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marsz. Gratiani rozdawał ubogim jałmużnę, z tłumu ,krajow'có'w rzucono w jego
kierunku k'ilka bomb - Wicekról Graliani ranny, gen. Uo tła dogorywa - KUkunastu
kraj'f)wcóW zos1ało zalJitych
P a ryż.
(P AT) Agencja Havasa
donosi z Adis Abeby: W piątek w południe w chwili, ~dy wicekról Graziani
w otoczeniu władz cywilnych i wojskowych rozdawał w kościołach i meczetach z okazji urodzin księcia Neapolu
fałmużnę ubogim. z tłumu krajowców
rzucono w kierunku wicekróla i jego
otoczenia kilka bomb. Odłamki bomby raniły wicekróla Graziani, zastępcę
szefa sztabu aeronautycznego generała
Liotta i głowę kościoła koptyjskiego
Abuna Cyryla. Kilkunastu krajowców zostało zabitych. Rany odniesione
przez gen. Liotta są. · ciężkie, natomiast
Wicekról Graziani odniósł obraż~nia
nie zagrażające życiu.
R z y m. (PAT) Prasa włoska omawia zamach na wicekróla Abisynii
anarszałka GI'azianiego.
"Tevere·' zauważa, że dzieje państw
lolonialnych obfituję. w dużą. ilOlŚć podobnych zamachów. Podobne spostrzeżenie czyni .• Tribuna", dodają.c: Sprawcy zbrodniczego czynu chcieli pogwał
cić najwyższy symbol prawa i zaufania. Ale czyn ich nie naruszy :w nicrym idei pokoju rzymskiego, na którego podstawie rządzone sę. kraje imperium . ,.Tribuna'· podkreśla ponadto, że nienawi ś ć sprawców zamachu
skierowała s iC nie
tylko przeciwko
władzom włos kim, ale również przeciw
najwyższemu
dOf;tojnikowi Kościoła
ICo'[}tyjskiego. To też - zdaniem "Tribuny" - zamach powinien w konsekwencji zacieśnić węzły łą.czą.ce ludność tubylczą. z władzami włoskimi.
"Lavoro Fascista" pisze, że nie należy wyolbrzymiać smutnego, lecz od-

011 Berezy
W i l n o. (PAT) Do miejsca odosobnienia w Berezie ,Kartuskiej za
działalność wywrotową. zostali wysłani
z Wilna: Nochim Pozniak, Chaim Swidler, Michał Czarnecki i Konstanty Subocz.

Znów katastrofa lotnicza
Lo n d y'n (ATE). Australijski samolot turystyczny, który z 7 pasaże
rami wystartował z Brisbane, spadł i
uległ całkowitemu znis:wzeniu Wszyscy pasażerowie ponieśli śmierć.

"Giornale d'Italia'· stwierdza, że zamach nie będzie mógł być tłumaczony
jako Objaw buntu ludności abisyńskiej,
która gromadnie manifestowała swą
wierność w stosunku do Włoch
wła
śnie z okazji ostatniej
podróży marszałka Grazianiego po Abisynii.

owbnionego incydentu, który w żad
nym razie nie może być uważany za
wyraz ogólnego stanu rzeczy w Abisynii. Epizod wczorajszy nie będzie
mógł zakłócić spokoju, panującego na
. c.ałym terytorium
włoskięj
Afryki
WSChodniej.
a

Bitwa o·Madrvt trwa
Powstańcy łdobyli

nowe

teł"eny

M a d r y t. (PAT) Przewodniczący
rady obrony Madrytu gen. Maija udał
SIę na inspekcję kilku odcinków frontu madryckiego. W okolicach rzeki
Jarama zażartość walk osłabła. Po
m:tatnich wielkich wysiłkach przeprowadzane jest umacnianie pozycyj szeregu punktów, lecz według pl'zewidywań ....... zawieszenie kroków nieprzyjacielskich nie potrwa długo.
Sewilla. (PAT) Radiostacja tut.
donosi. że na odcinku piątej dywizji
wojska powstańcze zajęły ViveI deI
Rio, w okolicach Calamocba. Próby
ataku podjęte:;o przez przeciwnika w
kierunku Arravaca całkowicie zawio-

Topnienie

śniególC

i

/

dły. Na
zaciekłe

wschód od Jarama toczą. się
wal!;.i , Nieprzyjaciel został

odparty.
Nfi froncie południowym w okoJi('ach gór Sierra Nevada lotnictwo po·
wstańcze rozproszyło gromadzące
się
oddziały uiepl'zyjacielskie.
W cią.gu nocy dowództwo powstań
cze· zdołało stwierdzić, że na lewym

skrzydle odcinka madryckiego nieprzyjaciel przygotowywał się do ataku,
który został podjęty o świcie, przy poparciu artylel"ii i czołgów. N apastn icy
zostali odparci, pozostawiając na polu
bitwy licznych zabitych i rannych.

rzeki Silnica i Bobrza, zalewają.c okoliczne pola i ląki . Ze względu na roztopy śnieżne w niżej położonych dzielnicach Kielc woda wdarła się do piw-

K i e I c e. (P AT Poziom Wisły pod
Koszycami w pow , pillczowskim podniósł się wczoraj o dalsze 60 cm i wynosił 154 cm ponad poziom normalny.
Rzeka Nidzica zalala obok Skalbmierza około 120 ha gruntów, nie wyrzą
dzają.c narazie większych szkód. 'Wezbrane dopływy tej rzeki podmyły w
kilku miejscach tor kolejki wąskoto
rowej na odcinku Działoszyce - Cudzynowice, skutkiem czego ruch pocią
gów na tej prz.estrzeni odbywa się z
przesiadaniem. Również rzeka Nida
wystą.piła ze swego koryta, zalew.ają.c
okoliczne pola i łą.ki. Wobec padaJą.ce
go deszczu i roztopów spodziewany j~t
w dalszym ciągu przybór wód.
W okolicy Kielc ponownie wylały
_ _ _o

•••

dokument stracenia prawie
ków w Madrycie

.

Typ azeb!kiego Kaida.

'Powodzi

Zderzenie sie
6 wagonów

Do

w..

pt. "AIgeria" na str. 3-ej.

nic i niektórych mies7.kań, skutkiem.
cz.ego kilkakrotni~ wzywano strat poż'arnl} oraz pogotowie techniczne magi.
stratu . Na skutek roztopów komunikacja piesza z tymi dzielnicami została.
przerwana.

Straj1
k w AkademU , .

_

południu.

Rewotucja w Iraku

K a i r. (P AT) W Iraku, według niepotwierdzonych Oficjalnie wiadomości,
wybUChły zaburzenia. Gen. Bakir Sidoi, który dokonał w październiku zamachu stanu, kazał aresztować dziesięciu oficerów, oskarżonych o wywołanie
rozruchów.
Gabinet ustąpił.

wporcie gdyńskim

onych, 1,3 UeJ

uszkocl~onych

Walka policii ze 150 strajkującymi

tysięca zakładni

Pł"~ ponwcy bont!, bawiących usilowano :łntusić stł"ajkują
cych do O'Pus~c~enta za~l~ów - Walka skończyła si~ pł":łegraną POllCJl - POnto.c ~ Chi'!ago

Szwajcarii. ·Dokumenty te stanowiły
dowód stracenia prawie 1000 zakładników w Madrycie.
.
N o w y Jor k. (Tel.wł.) W zaklaSamolot
fran<;uski,
zestrzelony dach towarzystwa Fansteel Metallurprzez lotnika walenckiego, lądował, gical Corporation w Waukegan doszło
przy cźym stwierdzono" że de la Pree do zajŚĆ i walki między policję. a gruzostał zabity, a towarzysząca mu kopą. 150 strajkuję.cych robOtników, któbieta odniosła rany. Pilota zmuszono rzy nie chcieli opuścić zabudowań fado powrotu do Madrytu,' tam go ster- brycznych.
roryzowano i dotYChczas nie wiadomo,
Mimo kilkakrotnie przypuszczanych
gdZie on się majduje, Paczka z doku- szturmów i to z użyciem gazów bawię.mentami zniknęła,
' cych nie udało się policji usunąć 1'0-

j

I

War s z a w a. (Tel. wł.) Dyrektor
Akademii StomatOlogicznej prof. Modrakowski zawiesił wykłady na swej
uczelni aż do· odwołania . Zawies7.enie
nastą.piło wSkutek upływu terminu ultimatum, które postawiono student9m
strajkują.cym i który m i rH~ł wczoraj po

po[i~gów

całkowicie znis~c~

reportażu

~ d y n ~ a, 20. 2. gdy~sk~m I gu towarowego
został doszczętnie
wę~le koleJo.\~ym p;zy staCJI przeJęclOzdruzgotany, 6 wagonów całkowicie
w~J . w pobllzu P~nst~: Szkoły Morzniszczonych, 13 lżej uszkodzonych.
Sklej wydarzyła SIę d~lS rano katastroVI katastrofie poniósł śmierć na
fa koleJo,~a, powodu~ą.c znaczne stra- miejscu kierownik pociągu towarowety materIalne POCIąg towarowy nr go,
obywatel gdański
Franciszek
100187, zd~żający z G:dańska, na~ec~ał Hirsz. Tory kOlejowe nie zostały una tor, zajęty przez Jeden z pOCIągOW szkodzone, jednak szybkiemu przywrówęglowych.
Wskutek zderzenia cały ceniu ruchu przeszkodziły rozrzucone
pociąg wykoleił się. Brankard pocią- rozmaite towary z rozbitych wagonów.

zestrzelili
samolot francuski .

L o n d y 11.
(Tel. wł.)
"Evening
Standard"donosi, że samolot ambasa-I
dy francuskiej zestrzelony został w
Hiszpanii przez samoloty walenckie.
Samolot ten pełnił stale służbę kurierskI). pomiędzy Madrytem, a Perpignan.
W krytycznym dniu wiózł samolot
dziennikarza francuskiego de la Pree,
jedną kobietę oraz pocztę, w której
znajdowała się paczka z dokumentami
i fotografiami, zaadresowana do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w

c~eł"wonych

des~cze wzmagaJą niebezpiec~eJistłCo

Komuniści hiszpańscy
wiózł

Atcl/d wojsk

Rzeki w Kieleckim wvlewają

_ _ _ _- -

Samolot

-

odpał"to

botników z fabryki. Tym bardziej, że
i sami policjanci ucierpieli bardzo od
rzucanych przez siebie bomb gazowych.
Nie -pomogło i zastosowanie pomp, któr,e zlewały robotników strumieniami
zimnej WOdy. Miejscowa policja zmuszona byla posłać po posiłki do Chieago. W mieście panuje ogromne wzbu-
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"SYGNAŁ PRZED ŚWITEM"

Morze polskie zdobyło sobie prawo
l1onorowego obywatelstwa nie tylko
~ życiu gospodarczo-politycznym państwa. Coraz wybitniejszą rolę zaczyna
ono odgrywać ostatnio także w naszej
rodzinnej literaturze w postaci powiEr
śc! ll184"ynistycznych, w których
jest
ono bądź tłem, bądź tematem, bą.dź też
bohaterem.
Z pośród powieściopisarzy młods7.ego pokolenia, interesują.cych si~
morzem i bogatym jak żadne inne żydem ludzi morza na plan pierwszy
wybija się literat poznański Antoni
Kawczyński, autor ciekawych i wartościowych powieści "Statek wychodzi z
partu", "Mężczyźni dokoła Eweliny",
wielu doslwnalych nowel i tłumacz
szeregu powieŚCi z angielskiego.
Nie dawno obchodziliśmy siedem-

Rozprawv

s

polsko-niemieck~ch

Gen. Goring -miał oświad~ć -mars~. Smigłem,u - Ryfhowi,
~e Niem,cy nie -majl{ ros~c~eń te1'1ltorialnych do Polski

"SYGNAL PRZED .WITE'"

stanowić będzie miłlJ. i p<>Żytecznł lekturę dla naszych Czytelników, zwła

Slcza, że poza swymi walorami propa.gandowymi posiada. bogatą. i barwną
akcję, żywe, niesłabnące do ostatniej
kartki tempo i szereg kapitalnych epiJ:Qdów.
"Sygnał przed świtem" powieść
z polskiego morza - zainteresuje i porwie wszystkich Czytelników.

I

wSejmie

Min. Poniatowski odpowiada na ~ar~uty bud.<ietem, oświaty

n

Wsprawie granic

nastą.# rocznicę odzyskania morza. i zaślubin Polski z Bałtykiem.
Na.jlepsz"
chyba z tej okazji przysługą. sprawie
morza oddamy, rozpoczynając w dzisiejszyrn numerze na.szego pisma druk
doskonalej i ze wszech miar interesujlJ.cej "Powieści z polskieg() moruL",
pióra Antoniego Kawczyńskie8'O. Powieść ta pt.

budżetowe

Numer

Obrady Mad

War s z a w a. (Tel. wl.) Na sobot- powinny decydować kwalifikacje a nie
nim posiedzeniu Sejm dokończył roz- jego przynależność organizaeyJna. Móprawy nad budżetem Ministerstwa Rol- wiąc o młodzieży akademickiej, ks. Lunictwa. Min. P o n i a t o w s k i odpo- belski podkreślał, że jest ona pełna zapału, idealizmu i patriotycznego przywiadał na różne zarzuty, polemizując
z przedstawicielami kół konserwatyw- wiązania oraz religijności, a w razie
nych posłami Łubieńskim i Hutten- potrzeby stanie w obronie państwa jak
jeden mąż. Ale młodzież ta jest głębo
Czapskim.
ko rozgoryczona wysokością. opłat
Następ,nie przystąpiono do rozpraw
nad budżetem Ministerstwa Oświaty. szkolnych, beznadziejnością swego poReferent tego budżetu, prof. P o- łożenia gospodarczego, zniesieniem auc h m a r s k i wystąpił z obroną "Pło tonomii, której przecież gorącym zwo-I
myka", twierdząc, że "krańcowe zacie- lennikiem był również obecny minister
trzewi,enie" z jednego niefortunnego Temu rozgoryczeniu nie zabisgnie się
numeru robi krytykę cał,ego dorobku przez brutalną. interwencję policji, jak
tego "pięknego pisma" i jego tr6Ści. Da- to było przy likwidacji blokady uniwerlej referent stwierdzał, że wychowanie syteckiej. Pałka bowiem nie trafi do
palistwowe musi być wychowaniem rozumu i do serca młodzieży.
narodowym. Omawiając położenie mło
W stosunku do Kościoła Katolicdzieży akademickiej, krytykow,a.ł zajkiego brak często należnej mu opieki
ścia i ekscesy . Zresztą. j{)dnak wypoze strony władz. Mówca skarżył się,
wi.adał się za utrzymaniem polskości
ź,e często uchodzą bezkarnie ataki na
uczelni polskich. Zdaniem jego wszyst- Kościół Katolicki, zawarte w prasie
kie wysiłki i organizac}e młodzieży wolnomyślicielskiej. Boli to, że nawet
akademickiej powinny być skoordyno- osobistości na wyższych stanowiskach
wane w jeden wspólny wysiłek.
zmieniają. wiarę, ż~by w ten sposób
Minister Ś w i ę t o s ł a w s k i
o- osiągnąć rozwód.
(w)
świadczył, że w szkolnictwie powszechnym .należałoby pomnożyć liczbę etatów nauczycielskich do stu tysięcy. Minister propnuje, by coroczmie pow,iększać te etaty o cztery tysiące. Plan
taki wykonany byłby w ciągu lat czt&Minister nazwał atmosferę na terEr
nie wychowania akademickiego duszną i przesyconą uprzedzeniami. W
sprawach Kościola I{atolickiego rozpoczęto rozmowy nad zagadnieniami, które konkordat pozostawił do uregulowania. Prace nad osiągnięciem porozumienia są w pełnym toku.
Przemawiał następnie ks. L li b e la k i, wskazując, że min. Świętosła.w
ski otrzymał od swoich poprzedników
smutny spadek, stanowiący po prostu
grubą ironię w stosunku
do oświaty
polskiej. Ks. Lubelski domagał się
il'ównouprawnienia organizacyj nauczycielskich, jak Towarzystwa Nauczy_
cieli Szkół Wyższych i Stowarzyszenia
Nauczycieli Szkół Powszechnych. Trz&ba zmienić politYkę wobec nauczycieli,
,a loowiem w ,gtosunku do nauczyciela

P a ryż. (P AT) W związku z pobytem premiera Goringa w Polsce "Matin" i "Petit Parisien" zamieszczają. dEr
pesz~ a.g~ncji "Information" z Londy'n u. która twierdzi, że jedyną. konfereneji poIityczną., którą gen. Goring odbył w c~asie swego pobytu w Warszawie, była rozmOWa u marszałka Śmi
głego - Rydza. Gen. Goring z·a znaczają.c, że przemawia w imieniu koncl&rza. Hitlera, wyraził nadzieję, że stosunki niemiecko - polskie będą w przyszłości ta ksamo dobre jak dotychczas.
Niemcy - oświadczyć miał gen. Goring
- nie żywię. żadnych rewindykacyj terytorialnych wobec Polski i z,e swej
strony wyraził nadz.ieję, że i Polska nie
żywi żadnych roszczeń, które by dotyc1.yły Prus Wschodnich.
Omawiając
stosunki niemiecko _ francuskie gen.
Goring miał zaznaczyć, że żaden konflikt nie dzieli Ni~miec i Francji 1 że
RZesza Niemiecka nie żywi żadnych
7:astrzeżeń w stosunku do sojuszu polsko - fran.cuskiego, który uważa za. ~
jusz ściśle obronny. Natomiast żywi

l

dalej zastrz,e~nia wobec paktu francusko - sowieckiego.

stosuj
natychmiast
znanę

produkt polski
Do Mbyc:le_
wszystkIch .pfU.~

n~
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Rząd .,frontu ludowego"

wobliczu nowych trudności!

Interpelacja Flandina - W oc~ekiwaniu wielkiej debaty Nie#adowolenie wś,·ód socjalistów i radykałów Rosnąca
d"o~1J~na wywołuje ferm,enty
p a ryż (Tel. wł.) Po interpelacji
premiera Flandina, w kołach
politycznYCh stwierdzaję" że trudności
rzą.du rosną co raz bardziej. Dzienniki opozycyjne notują., że Obecny stan
gospodarczy kraju, a zwłaszcza wzrastająca drożyzna, powoduje duże niezadowolenie, nawet wśród stronnictw
większości parlamentarnej.
W kolach parlamentarnych podają,
że polityka ministra Spinase w sprawie zwalczania zwyżki cen wywołała
poważne zastrzeżenia Niezmiernie poważny charakter przybrał zatarg na
byłego

I

tle podwyżki płac. W fabrykach samochodowych Puegot, gdzie robotnicy
okupowali tereny fabryczne i zatrzymali przemocą kilku urzędników dy.
rekcji.
Duże
zaniepokojenie budzi
wrzenie wśród robotników, pracuj~
cych przy budowie pawilonów między
narodowej wystawy paryskiej. Krążą.
pogłoski, że mimo uroczystego apelu,
wsto80wanego przez
Bluma, możo
dojść w najbliższym czasie do wybuchu strajku.
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Prosimy zwrócić się do 'n"as"'o bezpłatną poradę. '
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krawęck.i łygodn'ia

Aiłe pan skacze, panie Grosmon?
"Drutyna polska wyjetdta :c kraju
Kierownikiem ekspedyeji jest
p. Grossmann ...
"Gazeta Polska" nr 39 z 8 lutego 1937.
dziś.

Takie zdanie zwrócilo mimo woli
przy pobieżnym przerzucaniu "Gazety Polskiej". Nawet nie
zastanawiałem się w pierwszej chwili,
co to za ekspedycja wyjeżdża z kraju
pod kierownictwem p. Grosmana. Byłem więcej niż pewny, że to ekspedycja handlowa, No, bo jakże mogłem
sądzić inaczej, jeŚli przewodniczy jej
p. Grossmann. Nomen przecież omen,
A tym czasem spotkało mnie rozczarowanie. To nie żadna ekspedycja handlowa, ale narciarska. Narciarska! Sły
szyciel
Wiedziałem dotąd, że Ilasi abisyń
czycy z powodzeniem grasują. w handlu. Wiedziałem także, że niemal w
stu procentac~ opanowali przemysł.
Źe jak w mrowisku :roi się od nich w
adwokaturze, w zawodzie lekarskim
itd. Ale żeby to mrowie oblazło nasz
sport. Tego - przyznam się szczerze moją. uwagę

dotąd nie wiedziałem. W dodatku jaki
sport. Narciarski! Najszlachetniejszy
ze sportów! Sport, którego wybrań~
cami sa tylko ludzie zdrowi. rasowo
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czyści!
Sport, który nie znosi cherla.ctwa i brudu... A jednak stało się!
Taki sport Oblazły w Polsce Żydy.
Nie wierzyłem
poprostu swoim
oczom, bo wierzyć nie mogłem. Pomyśla.łem, że może jednak jestem przeczulony, że może tak źle nie jest, jak
mnie się wydaje, że może ten p. Grosman, to tylko taki rzadki wyjątek,
rasowy okaz llierasowej mniejszości,
który lata po polskich górach... I żeb}
się uspokoić, kupiłem książkę, traktującę. o narciarstwie polskim, "Kalendarzyk narciarski na rok 1936/37".
Nie będę opisywał jakiego doznałem rozczarowania, czytając ten kalendarz.
Wiadomość
o Grosmanie w
"Gazecie Polskiej" to był cymes, w porównaniu 7: tym, co się tam dowiedzialem, Nie radzę nikomu z Polaków
czytać tego kalendarza, bo go szlag
trafi.
Jeszcze zdrowy, jak dąb, moźe sobie pozwolić na. ezytanie, bo tylko
splunie i zaklnie siarczyście, ale diabli go za.raz nie wezmą. Za to ludziom słabszym fizycznie i nie daj
Boże posyhicznie stanowczo nie radzę,
bo mog~ to przypłacić apopleksjQ.. Al··

po, co

tal<że nie wykhlczam, zginą
śmiercią gwałtowną, jcśli się to bQd:l;ie

podObało

tym wszystkim Żydom, któpo polskich górach ...
Jak ta gorzka prawda. wygląda w
kalendarzyku narciarskim, posłuchaj
my:
W radzie naczelnej Polsk.iego Zw.
Narciarskiego reprezentują nas "tacy"
panowie: Stanisław Faecher, dr Gustaw Landau, Józof Oppenhcim i Hugo
Groslllan. Na ogólną. Uość czlonków
rzy

łażą.
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ALGERIA

decyzją

Min. Spraw
zatwierdzenia to\Yarzys7.a Barlickiego na stanowip,ko prez~' denta miasta Łodzi.,
ukazał się w organie żydo-soc.ial-ko
llluny "Łodzianinie" (odbitka "Robotnika") art:.'klll, z którego warto zacyto\\ać llap.t~pujące 7.dania:

\Ą'ewnQtrznych,

z

5 razy ...

odmav,riają.cą

Zamorskie przedłużenie Francji - Ludność Algerii - Arystoklfa~.ja
Śpichlerz Rzymu - Inne źródła dochodu Algern
(Od lc1asneflo korespondenta "Or~dou'nika")
coś w rodzaju parlamentu algerskiego,
ldórego zadaniem jest uchwalenie samorządowego budżetu Algerii, zajmowanie się zagadnieniarni gospodarczymi itp. Zasiadają w nim też częściowo
tubylCY·
Terytoria południowe utworzone
są z 4 okrQgó\V: A in-Sefl'a, Oazy Saha~
skie. Ghardaia, Tugul't. Na czele kazdego z nich stoi władza wojskowa,
podpadająca bezpośrednio naczelnemu
gubc-rna torowi.

