWDa ~
wytwórnIa
.
.... poleca \\' \\-'jełkim wyborze platery, zegary,
zegarki, biżuterie, obrączkJ. ślubue z wła·
ę
I
snej wytwórni. Wszelkie reparacje w zakreJ!!
1912 r.
zegarmietrzostwa 1 jubilerstwa wchodzące trykotowych ł jedwabD,.cIa
k
.
l·d· I t .
S yreDa ww
6"
wy onUle BO J me
a01o.
'lir 188Z1
"
ł J Mikoł j k ł.ódł,
ŁODZ, Główna 5 w. BaDdurakl:io 29.
e
'poleca:
~sz~stkim .swoim Klientom
pończochy, skarpetki, ~kawlezld, bieliznę śOdl)J~com zyezę "Wesołych
damską. męską i dziecięe_ oraz krawaty, w ą •
q ' ]96"
kołaierzyki szelki, szale jedwab•• I trykoty
P
l
w wielkim"; borze
l70t
araso e
y
•
-c
wszelkiego rodzaju, getry fil.
"COlre i sukienne, wyrabia
do azycla niCI
i naprawia lIC 1110'1
gdyż są I!ajlepne. . Firma chndcłja6.ka.
K a d y ń s ki, Ł6dź,
Ząda~ w każd,. sklepi.
Piotrkowska 82.
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solidnej roboty a n i o i nlJ
PARCELE
BUDOWLANE
.
.
•
_..
,. .
. ' dogodnych warunkach poleca _
przy zbIegu ~lJc W?lczanskleJ. Clesz:ynskJe). Obywatelsk~e]
I PIęknej powJerzcbnl od 600 m do 1200 kwadratowych metrow
są d:> sprzedaaia. Bliższych wiadomości udzieli gospodarz
domu przy ulicy Piotrkowskiej 142.

oetabaieA modeli
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•

•
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lerpnla, te.
przyjmuje 9·12 i 3·9
b~18930 W niedzielę: 9-12

e c a: wybór kostJum6w stylowych. E!tzemplarze sztuk
l\lllowych. komed;ii. (ars. opcretek. _ Przyjmuje zam6wienia na
charakteryzacje. WypożYczajacym udzielam wszelkich weka·
zówek fachowych bezinteresoW'llie.
n 18~
p ol

pr.

Bar"BrisłolADdrzeJa
wlaścW'Tierz ie• i WACŁAW KAWECKI

Kłlińskiego 114, froDt,
dawniej Tugowa 23.

pr.eetgłant

zgczenza

Ign. Michalak, Łódź,

, T e l e f o . 104-60

IJTBA
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dzertia

a 11'28
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(obok ·Zsł~

zniżone ..... ~;ł u.trakcJi

Nagł6wkowe etowo (tłusto) 15 grOłzy. kaid,
dalBze słowo 10 groszy, {) liczb
jedno słowo,
i, w, z, a = każde stanowi 1 słowo. Jedno ogloezenie nie moie przekraczać 100 6ł6w, w tern

OGŁOSZENIA

=

5

O!floBZenia

nagłówkowych.

wśród

Znak oferty naprzykład:

DROBNE

I

1'8924, n 2745, d 1790

i t. d. = 1 słowo.
Drobne og!oBzenia w dni .p owszednie przyjmuje
się do godz. 10,30, w soboty 1 dni pl'zeclświąteczne przyjmuje się do godz. 10,15.

drobnych: t-lamowy milimetr 30 g1'MZY.

':, ", '"':!~

dwumorgowa sprzedam
8powodu wyjazdu.
Brylewska,
Piaskowo pow. szamotuIski.
_ _ _ _zd 78141_ _ _ __