"Ni czah\'icl'clzeni e p. Norberta
Hal'lirl< irgo przesądza już poniekąd
z II [l S 7. C g o pun1du wiclzenia dal~7.(, los,\' ló(lzl,icj
Rady Miejskiej.
NiektclJ'z~' "polilrcy"
mogą jeszcze
1\\ ieJ'Llzi~ i prorokować, że przecież
nada ~riejsl(a może dokonać wvboru il1J1cj osoby na stanowisl~o
pl'cz~'cleJ1la miasta, kogo,ś takiego.
kto mógłh~r b~'ć zabYierdzon~' przez
p ministl'a spraw ",e,,·nętrz~'nch.
Ah~' przeciąć
wszelkie dom~'sły i
przypuszczenia na ten temat mówimy wrraźnie: nie może być żad
nej mo\,,~r o tym, aby wiQkszość socjalist~'czna

(żydo-socjal-komuni

styczna -

przyp. nasz) odgadywała ż~T czenia ministershya spraw, kto
się bardziej lub mniej podoba czynnikom dziś clecrdującym. I tutaj
oświadczamy,
komu na1eż~r; gclyb~'śmy mieli w~'bierać
prezydenta
Łodzi 5 raz~·. to naszym
jedyn~"m
kancl~Tdatem ,ie<;t i pozostanie tow.
Norbert TIarlicki".
\Vszystko to \Y~·pm\'iedział "Łodzia
nin" z e s w o j e g o stanmviRka. a jak
się poza tern okazuje, są polit~Tcy, którzy twierdzą i prorokują, że można bę
dzie w~·brać kogoś innego ... Ponoć nawet tego kogoś innego już mają i ten
ktoś na pewno b~'łby zatwierdzony!
Ale nie uprzedzajmy z naszej śtro
ny faktów. Odczekajmy, a dowiemy
siQ za kilka 11ni, jak b~dą wyglądały
w pJ'aktyce solenne oświadczenia,a jak
zamierzenia "polityków", którzy i t. d,

Czy

był

taki wywiad 1

Komisaryczny prezydent Łodzi. p.
Godlewski, "udzielił żydQws]{iej "Republice" wywiadu, w którym zajmuje
stanowisko wobec negatywnego ustosunkowania f'oię Klubu Obozu Narodowego odnośnie projektu zaciągnięcia
pewnych poż~-czek przez miasto. \Vytl'iad kończy się, jak następuje:
"To są fakty - ci radni albo nie'
maj ą najmniejszego pojęcia, jak
prowadzi się roboty inwestycyjne,
albo też robią poprostu na złość Lodzi i robotnikom"_

*

Ludność Algerii wynosi 7.234.684
mieszkańców, z czego na Europejczy-

ków przypada tylko 987.252. EuropeJczyków - cuclzoziemców obowiąZUje
pra\\'o, wedlug którego ich dzieci, urodzone na algerskiej ziemi. stają się
"ipso facto" Francuzami. odslugują
C\"mi potem służbę \\'ojsko\\'ą. \V przeci\Vn~'m ra7.ie mU.~zą \V 21 roku życia
zloż~' ć ofic,ialn:;t cleklaracjQ. że pragną
zacho\"ać narodowośĆ
ojca. Zaznaczm~' jednak ocll'azu, że \V~osi czy Hisz
panie, zamieszkujący Algerię stają się
Ulica w dzielnicy J.rajou;ców, ZIl'una "cas· Francuzami. Emigracja polska jest
tam nieznaczna, raczej sezonowa.
bach".
.,Francuzami'· są również i algerP a ryż, 18 lutego
scy Żydzi - niena\yiclzeni przez MuAlgeria jest właściwie zamorskim zułmanów - których jest około 150
przedłużeniem
Francji.
Najlepszym tys. Posiadaj,}. oni więc \\'szystlde, a
tego dowodem, to fakt, że jej guber- zatr.m i \V~'bol'cze. prawa francuskie.
nator - jest nim obecnie p. Lebeau Muzułmanie !"tanowią
w AIgerii
podlega nie ministerst\yu kolonii, ale właściwie d",a bloki krajowców. Są
spraw \\'ewnQtrzn~"ch. Od gubernato- to Bel'bel'o\de. składający się z czte• ra zależą zaś wszelkie algerskie wła- rech grup: Kabylów, Chaoula de
dze lokalne i wojskowe.
l'Aure s, ~lozabitó\\', Tuaregów oraz poKolonia ta dzieli się na dwie czę- siadający odrębny język Arabowie.
ści:
AIgerię północną i terytoria po1\Iuzulmanie ci dostarczają. Francji
łudniowe.
pewnego kontrl1g-entu
'.yojskowego,
Algeria pól nocna, podzielona jest wyznaczonego co roku. Stanowią go
podobnie jak Praneja, na 3 departa- ochotnicy. Jeżeli liczba ich jest niementy te \V~'bierajGl poslów i sena- dostateczna, to \yówczas uzupełnia się
Stolicą tej czc:ści jest miasto Alger, Iiją loso\\'aniem.
ICrajo\\'Cy ci nie poczący 26-1: t.,·s. mieszkaJ;9ów. Departas~adają praw \\'yborczych; sprawa ta
ment,v te w}'bierają na poslów i sena-, jest obecn ie jednym z najbardzieJ patorów, zasiaclaj~~cych w paJ'lamencie Jących zagadnieJl Prancji kolonialnej.
francuskim. Co \\'i~cejt posiadaj-:;). on~ _
Jeden z b. gubernator?w AIgerii, p.

I
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~Verkheimer.

Przerażajllcy wprost jest zalew Polskiego Związku Narciarskiego pnez
kluby żydowsk ie. N a 205 klubów, zrzeszonych w PZN, jest 30 klubów żydow
skich, tj. 1/7 ogólnej liczby, Nie ma w
Polsco tak zażydZ{)llej naczelnej orga-

~

:\$:~

Ponieważ
nie prz~Tpu~zczamy ani
na chwilę. aby urzędujący prezydent
miasta mógł w takiej formie w dodatku w praRie żnlowskiej kwalifikować
najlepsz<,l intencję radnych nal'odow~' ch służenia dobru miasta i jego polskich ob~' wateli, przeto zapytujemy p.
GodlewRkiego publicznie czy pran'dą
jest wogóle, że udzielał wywiadu Ży
dom, a jeRJi tak, to czy prawdą jest, że
ud7ielił Żnlom takiego w~'wiadu.
Jeśli do pewnego terminu nie otrzymamy na te pytania odpowiedzi przeczącej, będzie to dowód, że tak jest, jak
Dworzec morslri w Algerze.
pra~;;a życlowska pisze, to znaczy, że p.
Godlewski Żvdom wywiadu udzielił i
że forma i treść tego wywiadu idzie szeni do wykazania co jest w tym WY-, metody, które w
wiadzfe faktem, a co prawdą, a zara- nym środowisku
na rachunek p. Godlewskiego.
YVtedy też bQdziemy dopiero zmu-' zem będziemy zniewoleni napiętnować myślenia!

tej rady jest to jeszcze stosunkowo niewiele. Za to w zarządzie gównym
PZN. liczba "naszych" jest już znacz,nie pokaźniejsza. N a kilkunastu człon
ków tego zarządu reprezentują "nas":
dr Gustaw Landau, Stanisław Faecher
i Hugo Grosman. \,y komisji sportowej p. Hu3'o Grosman wywindował
się już na s tano\\'isko
przewodniczą
cego. I chyba dlatego był kierownikiem ekspedycji narciarstvya polskiego
na mistrzostwa ś\\'iata w Charnonix,
jak to łaskawie nas poinformowala
"Gazeta Polska". \V tejże samej komis.ii sekunduje p. Grosmanowi p. Faeeher i p. Leopold Zylbennan. A już
podziwiajCie \yszyscy, kapitanem sportowym jest p. Stanisław Faecher. Ale
nie koniec· na tym. P. Stanisław Faecher jest zaslQpcą przewodniczącego
komisji turystycznej PZN, przewodniCi:ą.cym komisji wyda"l'niczej PZN, a
sekundują mu tu i tam tacy panowie,
jak Zygmunt Leisten, Józef Opp-enheim,
Hugo
Grosman
Henryk

... 'f."

uizacji sportowej, jak Polski Związek
Narciarski.
Gdy zastanawiałem się nad przyczyną zażydzenia. polskiego sportu
n arciu;r skiego i tym poparciem, jakim się
cieszy u narodu wybranego, zwrócono
mi uwagę na drobny fakt. Towarzystwom narciarskim przysługUje poważ
na zniżka kolejowa. Przy bliż::;zych zaś

muzułmanska

Violette, wystąpił świeżo z projektem,
przyznania praw wyborczych około 20
tys. tubylcom. UzyskalibY je b. oficerowie członkowie parlamentu algerSkieg~, oraz sekretarze syndykatów
rolnlczych itp.
Projekt ten, wytwarzający niepotrzebnie rodzaj arystokracji muzuł~
mallskicj, jest niehezpieczny dla Francuzów kolonistów, bo z czasem mogliby przy wyborach przepaść na rzecz
krajowców. Na uwagę za!"ługuje fakt,
że wszelkie algCl'skie żywioły Francji
nieprzychylnie, opowiedziały się za
tym projektem. Przeciw zaś niemu
wystąpili koloniści Francuzi, należący
Niezbędne

dla dObrej kuchni są wytwarzane na
najlepszych wyciągach warzywnych
i mięsnych MAGGIego kostki bulionowe, z których otrzymujemy wyborny rosół po rozpuszczeniu we
wrzącej wodzie.
Zastosowanie MAGGIego kostek
bulionowych
jest
wszechstronne:
można je używać do przygotowania
smacznych zup, do gotowania wszelkiego rodzaju jarzyn itp.
Przy zakupie należy jednak żądać
tylko
MAGGIego kostek
bulionowych, • które poznajemy po żółto
czerwonej opasce z nazwą MAGGI.

n 38502
w dodatk'J do najrozmaitszych partyj,
a Pl'zede wszystkim aż 310 merów
tamtejszych na ogólną ich liczbę 3'20.
Na czele ich stoi ksiądz Lambert, mer
Oranu, działacz młody i energiczny.
"'siadł on też na okręt i znajduje się
teraz w Paryżu, by przed premierem
Blumem bronić sprawy ... Francji w
Algerii.
Trzeba bo\yiem wiedzieć, że tubylcy pragną. pozyskać prawa francuskie,
ale nie podpadać prawoda'wstwu francusldemu,' inaczej mówią. c głosować i
mieć swoich przedstawicieli w parla-

każdym cywilizowanie byłyby do po-

badaniach okazało się, że w żydow
~kich klubach narciarskich nie wielu
jest członków (czynnych), ale za to
wielu (honorowych) przemysłowców,
kupców, komiwojażerów itp,. którzy
wprawdzie na nartach nie jeżdżą, ale
za to jeżdżą kolejami i ze zniżek narciarskich korzystają. Gdyby ministetrstwo kolei wydało zarządzenie, że ze
zniżek korzystać mogą tylko narciarze
z nartami, w małych miasteczkach
spotykal ibyśmy
napewno często podróżują.cych z kolekcją konfekcji
czy
innymi próbkami L. nartami na plecach.
\V spisie przewodników górskich
(narciarzy) widnieje 100 nazwisk ży
dowskich. Czy zdarzyło się komuś widzieć w górach choćby jednego przewodnika Żyda? P . Grosman prowadzi narciarzy polskich za granicę.
A jaki jest rekord pailskiego skoku
narciarsikego, p.anie prezesie Grosmanie?
A. JAWOR
Dr. med. L. NITECKI, specj. chorób skórnych wener. i moczo-pleiowych.
Łódź, Nawrot 32 telefon nr. 213-18
Przyjmuje od 8-fl.30 rano i od 1':,30-9 wiecz.
W niedziele i święta 9-12. 11 3~371

Łztk

triumfulny z czasów rzymskich w Tim·
gad.

mencie francuskim, ale ró" Ilocześnie
móc kupowa~ żo
córki wszelkich
praw dziedziczenia. Kongres zaś I1lUzułmal'lski, jaki odbył się w czerwcu
1936 r., poszedł jeszcze dalej, domagagając się, by wszyscy krajowcy osią.
gnęli prawo glosowania.
\Vówczas tubyh:y byliby w liczbie 1,5 miliona, a
Francuzi w liczbie tylko ZOO tysięcy.
Nawiasowo dodajemy, że l\1uzuł
manin obecnie może z największą. łat,
wością stać się Francuzem, a zatem
uzyskać wszelkie jego prawa. \Vystarczy bowiem, by wniósł odpowiednią
prośbę do sędziego pokoju, wykazują.c
tylko, iż ma 25 lat, nie popełnił żadnego
przestępstwa, jest kupcem, lub że poprostu umie pisać i czytać po francusku. Zachowuje wtedy religię muzuł
mańską., wzamian jednak wyrzeka siQ
poligamii i musi stosować się oczy\\'i-

uprawiać poligamię,
ny, lub pozbawiać

•
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ście do wszelkich

praw

cywilnych

francuskich.
Otóż rzecz charakteryslyczna: pod
wpły\vem nacjonalistycznych prądów
~rabsl,iich nieznaczna tylko liczba kraJOwcó.'Y wnosi podanie o naturalizację.

*

Algeria przedstawia pod względem
geograficznym, a także klimatycznym,
trzy strefy: 1) nadmorską" bogatą
w uprawę zboża i owoców. 2) wysokie
wzgórza Atlasu, pokryte trawą ,.alfa",
na której pasie się bydło, a z której
wyrabia się sztuczny wł()sień. 3) Saharę, której oazy dostarczają dal{ty1i.
Algeria była. już w starożytności
uważana za "śpichlerz Rzymu". Dzisiaj dostarcza ona żyta, jęczmienia,
owsa. Latorośl zaś winna została tam
dopiero faktycznie wprowadzona -na
wielką skalę przez Francuzów.
Eksport algerskich winogron skierowany był przed wojn~ do Niemiec i
SzwaJcarii, a teraz do Francji. Trzeba

MQst Sidi Mord

prowadzący

Innym źródłem dochodów Algerii
jest uprawa drzew oliwnyoh, która
kwitnęła tam także pod panowaniem
rzymskim, potem zaniechana, zost.ała
podjęta przez Francję.
Najlepszym zaś wyrruzem bogactwa
tej pięknej kolonii, to jej ()Ibrót handlowy. wynoszący około 6 miliardów frs.,
z czego połowa mniej więcej przypad-a
na eksport, a połowa na import.
Algeria kupuje okolo:
120.000 ctrów bławatów
700.000 clrów cukru
700.000 ton węgla
4.000 samochodów.
AJgerla sprzedaje:
16.000.000 hl wina
3.741.000 ctrów zboża
160.000 ctrów oliwy
417.000" ctrów jarzyn
1.450.000 ton rudy żelaznej
750.000 sztuk bydla
33.000 ton korka
916.000 ctr6w owoców

.
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Kto nie rozumie kula włeb!

Wiadomo, iż CeUne, znany i ceniony
pisarz, był podporą. francuskiego skrajnego radykalizmu w literaturze, wyznawcą Marxa i propagatorem ideałów
państwa sowieckiego. Ale miał jedno
nieszczęście (a może szczęście?): pojechał do ZSRR. i ujrzał reklamowaną
przez siebie rzeozywistość. Straszną.
i nieuchronną. Wielkie więzienie bez
okna do wolności, bez nadziei na przys:dOŚć. Uderzył się w piel'si. Tak powstał nowy protest byłego komunisty,
tuk powstała ksią.żka "Mea culpa".
Tak powstało oskarżenie komunizmu
w jego praktycznym zastosowaniu.
Cytowaliśmy częściowo wyją.tki

*

do mia'la Konslanlyny.

KOMUNIZM
Mimo wszelkich teorii i zapewnień,
to jedynie i wyłącznie materia.lizm w
naj gorszym tego słowa znaczeniu. Żą.
danie zwrotu dóbr od burżu.azyjnego
chama na rzecz chama holszewiclde~
go. Źreć - 1.0 hasło i cel tycia. Obżarty, tłusty Marx to doskonały
symbol idei.
Jeszcze żeby naprawd~ wszyscy żarli. Ale dzieje się wręcz odwrotnie. Lud
jest wprawdzie królem i właścicielem wszystkiego, ale brak mu nawet
naj gorszej koszuli na karku.
Wspólna wola? - Skrajny indywidualizm jednostki kieruje całą tą tra,.
gifarsą., wszystko podważa,
wszystko
przekupuje. Na każdym kroku nieufność.
Strach. Tryumfuje nie lepszy i szlachetny, ale najbardziej cyl1iczny, naj sprytniejszy, najbezwzględnlejszy, najbardziej bezideowy, ale po:;:)uszny. Zmaterializowany. Stą.d imlliczna nazwa: "światopogląd materiali styczny".
Pieniądz odzyskał już całą swoją
tyranię. Pogłębił ją nawet U nas
można przynajmniej wszystkie przecj wnoś ci losu złożyć na rachunek

"krwiopijców kapitalistycznych", "wyzyskiwaczy". A tam nie ma winowajców, nie ma si,ę prawa narzekać, nawet jęczeć. ~ycie staje się upiorne,
nie do zniesienia.
PRAWA CZOWIEKA
J. Renard! nie wystarczy
być samemu szczęśltwytń; trzeba że
by inni szczęśliwymi nie byli. Oto
Już pisał

W

tabliczkach

Wystarczy 1 tabliczkę rozpujcit w
otrzymać

pełny

sowiecki program dnia dzisiej.
szego.
Zamyka się teraz starannie wy.
brańca nowej społeczności.
Nawet w
słynnym carskim więzieniu Piotra i
Pawła dawni więźniowie nie byli tak
rtobrze strzeżeni. Mogli myśleć, co
Chcieli. Teraz i z tym koniec. Pisać
naturalnie także nie wolno.
Człowiek jest tu pobity na całej ]j.
nii. Widzi komisarza, przejeżdżajo/
cego w wielkim Packardzie i usuwa
się z drogi.
Usuwa się z życia. Nie
bierze w nim udziału. Płaci tylko koszty.
Pracuje, jak w służbie wojskowej.
W służbie na cale życie i bez celu. U.
trzymuje najbardziej podejrzliwą., naj.
Iiczniejszę.,
najbardziej
sadystyczną
poliCję na planecie, aby pilnowała ...
jego samego.
.
Było i inaczej. Z początku byli ta.
cy, co pozwalali sobie na szczerość.
Teraz wszyscy zrozumieli, że nie wolo
HO. Kto nie zrozumie kula w łeb.

z

MAG.Gleg~~~~~ZOCNZy
wody, by

'/4

litra

wrzlłcej

gotowy do spotycia barszcz

1 TABLICZKA KOSZTUJE 15 GROSZY

f

PRACA I WYNAGRODZENIE
Górniku, nie będzie już więcej straj.
ków. Przeciwko sobie nie wystąpisz:
przecież kopalnia jest twoja..
Już ni.
gdy nie będziesz się skarżył na właści.
ciela. Ty nim jesteś.
Jednak dlaczego inżynier w Z. S. R.
R. zarabia 7.000 rubli miesięcznie, 1\
posługaczka 50, gdy tymczasem para
butów kosztuje 900 rubli?
Tak, komunizm - to nie podział
bogactwa, ale ponad wszystko, to :podział trosk i cierpień.
.
WIARA W LEPSZ4. PRZYSZLOść
Komunizm to wielkie oszukaństwo,
to tylko pretensja do szcz-ęścia. Ale
pod sowieckim niebem nawet z ludzi
szczęśliwych tworzą się prawdziwi po·
tępieńcy.
Jak się rozwią.żę. problemy
przyszłości, jak będzie później?
Tak, jak i teraz: gdy zawiodą. podstę.
py i oszustwo - pomoże jeszeze karabin maszynowy.
W Rosji nawet umysł i radość jest
zmechanizowana. Maszyna jest w dobrym tonie. _ Wszyscy i wszystko na
usługach maszyny. Człowiek też musi
być maszyną., i to zawsze. . MusiolJ..
sługiwać maszynę,
bo wówczas sam
szybciej zostanie maszyną; nie będzie
miał czaSu na myśl.
N aj doskonalsza
maszyna nie uwolniła i nie uwolni
człowieka od trosk.
Ale tam jest g0rzej. Tam maszyna miażdży i unicestwia człowieka.
PRAWA PROLETARIATU
A jak wyglQ!da proletariusz w do·
mu, u siebie? Żyje pod wiecznymi
nakazami: czytaj moj ą gazetę, czytaj
Inoje mYśli i moje plotki; rozgryzaj
siłę moich
przemówień.
A p'l'zede
wszystkim nie zagłębiaj się dalejbydlaku - bo ci utną głowę. Jak tylu innym już to zrobiono.
Ciesz się, że twoja proletariacka
ojczyzna jest słodka. Posypana z
r.ewnąt.rz sacharyną. To nic, że pod
spodem, pod tą sacharyną. są. naj·
ws~tniejsze ekskrementy.

.
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",,'W katdym razie dyplomatyczna

al!~ra z pogrzebem

telazó - gwardzistów przerasta swojem żnaczeniem
aferę
z ksi~kl\ dyplomatycznego
przedstawiciela Czechosłowacji w Bukareszcie, posła Jana. Szeby. który jak wiadomo - jut został definitywnie odwołany.
Tu jest sęk. a w sęktt tydowska dzluA Wille według li Ch wili" •• dyplomatycma afera z pogrzebem łel/LZfto-gwBl'"
dzistów przerasta swojem znaczeniem
aferę z ksiątka, Szeby",
tu wlaśnie, na
tym przykladzie widzimy ich, tydów, 10-

raI

ja.lność.

Żydowska

"Chwila",
wydawana w
polskim, uważa, te Wystąpienia "Żelaznej Gwardii" w Rumunii sa, znacznie watniejsze od skandalicznej książki Szeby. Ale co tu się dziwić!
W książce swej Szeba występował
przeciw Polsce, a ni.e Żydom, więc co to
Żydów obchodzi? Psioczl1t na Polskę, no
to co, czy Żydzi na tym co stracą? Ale
' niech się wydarzy Coś w Rumunii i jeszCze w związku z przeciwtydowską "Że
.lazna, Gwardią", no to. wtedy gwa~t na
cały świat. Momentalnie nasze ,:polskie"
żydki w zgodnym chórze ze światowym
tydostwem krzyczą o skandalu, p olbrzymim znaczeniu, o wszystkim, C{) się tylko da naprędce wymyśleć.
Ale to, że obcy dyplomata godzi w honor Polsld, to ich nic nie obchodzi, to jest
dla nich głupstwo. Nie dziwimy im się
bardzo, bo to przeCież obcy. nic z nami i
naszym ltrajem - poza. wyzyskiem - nie
mający wspólnego.
Żydzi,
mimo ' swego
jakoby przysłowiowego sprytu demaskUj"
sie czasem. Obyśmy tylko z tych nauczek
potra.fili wyciągnąć .odpowiednie wnioski.
Polsce w

języku

-..

.Jak zagorzały wyznawca MarXiil z propagatora ideałów pań.
stwa bolszewickiego stał się największym jego wrogiem

tej ksią.żki, które publikował już
"Czas". -Obecnie dajemy większe z
niej wyją.tki, obraZUjące dosadnie
"zdobycze" bolszewizmu.

bowiem wIedzieć, że "po(Hrtl1wą nawet
W jednym artykule nie sposób 00wytrawnych win franC11skich je-st bar- tworzyć dokładneg'o obrazl1 życia i
dzo często wino algerskie, silnie alko- piękna Algerii. Na zak0l1czenie. zaholizowane.
znaczę jeszcze, iż kolonia ta dzięki
Algeria jest równie,ż krainą poma- Francji rozwija się także pomyślnie
rańcz. mandarynek, "pample:rnousses"
pod w~ględem inte,l ektualuym. Posia(cytryn-pomarańcz)
oraz ws'zelkiego da ona 5 tys. szkół. 35 liceów, 14 szkół
m-Mzaju jarzyn. PierwSze jarzyny, sa- zawodowych i 1 uni\Vl:n'sytet.
.
d-zone w styczniu, dojrzewają. wczesną
Ałgeria zajmuje też, i to.pod każdym
wiosną, drugie zaś sadzone w sierpniu, względem, w życiu kolonialnym Franw listOłPadzie - grudniu.
cji, przodujące miejsce. Dziwić się temu nie mQżna, bo stała się ona dla
niej prawdziwym "cle! de vollte africaJne" (kluczem do wrót Afryki).
I. BRIARBS

tydowska "Chwila" zajęła sil! w numerze z piątku i9-go h. m. znanym zatargiem między szefem rZl\du rumuńskiego.
a królem, w sprawie o udział przedstawicieli dyplomatycznych kilku państw w
pogrzebie dwóch narodowców hiszpań
skich, członków "telaznei Gwardii", poległych w Hiszpanii. Nie chodzi nam o to,
że "Chwila" starym tydowskim zwyczajem sugeruje, it jut dwóch dyplomatów
rządy ich państw odwołały. :t:t1any to
kawał tydowski, który pozwala na wmówienie pewnych, potądanych przez t ydów, czynów, - nie o to nam idde. Jest
watniejsza rzecz,
bowiem .. Chwila"
p,isze tak:

zz

Na zakręcie dziejowym

nie bedzie mar zu na bezdroża
Z przemówłenia red. Stefana Sachy na zjefdżłe działaczy wiejsk1ch Stronn;ictwa N.arodowego - Zdrowy nurt prądu QO'spodar'czego rwie nap'rzód - Dla Obozu N,arodowego Istnieje tyl1ko front narodowy - Chło'p polski Z1łecyduJe, że w Polsce zwyci'ężą
czymiłd narodowe!
Red. Sacha. w przemówieniu swym
scharakteryz.ował położenie polityczne
Polski podkteśliws.zy najpierw konieczność przebudowy struktury spoleczno-gQspodarcżoej
naszego kraju

prz:ez odiydzenie miast i miasteczek.
. Wyobraźmy sobie, coby się stało mówił red. Sacha -, gdyby polski rolnik. (wielki,. średni i mały) zactął d<>m.agać się polskiego towaru, wyprodukowanego w polskiej fabryce, przez polskiego inżyniera i robotnika, sprzedawanego przez polskiego kupca! Przedei byłabY to wielka rewolUCja w naszym krajUrl 1a..l\01Wolucja już si~ zaćzęła!
. .

Mnożą się w calym kra.ju polskie
placówki gospodarcze. Liczba ich idzie
w tysiące! Pękają. okowy i pętal Zdrowy nurt prą.du gospodarczego rwie naprzód! Okupanci drżą ze strachu! Sypią wały, budUją.
zapory, organizują
różne "fronty", ażeby powstrzymać I'()zpęd ideologU narodowej i rozrost natodow~go ruchu gospodarczego.

Polska. Zi1ajduj~ się na zaktęci<e
dzi~jowyln.
Obóz narodowy musi teraz wytężyć wszystkie siły, aby przeprowadziĆ naród przez ten takręt na
drogę właściwą. i uchronić go od wkrocz~nia na. drogę ~Iędną.
Na skrzyżowaniu dziejowych dróg

stanęli różni

kusiciele. J e.st to naj·
pierw skrajna lewica, dą.żąca do utworzenia.
frontu
"demokratyczneg o",
Na skrzyżowaniu dróg stoi także "sa·
nacja".
Dumne tO" stronnictwo - ciągnął
red. Sacha - które chciało wypełniĆ
sobł całą. Polskę i utożsamić się z pań·
stwem, stało się dziś nieuchwytnyn1
oblokiem. Z wielkiego bloku nie zOstało w społeczeństwie prawie nic. Na
powierzchni życia polskiego trzyma
się tylko aparat państwowy, który jest
jedyhą konkretnę. pozostałością. po "sanacji'".
Ki~rownictwo "sanacyjne" patrz1

.-
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równowagę

polityczną

chcą

tak odbudować, aby znowu zająć
wszystkie miejsca kierownicze w pań
stwie i w narodzie. Mniej n'ltomiast
uwagi poświęcają temu zagadnieniu,
jak przywrócić narodowi polskiemu
zdrową strukturę
gosp.odarczą i -jak
mu zapewnić naczelne miejsce nie tyl-

•

CI). wprost do p.otężnej, wielkiej, narodowej Polski.
Kto chce z nami tą drogę. !ŚĆ, tego
z niej nie zepchniemy; ale nie możemy
p.ozwolić na to, ażeby p.od pozorem 0błudy sojuszniczej wciskali
się mię
dzy nas ludzie, którzy pragnęliby wywołać zamęt w naszych szeregach i
skierować nasz marsz na bezdroża.
Losy innych narodów rozstrzygały
się przeważnie w miastach, losy polskiego narodu rozstrzygną się na wsi.
Kto chce zmienić oblicze Polski, ten
musi zmienić oblicze wsi polskiej. Polska narodowa nie znajdzie podpory w zażydzonych miastach, żywioł
polski w tych miastach potrzebuje pomocy. Ponieważ paI1stwo tej pomocy
nie daj,e, przeto nadzieja spolszczenia
zażydzonych miast opiera się na zwycięskim pochodzie chłopa polskiego do
miast.
Przebudzenie się gospodarczych instynktów w chłopie polskim
wznieciło wielki strach wśród obcych
o~cupantów gospodarczych.
Rozpoczę
li oni akcję ratunkową..
I oto widZimy, jak pędzą na wieś
różne "straże pożarne", które z jednej
strony mają. zabezpieczyć żydowski
stan posiadania. a z drugiej strony gasić rozpalający się ogiel'l ideologii narodowej. A jeżeli ogiel'l narod.owy nie
da się stłumić, to "straże pożarne" mają. nakaz podpalić wieś polską ogniem
socjalistycznym lub komunistycznym,
ponieważ pożar komunistyczno - socjalistyczny nie szkodzi, lecz pomaga interesom żydowskim. Podpalaczy czerwonych włóczy się po wsi polskiej coraz więcej. Ci podpalacze rekrutują.
się ze szkól agitatorskich, prowadzonych przez organizacje komunistyczne
w Rosji i Francji. .
Komintern moskiewski wespół ze
sztabem socjalistycznej międzynaro
dówki i przywódców żydostwa - pracują nad tym, ażeby Polskę zrewoltować od strony wsi polskiej.
Rozruchy komunistyczne, które w
ubiegłym roku
rozegrały się na ulicach Krakowa, Lwowa i Chrzanowa,
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ko w rolnictwie, ale także w przemyśle, w rzemiośle, w handlu, na rynku
pracy, w urzędach, w przedsiębior
stwach państwowych i samorzą.do
wych, oraz w wojsku.
System "sanacyjny" jest szkodliwy
nie tylko prooz swoje błędy polityczne
i gospodarcze, ale także dlatego, że
jest wygodnym parawanem dla pewnych sił ukrytych, za którym mobilizowały się czynniki wrogo usposobione dla narodu polskiego. W okresie
lO-lecia "sanacyjnego" wzrósł także
komunizm.
ChWiejna i zygzakowata polityka
"sanacyjna" nie budzi zaufania wśród
trzeźwo mYŚlących
Polakó'w. Dziś,
kiedy naród polski żę.da realizacji programu państwa narodowego, nie zadowoli nikogo sztucznie skleconę. "ideologia".
Są w kraju peWne czynniki, które
nas zapraszają. do różnych "frontów".
Nie przyjęliśmy żadnej z tych ofert.
Dlaczego? Oto dlatego, że - naszym
zdąniem dla obozu narodowego istnieje tylko jeden jedyny front, a mianowicie "f r o n t n a r o d o w y".
Obóz - który dał narodowi polskiemu rzetelną. politykę, wskrzeszają.c najlepsze tradycje z okresu świet
ności dawnego państwa polskiego:;
obóz - który stał czujnie na straży interesów narodu w stosunku
do
wszystkich sil wrogich, działających
zewnątrz i wewną.trz kraju;
obóz - który podtrzymywał ognisko zdrowych instynktów narodowych, chroniąc joe przed spaczeniem i
zatruciem;
obóz - który niezłomnę. wierność
dla programu narodowego przypieczę
tował ofiarną. krwią wielu
dzielnych
swoich bojowników;
obóz taki - nie potrzebuje szukać
drogi, prowadzą.cej naród do wielkości.

My - nie opuścimy i nie wycofamy
z okopów "frontu narodowego";
my - nie oddamy się pod komendę
ludzi, wychowanych w lożach masoń
skich, lub w atmosferze żydowskiej;
my - nie potrzebujemy wysyłać nikogo "na patrol", by szukać narodu,
ponieważ nie zgubiliśmy g;:., z oczu, ani
nie straciliśmy z nim czucia.
Z bezwzglę ~lną. wiarą. w zwycięstwo
idziemy od kilkudziesięciu lat drogą,
która - jak to już prawie wszys·cy
przyznają jest drogą jedyną., wiodę,się

mronll Ił -3

teraz pożą.dliwie w stronę obozu narodowego. Coraz częściej z dawnych szeregów "sanacyjnych" rozlegają się kuszące śpiewy na nutę narodową, katolicką i antyżydowską. System jednak.
zbudowany i kierowany przez biurokrację "sanacyjną'·. porusza się po tych
samych torach, na. które wszedJ wtedy,
gdy żydos t,,. o zawarło pl'zymi erze z
"sanacją· ' · Urzędy państwowe i samorządowe nie zmieniły swojej życzliwo
ści w stosunku do Żydów, jak również
nie złagodziły swojej niechęci do narodowców, którzy są przymusowymi,
ale zarazem i naj częstszymi gośćmi
p.olskimi w Berezie Kartuskiej.
Przywódcy grupy "piłsudczyków"
starają. się rozwiązać obecne przesilenie polityczne kosztem naszej ideologii
i kosztem naszej organizacji. Rzuciwszy w kąt hasł, socjalistyczne tzw.
"paI1stwowotwórcze" przedzierzgają się niby w "narodowców", ażeby sobie ułatwić znalezi~mie nowych zwolenników i nowych żołnierzy politycznych.
Zachwianą
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LUKSUSOWY ODBIORNIK NA PRĄD ZMIENNY 3 PENTODY I PROST)WNICZA
3 ZAKRESY FAL 2 OBWODY. REGULACJA BARWY TONU. ZASIĘG ŚWIATOWY
n1PONUJĄCA SELEKTYWNOŚĆ. WIERNE ODTWARZANIE CAŁEJ WSTĘGI
.

CZĘSTOTLIWOŚCI.

2 1 3 LAMPOWE ODBIORNIKI NA PRĄD ZMIENNY, STALY I BATERYJNE.
GLOŚNIKI DO ODBIORNIKÓW DETEKTOROWYCH.
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AKLADY

SPŁATY

SKLEPACH RADIOWYCH.

T

zakończyły się dla Żydów fatalnie, bo
prawie "pogromowo". Dlatego to żydostwo przeniosło swoj~ mane~y komunistyczne z l>erenu mIast (gdZIe mają wiele do stracenia) na wieś, gdzie
można rozniecić walki polityczne i klasowe pomiędzy Polakami, podjudzając
jednych na drugich.
Wieś polska jednal\: w swojej 01-

ELE. I RADIOTECHNICZNI!. WW,wie.

I

brzymiej większości nie dała się poagitacji wywrotowej, aszeregach ~tronnict~a
Narodowego. Chłop polskI zdecyduJe,
iż na dziejowym
zakręcie! na jak~~
znalazła się Polska, zwycięzą czynnIkI
narodowe i one dadzę. państwu naszemu treść i formy.
--rwać w odmęt
le stanęła w

Zakopooego

Kobiet, polskie, zb~dź[ie się!
ostatniego sezonu - Wlakopane'm sami sem1d, - Zydow'Ski boJkot finll polsk:ich - Tajemni'czy a,gent - GdlJe p,atr.iotyzm kobiet połsk·i,ch? - CZW3 rty zabór Apel do naszych obywatelek

Płony
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Z a k o p a n e, w lutym
Tegoroczny zimowy sezon zakopiański był wyją.tkowo pomyślny, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne.
Zima trwała 4 i pół miesią.ca, nieprzerrwana wiatrami halnymi, ani odwilżą. Mróz, wyjąwszy krótki czas, w którym si-ęgał 20 paru stopni, był na
ogół umiarkowany, słońca dużo; śniegu tak ogromna obfitość, że narciarze
poprostu upajali się jego ilością, jakoteż i jakością. Z tego możnaby wyciągnąć wniosek, że i dla tutejszego przemysłu hotelarsko-restauracyjnego, dla
kupiectwa, oraz rzemiosła sezon był
wyjątkowo pomyślny, że obroty musiały być silnie wzmożone, zaległości pO-I
spłacane. Tymczasem zebrane przeze
mnie w tej sprawie relacje dały wynik
odwrotny.
.

- Gdzie tam, proszę pana! - mówi jący dobrze Zakopanego, nie mogli się
pewien kupiec. - Sezon był zupełnie ustrzec od zajrzenia i do polskich firm
marny!
na pryncypalnych ulicach?
- No więc kiedyż doprawdy usły
- He! Proszę pani! Wszystko przyszymy, że był dobry, jeżeli nie po tej jeżdżało już z hasłem "swój do swewspaniałej zimie?
go" na ustach, dobrze poinformowane.
- Chyba już nigdy! - odpowiada. Nie jak u nas, co to się kOI1CZy na ga-- Albo ... jak się weimiemy jakoś daniu. To było zorganizowane! Mię
wszyscy razem w kupę, żeby ratować dzy stacją zakopiańską a Nowym TarSJę przed rozpaczliwą sytuacją.
giem jeździł koleją taki ajent żydow
- Jak to? Przecież zjazd gości był ski i rozdawał w wagonach semickim
ogromny?
podróżnym broszurkę w języku żydow
- Był; ale jacy to goście? ... Sami skim pod tytułem "Swój do swego".
Żydzi!
Były w nich szczegółow'e informacje,
- Tak, to prawda; ale i oni prze- gdzie w Zakopanem mogą się zaopacież muszą jeść, mieszkać,
kup.ować
trzyć u "swoich" we wszystkl0, co do
pobytu tutaj może być potrz~me. Nie
sprzęt narciarski ...
- A pewnie! Ale oni się zaopatry- mówiąc już o sklepach i hotelach, od\\'ali tylko w żydowskich firmach.
czuło to i rzemiosło.
Np. szykowne
- No, przecież przyjezdni, nie zna- żydóweczki,
lubiące
Obstalowywać
sportowe ubrania u polskich krawców,
zamawiały je teraz w konfekcyjnych
firmach żydowskich, które zaopatrzyły
się za wczasu w specjalistów. Zakopanemu nic po takich gościach! Tylko
tyle, że się na nich bogacą tutejsi Ży
dzi.
- Słowem, żydostwo zaczęło nas
naśladować w bojkocie.
- Co to naśladować! My im w
tym ani w części nie dorównywujemy.
Najprzód że nasza agitacja jest stale
paraliżowana,
a już o poparciu jej
przez władze mowy nie ma; a potemmy nie umiemy być solidarni. Jest
podobno przygotowana dla "Orędowni
ka" cała lista tutejszych paI1 z zamoż
niejszych domów, z elity inteligencji,
które się zaopatrują we wszystko u
Żydów. W sklepie bławatnym "Tekstyl" kupują. materialy co elegantsze
obywatelki zakopiaI1skie. Czy my się
możemy równać z akcją Żydów, jaka
dotknęła Zakopane?
Po tak smutnej relacji pozostaje jedynie zwrócić się do naszych obywatelek z apelem:
.
Kobiety polskie, zbudźcie się! W
waszych rękach spoczywa aprowizacja
polskich domów! Wy ubieracie więk
szość czł.on~ów waszych redzin! Wy
zaopatrujecIe swe domy. we wszystkie

WYSTAWA AUTOMOBILOWA WBERll'NIE
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potrzeby. Od was zależy w dużej mi&rze, abyśmy nie oddawali naszych zaroObków w ręce mniejszości naroOdowej,
która soOlidarnie zatrzymuje je w swoich rękach, nie daj~c nam na niej nic
zarobić! Czyż obojętnym jest dla was,
gdy najmożniejszymi, najwpływQwszy
mi .obywatelami naszego uzdrowiska
będę. n i e nasi mężQwie, bracia i synQwie, lecz Żydzi? Czy patriQtyzm kobiet polskich skończył się na wspomaganiu powstańców w ubiegłym wieku?
Czy nie pora teraz na wyzwolenie. się
z waszę. pomQcą. z pod czwartego zamaskQwanego zabQru?
J. ROGUSKA-CYBULSKA

Po

6 -

(')RĘDOWNIK, poniedziałek,

dnia 22 lutego 1m -

Numer ł~

Pos1aooW:ona zmiana grarnc czterech wojewÓdztw

piątkowym

. posiedzeniu

Na pierwszym terminie w styczniu
p. Krawczyk zobowi~zał się przeprowadzić dowód
prawdy i powołał na
świadków b. urz. śmietanę na okolicznQść składanych prze7.eń doniesień oraz
radnego dr Ziółkiewicza, przed którym prez. dr I(ocur miał się żalić, że
Śmietana zasypuje go
doniesieniami
na urzędników, przy czym miał prQsić
dr Ziółkiewicza Q naktonienie Śmieta
lIY, by ten złożył podanie o zemerytowanie, a prez. Kocur miał się w tym
wypadku ZoObowięUlĆ do przyznania
mu 100-procentowej emerytury. Sę.d
ś\viadków tych dopuścił i sŁawili
się
oni na pią.tkową rozpra\vę.
Na wstępie sąd odczytał pismo Magistratu katowickiego z zawiadomier.iem o wniesieniu na Śmietanę doniesienia kaMlcgQ za złożenie przed około
rokiem fałszywych zeznań w procesie
cIa Kwaśny i tow I."'jabrykowanie aryjczyków). W związkl"'. z tym sęd rozprawę odroczył,

Zatem łódzka Rada Miejska ma już
poza sobę. pięć pQsiedzeil. Te pięć posiedzeń dostarczyły już tyle materiału
Qbseorwacyjnego, że linia polityki soOcjalistów zarysowała się zupełnie wyraźllie. Szczególnie jaskrawo uwydatnia
się tendencja noOwej większości w zestawieniu z działalnością. poprzedniej
Rady.
Przed dwoma laty zarzucanQ narodQwcom, że, mają.c większość, nie dbali
o interesy miasta, ale wyzyskiwali
mównicę na wystą.pienia polityczne.
Obóz Narodowy nie ma zamiaru zaprzeczać temu, jakoby wyrzekał się
wówczas
mQmentów
politycznych.
Przeciwnie, akcenty polityczne w wystę.pieniach naroOdowych radnych były
silne i specjalnie podkreślane. Ale też
narodQwcy nie zaniedbywali i miasta.
Budżet od razu wszedł na porzą.dek
dZienny, mimoO zwlekania przez władze
centralne z zatwierdzeniem wybranegoO
przez narodowę. większość prezydium.
Narodowcy boOwiem doskonale roOZUmieli, że polityczna walka nie może
Rada Ministrów na wczorajszym PoOsiedzeniu "pp~yjęła proujemnie odbijać się na interesach miajekt ustawy o zmianie granic wojewó dztw: poznańskiego, pomorskiego, warsta. RQzgrywka o prezydenta nie może
szawskiego i łódzkiego. Według proje ktu powiększy się najbardziej wojebyć hamulcem normalnego życia miawództwo pomorskie, które z obecnego województwa poznallskiego otrzyma
sta. Budżet ten był układany PQd ką.
powiaty: bydgoski, BydgoOszcz-Miasto, i nowrocławski, Inowrocław-Miasto, szutem widzenia progTamu narodowego,
biński i wyrzyski, a z obecnego wOje wództwa warszawskiego powiaty: nieale był realny i na czas sporzę.dzony,
szawski, rypiński, lipnowski i włocła wski. WoOjewództwo poznallskie pona cz,8JS, jeśli się weźmie pod uwagę
większone zostanie na płd . wschod2:ie przez przyłączenie pow.:
kaliskiego,
długę. zwłokę w zwołaniu Rady. Gdy
kolskiego, konińskiego i tureckiego. D o obszaru wojew. warszawskiego przytylko Rada zaczęła działać, od razu
przystąpiła do oOpracowania budżetu,
ł~czony będzie po wiat działdowski.
nie pomijając i innych ważnych spraw,
nasuwaję.cych się w zwią.zku z rozwomagistraty pozaciąganych. Gdyby nie
Socjaliści się o toO nie martwią!
je-m Łodzi.
KtQby tam my'lał, co będzie jutro?
ówczesna. rabunkowa gospodarka., dziś
A jak postępują. socjaliści?
Albo ich wogle nie będzie, alboO
Mimo, iż mają. większość przez ni- 1~6dź zupełnie bez pożyczek mogłaby
kogo nie zagTożoną., bo żydowscy radni prowadzić roboty sezonowe. Własnych jeśli marzenia się spełnią., zrobią. tu
zawsze ich po~ą., budżet z zasady Qd- dochodów i dotacyj Funduszu Pracy poOlskie "sowiety" pod protektoratem
sun~H. "Dopóki nie zatwierdzicie byłoby dość! Ale przed laty socjaliko- Kremla i będzie też d<>brze. OCZYWiście
naszego prezydenta, nie uchwalamy wie chcieli się "pokazać": - "Patrzcie, im dobrze. Tak tedy lWI. ostatnich po.ilo my budujemy, ile my mia·s tu daje- siedzeniach nie uchwalili nic realnego,
budżetu! Stosujemy włoski strajk myl" ... I dali ciężar, którego miastQ choć mają. wi~kszość, nie załatwili ani
będziemy się zbierać, będziemy radzić
jednej pilnej sprawy. Za najpilniejsze
nad przemianowaniem ulicy Przejazd obecnie już nie może udźwigną.ć!
Sę. nieodzowne wydatki.
Przede uznali nawymyślać "endekom" i zabiena ulicę Daszyńskiego, będziemy wykupywali rzeźnię, będziemy się kłócili wszystkim zatrudnienie bezrobotnych. gać o nowe podatki I
PoOdatki są rzeczą. konieczn'h ale
1 wymyślali ,,&ndekom", ale budżetu I tu narodowcy uchwalili pożyczkę w
kwocie 4.400.000 zł. Ale socjalistom trzeba wiedzieć, jak goOsPoOdarować tynie uchwalimy!"
Ta. !Strajkowa mentalność jest bar- chciało się jeszcze 4.200.000 zł na wy- mi z podatków uzyskanymi pieniędz
dzo charakterystyczna. Gdyby się oni kup rzeźni, ja.kiejś tam niebagatelnej mi! SocjaliŚCi tego nie wiedzlJ., bo o
sumy na zapomogi (zamiast wykroić hudżecie nie chcę. nawet myś'leć ... Co
kiedyś dQrwali do rzę.dów w Polsce,
toby na.pewno rozpo~zęli od strajkoOwa.- ję. z budżetu). Wog61e, gdyby- nie na- tam budżet! wziąć pożyczkę, ścią.gać
nia.. Strajkowe nieróbstwo już im w rodowcy, socjaliŚCi w cię.gu tych pięciU podatki, a na co wyda się te pienią
krew weszło. Nic nie robić, pyskować posiedzeil byliby obcię.iyli Łódź co naj- dze? No, oni tam m1:\ję. na CQ wydamniej jeszcze dziesięcioma milionami wać, Tyle lat marzyli o dorwaniu się
barłożyć, wspominać, jak to pięknie
zlotych długu l
do miej.skiej kasy! I bez budżetu s0było w 1905 roku, czyli żyć marzeniabie d,ad:ię. rady ...
Stać ich na to. Wiedz'ł, ~ długo
mi, ale nie realnę. pracę.. Oto linia porządzić nie będą., że to piwQ, którego
Jesteśmy przeciwnikami rządów ko.stępowania socjalistów.
Po odłamaniu się chadeków w po- nawarzą., inni będą. musieli pić. Ale misarycznych; skoro jest $amorzę.d, to
pn:edniei Radzie narodowcom stale oni zostawiliby po ~obie pamięć dobro- rde na to, aby gospodaroOwał tak, jak
dziejów, 00 to pieniędzmi zasiewali naprzyklad w Wał'szawie czy Łodzi
groziła przypadkowa mniejszość. Gdy
jeden z radnYCh zachorował na gryp-ę , miasta! Że to samo miasto później ,.dożywotnio"nlemal mianowany urzęd
o razu do. głQSU dochodziła soOcjeta ży będzie nędzarzem, że cały dochód nik. Jednak nar<>dowcom rządzić nie
dowsko-"sanacyjno"-socjalistyczna. Sa- wreszcie będę. zjadały procenty i pro- dano, a teraz socjaliści pokazuję., do
czego są. niezdolni.
ha.
centy od procentów, '.
łatki tej nie łą.czyły żadne względy
ideowe., ale cementowała nienawiść do
"endeków", Gdy przypadkowo znaleźli
się w większości, skwapliwie zaczynali
wszystkie poprzednie uchwały obalać,
byle tylko "endekom" bruździć! A mimo takiego stanu rzeczy, mimo stałych
Ciekawy proces preąde"ta. llatouńc dr Kocur« pr#eel.
prowokacyj, narodowcy żmudnie prab. 'Ur#ędnikowi magistratu o #HieoBlawienle
cowa.li i wreszcie budżet uchwalili!
K
a
t
o
w
i
c e, 20. 2. - Przed 8Q.dem ŚJQ.Sku rprawy G "fa.bryk&wanle aryjA dziś?
Gdyby tylko socjaliści chcietł, mo- grodzkim w Katowicach toczy si~ cie- cl:yków" przez b. urz. Stanu Cywilnego
gliby bez trudu ułożyć budżet na nad- l,awa sprawa o zniesławienie z oskar- Magistra.tu m. Katowic i zamieszczożenia prywatnego prezydenta miasta nego w zwią.zku z tym na łamach "Pochodzę.cy rok tak, jak tylko
zechcą..
Ale oni nie robię. nic! Oni chcę. zaei~ Katowic dr KO'eura. przeciwkO' b. urz~d- lonii" oświadczenia. p. Krawczyka, w
nikowi magistratu FranciszkQwi Kraw- którym ten stwierdził, że b. un. miejgać pożyczki! To się stało ich manią..
Gospodarka miejska nie jest chaosem. czykowi. Spraw~ tę obję.l z unędu ski Śmietana Q tych wszystkich nadużyciach donosił prezydentowi, który
Tu trzeba mieć jakiś plan! Można prokuratO!'.
Proces ten jeS't echem głoOŚnej na konsekwencyj z tego nie wycięgn'łł.
i pożyczać, ale trzeba wiedzieć na jakich warunkach, od kogo i na jaki cel.
Jut _tałD1. &bdel na.jwe&&ln& komedia. eaJ'oDowa p. t. .,ROBl:ll'I' I GLOBUA przede wszystkim trzeba wiedzieć,
(tyt. org.: "Ich ·kerm dich fti-eht, und liebe d/ieh .. .') z genill..1nym aktorem WILczy, kiedy i jak będzie ją. możoa. oddać.
LIM FORSTEM 'i uroe~ wiedeńikl\ MAGDĄ SCHNEIDER w 1'Olaeh głównTCłL
W przeciwnym razie zamia.st gospoHUJDlOl'! lPr.zepyeh! Spiewl Muzylkal
darki będzie dewastacja miasta. I wła
NajooW8Ze pnebojowe !Mlodie! SumpaÓ8kl dowcip!
enie tak zaWSze postępowali socjaliści.
Tylko
W
reprezeDtacyjDym
kinie "RIALTO", Łódź, Przejazd 1
Dziś miasto rocznie płaci ponad trzy
miliony samych procentów oOd pożyN~ny 'Progr~: "DZIECI SZCZI;.śCIA" z Liliank&, Harny, wm Fryczem, Paul
0Itek przez poprzednie 8Ocja.Hllityczne
KemIl i 06kar Slma w głównych rolach jut wkrótce M n8.6zym ~ra,ni..
a 38 390