~
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21.10 .. Obrazki z Polski wsp61- 14045 MonacbJum ... Muzyczka d.l a
r.zcsnej·'. 21.15 kono, rt mnzI'ki k~żdegoo".
frn ncu$k:pj. WykOM WOl': St3ni15.05 Monachium. Muzyka or"l~\\'a Ar!!3Ri,i.«ka (śn i ew): M ie- A'anowa. la.:11I Lipsk. W~ole oie·
Clwllrtek. Ił nUlłnia.
czy"l:11V S1.alPeki (nlrówksl.
śni. Iłudapeszt. Knn('prt orkll't!try
Domek pod dachówką
12.211-22.l\Il CZY nil' lon WI'SO- operow('j. 15.40 Wiedeji. Muzyka
!I..I!!' audycja 00r8I\on~ ... Bó" .. ', lo"~ Ma/p orkipstra P. R. ood kameralna.
morga ogrodu PI'ZY Poznaniu
dn.
Z·lzi.,ln ",a
G6,·z~·li~kiel!'0.
16.00 Koenilt!lwust. ..Diwie-ez~p.iesznie sprzedam.
cena 2000. ro,l1.1 .
Wędzik.ows.ki. Poznań , Piekary 11
1110,~IIO_ "~owleina~~k~k_:~~'h§.l~nl!v 2:t./lO-2:Ult mll.vka taM01n8 r. ne poda rld". Krtllewlee. Koocert
"
u,
4~.~ o~
kllwlarni .. Cale Club". (Poznań oopo/udniowy Ryea. Muzyka u·
za 79 127
wykonaniu chóru i ork .. Innowl·i nnr/1ie alHh'cie lokalna).
lonowa. Strasbnrt.. ,aś l :MalscoKoleioweA'o Przyeo06oblenia Woisia" - opera Humoerrlincka.
skoweA'o w Torun " l. chórn żpń·
17.00 Bukareszt. Koncert ra.
P.IE.N
.. ....
skie:::o Seminarium Naucz)'f'iel·
dioork i~try . Hamburlt... Basni i
skiell;'o. DialoJl w ew . rze ka-znhlegoendy
wigoiiiine w muzyce".
Wspólniczka
.kiei. z Torunia. 111.30-11.51 tr.
Czwartek. 26 arudnia.
17.25 ·Wiedeń. !lIelorlie wierleń'do bardzo powaim('go intersu po· nahoźel'i;;twa z kościo' ~w. Krzy·
,\\'arszdwa _ 9.03 muzyb z 5kie. 11.311 Koszyce. Pieśni wiJritrzebna gotówka 3.- li 000. Oże· ta w \"larszawi ... Kazanie nn n- n/y t: 9.liO progoram: 12.113 orze:::lad Li.ine. Bud1111ClSZt. Koneert chótu.
nek możliwy. JI'r. Piase{!ki. }lo· ro~z)'~lo,;1' !Iw. Sr.czpo"na n:I lp· tpatraln)': 14.20 muzyka lekka z RYI!a. Kl>lendy. 11.45 An~\ja (Nat.
rówko. Pobiedziska.
zd 79 OSl mat: .. Duch c i.i ..... !. kt(\ry oŻYlvia" ph't: 17.55 muzyka taneczna: 19.00 Progr.). Recita/ fortep.
- wYll'/~i ke. orof. dr. M. Klp- nrozrHm: 22.1;; koncert rpl\l3mo18.00 Leninltrad ... Jarmark w
PaC!. PDdcza~ ,,"h(\~oń«twa śoieSoroczvn ie" _ ODPra Mu"i<orgoskif/wać bedzie chór Ś ;'ietokr7.y"ki wy: 22.30 i 23.05 mU1Yką tanecz- I?O. ui.os Brątislawa. Kolenrly.
Iloi! kier. k•• orof. Jó efa Urszu· na.
18.15 AnJlJJa (Nat. Pre/!r.). Muzylikn.
' .
Katowice - 9.0S muzyka z ka taneczna. 18.!l0 Lipsk ... z rOllU
Swatka
11.57 *,Yl:llal CZ36U
plyt: 11.30 Ilr{)ll'ram' 12.03 ooowia- ohr:to~('i" _ \;oncert ~oli,. tÓw.
pośredniczy
matrymonjRlnie.
12.11>-18.0lt koncert soli"t6w. d!\nlp .. Wilja u ZWHtaly": 14.20 18.25 Hambnr/!. Utwory tort. i\foLód., D{)wborczyków 33 m. 3 W)'konawC'y: Alpk<andPr Mirl,~, nlUZyk:\ lekka; lT.55 .. Zabawa zart3. 18.311 Moskwa (WCSpsr.
.. Tol....
nil' 19 694 /owłlki (bas). Waclaw Ni mt!yk orz)' choinc~ dla b iednych dzieci". Koncert Bppthovpnolwki.
18,~0
("krz.).
18.3P r~c!tal ŚlPiewaczy Haliny BudapCI.zt. Muzyka taneczna.
13.00
Tf'atr
Wyohr~źnl:
Froe·
Donnt-N
ierlhalównv
.
"opran.
19.00
19.10
Bratislawa.
Muzyka
lek.
Kawaler
ment s/uchowi·. kowy .. Cyd" Pio- OrO!!rn1U: 22.1S i 23.05 muzyka ta- ka. Ry/!a. Muzyka lekka. 19.30
kupiee, Ja l 305. Dusi" dający 4000. tra
Cornelll"n. w oruklad?i .. St~· n~czna.
Praga. ..Don Cnrlo<>" OONa
poślubI religj.iną
posiadająca in·
IV 001'.
Lwów _ 9.03 płyty z Warsza- Verd ieeo - tranl'm. z Tt'atru Na·
ter.l!ł .. wlasność w <lob~ej kościel· nislawa "·yeoi~Tlskip!?o.
i 1. kompntal'~em nr. Tymon.
9'0
l" O" O
roilowOll:o. Oslo. Romanu SlndinneJ wIQSce.
Oferty Orędownik. Tt'rleckieA'o:
1lI.20 mf'll)rl.ie i t~ńrl' wy: ... 01'0:::.ra.m:
reflN- ~a.