.,fabryka aryjCZYkóW" na widowni

postanawiają.c ścią.gn~ć
Kwaśny i tow.

akta karne w sprawie

Jasło

(AJS)

bez w'iceburmls1rza

J asł
było się

o, 20. 2. W dniu 18 bm. odw obecności 20 radnych wy·
borcze posiedzenie rady miejskie.i, pod
przewodnictwem radnego
sędziego
Knebla. Na posiedzeniu miano dokonać wyboru wiceburmistrza.
Zgłoszono jednę. tylko kandydaturę, w osobie radnego N owaka, który
nie otrzymał kwalifikoOwanej większo
ści głOSÓW, wymaganej ustawą.
Jasło nadal pozostało bez wiceburmistrza.
Łódzkie

widoki

Pechowrm:
Szczypiorek ma pecha. Tak 6i~ jut jatikI ada, że gdzie ktoś kogoś wykantowat, gdzie ktoś kogoś nabił w butlę t{) okazuje sill. że posz.kooowanym zaws.u
jest ni·e kto inny t)"lko Szczy,p iorek. Szczypiorkowi wre6zcie sprzykrzyło się 00. Zakląt siarczyści~ .i pószedl. Oc:zywiście poszedł się urtn4ć, bo gdzie mial pÓjść?
'- Parnie. luń pan iedn4 z 'Pieprz~m,
zgaga me pie{!ze, a tycie cholerne jest.
Szczypiorek golna,l sobie, zagryzł kaszanka, na ciepło i odrazu błogo mu się
koś

zrobiło.

-

'P anie. zwraca

ai~

do faceta s pra-

wej strony, nie ,prawda, te nim& to jak

wódzia?

- Nie ba icuj pan, kOlejkie pan poota.w
to będe gadał. Z bele zambruderem nie
mam życzenia trajlować względnie konserwacje uskuteczniać.
- Się robi. Panie atarszv dwie śklan
\ki! Siup, panie kochany. Szczypiorek jezdem.
- Motasz pan byt C:Z{)8n~ albo pomidor, wszystko mi jedno.
- Pan szanowny, czym ailE) zajmuje?
:....: A cholercia Gi do teg{)? Gwiazdy li-C'lp., ku·r za twoja nieduża. Będziesz tu mi
urzą.d śledczy odsta \Y·ial? Patrwo Ignac,
ten frajer mi ka.pelusz :zaiwa.nH widisz
to ten .zajl\.czkowy, co mi Mańka odpaliła
jak na wolność wYB'ledem, Toś ty taki?
To wódę niby fonduje6z, & krwawice moją
chcesz Uopać?
~ 1V'a1l Ant'O~ daracha. w Ła.lafe!
-' Ależ panowie, to mój kapelusz!
- Jeszcze ci się będzie stawia!? NaiwniacZlka strugał? Wa.l Ant{)ś!
- Pano·wie ... panowie ...
Szczypiorek bez kapelusza smaruje do
domu. Szczv.p iorkowi jest smutno. Szczypiorkowi jest źle.
. - ·Panie llajmilejezy, panie najzlots!y,
J~czy tebraczka na rogu,
choć grosiczek
dla bidny wdowy ...
- Nie zawracaj mi siara głowy, odc!ep się, mówię. ipókim d (}bry.
- A'Żebyś kuliony łachadojdo IXllamal.
żeb~ kark ekręcil. Na wódę to go stać
iedzi~ od nie.~ jak ~ gorzelni, a dla bidnj
gdowy to nim&.
....... Odcze.p się sta.ra .bo ..•
. ~ Lu dz.ie ! Ratujta! Na. !ka1-ike starą
Slę nuca! To on przyczyna
mego nieszczęścia! To on moje dziecko, mc>ja, Rundzie, u.niesz«'ę'ŚliwHl Trzymać go, trzymać!!!

'-- Alet, pl'06zę paflst"'"a ja naprawd~._
:;;.., W k<>mi.a.riacie blldzie6z się pan tłu
mattył. Co on wam ~r{)bil babciu?
- Co uolYil! Rundzie. moje dzieck~
zbałama,cił! P,rzychodzil ścierwa, P<l rę
cach mnie ślini;ł, ożeni s i'ę, -powiada ~
Kun<lzią, i ognisko domcwe powiada kał
muk uakutecznL A jak % dziewuchą zrobiło się źle wzgllldem tego, to lagas iportkl
w garść i poszedł gdzie ,p ieprz rośnie. I
tyle8my go widzieli. Na dzieciaka lamentów nima kto placić hu ... hu ... hu ..•
Bidne my 8wty... A 0'lI. wóda się zaliwa." Gdz:Le BPrawiedliiwośćpow-idzta ludzie! Cale 8l:częśeie łe nrie eoś tknęło
łeby m1ł silę lepi l'iUY1Patrzyć Zaplad {}~
t«"1III _ lftlIłystko, 1:aplaci.
No i esy Szczy,piorek nie ma pecha?
Powled~cle sami_
Najwaźniejsze z tego
w6ZystJn~ ie6t ,to, te jest to historia naj~.
&I
;:~t
RADE.
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SzeŚCiogodzinny dzień pracy
HIstOr1;a wałk'i o sk'ró'oon'ie czasu pracy - Fakty m'ó'wią o obłudzie lw;ązków klaso.
wy,ch l socjaJli'stycznych

I ten
jest tylko proj.ektem ustawy ramo_
wej,
przeciw niemu, u-

Walka o 6-godzinny dzień pracy,
proklamowana w swoim c?:a.sie przez
związki klasowe i socjalistyczne, prZY-I
bierała w czasie swego trw.ania coraz
to nowe oblicze, zależnie od "koniuktury". Poprostu ~nicjatorży tej walki
~ie. 'potrafili utr~ym~ć ~0!1sekwentn~j
lln~l P?S~ępo:vallla

l

llleJ'edn~krotllle

zmlemah zajmowane stanowisko, ze
szkodą dla interesów robotniczych. Nie
zajmując w tej chwili wobec samej
sprawy żadnego stanowiska, przedstaw,im:( 'Y silnym.skróc.ie pou~zający dla
gOrlukow przebieg tej walkI.
Mimo, iż w~lk~ rozpoczy~ano pod
hasłem popraWlellla warunkow pracy
i płacy i stworzenia sytuacji umożliwiającej zatrudnienie bezrobotnych
przy zachowaniu sumy dotychczasowej

Poszukujemy samodzielnego

SlNYCIARIA

na precyzyjns roboty przy produkcji
masowej wyrobów żelaznych. Oferty
% odpisem świadectw
nadsyłać
pod
.,Poznania..k" Biuro Ogłoszeń Pietraszek. Warszawa, Marsz.ałkowska 115.
n 3181:23

pracy dla zatrudnionych robotników,
z góry przywódcy socjalistyczni i klasowi przewidywali, że walka t.a przyniesie robotnikom straty. Sukces, wąt
pliwy zresztą" można było w ni,ej odnieść tylko w wypadku stuprocentowego zwycięstwa, a historia walk o pracę
zwycięstw takich - niestety - nie zna.
Jakikolwiek kompromis, czy stworzenie arbitrażu, musiały narazić interesy górników i robotników na porażkę
i duże straty. O tym inicjatorzy walki
wiedzieli, a mimo to walkę podjęto. Jak
ona wyglądała?

zaprotestował

poważniają.c

komisjQ zwią.zkową do
proklamowania strajku protestacyjnego na wypadek nie uwzględnienia żą
dań kongresu.
Tak więc buńczuczne grożenie strajkiem aż do zwycięstwa (październik
1936) uległo zmianie na groźbę strajku
prote's tacyjnego. Szczegół ten jest bardzo wymowny, zwłaszcza że każdy. kto
orientuje się w sytuacji poJ,skieO'o .gór.
nictwa, wie, i ·e gdy mija okres zimowy,
żaden strajk w górnictwie węglowym,
nawet strajk protestacyjny, nie ma
najmniej szych szans powodzenia.
_
A SOCJALIsCI?
Na uwagę zasługuje jesucze stanowisko socjalistów; zajęte na konferencji delegatów CZG. Stanowisko to
sprecyzowane zostało w numeTle 12
"Gazety Robotniczej" z 14 stycznia br.
Mówi się tam .iuż nie o strajku aź do
zwycięstwa, ani o strajku
protestacyjnym, ale o... powołaniu bezstronnej komisji, dla zbadania całokształtu

gospodarki węglowej i bezstronnego
stwierdzenia, czy przemysł węglowy
ptlłcuje bez zysku, a nawet ~e str.atami, jak to stale twierdzą właściciele
kopalń. W wypadku ost.atnim socjaliści p·ostanowili "znaleźć inne środki i
sposoby dla umożliwienia skrócenia
czasu pracy" itd.
Wszystkie te prz.edstawione wyżej
fakty z historii dotychczasowej walki o
6-godzinny dziell pracy daję. się sprowadzić do jednego wyniku: przy pierwszych napotkanych w realizowaniu pomysłu przeEzkodach. przywódcy związ
ków socjalistycznych i klasowych wycofali się. a na placu boju zostali opuszczeni, Wykiwani robotnicy. Na odczepne powiedziano im : "Chcecie strajku. róbcie go sami . My odpowiedzialności za jego wynik nie bierzemy".
Czyż potrz,eba jaskra,vszych dokum(lntów obłudy klasowców i socjalistów?! Czy to jest postępowanie godne
"obrollCów robotnika", jakimi okrzycz·e li się "towarzysze"? 1 Niech górnik
polski sam odpowie.

Zw. Zaw. Muzykó'W Chrześcijan "Praca Polska" w lodz1
w

dniu 9 bm. na wa,lnym d ,o roczltym zebraniu Związku
Zawudowego Muzyków Chrześcijan "Prac.a Polska" w Łodzi,
wybrany zosłał nc'w'y zarząd, w skład którego weszli pp.:
Ci·esiO'łkie'wioz Kazim·ierz prezes, prof. Brandt Włodzi
mierz - I wiceprezes, Olszewski Tadeusz - II wiceprezes,
Twierłinuw Mieczysław - sekretarz, U la,t owsk i Rom'u ald skarbnik, Morawski Aleksander - go·s podarz.
_ Warto dodać, że Z·wiązek przez pół rnku swego istnienia
wykaa:al d'użo inicjałr«y i pracy nad podnieSieniem rozwoj u
i szerzenia ludłury muzyki polskiejQ - N,o wemu zarządowi
"Szczęść Bo,że".

Po,niżej zamieszczamy fotografie członków nowego za-

STRAJK... ALE PROTESTACYJNY
Kongres górniczy rad załogowych
~dając sobie sprawę z tego, iż projekt

Zebran'i-a publlcme
ŁÓDŻ

ZW. ZA W. PRAC. PRZEMYSLU SKÓRZANEGO "PRACA POLSKA" Oddział w
Lodzi, urządza dn. 21 lutego rb. o godz. 10
rano w lokalu Str. Narodowego ul. Brzezińska 3, zebranie szewców holew,k arzy l
pokrewnych zawodów.
Sprawy ważne
Obecność członków konieczna. Sympatycy
n,tile widziani.
KRAKÓW
Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Drzewnego "Praca Polska" urządza
w lokalu własnym Rynek Główny 6 m. 17
zebranie slolaay, na które zaprasza się
wszystkich, także
nlezGrganizowanych.
Zebranie odbędzie się w niedzielę, 21 bm..

o god%. lS.
RADZIONKÓW - ROJCE
W niedzielę, 21 bm. o gG-dz. 15 w saB
Gruszki w RaC.zionl(owie odbędzIe się wiei.
kie zebranie 1)l1bUczne ZZ. ..Pracy Pol·
skiej". Bliższe szczegóły na afiszach.

"STRAJK DO ZWYCI~STW A"
Kongres górniczy rad załogowych,
odbyty w październiku ub. r., posŁano
wił,
że
wprowadzenie 6-godzinnego
dnia pracy ma nastąpić na drodze porozumienia między przedstawicielami
przemysłu i robotników. W wypadku,
gdyby rokowania te nie zostaJy przed
1 listopada ub. r. dnprowadzo.n e do pożądanego skutku, mia:no proklamować
od dnia 15 listop.ada ub. r. rozpoczęcie
8trajku aż do zwycięstwa.
Wiemy z przebiegu sprawy, że do
strajku tego nie doszło.
PROJEKT USTAWY
DlI.lsze wypadki potoczyły się w ten
sposób, że wniesiono ostatnio projekt
ustawy o skróceniu czasu pracy w górnictwie. Projekt ten w a.rt. 1 i 2 mówi:
Art. 1. W wypadkach spowodowanych koniecznościami pa.ństwowymi
lub gospodarczymi, Rada Ministrów
może w drodze rozporządzeń, wyda wanych na wniosek ministra opieki społecznej zgłoszony po zasiągnięciu opinii Izb Przemysłowo _ Handlowych,
oraz orga:nizacyj zawodowych pracowników i pracodawców, nakazać skrócenie czasu pracy w górnictwi·e węglo
wym w dniu lub w tygodniu w stosunku do norm ustalonych w przepisach
(> czasie pracy.
Art. 2. Rozporządzenia wymienione w artykule 1. będą wydawane na
określony przeciąg czasu,
nie dłużej
jednak niż na jed'en rok i mogą dotyczyć wszystkich lub niektórych kategoryj pracowników zatrudnionych w
górnictwie w~glowym oraz rozcią.ga się
na obszar cal-ego pal'lstwa lub na obszary poszczególnych okręgów administracyjnych.

Ulatowski Romuald - skarbnik.

PIEKARY ŚLĄSKIE
W niedzielę. 21 bm. o godz. 18 odbędzie
ślę w Piekarach śląskich w sali 1). SzVmlka wielkie zGbranie pubłUczne ZZ. "Pra.
cy Polskiej". Bliższe stczeg~ły na afiszach.
PIOTRKÓW
W niedzielę, 21 b. m. w lokaul ZJedn.
Zawod ..,Praca Polska" odbędzie się zebra.
nie. na którym obecność członków obowłą
nowa. Zarząd Zjedn. Zawod. "Praca Pol.
ska" w Piotrkowie Tryb. ul. StrączyńskJe.
{jo L
SKIERNIEWICE

CiMlołkiewicz

Ka.zimierz

Zarząd Związku Zaw. Przem.. Szklanego "Praca Polska" - zawiadamia człon
k6w, że w twłązku z Wymówieniem przez
zarząd hutv Umowy ZblGrowej, odbbędZie
się w dniu 21 bm. (niedziela) o godz. 11 w
lokalu przv nI. Rawskie1 37 - zebrBide
og6lne członk.Jw' oddziału szkła,rzy .,Praca Polska". - Ze wzgl~du na wam OŚĆ 0brad, wzyWa się wszystkich cżłonków, o
bezwzględne i punktualne przybycie.

preZe8.

ZYi:Ce organj'zacy jne
PAWŁÓW

W niedz1·elę, l ·i bm. o godz. 14 po pol.
odbylo eię w Pawłow,je w lo'kalu p. Lesz/!.
zebranie ezłonkowskile ZZ. Pracy Polskiej.
Po zagajeniu i załatwieniu spraw organizacyj.nych, udz'ielo·no głotSu deieg'atowi okręgowym p. Ftanielowi, który obszemie
wylozYl sytUację etartu robotniczego w
Polsce. Po krótkiej d~rBku.sji. zakończył
przewodniczl\cy zebranie has1em "Szczęść
Boże".

Olszewtil,;i Tadeusz -

II wiceprezeó.

T ... ieninow i'rl18czj'alaw -

e~kl'etarz.

PIEKARY RUDNE
Dnia 14 bm. o godz. 17 odbyło się zebranie ZZ. "Pracy Poli3lk1e.r oddzialu Górni'k ów w Piekarach Rudnych. Po zagajeniu 'Przez ,p. Miozgę Antoniego, przystąpio
no do referatu, .po którym obszeTnie dyBkutowano. Po załatwieniu spraw organizacyjnych. za1{oncz<JnQ ;ebtanie has'le-m
"Szczęść Boże".

ORĘDO\9KIK, nie:dzieJa, ilnia. 21 lutego 1037
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Statystyka wykazuje, że kobiety prowadz~ życie higieniczniejsze od meżczyzn
I

I\:obie!y zawBze były uważane za. i.stoty
Lubi Jeść dużo ciężkich tłustyCh powadzić tycie dzikie w pURzezach, ugania- na powietrzu. podczas gdy jef!o i.ona cały
od mężczyzn. Przekonanie to tak
traw i popijać mocnymi napojami.
jąc za zwiel:Zyna, i ch\Yy~ając ~do,byc~ /?o' (lzicII krząta się po domu i często wycho,
l"
t'
l
!ymi rękamI lflk to robIlI lud'zle JaBkmlO- dzi na powietrze. Przy tym W,.,zystkim taSH~ ut~r o: ;,e l, ~ne s~rne . w " o UWl?r~y , y, Nie chce zrozumieć, że potrzeba poźywie- wi. Może oszurkać samego si('bie, ale
ki mf\ż uznaje za konieczne jeść trzy ra.z~
J edna,l,o\\ o~ W) l:azy ::;t~t} st) c~ne, k~on:n nia jest oparta nie na tym, co on lubi, ale,
d
tyle, ile jada żona, dla t('go że lest przeclez
czl,o~\'lek ":Ierz}'l: mU~I, . ~t~' ler~zalą" z~ na tym ezym jest.
nigdy nie oszuka przyro y.
mężczyzną wiell,iro i silnym, a ona, to tylPlllrz?, na~m!lle.l
_pod.
"zględamI
Czlowiek, chc(l"y
lw S l fl b a lw b'le t a .'
',
I b nICl,
d kton,
b mi
t
.,c ,J' eść na sposób cz10- Matka przyroda widzi go, jak siedzi ca1yl
ęZCZ) zm so, " a SI o
CI le ,
wieka jaskiniowcgo powinien raczej pro- mi dniami przy biurku, a nie uźywa ruc lU
Przyroda nie zna żartów, Zno~i naduźy'"'
Gdyby r;pi>,ać wszystkich w d o w c ó w '
cia tyiko clo pewnego stopnia i pozwala
. 'wszystkie "dow)', okazałoby 'się, że
czlowieko\\'i ni~zczyć się, ale tylko
na każdego wdowca wypadnie prawie
mę ę
do czasu przekroczenia pięćdziesiątki,
~wie wdowy,
ten wie, że często pozbawiają nas snu zmęczo- magania jak nel'wicE: serca, hóle I zawroty
a wtedy mści się bezlitośnie, I znów przy..
i w"czerpane nerwy. Ziola mal!istra
"'01-\ glowy. uczucIe niepokoju 'ora.z
s<pro. wadz3lą
d"
t'
,
ez" li że umicra blisko dwa razy więceJ" ne
1
skiego ze znak. ochr, "Pasiverosa",
zawiera, krzepiący, natumlny sen, nIl'
powor UląC prz~. bywa ,J'edna wdowa, a ZleCI zos alą SlO.
mężczyzn żonatych, niż zamężnych kobiet, jące Pass ifl ore (Kwiat Męki Pallskiej) roś1i- 1iwyczajenia. Wytwórnia: Magister "'olskI, rotami.
Doktór C, Houston Goudiss, ameryka11ne o wl asnogciach uspakajających kojll wzlJu- "'arszawa, Zlota H,
Doktó)' Goudi~c3 ja~no i wymownie tłuska powaga naukowa w dziedzinie diete- r?-one i zmęczone nerwy, lagodzlI ich niedon 3658;;
macz)', dlaczego więcej jest wdów nii
tyki. podaje przyczyny, dla których Więk_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~WdOWCÓW na świecie.
sza jest śmiertelność mężczyzn niż lI.obieLIII
Oto co pisze Goudiss:
"Dzieje się to nie dlatego, te mężczyźni
Polskie Radio, Szkoły Mułatwiej ulegają chorobom niż kobiety" ale
zyczne, SI atki Morskie
dlatego, że
i Znawcy 10 Klienci Fabryki
Fortepianów i Pianin
nie uznają ostrożności w rzeczach
"ARNOLD FJBIGER"
zdrowia.
Zwykle nie chcą przyznać, że są zmęczeni.
l\"iech~tnie jedzą pokal'my, potrzebne koPoznań, ul. Pierackiego 11
niecznie do utrzymania zdrowia. Często
Niskie ceny
Dogodne splaty
przepracowujo, się i nie do·syć odpoczywa.ią, nic używają dOBYĆ ruchu, aż wreszcie
N~ ,74~5-ti
przemęczone i wyczerpane cialo załamu
je się. "
\Vyrazem przekonania, że kobieta jest
!płcia slabszn" są słowa apostola Piotra:
Nacieranie skóry kremem za,,'iel'ają
,.szanuj źonę, jako ona je::it naczyniem
cym hormony j witaminy daje dalrko
slab;;;z)'m".
lrpsze rrzu1tat~r _ niż spożywanie preparaTymczasem to
tów witaminowych. Przy nacieraniu na"naczynie słabsze" silnie trzyma ' się
stępuje s7.yb>,za absorbcja witamin i herżycia.
monów przrz komórki. \V porównaniu z
ilo ~ cią spoży\\' anych prcparatów witami'Vię c ej umiera niemowląt i dzieci pIci mę
nowych, wystarczy przy nacieraniu ich
skiej, niż żell.skicj. Jak WSZYi,CY wiemy,
1- 5% dla osiągnięcia dOflatnich wyni!Zwyczaje chlopc6w i dziewcząt w czasie
ków. Na fakt len zwrócił ostatnio uwaniemowlęctwa są jednal,owe, a jeclnal{ wegę przemysł kosmetyczny, który zamierza
dług statystyl,j
pl'zeprowauzollej w Staprodukować
kremy i inne artykuły konach Zjednoczonych, na każde 100 niesmetyczne z doc!atkirm odpowiednich wimowląt plci żeliskiej, Lmicra 129 chlopców.
tamin i hormonów, sprzyjających m. in.
"J est rzeczą pows..:echnie ,,' iadomą, że
rozwojowi cebulek wlosowych, leczących
:mężczyźni nie db,ljl'l o zdrowie tak, jal{
rany, odmładzających skórę i t. p, Nauka
dbają kobiety, powiacla doktór Goudiss",
o witAminach otworzyla przed przemyDopuszczają się nadużyć iizczególnie pod
REFORMA ROLNA:
o POLOWANIU:
s1em kosmetycznym nowe dalekie perwzględem cliety. \" sl,utek tego, żony, pohto tam jal'O jako
Siedzi sobie zajqc
spektywy.
mimo, że ,nazywamy je sln.b,;;zymi, zwykle
Elugicm '" polu orze,
Pod miedzą żyją dlużej niż mężowie. Eażda żona wie
Ka \"alecze k ziemi
A myśli\Yi o nim
z własnego do~wiadczenia, jal( tl'udno byKupić sobie może.
Nic wiedzą.
w ,a nakIonić męża, żeby dbał o swe zdroXie ma jak na. wJasnej
Kie da się wywabić
Jak st w iel'c1z011 o na 'Podstawie RZCZCwie. Zamiast brać para~ol na deszcze i noHozlożyć się grzędzie
}\a hasla gólowych ])acl:1l1, podkowy kute z żelaza
"ić kalosze, woli zaziębiać się, dostawać
I starać sit: wierzyć,
Bo by go upiekli
są zbyt ciężkie i łatwo męczą konie, wply{kataru j narażać się na zapalenie płuc.
Że "jakoś to. będzie".
Dez masla..
wając t~' m samym na zmnirjszenie sily
Mężczyzna uważa, że dbałość itroskli·
pGcin,gowej zwic1'7.ęcia. \\' oJ)('c trg'o powość o zdrowie, są znakami słabości.
wstaln myśl u7.~'wal1ia do wyrobu podków oclpo\l'icdnirgo stopu aluminium. SflFałszywa pycha nie pozwala mu zostać w
mo aluminium jcst metalem zbyt miekdomu, g.uy cię. z~zi,t:bi, i polożyć sięJ..o lóż
kim. w polączcn'iu jrclnak z illllYrni mriAka, Lubi U\"azac iHę za CzlowlCka z zclaza,
lami, daje stop lekki i równic lI' waly jak
wobc~ jakirgo natura jEst bez,3 i'na. Nadżelazo,
Kowe pOflkowy mniej nlęezą koużywa swe ciało, wyzywa na ostJ'zeienia,
nia, i t~'m SAmym zwiększają w.\'dajność
jakie natura mu zsyla, aż ostatecznie
jego pracy. Szerszemu ieh zastoso,,"aniu
sprzykrzy sie naturze lekceważenie i nadprzeszkadza narazie cena,
trzykrotnie
używanie ciala, i wówczas następuje szybwyższa od normalncj podkowy telazllrj.
ka i tragiczna kara.
Kobiety nie mają tej nierozsądnej dumy. ReputaCja ich, jako istot słabszych,
pomaga im do utrzymania życia na długie
jeszcze lata po śmierci męża.
Z
Kobieta nie wstydzi się dbałości
o zdrowie,
\

słabsze

K

to zna

k

b

' •
ezsennOSCl
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Centralny Magazyn Pianin

Witaminowe kremy

r

_

.1eszcze fI i S

nie wzdraga się postępować według wskazań natury, \\'yjaiinionych przez wiedzę lekarską, Kiedy
nie czuje się dobrze, bez
wahania przyznaje się do tego. A ponie:waż leczy się z drobnostek, zapobiega w
.t en sposób wielu poważnym chorobom.
przeciWieństwie do kobiety,
męż
cbce się uważać za czlowiClka
jaskiniowego. Chce jeść to, co mu .smakuje. Uważa, że mit:so jest naj odpowiedniejszym pożywieniem dla niego.

W

~zyzna

zażąda
egt:emplana
oknowego dwutygodnika

ni.ech Pani

JASNOWIDZ OSSOWIECKI:
Tyle przepowiadał
Nam już o przyszJości,
Że chciaJbym popytać
J ja z ciekawości:
Kiedy mianowicie
Dziell taki nadejdzie,
Że wreszcie osta tni
S1'ul z Polski wyjedzie.

nOKS:
Pono po ostatnie]
I'rzegraurj w Dortmundzie,
\> nie jednej naszej
Zle gadali rundzie.
.Tak bylo - tak bylo -'
Fakt to wszak niezbity Że nie rckord tylko
Sport zostal pobity.

bezpłatnego

K~BlfIA WI[lK~~~l~KA
"0-

1.~ 11691' 0

ilustrowanego pisma
jwięconego zagadnieniom
interesującym kobiety. -

Egzemplarze okazowe

wysyła

ADMINISTRACJA: POZNAŃ
Stroma 27, m. 5, telefon 65·55

Z powrotem dn morza

ROZMOWA Z

GRYPĄ:

grypy,
Tal~ sobie przygodnie ,;...;
Dlaczego w tym roku
Ma przebieg lagodny.
]1ozumiem rzpcz przecie ----'
Odrzekla. mi dllmnie:
Wszak w ioasach już nawet
Brak drzewa na trumny.
Pytałem się

!

~ięlma, pelna słodyczy i wdzięku gwiazda

iilmo\ya J can Rogers.

\\' i e r s z: Stanso.

BĘDZIE LEPIEJ:
Ciągle słyszę

wl(olo,

(Co mnio ma
Że już "będzie

,i

Że już "będzie

pokrzepiĆ)

lepiej"
lepiej".

,T('(]no mnie

jcdnaikże
~p0<5trzcżeni c 7.ra ża

Że się

to od la t już
Co roku powtarza.
J l u s t r.: Wit.

Gawęcki.

\V pewnej miejscowości \Y Anglji odhyla ,:ię tymi dniami ciekawa licytacja. ZlikWIdowano duże akwarium ryb oraz illnych żyjątek morskich. Zglosiló się bardm
wielu chQtnych nahy\y c6w, lecz tylko na
pojedyncze sztuki. Gdy zdecyclowano j\IŻ
rozpocząć sprzedaż, w6\\'czas zgłosił ;::ię jeden ze znanych przyjaciól zwierząt oświadczając, że jest skłonny zakupić ~ale
akwarium pod jed)'nym warunkiem, że
~szystkie ryby i inni mies'zkallcy ukwn,num zostaną natychmiast wpuszczone do
~ol'Za. P?nie.:\'uż ofiarowal dużo, sumę piemędz)', lIk \'dd a torzy
akwarium chetnie
zgod~i1i się na jE'go propo7.ycje, Setki ~1ie
szkaJlców morza, l<t6l'zy od dwóch jat znajdowali się w nie\Yoli, z po" rotem odzyskalo wolność, oddane falom mOl'skim
dz~ęki, jak powszechnie potem m6wiono:
dZlwactwu owegQ Anglika..,

Migawki łócłdc:ie

ostolec

dla socjalistycznego
bonzy
Ł

ód ż, dnia 20 lutego.

Wieść o niezatwierdzeniu Norberta

Barlickiego na stanowisko prezydenta

Łodzi wywolała w pierws:'.ej ch':vili w

szeregach "folksfrontu" konsternację,
gdyż Ży dzi, którzy są właściwymi kierownikami i inicjatorami wszelkich
poczynań
bloku lewicy, bYli przeświadczeni , że zamaskowani ich przyjaciele zdołaj ą kandydaturę "przeforsować" i oddać samorząu łódzki we
wkładanie żydo-komuny, jak to ma
miejsce w Piotrkowie. "Niepowodzenie" to miało ten skutek, że ujawniło
właściwe "rasowe" oblicze kierowników socjal komuny.
Z miejsca, t~rpowo po żydowsku,
rozpoczr.to narady i zwołano zebrania
dzielnicowe, by rzucać groźby, podburzać i przez system nastraszenia wymusić ustępstwa ...
Odrzucenie kandydatury było jednak dla żydowskich kierowników niczym, w porównaniu z tym, co ujawniły zgromadzenia ogólne. Okazało się
że robotnik łódzki, który każdej chwili
gotów jest do porzucenia strajku, okupacji i głodówki nawet, gdy chodzi o
wywalczenie stawek płac, nie bardzo
się kwapi do utraty dniówki oraz narażenia się na guzy w czasie demonstracyj, by wywalczyć miejsce dla t(}wa.rzysza Barlickiego.
Opinia publiczna
społeczeństwa,
!lawet nieprzychylnie usposobionego
dla "fołks frontu", dotychczas n ie zajmowała się sprawą orgii propagandowej, jak~ rozp~tała żYdo-komuna wyaając dziesiątki tygodników i dzien~i
k6w, które kolportowane są po deficytowych cenach, albo wprost darmo
rozdawane, gdy brak nabywców.
I oto, gdy agitatorzy żydowscy
,.folksfrontu" i ich płatni pomocnicy
wyszli na trybuny nawołując do jak
naj energicznych wystąpień, do strajku i demonstracyj, spotkali się z zarzutami, że działają. wbrew uchwalom
władz centralnych (PPS), wystepuj~

p~eciw Ojczyźnie i prowadz~ agitację
za. pieniądze bolszewickie, które dawniej komuna wydawała na nielegalną

ur~:

:fi.
-

..... SZCZEGÓŁY W 'NASTEPNYM NUMERZE' 'NIEDZIELNYM

List prezesa "Pra[J Polskiej'" wŁodzi-

Radny naJ"odowy Sftfle prostuje lIocjaliBtycnae k'atnll~a
Ł ó d ź, 20. 2.
Prezes "Pracy Pol- kłamcę i oszczercę, za co biorę pełn~,
skiej" i radny narodowy m. Łodzi p. prawną. odpowiedzialność.
Henryk Szulc prosi nas o opublikowaNie zależnie od powyższego, muszę
nie następującego pisma:
również stwierdzić publicznie, że nie
"Radny miejski i przedstawiciel kto inny, tylko ten sam oszczerca socjał. zw. zawod. Goliński, na ostat- radny Goliński, na jednej' z konferennim posiedzeniu Rady Miejskiej w Lo- cyj w inspektoracie pracy w Łodzi dodzi podniósł zarzut pod adresem niżej magał się wprowadzenia w życie przepodpisanego, jako prezesa "Pracy Pol- pisu, na podstawie którego bylob)'
skiej" i radnego miasta klubu rad- można karać tych robotników, którzy
nych Obozu Narodowego, jakoby do- z takiej czy innej przyczyny łamią
magał się wprowadzenia w życie 12- umowę zbiorową.
godzinnego dnia pracy i pozbawienia
Przeciwko zakusom na. interesy T(}robotników ustawowych urlopów, co botnicze ze strony przedstawiciela
jest oczywiście nieprawdą. Ponieważ socjalistycznych
związków zawodooszczerstwo to, radny Goliński _ w wyc11 zaprotestowali wówczas jedynie
wiadomym jemu celu - USiłuje w dal- reprezentanc.i związków zawodow)'ch
szym cięgu kolportować na terenie 01'- "Praca Polska" w Łodzi.
ganizac~'.i robotniczych, zmuszony jeZ poważaniem
stem napiętnować go publiczni~ jako
( ) Henryk Szulc

Urzędniczlca

Nojlepszlł

oddechowych.

należy

niedOOl~at\

wtedy

atosO'l'ł'sć

Cóż, że

Klim przed ob iadem wQ.cha swe kotlety ?
smakosz!
Któżby struć chciał "dzielnego wśród dzielnych"?
Jeśli Stalin codziennie zmienia gabinety,
to lęka się prze ci ą.gów, nie maszyn piekielnych!

dr6i'

Klim -

"PULltIODAL"
Syrop Mar. B. Dalskie.o
w &kllJZsny

równ i eż

p r zy grypie.

Mtmie, prze-

z iębi en i u . Wyrób i I'pr.1.:edaż

APTEKA POD ZLOTYI\I LWEM w POljBanln
St~. R7nek 15, na pnl'cl w gl ó wn~o odwa.chu.
p 24 iiD·J,113
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To jedno przyznar. muszę: czerwieńszy wciąż Stalin,
lecz nic od krwi r~r;l ..~J...e... P4-~· ~aliJll
l\liw - " · or o~zyl o w.
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s,wzedaje 'i!ydowskie powidla

Ni mnieJ ni wIęceJ, tylko okazu·je
L'6 d Ź, 20. 2. W poprzednich nu- towa.rów
za pozwoleniem władz
ze źródeł najbardziej miaroda.j- merach ,.OrQdownika" in!ormowali-I zwierzchnich urzędu. Obecnie lllusimy
nyeh, że !!ocjaJiE'tyczne, rzekomo wyda- śmy o niesłychanych praktykaCh ży- dorzucić jeszcze jeden arcyciekawy
WlUle przez "polskę." partie socjalisty- dowskich na terenie głównego urzQdu ''''ypadek, świadczący o tym, że Żydzi
cznI). wydawnictwa. s~ tworem boisz&- pocztowego w Łodzi, gdzie Żydzi stwo- w swoich poczynianiach ne mają zawfckim.
rzyli sobie bazę wypadową sprzedaży. miaro rezygnować z takiego dochodo:=!.. _
Rzecz prosta, że pouczono również E__
agitatorów, iż w razie manifestacyj robotniey pójdą. na czele i pierwRi "po- Stanisław Kosłaneck1
winni" ponieść k()nRekwencję. WRzystkle protest~r stłumione zostały przez
pła.tne bojówki i rezolucje naogół zostały przyjęte, a. wY6~pienia uliezne
Procesy. Znów (!) procesy.
No, tak, w Zet·eS-eS-eRze.
postanowione, tylko termin pozosta- Czy oszalały biesy?
loty ku stratosferze ...
wiono do uznania władz partyjnych, Kamieniew, Rykow, Radek ,
Czerwony terror, Jak autogiro,
czyli strajk i demonstracja maję. być
(l"a~ katastrofę miał pilot 1(iro,,)
proklamowane znienacka w porze naj- Bucharill, kombryg Putny,
startuje z dachu Lubianki !
odpowiedniejszej dla partii i majl). n- Zinowiew, Siadow, Smutny ...
Przypadek czy wypadek?
skoczyć władze.
Nie wie~cie, towarzyszu,
1ak z powyższego wynika, !!oejaliNo,
tak,
po
wódce
czkawka.
burżuje łżą, jak psy!
~cJ, którzy wiecznie wy.tykają. służal
po konstytucji - zamach.
U nas co maj
czo§ć przeciwnikom politycznym na
Podsądni... ławka - zabawka.
jest raj,
rzecr. dawnych zaborców, obecnie wyaż mdli...
kazali swoję. "uczciwość"; z jednej Tortury ... komedio - dramat.
z nadmiaru szezęścia.
strony oficjalnie głoszą hasła podniesienia Obrony Panstwa, z drugiej' dzia- Widocznie ktoś tu nakłamał Jakiś "trockista" pewnie.
Gida go nie spostrzegł,
łają za pieniądze tych właśnie wrogów
Nie
wierzcie, towarzyszu!
lecz Gide, ~o gap.
i zapowiadają. demonstracje li tylko z
U nas eodziennie
tego po·wodu, że jeden z ~·ażnieJszyeh W Zet-eS-eS-eR jest rzewnie!
No,
tak,
w
Zet-eS-eS-eRze
tysiące bab
bonz6w nie dostał się na stolec prezyStalin porasta w pierze,
spadochronami się bawi
dialny.
Przyznae trzeba' że socjal-żyd(}-ko świata czerwony kur!
muna chętnie szafuje krwią. rohotniU nas ina.czej:
czą, jak to np. miało miejsce w 1933
nie zdycha nikt u plota.
roku w Łodzi i Pabianicach, później w
Rekordy bij",. Druga Piatiletka..
Krakowie i gdzie indziej. Tylko sami
Rozkwit. W trt\nSl'Of'e ie ror;kwiłA. .. All.botaż.
agitatorzy żydzi, ci faktyczni sprawcy
w Sprawiedliwości kwi tnę.... egzekucje.
umie-ją się w porę skryć
w miejsca
Wy -- zgniły Zachód! Uczcie się, hołota,
bezpieczne, a ciQgi odbiera ogłupiony
co to za. szczęście zrobić rewolucjęl
przez nich robotnik
U was szaleje t&rror, prowokacja!
U nas jest rzewna., cicha demokracja!

~

t:.

wego dla. nich terenu, jakim jest poczta łódzka. Mianowicie żydowska fa,..;
bryka wyrobów cukierniczych 1'. f.
".Arkadia" przy ul. Ogrodowej 13, któreoj właścicielem jest Żyd F. Rozensztajn, za pośrednictwem urzędniczki
urzędu telefoniczno-telegraficznego p.
Pigułowskiej wprowadziła na "rynek"
pocztowy nowy artykuł po "rewelaeyjnych" cenach, niebywałej wartości.·
Mianowicie p. Pigułowska jako przoostawicielka żydowskiej fabryki sprzedaje koleżankom i kolegom w godzinach słUżby puszki powideł wyrobu p.
Rozensztajna o wadze 6 i 9 kg po niskich cenach, w dwuzłotowych ratach
miesiQcznych.
Nie wiemy czym się kieruje w tym
wypadku p. Pigułowska, jednakże faktem jest, iż rzeczy te dziefję. się pod
okiem wlaclz zwierzchnich i to w g0dzinach urzędowania.

Nowy kwiatek wurzędzie pocztowym

bibułę.

I
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Pow: ódź W Łodzi
L 6 d Ź, 19. 2. - Od szeregu lat niektóre dzielnice Łodzi w okl'esię roztopów wiosennych czy jeSiennYCh przedstawiają jedno wielkie jezioro uni&możliwiające mieszkańcom tych dzielnic, przeważnie biedakom, prowadz&nie normalnego trybu życia. Do najbardziej zalewanych ulic należy ul. Inflancka oraz sąsiednie. Brak wszelkich
ochron przed zalewem sprawia, iż bi&dacy, zamieszkali suteryny i partery,
muszą ewakuować .swoje I1Qdzne mies~kania, UCiekają c przed wdzierając~
SJę wodą. na Wyż s ze pi~tra.
Ostatnia inspekcja przedsięwzięta
w celu stwierdzenia wielkości grożą.
cEgO niebezpieczeństwa orzekła że sta,n
n~o ~est jeszcze tak groźny, jak się 0golme spodziewano, jednak trzeba
przyjść z pomocą najwięcej dotknię
tym miellzkal'lcom zalanych okolic.
Należy nadmienić, że brak wszelkich
spadów, }V celu Odciągn i ęCia wody gromadzącoj się w nieprawdopodobnych
ilościach, powoduje, że robotnicy śpie
szący do pracy w gOdzinach rannych,
brnąć muszę. przez duże przestrzenie
zalane wodą, nim wydostaną się na
tereny położone wyżej, a. tym samym
zabezpieczone przed powodzią.
C~s naprawdę jest wielki, aby odpowiednie sfery zainteresowały się
tym niespotykanym nigdzie zjawiskiem i uwolnily swoich obywateli od
grozy zatonięcia we WłaSllym mies~kaniu.
4
J

mtóIi'a '10 --

SPRAWY KOBIECE

Apł;, kacje

na sukniach

Jakże nie wyczerpane są pomysły
dyktatorów mOdy! Oto zupełnie nowy
motyw dekoracyjny popołudniowych
sukienek: duże aplikacje na przezroczyatym SZ) fonie lub żorżecie. Trzeba
przyznać, że to niezw~1e- .oryginalne
f ",.
".,,
~. •

I
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ORĘD-:-O~'NIK, ponIe'i1złaMt',

'dnia

~

futego 1937 -

Numer . .