Pozna1'i z.1 78947
I tllarZ(I
liwiateczn:vm
teatrów,
·
k
k P R
po Is k'Ie w wy . 01' -.
•
• \'lO! IwolV,;:kich": 14.20 koncert ŻYCze(l:
20.00 Oslo... Królowa na ienen
dyr. Stani,ława Namysłowskil'!?o. 11.55 audyc.ia muzyczna z płyt o. dzieli". oot. Bulla. Rerlin... Tu·
Znajomości
14.00 Na Ilz<)~te..n" - ooowiaKI"
1900 ranrlot" OD. Pll"riniell;'o. tran.m.
.
zooery. [lamIllir"•.. C1I·vI· ..... oot.
matrymonjalne ulatwia dyskret- na nie: Teatr "',o' rozni: SllIcho- t.: .. aru!!e Rwiateczny:
. ko dl a n'
. .. D rewnlarz
.
k'l' orOj\"raI11:
!n.15 i z 23.05
muzyka Do..otala.
.
"pro~rarn
..
nie . Poznań, Dąbrowsldego 78. WIS
ZIPCI:
lekka i taneczna
płyt.
KrólewieI'.
rozm. 13.
zd 79 061 Ohodaczki w betleem' kiei staienrywkow.v. KoeniI:RWIIl.t. ,:ran iec
ee". z Poznania.
L6c1t plyty z Wa.rsza. w blasku ~wler.~ek". 20.111 ' RYl!a.
15.30 •. Migoawki rpl1:if>nl\lne" - w:v; lUli prOlIIram: 12.1I~ felieton: MIl~ykn oDPretkowa. 20,311 An.
zbiorowa a urlvc.ia ze wjlzystkich 14.20 k&ncert żreze,l: 17,55 muzy- eUa (Nat. PM(r,). l'tad .l orl'wia
rozA'lo~ni nol",kich.
ks IlInE'cy.lla z płyt: 19.110 oro- mUl\YCJn'l. J'lIl1le Pąrisien. Kf\n1&.30 koncert tria ,nlonowel!o. I!'r3m: 22.15 konc"rt reklamowy: "prt orko Rzym ... Iris". OD. MaBambosze
Wyk.: 'r. ZYJ!"sdło - !lkrz~·oce. M. 2!.10 i 23.05 muzyka t aneczna z .car:nie:::". trnnsm. z opery. Kolacie rob. ręcznej do każdej miej· Hoherl\l~n wiol<>n{!z .. . ·WI. \Vartlzawy.
Jonja. AI1 (l,I-cia wokalno-muzrcz·
Ilcowośei d05tnrczam.
Zamówie- SlInilman - forteoi~n: lG.55-17.111
na. !fI.40 KOllcnhuJ!a. R'loioual
nia nadsyłać L. Tudelski, Pabja- "Poezja BożeJlo N~ rorlzenia" Piątek. 21 «rndnla.
dla młorlych.
nice. SienkiElwicza 1.
ni" lI) 732 kwadraTU! poptycki IV onrac. Sta2110 St
h d F rval S ;nt
nidłn WR Mila~zew~kil'S:().
'\\'arszawa - fi.50 muzyka z S
•
2t~0 uri ; .c' Ip Ta 'T
11.10-17.55
..
M~j
a
oie@zczot·
płyt:
1.1iO
progoram:
12.15
muzy·
D~P~~!.
prz·~h()ie.
aA~l!ija fNat:
Meble
- wc«oła aurlyc.ia Ta,je\1sK:\ ka instrumentalna i 1\'0kl\1oa z p ro~r'i(
) K
91"aD B Uda,
st61. krzesło. lóżka. szafa, otoma- k8"
Syoirtvń"k iE'!!o i M ic hala ~łf!l ny. D/y t: 15.20 I?ielda: 111.30 POIl;'. ak.
oncPrt r k- •••
na. tanio sprzedam. łJódź Jasna
1!1.10-20.M .. Dzieci calei Pol· tualna: 18.40 życie kulturalne 8tO- pes22:00 S~~:k\lO~~: Muzyka ta6 pny Zgierskiej 130. Zagaiewlicl': 18.4l'i orogram: 18.55 skrzYn- neczna.
22.10 'Viedeń. Recital
8ki.
nI: 19 695 ski śpiewaia kolendy".
Lwów. Chór Ur"zulanek.
ka rolnicza: 19.05 kf>ncert rpkla- gpiew. Elżhiety !ó\f"hlllTIann. 22.30
KrakIIw. Chór dzieei krako .... - mowy: 19.35 sport: 22.00 kolendy MonachJum. Konc.-rt kam. 'Vroe'
Dom, chlew, stodoła skll'h.
.
w jCZ:I'kll e..persnckim.
law. ł.fllz. tan. 22.45 Radio PapiII.
6 mórg ZIemi. morga oKrodu 4 000
I(atowice. Chlir rl~i('cie('Y S~koKatowlt'e _ '.5U muzyka l,.,k. Kon<,prt orle
Rutkowski. Poznań. l'ólwiejska 5 ty Powszechnei XV .... Katowi- ka z płyt: 7.611 orogram; 12.15 kon.
2~.AO KoeniJ!Mwusl. Koncert
II piętro.
zd 79147 cach.
cprt ke>01nozytorów ro.yi"k:ch z rozrywkowy. Berlin. We-sole me'ViIno. Chór Szkoły Powezech- p/y t: n.3ii munka lekka i ta- lod.ip.
Domek pokÓj kuchnia n~.
.
nl'''21n~: lii.%O gi~ltla: 18.30l>zkic
:U.'" Berlin. Mozykll tanec~na.
Lócli. Chór teńll :- i Pa (i<!tw. lit .. rack; .. lteok lo r Hienek": 18.45 SzlQtll:art. Koncl'rt nOCllf.
morga ogrodu owocowego przy Glmnazjl\ffi
Ż"ll"kielro z tow. ze.
•
Poznaniu 3000. Hutkowski. Po- 8PO/\1
in<trumentalnego.
\rnn('Prt fl'klaPlowy: 19.00 pOl?ana nintek:
znań, Półwiej~ka 6. 11 uietro.
Po.nań. Ohór i!ziee:ecy Gim' nA{1l<;ft ra,liot~('hniczna: 19.10 oro1700 l i
.
P
l
zd 79 H6
naz.ium im. A. Mickiewicl!.
gorpm; l!1.!O przeglad pra"y: 19.~O
.
0i!Cr~ljDl. K 000 udn:o
1'Ql"u1\. Oh r chłooców Szl\Oly 1l0!?~.1:Hlk~ krajoznawcza: 19.3;; m~z~6~ne.
BO &n 8.
tQn~l'frt 0ko 15 mórg zabudowaniem POI"'-echń'el'
nr . .5.
~oMl; 22.00 znnlwmici soliiici Z
n"nlOWY.
\I k aresz. " lllll:\, :I
.~
"
~
olyt.
lek.!;::!. Lipsk. 1(on('6rt nOooluflnio·
inwentarzem przy mie§cie 6 000.
"Ta~zawa.
Chór IIlloliz 1 ,.ży
Piałek. %7 grlulnia.
wy. 1T.40 Budal.cslt. Muuk8 CyBprz.eda Rutkowski Po~ań. Pól- .ukól oow"?echnyeb W ! l l " @ z n w Y ' ' ' 'I-'ka 17/tOBratlgla'''aRac'tal
.••,
~
K-."~- _ 6.50 mll"vl- .• Strau~- ." l~
. ,,'
.,.
Wlil1""a.,li
·.U ~liro. U"gd·lQ.14:i·. . O
..1.'S~wYf,;Y,\r.l3n.!l.utl'·.9ry
,,'
,~''''• '"
~ fort
1ek-ł!anr ta ?\l :ćhit ''bwe~IE's:<r: '!t'."Z1I .. n<ł \lpt)A!ro .. nh't; 'Wił ru.... " m:
'.1It' fU~ P. '1\'1:'.- ,J(o nl'4'~t
,. - Domek, chlew
..lmill<nU\li_ Sz.c~oka." "-.. ~e<;o!a 12.1S utwor)' Vf'rI1iPj(o ,. nlyt z u- orko ;orne. Brllksl'll' f1nm. Mu.
41 m6ra o ro lo . 3400
J ..... l\1 rlvc ia ze IJwowa: 20.i>łt"Cl7..IPnnlk rhi~ll'm .. lyrmvl:h "'oli"tih.r, 13.11;; żylra: tanpc~na. Ll"mn=rad. Kon·
2000 • .
f we)
. wp 8'ł Wlf'l'y.nrnv.
k()ncert muzyki franl'll',k iei i oio- cert $.ymfonirzny. Pralin. Dawna
e e I,:,n.ych. Rntko'Ysk"
%1.0lt :.Bisly lJ\8Zl1r" - O'Pereł- Mnkl z płyt: 15.211 (f.ie/da II War- muzyka wiJdllina.
, WIp
P oma1\..
ółwIP,J"'ka 5. II. pu:tro ka w trzech' aktach FranciBzka &zawy: 18~30 oogoRdanka: 18.40
19.110 Koenil!"wust ... Nowe tańzd /9144
Lehara.
"'iarlom<>ści bieżacp: 11.45 koncert ce". "'roclaw. Przeboje 1935 roku.
goli~tiiw z p/y t: 19.00 feLieton Sztntgart. Konrł'rt roznwkow!".
9 mórg zabudowaniem
PIli tek. !7 «rudlII..
.,Wielcy i mali lucll':ie": 19.10 oro- 19.15 Rylta. Muzyka OONOW!!..
mieście 5500. wp/lity 3'500. nut&.30 audycja poranna.
eram: 19.20 ,oh' t y; 19.35 ~oort: 19.45 Bruksela flam. Muzyka kak!)wski. Poznań. Półwiejska 5. ] r
1.20 dzienni.k oorannr.
2!."ft ko/endy w jP'ZY~~ ~.oeffn~· meralnJl.
pH~tro.
zd 79 143
11.1i1 Hgna/ CZS6U.
kim w wykonaniu
UJI
len20.00 Moskwa (Kom.). Konl'e"t
12.63 dzienn.ik ooludniowy.
kowek.iej.
symfoniczny. 20.05 Prnl!a. KonDomek, pokój, kuchnia 13.25
chwilka JlOoSoodarst"'a do.
Piatek. 27 «rudnla.
cert chóru. 20.10 Koenieswust.
ptzy Po:rn.anm
morgi ogro(lu mOlVelro. 13.30 .. Z rynku DraCY".
1,6dł. - 6./)(1 oh·tv z WlI1'ua- Utwory Ditterdorfa i Mn7.artn:
opłotowane 2500. Rutkowski. Po:
15.15 w;, r]Oll1o<ri 'l pksnorcie "'v: 7.50 pro~r"'11: 1~!.11l n/yty 7. 'Vroclaw. Pleśni i tn'ńce. Frank:mańa. P61wie.i~ka li. II. piętro. polskim.
16.30 166.00 .. ~miejllce 'Varszawy: f3.35 przeboje z rok'<:1 furt. Koncert rozrywkowy. Ramzd 79142
Rie fortepiany" \\'laRne trn.n- 1935: 15.12 f::eld~ lódl'Jka: 18.30 bure. \Vieczór taneczny. Mona"kryocje A'rllia Leon Boreński . i no!!'aoanka: .. Zami/owa'nia w ŻY· chjum. .. Anetka z Tharau" Piekarnię • cukiernię
Kaml Gimoel.
('in codziE'nnem": 111.45 oi05enki w komedia muz. f:tr eckera. 20.25
dobrze prosperująca centrom
16.00 001?3dalllka dla chorych wykonaniu C'hiiru Er:rana z plyt: Mediolan. Koncl'rt I'ymfon. 20.30
mieszkaniem sprzerlam. Piotrow- w ooracowaniu k ... kapelana Mi· 19.10 oroernm: 19.20 koncHt re· AneUa (ReI!. ProJ!r.). ~[uzYka
ski. Pozna1\.. Rw. lIf3rcin 5 m. 21. (,hała Rl'kn .. a_ %1.' Lwown. 16.1ii ,lo kl:tmowy: 19.35 ","'ort: 22.00 mu- taneczna. 20.35 Budapeszt. Nie.
zd 78074 15
znane utwory Liszta. 20:55 Ko16.45 ko~ert orko pod dyr.Tadeu· zyk8 lekka z nlyt.
.·za SE'.redyl'i"kieA'o. Zb Lwow~.
PI