Egzotyka! Egzotyka!
Zadymiony śwtat kamienl- Martwe, ale i żywe zarazem ... - Dwie rocZRce
Ł ó d ż, 20 lutego.
Co łódzkie dzieci wiedzą o przyrodzie?
Tyle, ile im powie o niej nudny
szkolny podręcznik ...
Są oczywiście

szczęśliwe wyjątki;

są

dzieci co latem wyjeżdżają na wieś
i tam stykają się z lasem j łąką., z górami i wodą. Ale Veż dzieci zna tylko

nia widza. Ileż tego wszystkiego w
~olsc~ jest! Najo~azalej prezentuje
SIę dZIał ptaków, nIestety, coraz rzadszych! Kruk, orzeł, pardwa, puhacz i
wiele innych to już tylko resztki tu i
ówdzie zachowanego bogactwa naszej
fauny.
Najdrapieżniejszym
bowiem
"zwierzęciem" Jest człowiek i skwapliwie niszczy wszelkie żywe stworze-

,;.~

I
-

Towarzystwo Przyrodnicze jest jakopieku~czą, nat?mIast pracownia przyrodmcza zwabIa
dzieci, gdyby bowiem nie to, czyby one
wiedziały o istnieniu muzeum ?
Warto jeszcze nadmienić, że w najbliższym czasie powstaje w muzeum
dział akwarialny. Zatem zwiedzający
po obejrzeniu preparatów będą mogli
zetknąć się z żyjącymi okazami. Kto
zna akwaria, ten wie, ile tam piękna
można zobaczyć.
Dział ten powstaje
przy współudziale łódzkich akwariumistów, podobnie jak zbiory spreparowanych okazów częściowo są wkła
dem
Towarzystwa
Przyrodniczego.
Tak oto dobra wola jednm,tek i inicjatywa prywatna tworzy zwolna dorobek
Łodzi w dziedzinie nauki.
Skoro mowa o dorobku, nie można
pominąć milczeniem faktu, że jedyne
w Polsce pismo przyrodnicze dla mło
dzieży wydawane jest właśnie w Ło
dzi. Jest to "Kółko Przyrodnicze",
g~yby instytuc)ą

Dr. Illed. H. ZIOMKOWSKI
speci. chor6b sk6r. weDer. i
Łódź, 6 Sierpnia 2,

PrzYimuie 9-12
Sala ogó lna wystawy.

park miejski, jako jedrny zakątek, zadrzewami i trawą! Dla tych
dzieci sowa jest równie egzotycznym
stworzeniem, jak i SłOll.! Prędzej zobaczą słonia w crrku, niż wydrę czy
pospolitego zająca!
Motyl na łódzkim podwórzu jest
nadz,vyrzajnym zjawiskiem!
Niedawno w którymś z pism zamief'zczono następującą
anegdotkę:
"Gdy Karolek powrócił ze wsi, zapytano go, co mu się najbardziej tam podobało.
Odpowiedział po namyśle: Garaże dla krów ... " Tak llawet krowa
jest egzotycznym zwierzęciem!
W tych warunkach Miejskie Muzeum przyrodnicze jest dla łódzkiej
dziatwy światkiem, pelnym dziwów
Na samym wstępie witają 'Wchodzącego kości przedpotopowych
olbrzymów, a zaraz w następnej sali
szczerzy doń kły szkielet jaskiniowego
niedźwiedzia. Kości
tego naprawdę
apokaliptycznego z"'ierza mają swą
historię.
Odkopał je kustosz łódzkie
go muzeum, dr. Potęga, w grocie \V~r
sokich Tatr. Zachowanie się szkieletu było trafem; 'v epoce lodowcowej
urwała się powała groty i przygniotła
bestię· DziQki temu cały szkielet znalazł się pod warstwą kamieni i przetrwał do nasz~'ch dni.
'vV czasie odgrzebywania tego rzadkiego okazu nowy odłam skalny, osuwając się przywalił odkrywcę i dopiero po upływie
doby doktora Potęgę wydobyto z pułapki ze strzaskaną nogą.
Było to w
roku 1922, dziś odkrywca chodzi zdrów
po sali, a potężna czaszka jaśkiniowe
go niedźwiedzia patrzy oczodołami posklejanej z kawałków czaszki na wycieczki szkolne...
Na piętrze widzimy szereg okazów
bądź spreparowanych, bądź też zakonserwowanych w spin' tusie. Przeważa fauna krajowa.
I tu podziw ogarrosły

przybranie jest ładne, efektowne a pozatem daje się wyśmienicie zastosować do przerabianych sukienek Zimy
mamy jeszcze sporo przed sobą, zanim
więc pomyślimy o możliwościach wiosennych, warto odświeżyć, dodać czy
zmienić coś niecoś przy sukienkach,
które nosimy od początku zimy
N a naszej fotografii po lewej: czarna wełniana sukienka, której bluzeczka z żorżety przybrana jest wokoło dekoltu i Pl'ZY rękawach aplikacjami z
czarnej skórki. Po prawej: plisowane
wstawienie naszyte czterema wielkimi, aplikacjami w . kształcie kwiatów
stanowi przód popołudniowej sukienki z satin-mat.

Dr. Wincenty

Łapa

Specjalista chorób wenerycznych przyjmuJe
od godziny 3-6.
o 8S S94
Łódi,

Nawrot 2, 111 weJlcie -

MEBLE

T.I. 262..05 I 231-80

tel.fon 718-04.

gotowe, pojedyńcze i komplety, wszelkie zamÓWIenia
i zamiany. K. Galar, Łódź,
ulica Piotrkowska nr. 275.
n 38393

DAMSKA GALANTERIA"d OT"
Lódt, Piotrkowska 155 (w podwórzu)
PoIleca pO cenach najniższych POńezochy, Teka·
wiczki itp. SpecjaJncść: nici, jedwabie do BZYci~ oraz t)rzyb<rry ik1rawiookie.
n 38 391

.Jak podawać sery? '
Ser je5t jednym

ba,r dzo wainych
w czasie ,p ostu. Na czas·ie są, więc uwagi o estetycznym ,p odawaniu serów.
Sery podaje się na talerzach szklanych
zaopatrzonych w dostosowane do nich klosze szklane w formie dzwonu. Do serów
mamy też specjalne nOlŁe pólok,rą.gle , zakończ.one zębami, które służa, ,równocześ
nie. jako wiedelec do nakładani·a ukrajanego sera. Sery różnych gatunków układa
się również na szklanych tal!erzach, ,pośrodków

odżywcz,ych

z

używanych

nia.

Sokoła

- bo podobno dusi drób,
- bo paskudnie krzyczy, nietoperza - bo paskudnie wygląda, a znowu zimorodka - bo bardzo ładny!...
Przechodzim y zwolna koło oszklonych szaf i gablot ze smutkiem. Giną
cy świat.. .
Również ładny jest zbior krajowych
i egzotycznych motyli, olśniewających
nas przepychem
swych barwnych
skrzydełek.
Obok pokazowe preparaty jedwahników we wszelkich stadiach
roz,"' oju i produkcji włókna.
W następne) saii mamy wielki stosunkowo zbiór morsldej fauny. Foka,
mors , rvha-pila, n' ba-anioł, "diabeł
morski" (trochę ładniejszy od ,.Anioła"), a dalej egzotyczne pł~zy ... Brak
tylko wypchanego ,vieloryba.
'Vsz~' stko to ustawione na tle najbardziej zbliżonym do wyglądu morsli'ip!zo dna.
Obok gabloty z okazami mineralogicznymi ze szczególlwm uwzględnie
niem rud i kopalin poż~' tecznych. 'Vreszcie naprawde rzadkie i świetnie
Popreparowane okazy zachowanych w
iłach dawnych zwierząt oraz zmniejszone modele polskich rezerwatów i
parł,ów narodowych.
Muzeum jest niewielkj~ nie w stosunku do ilości pracy, wlożonej w jego skompletowanie, ale w stosunku
do łodzi, drugiego miastit w Polsce ...
No, ale to przecie nie bawełna, nip.
wełna z mleka czy tam 7.e śmietanki,
z tego nie robi się pieniędzy, ale na to
trzeba jeszcze gotowy grosz wydawać .
W tym samym budrnlm mieści '3ię
f.zlcolna
pracownia i Towarzystwo
Prz~Todnic7e.
Akurat teraz od zało
żenia
w łJodzi szkolnych pracowni
pn:yrodnic7ych mija 15 lat. Ró,,,nież
i Towarz~' f'two Przyrodnicze obchodzi
jUbileusz clziei;ięciolecia.
Obie te instytucIe ściśle są zespolone z muzeum
sowę

równocześn i e masło
deserowe w
kulkach lub 'krążkach, słone paluszki,

chleb razowy. krajany w bardzo cienkie i
małe ~awalki oraz .pumpernikiel (&pecjalIDV chleb razowy
o slod'k awym smaku).
Sery hiałe krowie najlep:ej podawać na
IP orcelanowej deseczce.

n 383'96

w

tel. 118·33
9-12

niedzielę:

11' 814

bardzo dobrze redagowane przy udziale najlepszych sił naukowych. Prócz
tego Towarzystwo Przyrodnicze wydaje już zupełnie fachowe "Czasopismo
Prz~Todnicze", którego numer jubileuszowy świeżo zjawił się na półkach
księgarskich, oraz szereg naukowych
prac z ciekawym "Słownikiem Przyrodniczym" na czele.
Gdy będziecie znurzel1i kryzysem
i bawełną, wstąpcie do Muzeum Przyrodniczego, mieści się w parku Sienkiewicza, a zwiedzenie taniej kosztuje
niż seans w kinie czy partyjka bilardu ... A krokOdyl stanowczo ma przyjemniejszy profil od niejednego ,,10dzermensza".
m-t

Budziki,
'ańczuszkł

medaliki,
platery

Ostrzeżenie
Ser utarty z masłem przecierany przez
" i to na szkl'any talerz.

D

3-9

Od góry: dział anatomiczny: ryby z oceanu atla.n tyckiego;
CZ(! Ś Ć
zoologiczna;
szkielet niedźwiedz i a ja6kin io \\'ego.

dając

Ostrzega 6i~ 5przeda'W'Ców l;ydowsk,iJch gil'Z te
za lI'o2lS·ieW08nie fall!lZywych wieści jakobym mial
spólnika żyda ,
pocią,gn(l do oupowje{izial.ności
s/ł-dowej. Marian Adler. Jedyna ChnześcUańska
Fabr~a Gi!1z w Łodzi, ul. Pn:edzalnlall. 13.
tel. %20-78. "N.rodowe", "PJaeó".,t...... Onel",

I

moczopłciowych

Jan

Pla[e~

Łódź,

Brzeziia.ka 10.
Stoże'k z Bera otacza wieniec z chleba,
pumpernikla solanek i innego pieczywa.

Bart D

Detal

19 S34
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wwkacjach 1.

- Pan jest marynarzem? - spytała,
znowu podnosząc ku niemu główkę,
- Byłem nim, łaskawa pani, - odrzeld.
- Zacząłem tę karierę jak'O chłopiec na statku handlOWym, a skończyłem ją, a przynajmniej pewien jej etap, niedawno jako oficer
marynarki wojennej, Mam na razie d'OŚĆ
munduru. '. Obecnie p.racuję, że tak powiem, w przemyśle, . ,
- O", - brzmiało to pra-w ie, jakby
była rozc·z arowana. - W przemyśle, , , ?
- Okrętowym, . , - dodał z uśmiechem,
- Stocznia, pani rozumie? Pomagam budo-

pokołyszemy,

P;r~Ylglądała mu się lUz, przed chwilą,
gdy sądziła, że śpi. Ale temz, z otwartymi
oczyma, był znów cały inny, Bard-zo spokoj1).y, bardzo męski. Miał nieznacznie przygarbiony nos o niezbyt drobnej ko,ści i krótko
przYlstrzyżone wąsy, przy tymzaciśnjęte,
. mało uwydatniające się usta. Oczy niezbyt
duże, szare i trzeźwe, bez cienia melancholii.
Wzrok jej stał się ciepły i miękkiPro'g nostyki niezbyt sprzyjające,
mówił Jan powoli, głosem z.imnym i obojęt
nym. - Nieb'O jog,t raczej 8'zare, niż nie-b ieskie, barometr, jak mi mówiono, spada na
łeb, na szyję, Pewno pod wie-czór tro-chę się
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- Gdzież tam, nie znam od dawna takieg'O słowa. Jadę służbowo do Francji.
- Misja, hę? - wtrądł doktór.
- Może, - uśmiechnął się blado.
- Mój Boże, pan chyba nie czę,s-to pod,r ó- '
żował na statku ja:k'O go'ść westchnęła.
Oczy jej błys'zczały. Paliło się w nich słońce,
które było za plecami Jana.
.:.- Tym bardzie.i teraz nurzam się po
Us.zy w leni.stwie.
O czym myślał w czasie tej rozmowy
Jan-marynarz? Trudno uwie,rzyć. Było
to rozmyślanie natury, powiedzieĆ'by mo,żna, '
ha:ndlowej, Myślał: część d'Omu pO' ojcu w
Kaliszu przyniesie mi ze 20 000 zł, w Anglii
mam 280 funtów w banku.
domek
w Gdyni dosta,nę na raty, bez p.rocentów, niemal darmo, Gdy stocznia ruszy, przejdę na
jej etat i to niewątpliwie do zarz~du. Pensja
w ciągu roku się podwoi i potroi. Jeżeli ta
d,ziewczyna zechce, będziemy mogli w paź
dzierniku wziąć ślub, Nie ma wątpliwości,
Że będę mógł zrupewnić dostatek jej i dzieciom. Będę ją kochał, będę ją nosił na rękach
będę liczył jej kroki.
Patrzył przy tym na jej ręce, niezbyt
małe, o śniadej cerze, pokryte delikatnym
puszkiem. Trzymały się sztaby reelingu,
pełne charakteru i mocy.
-.:: Ojczulek idzie, przepr3Jszam - zerwała się Zosia. Skinl}W:szy głową, pobiegła ku
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po godzinie czy dwóch, sieu rufy statku i patrząc bezmyślnie w wirowisko zielonkawych, pianą
po,krytych wód, jakie pozostawiała za sobą
śruba parowca, Dotychczas błądził po c-ałym
statku w mętnej i nieuświad'Omionej nadziei
odnalezienia złotowłosego zjawi.ska, Był
Wszędzie: zwiedzał pokłady i .sale, przy's-i a. dał na ławk:ach, przez szyJJpowietrzny przyglądał się grze lśniących cy:linoców i kolb
wma.szynQlWni, odwiedził przyj a,~d,ela-radio
telegrafistę w ma~ym, cuda,c znym po,kQi'ku;
zailirnął na mostek, gdzie poczciwy i wesoły
kapitan Borski, niegdyś jego przełO'żony, nazw:ał go "sentymentalnym flamingiem", gdyż
nie okazywał ~bytniej skłonności do rozmQwy, Zre'sztą d,l a sprawiedliwości . przyznać
trzeba, że intere'sował g.o po trochu i sta.tek,
Podróżował na nim po raz pierwszy, Łażąc
z kąta w kąt, nortow-ał w duchu prze-różne
spostrzeżenia, brał jak gdyby dYlstans od
okrętu, usiłował wyobrazić sobie. jak wyglą
da płynąc na mOO"zu, zestawiał mia.ry i wagi

Ooknął się
dząc na burcie

;, ... Pod twym dotykiem rozkwitaJą róże, ~
Ach gdybyś ku mnie, o miła
Serce zwróciła, serce zwróciła".
Ja.n wstał i od'szedł, Pragnął pozostać
sam na sam z myślami. Rozważał minione,
niewyzyskane chwile i przyszłe, nęcące możliwości swego życia,
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powoli, ., Kołysać niby state'k , ślizgający
się leciutko ' po fali, .
Powoli i ośtrożnie otwiera znów oko
i spotyka -się z jej wz,rokiem,
Patrzyła nań, pewna, że śpi.
Ale spostrzegła 'podejrzany ruch powieki. Odw.raca
się, cała w ponsa.ch.

Gdybyż to taką słoneczną d:ziewc'zynę
unieść w wyciągniętych ramionach i kołysać

~rzód,

' .. Taverne de Maroc w ID8Il"syłijlSkim
porcie, Inna, podejrzana spelunka w - AIgerze, To samo w Suez, w Kaps,z tadzie, - nie
ina'czej w Glrusgowie czy ·w słonecznym Trie';'
śde. Kobiety, pachnę,ce absyntem, Grumie je
~ię ku sobie w rozpac1
z y a odtrąca z obrzydzeniem, Ot, już się zebrała rpija.ctka kompan~a towarzyszów .ze statku i 'k olegów -z innych oikrętów, już alk.ohol ,poddaje pomYlsły
absurdalne i szatańskie, . ZmJnsly, trzymane
na; wodzy w czasie żeglugi, wybuchają, jak
bec-zka prochu, Wś!ód OPM'ÓW wódki krn yczy 13ję o miłość i braterstwo I .... . W'stręt
puchnie w sercu Jana l nabrzmiewa... ja-k

Na.strój ta'k i senny! Potęguje go nikły
plus:k wody, sZ!llleiJ'y p.racują.cych maszyn,
gorąco, bla,s k SłQńca,' Ogarnia go półlsen,
Z mroków spokojnej god·z iny wypełzają.
ws.pomnienia, Niepokoją, Uśmiechają się
złymi twarzami, , ,
.
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Tabela loteri-i
3-clltzień ciągnienia l-ej klasy 3S-ej Loterii Państw.

I i II

ciągnienie

Główne

wygrane'

10.000 zł.: 56628
5.000 zł. 62080
2.000 zł.: 38736
Po 500 zł.: 67460 92973 128753
141529 154526 175619
Po 400 zł.: 6177 64248
97390
144762 175136
Po 200 zł.: 19079 57416 70131
97476 110879
138210
146940
149018 173430 173644
Po 150 zł.: 4906 8231
15275
29753 33771 42120 52281 70441
74403 75125 76513 85642 87449
1223 87612 98259 116975 120216
121174 133921
150043
166029
166628 169727 171708 184778

Wygrane

00

1llO

Zł.

184 252 463 534 60 9::'7 2000 s:n
301 411 595 40·13 375 5172 501
jiS 62154 7231 845 !)07 \.117<1 480
i61 10007 237 11341 HOI 12(l(10 251
M4782 14174 556 Li71H 1019 'i~.~
~89 17666 851 18082 19(1~4 ;336
20043 552 631 21503 7.JR 2:3:Wr; LiS()
~20 72 602 846 243~9 52H 42 754 55
i50U 364 2717fi 28\14."1 139 Gd (\17
~9017 900 3 30185 3] 20'1 881 H2594
075 33346 529 ;3,,1 l ~9 449 ~153 68
3j138 278 578 3(:)fJ{)5 'i8 825 37314
118 562 605 380:: l 18:) :329 55fi ti.14
39414 997.
684 43118 4411 552 686 46[;87 616
11 47577 48002 532 674 794 890
919 49487 769 951 50271 51174
19 562 52769 97 53227 584 697
798 916 98 54022 48 216 424 938
55043 56190 323 412 549 744
1837 57815 58030 36 .046 59224 63'1
6998 61872 62077 146 71 4.3243
167 64117 589 620.
65297 448 07S 817 (i'3005 fi7bP;
(8197 517 6!)'u3 fi li i-\:? 70ii41 E93
71JUO 059 906 7 ~n i eSl 7;112 7 363
;4771 75727 927 5t 7G~SO 371 573
7~038 323 (i38 714 4! R'H ,E060 238
461 781 965 75 86 79:377.
80410 72 904 81174 603 82459 975
83197 84304 95 415 944 85010 553
!6264 638 73 88281 757 89015 62 402
20 88 514 37 765 70 90391 91099 296
435 884 910 49 92208 347 968 93092
261 328 406 654 92 94520 96261 499
562 795 97762 99083 300 712 100080
599 774 822 101007 248 102440 973
103119 333 832 916 104273 565 727
105115 365 68 584 105157 997 107449
007 108065 796 109593 110142 367
83 429 888 111034 112011 49 303
467 113115 493
114056 114 69 115671 764 851
1160919 30 117 161 547 719 947
1118205 521.
120569 121724 122143 241 316 467
605 123953 124039 433 51 730 125527
127421 128348 4H2 129705 54 130047
703 36 131065 101 420 516 132177
560 633 133321 472 817 134059 608
950 135881 136478 852 94 137046 808
15 138048 492 139134
141134 430 658 758 918 142i)n3
5;14 143760 144383 906 64 78 H70H;
242 148038 258 149676 789 ~}8
150670 711 82 152131 H27 8fiO 9~5
1:i3188 3G5 154199 !),~2 .1 !)5047
157445 654 99 934 158180 712 8:!8
15\)328 626.
~101

n

160453 761 161024 178 362 599 8fO
162019 87 668 748 163669 710 8S5
164107 215 440 913 165088 162 385
969 166096 424 668 701 74 92 167017
694 80 977 168073 109 202 391 8i8
169138 216 26 593 715 170024 805
171055 58 70 119 63 513 24 689 Sil
172126 275 310 482 964 173373 174037
271 499 176153 242 357 4.49 1772.09
336 691 730 79 178056 114 68 2.)0
596 179120 200 452 40 516 96 647 i2
844 180188 233 63 808 181030 50 94
176 233 408 259 771 823 182160 292
525 29 75 183497 625 184112 224 :510
61 846 55 185226 815 186048 533 (lI
806 988 187263 728 48 188073 507 b12
189385 808 120028 140 621 716 1)17
191191 271 495 548 678 762 19~487
731 958 193431 34 651 83 930 19-1038
154 224 305 409

Wygrane po 50

zł.

146 208 391 437 644 1043 187 712
858 2061 766 78 H88 3031 73 4·19
626 775 867 4214 43 311 441 5008
243 433 73 508 61 6135 236 S03
7148 298 445 89 503 630 739 813!)
481 506 98 742 9137 60 631 10071
11031 554 863 12375 923 l:3~li4 irj';3
467 92 545 95 H89 14411 lS294 3~~
408 919 16424 30 641 :3'11 17338
555 723 18073 :-307 ~~ I:JillO 42'1 80;~
20113 477 520 829 21041 SUS 22093
111 48 311 412 855 913 4\1 !}\1 2il224
511 24148 89 325 2j0Ug 4i 798 853
26006 327 271j(J:3 235 r;-:tl 2E207 :l1(;
641 866 29525 96 7(j1:) 30;jł~.? 7tjl) tlI l)
94 965 31117 737 32~08 33254 41~
947 34011 211 413 :JJO ;:.5il~~ ~21
54 401 549 360G5 101 :Yi: ,1H !l:'J7
37074 525 624 G3 913 :380;]n 117 1)1.
fi91 865 39223 788.
40058 220 325 31 423 54 52237
693 970 41380 542 984 42320 331
653 192 552 878 919 44077 93
608 733 45063 327 559 633 58
46132 299 489 595 645 47135 268
731 986 48315 710 37 49163 441
50044 107 584 921 51273 534 639
755 858 52276 368 505 53229 52
302 615 26 46 757 54049 489 762
911 42 55368 613 92 807 942
56299 380 646 82 702 57140 605
58175 528 848 59082 266 35~ 528
662 761 60594 642 798 902 61011
174 963 62160 204 767 765127 63
784 64259 685 993.

1210 536 787 802 955 121544
122273 758 70 123060 85 392 643
124201 63 334 454 125162 296 493
508 658 837 985 126190 478 590
127349 54 530 29 927 93 128052 252
547 97 129226 324 477 959 130034
155 306 815 31 131271 333 599 660
132241 572 133228 426 535 756 99
134082 872 135284 550 88 136590 911
16 35 137042 501 46 926 138582 894
130654 815 33
140841 141324 451 628 H27G2
850 942 143108 71 222 461 H~'fi
144153 587 721 925145237 3iO 8~0
34 146047 861 147040 183 494 844
967 148788 149091 ~j4 4~R ~~1 ~6
795 8()2 974 150685 8.i:-) 41 ~:.:.7
1111056 578 81 fiOO 11130:53 ?SG
154108 13 458 630 7'j3 n~: 15524:3
0&3 1560Hl 952 157;)~,) f.84 1bSfi38
159002 35 162 479 600.
160672 78 161146 399 752 162003431 163972 164-130 57 304 506 165813
166:>58 403 643 787 167505 8 42 170576
749~ 967 171514 172064 85 251 615 71;6
173670 174149 430 79 525 743 1751 Q8
59 336 864 94 17631.1 628 870 177,84
2:>1 57.9 86 178030 41 600 8:>4 1790'13
13 43" 107 218 496 616 967 1800~8
775 181053 300 15 486 182150 552 734
183728 941 184040 520 741 185146 72
970 186095 711 187051 261 85 622 39
188221 570 189404 859 190021 281 -166
750 191260 67 479 982 192116 535
193453 626 946 77 194165 825

III

Ciągnienie
Wygrane po 100

zł.
187 728 1535 2565 694 934 3179
834 5274 300 703 7161 712 9271 403
607 11966 12629 14283 672 987 16169
346 17323 19058 647 917 20183 84
758 22605 23226 24404 586 989 25284
584 693 26679 27356 28370 29459 795
913 30391 33242 720 55 826 34590
36394 38938 39066 40040 543 4478~
45676 46752 47433 62 942 48059
49409 505 910 51110 812 94 54506
56293 57532 58957 59203 508 789
60065 61263 701 988 62287 67865
68938 69605 855 70032 71006 17 96
116 35 89 224 895 944 72371 74243
75340 552 763 76567 949 77634 969
78851 79744 80497 81199 707 583 953
82059 83229 503 902 84075 95297 911
86288 88645 732 89642 910 91021 445
95216 527 633 96024 104 49 237 714
820 951 98444.
100733 812 101423 102131 391 104092
983 105991 107290 776 804 906 110~87
726 955 111168 113053 114358 116590
117622 118117 753 820 120586 121147
991 122115 123441 124167 94 616 762
126294 395 651 129165 336 858 130543
131062 131 133605 135579 1371901
138722 140363 141169 143234 &80
144827 145114 221 146362 147214
148429 925 149053 507
151313 39 152280 882 154422 631
842 155731 156208 477 880 157153
785 857 158441 159898 160116 345
697 ] 61633 883 163957 164486 719
165447 826 168018
17002 171';58 173420 570 800
174648 175919 176211 179210 933
180029 139 638 79 970 182268 183491
508 671 184925 185129 85 186263
957 187574 688 188160 228 86189664
856 191484 701 192445 84 193118 351
194087 155450 5l1.