27
d J
penhal!a. Melodje oneretkowe.
Kolendy
St.
Niewlail(),m~kiel?o
w
ntek.
I!ru
n..
21.00 BerI!..
..Na.inieknie.isJ;e
Skład
'!'. SeredYlli>kiPlllo.
Toruń - 6.50 olyty: T.50 'Oro- melod.ie ubicll;'lcA'o roku" - konkolomIlln,. dobrze prOl!peru)acy in"trument.
przy ruChliwej ulicy w powlato- 16.45 .. Chwi·lka pytań" - POI1::J' gram:. 12.15 ~rkiPlltra i soliści ~ cert rozrywkowy. "'il'ilet\ . . . Gonh·t: 1)U'5 zna ne melod.ie z olyt; dzina R. \Va!!'nera". 21.05 Oslo.
wem mieście sprzprlam. Wawrl'lY- da n ka (lIa (lzieci sta rlleych.
17.00 .. Jak Dra cu.ie antropolo!!''' 15.20 gielrla: llUl() recytacie z Cy- Recita'l fort. Praea. Koncert wif'ni ak. Września. Poznańska :n.
klu: .. ,!,p ki' t y o Pomorzu i auto· czorny. 21.10 8ztnt/!art. Konl'ert
_
reportav.
z
ZlIkl.
AntrO'OoloJ!:icz·
zd 79120
ne!!'o UniweN;lytetu J;lgoielloń~ki ..· rów pomol"'kich: 18.45 nwertura pooulamy.. 21.15 Anl(lja (ReI! .
.. kieeo dr. Artura Sz inal?la. z .. Bajka" Monin"zki: 19.00 OOIl;'S· Pro/!r.). Koncert orko symf. :U.30
Krakowa. 11.15 mi1l11ta ooe~i:: dal1ka rol.n.icza: .. Hi .. iena 1rwie- Lip~k. Lpkka mnzyka dwuf{)rte·
wieriSze 'Viktorl1 ł'ooławskip!!o. rzat domowych": 19.20 konC'ert re· oiano"'8. Rzym. 'Y oncert f:oliE'tów.
recytuje }.{ar.ia \Viel"(·iń-ka. 11.2' klamow)': 19.3li snort: 22./10 ryt· 21.45 Radio Paris. Feeti'ul Meskoncert knmt>rallTlY ~T)'k.: Zof.ia my taneczne w utwora.ch s:k rzyo- sagera.
Adamska (wiolonC'z.). Janin!! Wy. cowych z lVłyl,
22.00 Stockbolm. Muzyka DOI'Ocka-Oeltlew~k:t (fort.). 'l'adenoz ~
~ oularnn.
Kopenhalla. Konrert
Orhlpwf\ki i Tadeusz ZYlrn~lo
PROPONUJEMY
6ymfoniczny. 22.2lI Wiedeń. Mu(-s'kr?.) 17./)(1 oor~rlnik sportowy,
LAMPOWICZOM
zvka popnlarnp. 22..25 HambnrJ!.
18.00 .. Apel 2'7 ~rudnia" - auMuzyka wieC'lorna. 22.30 Koenhrsd .
ł
s POGIna
W1\sterhaWlen. ..Nocna muzycz:rcJa muzycz.n<Hl owna.
lIa czwartek:
ka". '\Vroelaw. Koncprt w:ecl\or1113 i9 .40 wiadomości fllOOl'tOW& o8.00 KoeniJ!swllst. We<soły t>o- ny. Budapeszt. Koncert orkieeólne. 19.45 komllnik~t HnielrOw r .\ ranek świateczn:v. -ęerlln. Mup!yka ,~try Ilymfoniczne.i. 8ztut.rart. Muz Krakowa. 19.50 Biuro Stllrljów kameralna. 11.80 I\.olonja. ..Mu- zyka pOPllla ma i taner7.na. M.Gościniec • rzeźnictwem rozma"'ia ze "luchac7.smi P. R. zl'ezkn o<)ranna".
nnchjllm
Utwory
Brucknera.
sala. bez konkurencji. 4 moru:i
20.00 .. Wrót.h:y i fHI!li3MY" 11.15 I~ipsk. Muzyka po,Pu!ar- !2.4lt Kr6lewlel'. Muzvka nocna.
ogrodu, objęcie 400 zlot~'{!h. - monologo aktualny. 20.10-21.00 P. na. Sztu!J!ar~. Koncf'rt orklt!6tro2a.1IO Bukarl's7.t. Koncprt 1I10CDrab. Wronki. Po~nHflska 31.
Ahraham: melo rlie !; operetf'k: WY,. 11.2.. 'V letlel\. Koncert "YlD- ny. 23.10 BrlllrQpla flam. Mu~vka
_ _ _ _-=.z:::.d..:.791(j:2:.~_ __
.. "'iktor.ia i iei huzar". ..Kwiat f0111czn,'. .
.
taneczna.
23.30 AnaIJa (Rnl[.
H8wai" i .. Bal IV Savoy·u". Wyk.:
12.00.I"psk. Koncert o~k. fll.h. Pro.rr.). Muz:vka tRn~c"n~. 23.45
Sto morgowe
orkit!6trv P. R. 'Por1 ·dn. St. NA- Mon.cltJum. Koncert radloorkle- 'Vlelleft. Ml1z)'ka ta'l1ecZl1n. Ralii..
dobremi zahlldowani:tmi bl'7. in- wrota. M. Kal'\Vow6'a (śl>iew). etry. 12.30 Budar.clI:.. 1...fuzyka ~1I .. i~. KOf1r~,.t nnrn". !l!'!)5 Luwpntllrz:\. ohjecie ,,00 z!otveh. 12 Trói.b Radiown"..
cY2:ań"kn. 1%.35 "lede6. Koncert lisemlmr.r. l\fn.r.vkn tanecznll.
I!\t wydzicrł.Rwi Drab. Wronki. Janll~Z Ponlawski (śPIew).
rozrY,,·koIVY..
24.00 Frankfurt. Koncert 1\0llPoznańska. 31.
zu iO 161
21.00 dziennik wieczorny:
U.lIi Berltn. MuzYka lekka. nr. muzytka ooerowa.
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Poszukuję

z
od 300 do 400 m6r'"
.. b
. ':
"'Ier .ave!
. ł
dobreJ z,eml. naJe u!tn}!,J .. ez 10
"entarza .tar 8Z lub pozn.leJ.
watnego albo proh06twa.
szenia AgenLll"a Kurjera Pozn.
Uębice pow. MJgi1no.
ng 196;;1
d'

si, pil\8 maści żóltej sierśĆ
ga.
Odchrać A. Mathes. ŁÓflź.
Limanowskiego

.1__________...

'.

~roju

..

szycIa. kra.wleezyzny, bIelIzny.
wyucza naJnowszym syętl'.mE'm
gruntownie i szybko. speCJalIstka
dyplomowana mistrZYnI. _ Lód:!:.
N
9
1
n 19693
awrot
m..
g

Piekarsko-Oukierniczy
nil bczpnie karta rzem.
posady. .l\I iejscowość oboOstl'ów. Wrocławska 44
u Herbecia.
zd 78950

ChrzeŚCI" J" au' ska

Urz,dnik gospodarc~y
Poznat1czyk kawaler. lat 31, praktyki 11 )at. poznańskim szuka
posady na większym majątku najchetni~t w Konqresówee. Oferty Wytyko\Vskl, S'ieraków
(Wlkp.)
zd 79 11516

Wypożyczalnl'a sukien ślubnych i

balowych najelegants!;e fasony.
Lódź, Limanowskiego 38. (dawn.
Aleksandrowska) w pralni.
19_356
_ _ _ _ _ _n_
_ _ _ _ __

Chrześcij anska
Stanisław Flieger
sukien Ślubnych i
halowych w dużym wyborze. - Cerek",iea. p. Rokietnka, uozed
r>iekllrski
posz\lkn)e naukI.
UJdź. Suwalska 7 pru' Napiór!Id/: 711 ll9!l
kowskiego.
tllf 111 3.50
wypożyczalnia

Panienka

L k .
e cJe

dobre~ dom'I Ł 8-l>lasistka poszunlljnowszych artystycznych haf- kuje
jako QOna -kOFepetytork a,
tnowych szydełkowa 7ón8l'om06~ "emieekiego
UM.
n~;7. n~~~~tach i filet. Ł6dź. Na= Wó ezaMia 187. m. 10. Millewrot
II m. 1.
ng 19 692 równa.
ng 19672
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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fa~ry~a

IrJ~otów
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Łódź, - Zagajnikowa

poleca po niskich cenaeh

bieliznę łry kołową

'I.

Co futro ~ to

Edmund Rychter =

ORĘDOWNIK
WYCHODZI CODZIENNIE Z DATĄ
NA DZIEŃ NASTĘPNY

co .,.lto = to

Edmund Rychter

~- co ubranie

73.

telef. 133-90

w modnych gatunkach.

DETAL.