31911 32132 487 33176 315 '626 726
869 34792 806 36144 736 809 38961
40211 41075 786 42451 510 609 44614
830 45190 579 46696 857 983 47134
665 48592 49240 409 34 524 50021
89 90 556 51027 331 52369 53007 268
623 728 54002 113 350 478 544 56418
869 57118 437 876 58825 59110 60136
688 61470 734 62829 967 63254 441
619 21 847 64947 65092 103 445 708
66478 67219 301 14 467 761 823 955
68012 610 69294 497 813 22 989 70628
71297 472 992 73052 169 883 74097
507 76090 77435 886 78715 79139
80286 358 60 462 81333 82669 767 870
83185 486 84119 380 85687 86464
87435 88141 826 89100 20 59 348 405
46 775 91050 68 620 705 93332 629
D38 94619 95426 96030 108 68 642
708 869 75 97071 98285 473 99 335
487 843.
101215 435 102634 724 104073 176
105242 593 752 10655971 87 711 107397
108295 924 110066 288 486 111092 448
842 112213 891 113481 625 114779
115559 116577 789 117938 118978
119810 71 120370 470 523 944 121607
54 12222 77 124712 685 125413 977
12612222840495 8069247412710576
313 594 679 128625 81 129597 759
130282 956 131089 18251359 13 23,
710 86 133637 134512 56 69 135643
137741 138082 142 726 139464 613 34
840 72 140471 674 81 839 l4lJ80
142662 751 949 143077 546 606 853 988
11411 7 845 929 i7 145333 692 816
146229 147503 711 831 148256 701
149884 150883 151541 773 152042 179
872 153475 89 637 155290 324 43 674
770 156644 157367 560 158080 557 62
663 159299 726
160122 306 25 162174 707 163966
164851 165161 212 307 888 166581
167398 825 923 168923 169307 671 979
170657 738 171041 111 637 172522 865
173642 174151 175330 473 176002 286
363 475 177219 521 178274 179398 781
180672 181049 75 182128 39 606
183800 184350 788 971 186108 574
187406 188255 812 1906.~0 191297
192299 658 193815 194100 230 597

65257 628 723 66120 21 ,13l Dn8
67177 271 641 88 6813.) i)D4~i:l ()4 o
88 70013 484 5133 680 fj'32 7U"8.~ 671
72299 701 56 73030 !.i~J 74166 41 (j
547 783 7503S 5'20 7tH;j~ :,.10 Im
77113 90 230 300 41!) ",:-.1 ~"j~, 78031
79241 376 581 652 701 3~.
80027 75 617 81165 400 880 960
82097 720 866 83930 84258 85001
225 44 33 t 592 853 915 86254 311
891 87120 392 99 682 88368 636 747
89036 205 90107 22 30 68 258 94
91098 663 92001 264 85 843 93582 862
94652 580 95060 440 96142 535 94
769 966 72 97165 92 490 645 729
98191 241 590 650 770 99098 288
90 397 674 100001 102 224 335 497
507 32 893 929 52101277 909 13 92
Wygrane po 50 zł.
102060 112 948 103233 312 993 104439
897 105037 104 309 80 106060 349
402 637 969 1770 2593 3496 754
64 107415 50 806 59 964 1082251 4415 737 6031 7331 494 8751 917
56 635 109112 491 922 110798 111566 9115 963 10555 952 87 11041 8D3
614 704 26 804 932 80 112308 486 809 112271 574 13060 447 767 14210 82
909 93 113220 400 Ol 94 725 75 1141985 15249 682 16098 935 1702745 56
840 115340 487 116799 920 117459 18389 824 20658 21020 359 22075
599 118037 576 639 892 119096 217124872 25536 838 26136 27188 790
468 694 763
820 29489 501 792 895 30257 385 889

745 38781

~3g

M066

~OO40

'2515 :i4"

767 41313 73 520 834 42169 43014
44560 782 45222 76 981 46752 47396
436 62 48 604 49277 505 852
50407 517 80H 3 73 52190 555 803
77 63414 83 54506 56163 293 57532
58136 5959 60061 493 61263 381 701
62539 948 63088 871 65126 592 67002
69006 242 819 971 71476 789 862 95
73433 804 74067 75453 763 76433 708
77472 78368 79859 80140 380 947
81282 82267 86457 695 795 88239 435
90383 793 91224 99 93018 578 95181
96016 530 97040 72
100549 101096 484 709 , 102281
103050 161 104172 893 105290 738
106272 107227 523 108779 831 112019
113665 116109 20806 978 122490 701
126740 127256 364 128350 130326 595
130341 482 625 947 13200R 12 96 793
133101 504 134001 799 Y87 136720
137258 676 139808 140020 143110
145337 146915 147919 148139 830
149063 142 2~8 891
151831 152838 154049 412 158118
795 837 1586R8 160357 30 553 16.1059
260 388 162518 163557 866 164410
165582 1669~6 167638 168385 661
169325 170423 901 171542 82 875
172177 173105 175009 19 725 177242
599 178136 44 180371 181253 97
186288 394 188180 190623 191002 139
801192531 193253 708 194132327

Wygrane po 50

zł.

402 598 637 77 369 1554 2593 3754
4410 15 50 737 5341 85 6031 509 7161
303 494 8148 52 751 857 94 917 911'5
963 10595 651 936 52 87 11355 893
12207 574 711 39 13447 690 767 68
800 14210 82 816 80 985 15205 492
593 969 16539 639 56 824 935 17199
18389 626 750 92 824 19212 710 20283
531 21020 84 875 902 22075 2361
24732 56 27549 '790 26867 28231 463
29267 487 782 895 913 30844 33414
874 69 34114 214 351 60953 792 805
35134 36571 736 96 809 37000 38971
39077 175 826 40048 104 211 427
41075 653 786 42256 349 506 10 6!):)
43037 69 250 302 505 44284 614 7iR
889 45190 579 46696 794 838 910 83
47144 48592 724 896 948 49240 524
ciągnienie
844 50 984 50059 556 753 826 510JI
819 53268 77 98 410 623 702 54554
Główne wygrane
997 55406 56198 221 418846 69 57152
Stała dzienna wygrana 20.000 437 876 58825 5912450 60034 199 Gfl8
61128 470 589 734 62561 654 829 39
zł. na nr. 72901
63264 619 21 82 64648 65092 103 371
2000 zł. na nr.
48835
59126 445 557 708 66077 310 13 25 478
VH733 169901
67073219311 146446750776168012
1000 zł. na nr. 78569 148352
64294 520 813 70264 71085 192 72241
'"
824 73883 74192 470 827 75237 622
500 zł. na nr. 596 i
111017 'I 792 884 76995 78586 79927 80168 87
14.2914
435 78 746 96 82311 84619 86430
400 zł. na nr.
13710
77816 91 872 602 87033 106 374 88045 157
96079
26771589590104316411 630911112
?OO ł
49r'2 10506 49454 687 92002 75 933 93638 94625 95077
z. na nr.
<>
96017 97156 486 887
59940 59981 95637 105413 110513
100040 101332 102411 579 104482
171606 172933 174132 175787
1106450 107245 490 108380 109401 13
150 zł. na nr. 4440 24892 26433 695 110594 112075 257 619 113193
26~33 30344 31567 53664 54119 287 817 79 11587.5 117171 577 63;:
"
~'"
118430119436784120095121291491'
5/724 0/905 61720 90150 91825 910123440944931124377 126197407
!l6750 99397 102465 102971 103748 502 91 634 127656 843 128204 129115
117330 118218 132029
139196 19 465 132902 133085 155 67 134442
148002 155622 170991
174167 521 680 135841 73 136538 " 137101
;.. .,
~
138760 881 139172 216 400 140507
1166 •..4 177707 184054
18;J433 875 141 122 356 142009 52 143112
185738 190635 194789
144735 14.5208 14fi2G9 712 147220 817
148202 895 149436 502 152103 58 903
18 152107 489 5J4 153018 384 403 13
Wygrane o 100 zł.
664 154712 155457 156796 157573
187 590 728 1082 484 708 2565 694 158287 916 961 159327 160963 161120
3179 358 834 6274 300 703 6547 875 162125 164168 467 513 835 165282
6879 7084 318 712 8056 640 9403 558 166407 846 162127 287 168883
9271 607 11966 12079 629 715 14116 169055 711 971 170772 171528 17272
283 313 672 987 16153 269 346 17323 175010607763811 176506701 177353
712 19647 96 816 917 20184 363 758 178919 175205 18020 181124 48 3211
800 21072 811 24989 25222 84 354 182406 183999 393 184524
185411
26837 27588 28372 886 29197 451 795 186126 187629 785 lR8103 88 1908W3
30888 32622 33242 689 720 55 826 191128 837 192566 742 950 19346~
34590 36208 394 896 37092 534 677 777 84 194176 957
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Tabele loteryjn" poilajemy bez gwarancji

Płłzyp,oluinauly
że

poczta i liBtowi przyjmują
za miesiąc marzec
do Z'. brno Przy późnit:>jszym
zn,mó,,"ieniu można się nara- '
zić na utrat~ pierwszych gazet l\" marcu . Dlatego prosimy o uiszczenis przedpłaty
mQżliwie przed 25. bm.
.
Przy za ma wianiu gazety
wprost w administracji pro.si my o ta k wczesne nadesIan: (} nl'zcdpla ty poc~ naszym
aclmsem (P. K. O. nr. 200 149
lub przekazem rozrachunko.. wym). abrśmy jJyli w jej "po,
I ,~iadaniu przed 25. bm., ce~ len . tel'm!nowego przekazania
"': !rauty.
~
"łlfffiM*'MRAiitiP
UF
Pl'zC'Cjplatę

I

luchw.ały

napad

N i c e a (PAT). Dwaj zamaskowanych bandyci, z rewolwerami w ręku
zaatak{)\YH.li na jednej z głównych ulic
miasta kasjel'a banku, zrabowali mu
milion 3S0 tysięcy fl'allków i zbiegli
w samochodzie.
Przed s ięwzięte przez policjQ poszuki\\'ania w okolicach Nicei nic daly
dotychczas żadnego wyniku.

Znów katastrofa lotnicza

Dzienna
wygrana

Z

120 000

na Nr. 70285 padła dn. 19. II. r.

w kolekturze

OZJERŹANOWSKIEGO,

D.

Tr2028S/1

Gniezno - Chrobrego 2

Tragicznv wypadek zdradził
.
defraudanta 125.000

zł

U 'r lJanek, skJ·(fdłs~J1 pieniqd~e w Po~n(fniu, uciekł z-agranicę,
a następnie u"'ócil na Wollf'1i i tam, ~ostal w tragic~nych ol~o
licznościach zdernas l.-ou·a,l y
Rów n e, 19. 2. W Berestowcu,
czym, w obawie aresztowania,
podczas inspekcji robót w kamieniałomach, spadł z wysokości 12 metrów,
łamU!c sobie podstawę czaszki, niejakiś \Vitolcl Urbaszek.
Przy okazji stalo się wiadomem, że
Urbaszek poszukiwany jest listami
gol'lczymi przez sąd okręgowy w Poznaniu. Urbaszek w roku 1928 popeł.
d'
k I 125 000
mI defrau aCJę na sumę o o o
zlotych na szkodę miejscowych firm,

·
WSplraWle

Sienkiewicz należał do masonerii, i temu zawdzięczal otrzymanie nagrody
Nobla.
"Stwierdzamy, na zasadzie znajomości życia i pl'zekonal1 naszego Ojca,
że jest to zupełny fałsz.
Jego umysłowość i charakter wyłączały możli
wość poddania
siQ rozkazom jakiejkolwiek organizacji niezgoclnej z jego
zasadami chrześcijallskimi i obcej jego duchowi, a zal'lmt dwulicowości uważamy za krzywdę, wyrządzoną. jego
pamięci.

"Warszawa, dnia 18 lutego 1937 r.
(-) Jadwiga z Sienkiewiczów
Korniłowiczowa

(-) Henryk Józef Sienkiewicz."

[PO

zbiegł za granicę. Z zagranicy przy jechał Ul'baszek na \Volyń, gdzie ukrywal się i tylko dzięki wYlJadkowi, któremu uległ. dowiedziano się po latach

Składki
W

i pokwitowania

~drrnj,ni.g'tlTacjri

pisma

nasr.!:~go 1ll,ożomQ w

dal,nYllJ -cią·gu:

o jego pobycie w Polsce.
Na ochronki Naramowiee, Urbanowo i Wio
niary: J. K. lu -- raz.em 10.- zl.
Obecnie poznallskie władze sądowe
Na pogorzelc6w z nI. Fabrycznej 6: S. Ł.
,nnowiły
jego sprawę i stanie on 2.-. C?enlr_al,a, ~zkl.a Oki~'J,n,ego J ·an Józ;y;.a,k,
prze.d poznallskim sadem jeżeli wyle- POl"nan. Plllwl.eJ08'k.a. a, 10.-. (Pl'ÓCZ tego fll'J'ma
.
d . ~
'l .
d ,CentI'a'la 821kt.. Oktiennego J>e'St go-towa oddać
czy SIę z ran, o meslOnyc 1 przy upa - dwie s·l"aIy. 1 do rzec?JY 1 d.o bi<l'lilZny. które
ku w kamieniołomach.
mogą być kaźLl'egO C'Z'3SU '.:debran<e z m.agallOYTlJU

I

przy ul. PóhV'iej~kń,eJ n' 9). ra?lem z popme-:lnio
po.k wito,,·anYID! 247.8tl zL

.. \V

,. I

p e'., n~ c 1

O'

oro~na~

ukazały SIę pogłoskI,

l'

h

l pl asowyc
Jakoby Menryk

Na pomnik Serca Jezusowego: T. 8rurnowski,

Kato\Y'Ice. G.-, l'arzem z pOPI'7JEH1IJJio p,O'kwi-tY.J<wanymoi 74,50 vi.

•
Wyciąć i zachować I

Zażvdzenie stanu lekarskiego wŁodzi

Ł ód ź, dnia 20 lutego.
Poniżej drukujemy drugą część spisu
lekarzy Żydów w Łodzi, odnoszącą się wyłącznie do lekarzy-dentystów i felczer6w

:tydowskich:
Aronson Mendel, Piotrkowska 101; Alfabet Basia-Tauba. Zgierska 11; AboJwa
Bajla-GitIa, Pomorska 22; Aneksztein Chana, Al. l -go Maja 7; Adler Gitla, Nawrot
38a; Asz Rachela, Magistracka 16; Abramowicz Estera, SródmieJska 11.
Boczkis Pesa, Piotrkowska 120; Blumin Judesa, 11 Listopada 12; Botwinik
Jankiel, Główna 62; Bytenski Josek, 11
Listopada 5; Boczkis Sonia, Różana 10;
Borucl~in Fajga, Sródmiejska 20; Barkin
HenriElta, Zamenhofa 6; Babad Tadeusz,
Nawrot la; Babadowa Felicja, Nawrot la;
Bergman Sara, Al. Kościuszki 39; By tenska Ryfka, 11 Listopada 5; Busiakiewiczowa Cecylia, Srebrzyńska 75; Bierzwiń
ska Frymeta, Kilińskiego 93; Borun'3ka
Pesa Fajga, Al. Kościuszki 21; Bette Salo
Piotrkowska 165; Bleichfeld Izraler, !o5ienkiewicza 181 Blechfeld Romea, Sienkiewicza 18; Burakowska Hudesa, Piotrkow'3ka
191.
Chwat Mowsza, Piotrkowska 55; Ciężar
~on Luzer, Piotrkowska 73, Cejtin ChaskleI, Zawadzka 12; Czlenow Fanny, Piotrkowska 200; Hafkin Recha, Rzgowska 69;
Chon es Dawid Icek, Zamenhofa 6; Czudnowska Basia, Zgierska 4; Ciężar Maria,
Piotrkowska 73; Cypkin Liza, Przejazd 36.
Drejcer Fania, Kilińskiego 105; Drei7.ensztok Anna-Nechan, Piotrkowska 89; Dłu
gacz Leja, .Wólczańska 159; Daniuszewska Eugenia, Pomorska 23; Drajnhorn J eta-ł:aja, Stary Rynek 9.
Eicher Henoch, Piotrkowska 2ł; Ejdis
Klara, Andrzeja 42; Erlich Perla, Kiliń
sklego 41; Ejbuszyc Franciszek, Pomorska
25; Eljaszson Anna, Piotrkowska 83.
Frydberg Ruchla-Rywka, Sienkiewicza
52; Fefer Gołda, Legionów 33; Flamdnbaum Matylda, Nawrot 32; Fokszańska
Rochcia, Piotrkowska 101; Fuks nlka,
Piotrkowska 50; Fiszer Łaja, Magistracka
16; Fleszar Władysława, Żwirki 18; FrenkeI Rachela, Andrzeja 2ia; Frjadlich Chawa, Zawadzka 16a; Fabrykant Rojza, 2:eromskiego 15: Flatau Anna, Zachodnia 31;
Filat Henryk, Piotrkowska 43.
Gurwicz Berek, Południowa 34; Goldenberg Chawa, Nawrot 38a; Granas Brana,
Biegańskiego 19; Gittis Icchok, Kiliń'3kie
go 148; Gordin Szejna, 11 Listopada 18; Gecowowa L., Legionów 3; Gawartin Ryfka,
Południowa 13; Grabińska Hinda, Gdań
ska 26a; Gurman Aniela, Unicka 1; Gandin Rachela, Moniuszki 5; Grynszpan Chana, Zachodnia 57; Grusik Leja, Al. 1 Maja 50; Goldhajmer Ewa, Radwańska 6;
Gerszonowicz Wolf,
Żeligowskiego 43;
Grynsztein Szejna, Sródmiejska 28; Goldberg Stanisław, Zawadzka 14; Gordon MiI!.a-Ró:ta, Składowa 15.
Harkawi vel Garkawi Bajla, Pl. Wolności 9; Hantwurcel Regina, Sienkiewicza 37; Hercman Abram, Żeromskiego 4l;
Hartglas Mania, Pomorska 46/48; Hurwicz
Perla v. Paulina, PiłSUdskiego 36; Halpern
Chaja-Sura-ŁaJa, Narutowicza 2; Halpern
Josel vel Józd, Piotrkowska 88; IIerschd6rfer Rychla, Sródmiejska 7; Halberstadt Cyna, Narutowicza 56; Habergryc
Stefania, Piotrkowska 121; Helman He!ena, Kilińskiego 43; Holcman Michla, Głów
na 50; Honigsztok Szewa-Rajzla, Aleja l-go
Maja 37; Hofbauer Aleksander, Jerzego
5/7; Herszenberg Bela, Al. Kościuszki 32;
Hercowa Basia-Rywa, Radwańska 25.
Izosimow Anna, Al. Kościuszki 13; Izbicka. Genia, Gdańska 31.
Józefowicz Jakub, Napiórkowskiego 26;
·Jeleń Eugenia, Kilińskiego 105; Jose Mera vel Maria, Kilińskiego 86; Józefowicz
Itta, Młynarska 20.
Kaufman Berta, Radwańska -ł; Kaniewska Maria, Zawadzka 6;
Kowal
Leonia ulica Piotrł;:owska 93; J{leszczelski Józef, Piotrkowska 130; Kółko Hajzla,
Pl. Wolności 1; Knopf Szyma Dwojra, Lachodnia 66; Karabanów Maria, Piłsudskie
go 31; Karmazyn Jakób-!{alman, Połud. 2;
Korman Chawa, Narutowicza 95; Kucharska Fanny, 11 Listopada 11; Kacenelson
Ruchla, Piotrkowska 82; Kahan Perla, 11
Listopada 9; Kalisz Mieczysław, EwangieUcka 7; Kwal Mieczysław, Pomorska 10;
Karczmar Fania, Kilińskiego 30; Kurman
Maria, Zagajnikowa 38! Karmazyn Izabela, 6-go Sierpnia 2; Kagailska Fajga, Piotrkowska 51; Kauhnan Elka, Hadwatlska 30;
Kon Ruchla -Łaja, Śródmiejska 30; Kopciowska Fanny, Gdańska 37; Kon Hel~l1a,
Piramowicza 7; Klaczkin Sara, Piłsud
skiego 66; Krzepicka Romana, Pomorska 4.
L~it Ruchla, KiliI1skiego 125; Lewkowska, 'Jenta, Zgierska 16; Liberman Rywa,
Przejazd 8; Lew Izaak, Cegielniana 4; Libera Maria, Sienkiewicza 53; Liberlnan
Szmul Dawid, 11 Listopada 46; Lewin Uasza, Piotrkowska 19: Lewowa Anna, AIKościuszki 93; Liberson Gitla, Piłsudskie
go 23; Lejchman Łaja, Kilitlskie60 16; Luksenberg Adlia, Narutowicza 2a ; Landa
Maria, Zawadzka 46;
Lewin Rochel,
Rzgowska 7; Lewi Helena, Andrzeja 27&;
Lipszyc Ejdla-Helena, Zachodnia 57; Lipszyc Enta, Wigury 11 j Dandkof Lina, Al.
l-go Maja 5.
Łaski Władysław, Pl. Reymonta "4;
Łozińska Rywa, Zawadzka 19: Łukin Hrocha, Kilisńkiego 47.
Markowska Gitla-Gustawa, Gdańska ~8;
Monitz Amal1a, 6-go Sierpnia 10; Men.,-flaka Baia. .G dailska. 62; Mikulicka Gi-

tIa, Cegielniana 38; Mikulicka Brocha,
Piotrkowska 89; Milderman Róża, Piotrkowska 62; Makówka Genowefa, Andrzeja 27; Montag Ruchla-Łaja, Łagiewnicka
136; Markowicz Rozalia, Wólczańska 63.
Nusbaum Berta, Piotrkowska 51; Nowakowska Henryka, Gdańska 17; Natanson Frania, Piotrkowska 269; Najman
Malka. Gdailska 23.
Obodowska Rozalia Chaja, Sienkiewicza
27; Obrębska Celina, Rzgowska 74.
Perelmuter Małka, Śródmiejska 20;
Prus Hinda, Piotrkowska 142; Połonow
ska Maria. Nowomiejska 4; Pillowa Fanny, Cegielniana 82; Pulwermacher Chaja,
Piłsudskiego 17, Poswolska Zofia, Żer.:>m
skiego 27; Prybe Joanna-Helena, Lip,J'.v a
68; Płotkin Estera, Piotrl<owska 121; Połonowska Hinda-Nechmanu,
Nawrot ::I8a;
Prus Zofia, Radwańska 17; Plapin3ier
Frajdla, Zagajnikowa 26; Padwa Natalia,
Zagajnikowa 26.
Ritt Roman, Piotrko ~'ska 126; Reznik
Małka, Narutowicza 2:
Rzędowska
Ela,
ŻwiJ'ld 3; Rawicz Fajga.
Kilińskiego 49;
Reicher Olga, Piotrkows!,a 132; Rotstein
Frejda, 6-go Sierpnia 22; Reiterowsl,a
Paulina, Pierackiego 1; Rozeblum BasiaPerla, Piłsudskiego 55; Rozen Sura, 11-go
Listopada 28; Rozen Jakób, Piotrkowska
97; Rozeblum Rebeka, Piotrkowska 236;
Rozental Frajda-Łaja. Cegielniana 3; Russak Rebeka, Gdańska 64; Rybołowicz Antonina, Piramowicza 15; Rozen Eugenia,
Dowborczyków 3; Rozin Jehodis, Narutowicza 42; Rszewska Stefania, Żeromskie
go 39.
Sokalski Salomon Marek, Andrzeja 4;
Sokołów Tatiana, :M oniuszki 2;
Sejdpu,.
gart Feliks, Zamenhofa 1; Sendowska Es-

Kto zna

fir, Południowa 6; Sztok Szajndla, Piotrkowska 80; Sołowiejczyk Cypa, Kopernika 19; Słowiejczyk Fa.jga, Sródmiejska 31;
Staropolska Ruchla, 28 p. Strz. Kan. 12;
Selich Ruchla, Legionów 33; Simanowska
Sara, Południowa 18; Szef tel Chaja, Zgierska 17; Sztrauch Perla, Piłsudskiego 69;
SztatIer Sonia, Kilińskiego 44; Szwarc
Mendel, Pomorska 13; Szmidkind Rachama, WólczaiIska 3; Szperling Dawid, Piotrkowska 87; Szwarc Małka, Wolborska 33;
Szwarc
Blima-Rajzla,
Pomorska 13;
Szwarc Rozalia,
Napiórkowskiego 61;
Sheider Cha im, Ki1ińskiego 49; Szczeciń
ska Ewa, . Sienkiewicza 40; Sznajder Etka,
Kilińskiego 49: Szuster Zofia-Janina, Andrzeja 11; Szymańska Gustawa, Narutowicza 3.
Teplitz-Teplicki Abram,
Piotrowska
121; Tubisz Aniela, Wólczańska 62; Tykocińska Sara, GłówDa 31; Tondowska Dyna
Główna 51; Tenebaum Eugenia, Sanocka
24; Turbowicz !tta, Sródmiejska 6; Tuchsznajder Ita, Franciszkańska 38; Tuchschnajder Chana, Limanowskiego 28.
Wolpert Rywa, Piotrl<owska 7; Watnicka Sara, Napiórkowskiego 65; Wołyń
ska Liza, Al. Kościuszki 36: Wołkowicz
E8tera Ema, Pomorska 5; Witońska Zofia, Południowa 13; Wadzyńska Józefa,
Pomorska 41 a; Weishof SaU,a, Traugutta
4;
Wolfowicz BraiDa, Kilińskiego 13;
Winkler Helena, Żeromskiego 39; Winnykamiel1 Lipa, Plac Kościelny •.
Zakheim Estera, Lipowa 55; Zylberman Dawid, Brzezińska 10: Zucker Bronisława, Sienkiewicza 53; Żóltowska Hasia, Sródmiejska 57; Zadziewicz Lina,
PIOtrkowska 164; Zytnicka Fajga-Drejzla,
Wólczańska 97.