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

Humor zagraniczny

•. N l '
k h
O
}akte. IX ana

krynickiej?
•-

Bardzol

Pozbyłam się

= to Edmund Rychter,

Celltrala: Poznań, św. Marcin 70. P. K. O. Poznań 200 149
Telefo.y celltrali: 40-72, 14-76, 33-07,. 44-61, 35-24, 35-25

pani zadowolona z kuneJ
4 funtów i trzech córek!

(R'd
"

d"

l en o

-

P

.o)

ary",.

S F
.•

Pomal\,' Ostrów WIe.łk01ł.

,.

W niedzielel święta i p6źnym wieczorem: 35-24, 40-7~
Redaktor odpowiedzialnr Andrzej Trella z PoznanIa. - Za WW&7.tkle wla '!omo_cl l artykuły s Dl. Lodzi odpowiada Leon Tren.. L6dt, Piotrkowaka 11. - Za oia'toiimla I reklnny ~.'i1a
Antoni L!'ŚnIewicz & Poznan;a.
Rekopi~6w n'ezamówionych redakcja nie swrac ..
_
Przedpłata'
mie'5iecrm:e przy 7-mi'IJ wydaniach tuodniowo I odbiorem w agenturach
Ogłoszenia
Na .trOIlI. G-lamowej 15 lToee,. na .troni~ 4-la.l!10wej prz,
_ _...;;_ _ _• 2.3;; zł. Za oon05zenie do domu od pow. doplata. Na pOCztach i Ił Ii.tonouów
• końc~ tek;st.u redake,jnego 3~ gr., na etr~n,e ·HeJ 50 lIT. na
..
.
.
' . ' .
.trom. %-1&) 110 ~r. na strome w la.uom oŚcl lokalnych 100 gor .
. lD1t!6u:czl1le 2.34 dl kwartalni. 7.01. Poczta przYJmuJe um6wlenla blko BI
od jedno,lamowego milim&tr~. Og\oszenia skomplikowane oraz z zastrzeżeniem miejsca 20%
G Wldal\ t7&,odmowo (be, \)OOiedziałkowe&,o) - Pod ~ ... ka 11' Poł.ce 5.00 si • 1I'7dań t7Cod·
~adw,~kl. Drobne o~IOIlzenla naJwyłej 100 .łów. wtem tl nagłówko.wych. (drukowanych
a~owo. - Zamówienia P'>Cztowe nalety 1IMk1Jtee.a. . . II. ltałd ... ai_i,ea W' 1In4d.a
t ... to). alo,,!o nacr6wk~w. 16 er. katde dalne elowo 10 g~osZ7. Za r6t!1lCe mle.dzy zeetawem
-'
h 1 b
L
a 1I'7&Okołcill o&,ł06zema. 1K). . .tał, 1I'Klltek matrycow&l1l" wJdawmctwo lU. odpowiada.
,.,...... owrc
u. WPl'08t w cen t r ali O ręd OWllI' ..
a.
Ol'lOIlzenia •• platne q6ry.
.
Nakl.d l neloakl: Drukarnia Polska Sp6lkl Akc,jna, Poznań. '11'. MarellI 70.
W. ruie 1I'7padk6w, ~Wa1lTdt . .
~slI:6d W' aaltladsie, ,trajk6w itp.. w:rdawnietwo nie odpOWiada _ dtwtaresenSe . . . . . _ at;oa4iM( nie lII.al, prawa i!omał'1ID1. el.
dost8~Z<lnyeb num@(!"6w lub omkodowania.

i reklamy'

:wy-'.

,' ,

.

m..

l

mCA wrmRV\- GUST'eWN'A TORBA DZIAD'OWSKA
CYCH w BLISKI KONIEC KR:YZYSlJJl.
(,DLA EMERYTOW).

ROŻOWE OK~ARY

SZKŁO PO~ĘKSZAJĄCE
URZĘDNIKOW.

PENSJE

LUKSUSOWE WYDANIE LAMENTOW
JEREMIASZA (DLA OPŁAKUJĄCYCH
TRAGICZNY KONIEC B. B. W. K).

WOREK PIASKU O'GA SYpiANIA OBYWATELOM W OCZY (COŚ DLA
..sANATOROW")..

TRZY I POŁ MILJONA BEZPOWROTNYCH PASZPORTOW ZAGRANICZ:
NYCH (DLA ŻYDOW).

HUMOR
U adwokata
Adwokat: Aby móc palIla skutecznie br0Powie-

Klient: Wszystko, prócz tego, gdzie
schowalem pieniądze. To chcę zatrzymać
tylkO dla swojej wi,adomQści.

Papuga antJSmltklł
2'ydowska rodzina kupiła sobie papugę· Gdy raz zebrali się lic1Jlli goście, papuga ni stąd ni ~wąd krzyknęła:
<....; Precz z 2'ydami!
Gnspodarz mnieszał się i rzekł:
:.... Dziwne. Nigdybymnie PQmyślał, te
z tak dużym nosem można być antyse-

PĘCHERZ

Z LODEM (DLA AMATOROW UGODY POLSKO-GDANSKIEJ).

CENTNAR BOBKOWYCH LISCI DLA
WAWRZYNOW POLSKIEJ AKADEMJI LITERATURY.

ŁAKNĄCYCH

-

Nie masz

fałszywe.

pałac

NEJ.

EFEKTOWNE MAS'EOZiKI ~ ZWo.
LENNIKOW PRZYJAŹNI POLSKO-

NIEMIEGKlEJ) •

KAWAE MOONEGO SZNURKA I LITR
ESENCJI OCTOWEJ (DLA CZLONKOW.
UBEZPIEOZALNiI SPOŁ:IDCZ.NEJ).
, GRUS.

I~

'lort
, 'ty Da ;;;,
smakuje ci teft tort. A )lI'Zeełet
- f~~to? •
zrobiłam go dQkładni~ według przepisu,
Trodno
6J' dirod. Trzeba
ngł.asz.a.nego przez radJo.
'. m .
~
_ Widoe:z.nie wmieszała się jakaA Lnna cudze przekQlDama.
~~t~:'. nadająca przepis na smarowidłQ do
To szczęście I

włtloezae

=

On: - Ia, proszę pani, Mlbec najpięk
niejszej nawet kobiety nie tracę nigdy rozumu.
Ona: - Widać z tego, że go pM) nie
masz dO' stTace'[lia...
Biedaczysko
"-' Jestem błl4'dzo zadowolona z melro
męta. Nie gra i nie pije.
- Gzy te:t nie pa.li 'l
- Jeżeli zje dQbry obiad, wypala jednego papierosa. Ale to się bwrdzo rzadko zdarza.

.
Ib:atlkle zlawisko
"- Czy widziałeś kiedy tOWM'zystwo kobiet, w kt6remhy pa,nowalo choć chwilQwe
mUczenie?
- R8!z tylko. Ktoś zapytał, która z nich
naJsta,rsz,a
Cudze przek01laale
Wyobraź sobie, że wczoraj żona nazwała mnie idjotą.

=

tAl

Sędrzia:

Ugodowiec
Kto właściwie

-

jakie kobiety

spowodował

bijatykę?

Świadek: -

przecież
dzić.

Ano któtby, jak. nie kowd',
zawsze chce wszY'stkich go.

- paca

pojęcia,

SIZa1lOWat

Lekrurz:
O bM"dzo fIe z tobą, mój ble4
d3lkul Te sime plamy na. piersta.chl.~
PacjeIlit: - Jestem f6il"bi8l1'ZeID, pa.nie.
doktorze, i powal3lłem się pmy robociel
Le-kaJrz: - to szczęście dla. ciebiel W ta.
kim razie mogę cię UirarOOwa.~1

On

mitą·

Wart

ItOMf'As mJA ORJENTOWANlA Sm
W , NASZEJ POLITYCE ZAGRANICZ-

= Nie

1'0

nić, muszę wiedzieć ca,łą prawdę.
dział pan wszystko?

SILNA LUNETA DLA OGLĄDANIA
TRZYNASTEJ .PENSJl.

U lekarza
są

- Co się robie prz·ytrafiło?
:.... Przed kill,u dniami z,amieścilem w
gazecie oglo'szenie matrymonja,lne i pierwsza odpowiedź, jaką otrzymałem, pochodzi ła od mojej Ż{)IIly.
'
Mleczko śledzie
Panna Łucja nie z}awila się przez kilka
dni w kapieli. Znajomy je.i pan udał si~ do
hotelu. w którym mieszkała. Sjwtkał ją w
przedsiDnku i dow.iedział się. że cierpi na
ż'Dłąd ek. Poradżił jej więc środek, który
jemu samemu oddał niegdyś dobre usłu
gi: mleczko śledzie spożyte naczczo!
W kill,a d,n i potem pan spotyka Lucję
w parl,u: '
- Panie asesorze
mówi ona z
wdzięcznym rumieńcem chcialam pana
zapytać o coś odnośnie do owego Śl'odka
na żola.clelr.
- Cóż takiegO'?
.
"- Jak się doi śledzie?
W kawiarnI
- Czemu ty piszesz (lo tego łajdaka per
szanowny pan?
- A jak mam pi~ać?
- ~apisz mu pa p.I"Oostu: k.ochany kolegó.

~ Piragnę,
głuchoty.

uleczył

mnie:l

...:.. Czy pan jest :!;<OOlaty?
-: Tak ...
- To paco pan się ,.,otrzebuje

leczyć?1

aby dokt6r

Opieka nad więźniami
WYPU8ZCZatDego z więzienia włamywa-.
eza zapytują w biurze opieki u'ad więźnia.
mi:
- No i cóż zamie'r zacie teraz uozynićt
Należałoby zabrać się do pracy.
- Chcia lbym otworzyć porządny &'klep...
- -Na. to trzeba dużo pieniędzy.
Wytrychy nie są takie !lro-gie.

LudZie z sentYmentem
'Po te m, coś mi wtedy zrQbił,
w pierwszej chwili zastrzelić,
tylko nie miałam reWOIW€TU pod ręką.
On: - Ależ dzhcko. Gdybyś mi była
S'łoWo , powiedziruta ! ...
Ona: -

chciałam się

I

Sekretarz l

całus

Młody człowiek J, czy pan pocałowałeśmoja, córkę?
- .Nie· mogę tego powiedzieć?
~ Dlaczego?

-

I
Bia1~·m c.ąJu'nem ,rozposta, rła się

na

całym świecie

Zima, ...

- ObiaMlem jej, te nikomu o tam
powiem ..• ,

nt.