Spis felczerów Żydów, praktykujących
na terenie m. Łodzi:
Abramowicz Józef,
Kilińskicgo 55;
Borgman SzuI Lajb,
Marynarska 28;
B~rsch Rajnhold,
Ka,tna 21; BornszŁajn
Jakób-Lajb, Cegielniana 15; Bornsztajn
Izrael, N.-Zarzewska 19; Blusztain MajerManela, Zawadzka 36; Daresz Szmul, Lutomierska 4; Edclist Jakób, Piotrkowska
58' Erlichman Elukin, Podrzeczna 20;
F~iner Enoch, Gdańska 76; Grinberg Aleksander, Przejazd 34; Grynbaum Markus,
Główna 41;
Gelbart Benjamin, Legionów
4.9; Herszkowicz Szejna, Żeromskiego 4;
Joskowicz Boruch, Północna 4; Lederman
Maj er, Piłsudskiego 27; Lewkowicz Herman, Mielczarskiego 34; Leder Wawrzyniec, Dąbrowska 63; Le,vkowicz Abram,
Północna 2; Moszl<owicz Eliasz. Zgierska
31; Moszkowicz Józef. RokiciI'Iska 24;
Moszenberg Moszek, Zgierska 38; Neumark Aron, Południowa 28; Okno Tobiasz, Zawadzka 29; Pajęcki Moszek,
Brzezińska 10;
Pajęcki
Jakób, N.-Za·
rzewska 20; Przysucha Jakób, Brzezińska
25; I\ubinstein Moszek, Piłsudskiego 57;
Salomonowicz Szulim, P. O. W. 20;
Szwarcbald Wolf, Główna 59; Suszkie·
wicz Cha im, Zgierska 24; Witoński Jak6b,
Cegielniana 20.

*

W "Orędowniku" z dnia 7. 2. br. w spisie lekarzy :tydowskich mylnie umieszczono p. Haberlau Karola, Łódź, ul. Sienldewicza 34, p. Libiszowskiego Edmunda,
Łódź, ul. Pomorska nr 53 i p. Jadwigę
Szustrow8" Łódź, ul. Gdańska nr 123, gdy t
to są chrześcijanie; natomiast przeoczono
dr Bronisława Misjona, Łódź, ul. Piotr·
kowska nr 130, który jest Żydem.

mękę bezsenności

Nominacje na starostów

ten wie. źe często pozbawiają nas snu zmęcw magania jak nerwice .erea. bóle i Bawrob
ne i wyczerpane nerwy. ZiQła magistra 'Vol- głowy. uczucIe niepokoju o.raz sprowadzają
skiego ze znak. ochro "Pasiverosa". zawiera- krzepiący, naturalny sen, nie powodując przyzwyczajeni.a. Wytwórnia: MariIter Wolski,
jące Passiflore (Kwiat Męki Pańskiej)
rośli
n., o własnoścLach uspakaiających koją wzbu- ~'arszawa. Złota 14.
rzone i zmęczone nerwy. łagodzą ich niedon 36585

Na marginesie

Zawrotne tempo
Ł ó d ź, 20 lutego
Jak postęp, to postęp.
Maluczko, a Delegatura Łódzka Rady Adwokackiej, która do niedawna
była czysto chrześcijańską, b<;dzie czysto żydowską. Nie chcąc być posądzo
nym o niesmaczne żarty, lub fałszywe
proroctwa, przytoczę na dowód prawdomówności okoliczność, że jeszcze nie
bardzo dawno w Delegaturze Łódzkiej
Rady Adwokackiej nie zasiadał żaden
żydowski mecenas (czytaj męczy nas);
dopiero po przewrocie majowym, a
więc w czasie ogólnego schlebiania Ży
dom wpTowadzono do Delegatury Łódz-

postępu

szczani.
Polska miała nie tylko wielkich
prawników, ale i wielkich synów Ojczyzny, dbających o honor własny i
.adwokatury. polskiej. Gdy przyszły na
Naród tak wielkie nieszczęścia, jak
utrata niepodległości, a po odzyskaniu
tejże "sanacja" i demokratyzacja (czyta.j jUdeizacja wszystkiego co polskie),
wówczas wzbogacone żydostwo wtargnęło kupą
na wydziały prawnicze
naszych uniwersytetów, a później do
adwokatury. Znalazły si~ śród Polaków jednostki małe, kochające więcej
pieniądze, niż honor własny i Ojczyznę, za cenę kilku, czy kilkunastu tY.-

Ł

6 d ź, 22. 2. -

Urząd woj-ewódzki

Łodzi otrzymał zawiadomienie,
zarządz.eniem władz centralnych,

w

Polskie Radio, Szkoły Muzyczne, Statki Morskie
i Znawcy to Klienci Fabryki
Fortepianów i Pianin
"ARNOLD FmIGER"

[entralny Magazyn Pianin
Pozaaó, ul. Pierackiego 11
Niskie cenY'
Dogodne tipIaty

sięcy złotych, patronowały żydowskim

Jeszcze

dziś

niech Pani zaz2\da
bezpłatnego

egzeDlplarza
okazo.ego dwutygodnika

Kobieta Polska
zg 1169/iO

ilultro.anego piaDla poświęconego zagadnienioDl
intereaującyDl kobiety. -

Egzemplarze okazowe wysyła
ADMINISTRACJA. POZNAŃ
Stroma 27, m. 5, telefon 65-55

kiej Rady Adwokackiej jednego "wyjątkowo porządnego"
Żyda,
po tym
drugiego; trzeci to już jakoś sam się
"wcisnąJ".

Dzisiaj na siedmiu członków Delegatury Łódzkiej Rady Adwokackiej
jest ich aż trzech.
Gdlby stosunki W Delegaturze Łódz
kiej Rady Adwokackiej nie miały innego posmaku, prócz masowego wtargni~cia do niej synów Izraela, możnaby
machnąć rQką, ba, nawet wraz z ży
dowskim filarem łódzkiej "sanacji" zawołać: radujcie się łódzkie goimowskie
mecenasy, że macie w swoim gronie
Żydów nie tylko jako "kolegów", ale
i takich, którzy wami rządzą. Optymista poszedłby dalej, bo pocieszają.c
się nadzieją. na przyszłość powiedział
by; fortuna kołem się toczy. Był czas,
że polska palestra nie tylko,
że nie
miała rad i delegatur adwokackich, w
skład których
wchodziły
żydowskie
,.męczy nasy", ale w ogóle Żydzi
do
godnośei pra.wnika. nie byli dopu-

aplikantom. Gdy ich wprowadziły do
adwokatury, to tym samym i do stowarzyszeń
adwokackich, a na;stępnie
jnko "swojego wyjątkowo JX)rządnego
2;yda" popierało się przy wyborze do
Delegatury rady adwokackiej, no i w
ten sposób pomału, pomału posuwano
się od czułości na dźwięk pieniądza do
zależności, a od zależności do niewoli w formie zmajoryzowania stanu
adwokackiego przez synów Izraela.
Dość smutnych refleksyj. Wróćmy
do spraw, które zmusiły mnie do zajęcia si~ sł.osunkamL w
Delegatm-ze
ł_ódzkiej Rady Adwokackiej. Jak wyżej powiedzialem, znajduje się w niej
trzech Żydów, którzy poza mec. E. Moszkowskim właściwie nic nie robię., a
mec. E. Moszkowski pisuje okólniki,
ale już nie tylko do adwokatów IIl()jże
s7.owego wyznania, lecz i do "kolegów"
adwokatów chrzeŚCijan, naWOłując do
spełnienia
"względem

Ob6wiązku

społecznego

Zimowej Pomocy Bezrobotnym i Najbiedniejszym".
Pominą.wszy styl, który nawiasem
mówiąc jest okropny, razi formą, ja-

kiej używa adwokat żydoW'~ki w stosunku do Polaka, np.: "Sz. Kol. winien
uiścić świadczenia".
To już nie niedelikatność,

ale ob-

raza.
Od kiedy to Zydzi w formie imperatywnej rdzennym Polakom przypominają. o spełnieniu obowiązków spo.łecznychT

Nasi ucią.źliwi goście stają. sf~ jui
nie tylko niegrzeczni, ale zuchwali.
A "fortuna" kołem się toczy: punkt
szczytowy kola, który nie dawno przypadkowo znalazł się na wierzchołku,
przechyla się ku nizinie; upadek niedaleki. Upadek na głowy rasowe z
wiecznQ. ondulacj'ł.
K. P.

że

na
stanowisko starosty powiatowego w
Kole - po zmarłym niedawno śp. płk.
Wilczyńskim - został mianowany Stanisław Nożyński, dotychczasowy starosta powiatowy w Turku. Na stanowisko stąrosty w Turku mianowany
został Wacław Sulkowski, dotychczasowy wicestarosta. w Koninie.

(Na melodię "krakowiaka")
sobie zęby
Czerwone gagatki
Na. tłuste funkcyj ki
I dobre posadki.
Ostrzą.

W Radzie co niemiara
Krzyku, szumu, gwałtu.
Ten chciałby na dome!;
Ten znowu na auto.
Więc wykupić rzeźnię,

Jak jest, łapu, capu,
Byle tylko można
Wsadzić gdzieś swe

ła!)

Byłby interesik
I okazja rzadka.
Wiedzę. o tym dobrze
Czerwone gagatki.
pa"zyszły vice,
(Chciałby, ale kto wie)

Pan W.,

VV szale krasomówstwa
Aż staje na głowie.
(Robotnikiem zwie się)
Pensja blisko tysiąc,
No i jeszcze chwali.
Sławne już Polesie.
Forsy w kasie nie ma?
No, to znów pożyczyć,
A skąd, wszystko jedno,
Czerwona ćma krzyczy.
Socjały to lubią,
Łódź ich zna z tej
Zrobili jej długów

strony,

Dziesiątki milionów.

KADE

Numer l3 ...... ORĘDOWNIK, ponieilzJaleK, ilnia 22 lutego 1937 Kalendarz rzym.-kat.
Niedziela: Eleonory p ..
Feli'kc3a b.
Poniedziałek, Piotra ŚW.,
Małgorzaty Pok.
Kalendarz słowiański
Niedziela: OnoBławy
Poniedziaiek: WróciBlawa
Niedziela
Słońca: wc3chód 6.59
zachód 17.15
Olugość dnia 10 godzin 16 minut
Księżyca : wc3chód 13,01 zachód 4.36
l<aza: 4 dzień przed pelnią.
Luł}'

21

A~re~ re~ak[ji i a~mini~tra[ii WtO~li
Piotrkowska 91
TELEFON redakcji ł administracji 173-55
NOCNE DYŻURY APTEK:
Nocy dzisi~hzcj dyżuruja apteki: Kasperkie7.g-1e.rska ;;4. Ryche.ra - 11 Listopada
86. Zundclcwit'za (Żrrl) - Piotl'kowska 26. Bojnrskil'go - Przejazd 19. Rytla Kopernika
26. Lipca (Życi) - P:otrkows.ka 193, KowalskiegO Rzrow>,ka 147.
w :cz~ -

Pogotowie P. C. K.: tel. 102·49
Pogotowie
ubezpieczalni: tel. 208·10. Pogotowie mil"jskie:
tel. 102-90. ~traż ogniowa: leI. 8.
Teatr
(godz. 4)
Teatr
Teatr

Miejski (godz. 12) - .. Ludzie na krze"
- "Bęben"; (godz. 8.30) - "Powód z".
Popularny - ,.Damy i huzary".
w sali Geyera - "Hanusia".

KINA I.ÓDZKIE:
Adria - Metro - .. Mey~rling".
Corso - .. .I;, haterstwo krwi".
Oapitol - "Orzel krymski".
Mimoza - "Należę do ciebie" i "Z~W krwi".
l\liraż .. 1l'edara".
Oświatowy·Slońce - "Bounty" i .. !lonka".
Przedwiośnie - "Moja gwiazdeczka".
Palace - .. Dla ciebie Mario".
Rialto - .. Rob~rt i Gloria ....
Ikar - .. Upiór na sprzedaż" i .. Tajemnica
dra Handlera".
Stylowy - "Magnolia".

krochmalu
barwnikówanilinowyeh,
szkodliwych dla zdrowia i niedozwolonych do produkcji artykułów spożyw
czych. Blumencwajga pociągnięto do odpowiedzialności.
Sąd skazał go na 2 tygodnie aresztu.

chiwalia i·netytucyj gOBpodarezych, godz.
13--H dr. A. Moraczewski: Pokaz papierów prywatnych, godz. 17-ta dr J. War~
żak: Pokaz archi waliów gospodarczych.
W sprawie nowego rozkładu kolejowego. Oddzial 3-ci Ruchowo-Handlowy w
Łodzi podaje do wiadomości, że W {loniedzialek dnia Z2 b. m. o godz'inie ll-ej na
d worcu Łódź-Fabryczna w świetlicy I{olejowe.go PrzyspoBobienia
WojSkowego
odbędzie Bię konferencja informacyjna z
przedsta wicielami inetytucyj rządowych,
wojskowych, pra.;y, społecz-rrych i gospodarczy·ch. oraz ludności olkręgu łódzkiego,
w sprawie rozkladu jazdy pocia,.gów pasażerskich od dnia 2·2 maja rb. Zainteresowane o.soby proszone są o przybycie na
wspomnia ną konferenCję.

POD

"Strona nł

WALNE ZEBRANIE KOI.A STRON·
NICTWA NARODOWEGO. W niedzielę,
dn. 21 bm. o god.%. , po poL ~ lokalu wła.
snym przy DL Pnłaskiego 13/1': odbędzie
się roczne walne zebranie koła Stronnie.
KRONIKA SPORTOWA
twa Narodowego. Obecność wszystkiCh
Kalendarzyk na dziś. - Boks. W sali członków konieczna. Wstt;ll i prawo głosn
Teatru Polskiego punktualnie o godz. reają Iylko ci członkowie, którzy zaopa12-tej międzypaństwowe spotkanie bokBer- trza się w legitymację członkowska na
skie Polska-Austria. Ostatecznie walcza. rok bieżący.
pary: Lehner-Runsztaein, Matha-CzorO obniżke zbyt wysokie l opłaty za anatek. Jard-Krzemińc:;ki, Syatosch-Woźnia
kie~ icz.
Bech'ich-Ostrowski,
Horak- lizę wody. W tych dniach tut. r~e~ni~y i
Chmielewc3ki. Schweifer-Szymura i Lutz- piekarze otrzymali z Zarządu Mle]c3klego
Piłat.
Zapasy. W sali Wimy przy ul. Ro- zawezwanie zlożenia 23 zł tytułem opIaty
kicillskiej Bpotkanie zapaśnicze o druź: za mającą być przeprol\'adzoną w odnoś
mislrzostwo Łodzi pomiędzy zespołamI nych przemYc3:ach analizę wody celem
stwierdzenia zdatności do spożycia. Tak
Wimy i Kruszendera. Pocz. godz . lS-ta. wysoka o·płata wywołala wśród zaintereLyżwiarstW1l. W Hełenowie miały Bię 00sowanych wielkie zdziwie-rrie i rozgoryczebyć mistrzostwa Polski w klasie C, jednie. J e'Żeli się weźmfe pod uwagę, że ananakż'e z powodu nie Bprzyjającej atmoBfery i braku lodu. zawody te zostały odlo- liza tego rodzaju będzie przeprowadzona corocznie, to ,przyznać trzeba. Że !la
żone.
drobnych rzeźni 'kach i piekarzach maJą
Austriacy przyjechall Wczoraj póź cych jUi dość różnych podaf:kó\v...i świad
nym wieczo.rem na d ,,"orzec Fabrycz.ny czeń odbije &ię fatalne tak wys~l,a oplaprzyjechała do Łod'zi reprezentacyjna ó- ta. 'Vobcc powyżc3zego specjalna delegasemka aUc3triacka. pod kierunkiem preze- cja udala się do ,prezydenta miaBta p. Fusa związ'ku bokserskie.l\"o. pł-k. P6tascha i tymy i II' nac3tępstwie tej iJlterewencji wykot. zw. p. Giirgera. W dniu dziBiejszym B'toBowana zostanie do Urzędu Wojewódzspodziewany jeBt przyjazd polBkich bokse- kiego odpowiednia ,prośba o obniżkę porów zamiejscol\"ych. Sędzią punktow~'m ze wyżc3zej op la ty.
BtrOny naBzych przeci \\"ni,k ów ' będzie p.
Polskie stragany wypierają żydowskich
Klinger. ze strony polBkiej .p. Kordasz z
handlarzy ryb i śledzi. Z ,p ra wdzi'wym
Łodzi. Sędzią w ringu będzie p. Sch6der
z Berlina. Spotkanie Polska-Austria bę zadowoleniem stl\'ierdzić można fakt na odzie tranBmitowany przez Polskie Radio statnich targach, że dzięki nieugiętej lp od-rra wszystkie rozgłośnie Polski od godz. Bta wie i wytrwałości polscy handlarze śle
dzi. ryb i wędlin. których liczba się stale
H-ej do H ,30.
JakubOIWski na turnieju międzynarodo powiększa - wypierani zostają IV dalBzym
wym. ~a wielki turniej zapaśniczy o elra- ciągu handlarze żydowscy, tak że z bierakterze międzynarodowym (w wagach: giem czasu będą musieH zupełnie z rynków naszych zniknąć. W tej akcji i walce
śrerlnie.i. pólciężkie.i)' który odbędzie się
w Katowicach w dniach 27, 28 i ma.rca, musi handlarzom chrześcijańBkim Btale
spoleczeńc3two
,a
przede
i w którrm wezmą udział m. in. niemieccy dopomagać
olimpijczycy Ehrl i Schweikert. zOBtał rów wc3zYc3tkim g'oEpodrnie polskie, a uczynią
to, gdy wSzYscy' omijać będą stragan ży
nież zaproszony łodzianin b. wicemistrz
P01Bki - Jakubowski (J. K. P.). Jak Bię dOll'ski. a popierać zacz.ną tylk:} chrześci
dowiaduiemv Jakubol\"c3ki najprawdopo- jal'iskich handlarzy.
dobniej z za proszenia
tego BkorzYBta i
Z rocznej dzialalnośd L. O. P. P. OBtatI\'C7mie udzial IV tym turnieju.
nio odbyte walne zebranie tut. Oddziału
Wima - Zjednoczone 14:0. (Walk.). Ligi Obrony Powietrzej i Przeciwgazowej
Zapaśnicze spotkanie o druż}-nowe
mi- wykaza lo nader żywotną działalność. któstrzostlyo Łodzi. które mialo się odbyć w ra skieroll'aaa byla w kierunku propaganub. cz\Yartf'k ",i ecz. w loka lu Z iednoczo- dy lotnictwa i LO-PP, przygotowania i
nl'ch pomiędzl' g-ospodarzami a vVimą. za- szkolenia Bpołeczel'hstwa w dZ1ale OPLG.
'k ollezyl Bię orlg\\'izdanir:'l11 walkoweru dla Zorganizowano ,.XIII Tydzień Lotniczy".
Wiml-. g'cl\- drużyna Zjednoczonych wy· Urządzano kUl'c3Y modelar.stwa i szybowstą.piła ~\' zde:wm'pletowanym składzie.
nictll"a. Obwód pabianicki liczy członków:
dożywotnich 7. rzeczywistych 578, popieODPOWIEDZI REDAKCJI
rających lo.s.-S. Ogólny wpływ za ub. okreB
w. W •. Lódź. '\adeslane prace nie na- sprawozdawczy wynosił zł 10.971. Zarząd
oc3tatni zOc3tal ponownie wybrany.
dają c3ię do druku.
StangreCi i woźnice obradują. Związek
1M-letni jubileusz firmy Anioni Kaź Stangretów i Woźniców na odbytym zemierski Chajnice-Pomorze. Firma Antoni braniu w dniu li bm. z udziałem około
150 czlonków omawiał znów c3prawę praT(aźmicl'ski fabryka wórlek, liI\ierów, ora.z
Gorzelnia Koniakó\\·. obchodzila w ze- Il"a jazdy woźniców będącą: stałą troską
S7.lnn roku 100-letni jubileusz ic3tni(lnia Zarządu. Obecnie chodzi przede wszystkim
",,"cj firm~'. Fabn' ka zOc3tala zalożona o to, ażeby opracowane nrzez \Vydział
L:3u r. i przetm'a la przez fitO lat aż po Komunikacyjno-Budowlany Urzędu WodzicIl dzicSiejszy. W roku 1918 p. Antoni jell"ódzkiego rozporządzenie w sprawie
pra wa jazdy dla woźniców. a które do tej
KaźmiC'l'ski \\' ~ ' kupił tak poważne przedch II" ili nie zostalo wprowadzone - zostas ię b:ori'two z rąk Ż~' rla LcwiJiskicgo i od
tego czasu jest jednym IdaścicielC'm. Ko- lo nareszcie ogłoszone i wprowadzone w
niaki f-y Kaźmierski cieszą c3ię wielkim życie. by sprawy woźniców mogły ju'ż raz
poprtpl11 . II: okaz ji jubileu;;zu fa wypuściła być uregulol~·ane. Odnośnie tej spra wy poIyzięto odpoIl"iednią rezolu ią..
która zokonilIk .. .Juhilat ~redicinal 100 lat" który
z mieisca zrlobvl "ob;e wielkie luięcie. c3tanie do miarodajnych wład.z wysłana.
PrzNlc3tawicielcm na Łódź i województwo
KRONIKA ZGIERZA
Łódzkie jeBt p. IJel1F~' k Kalinowc3ki.

PRĘGIERZ

1:ydofile. Co raz mniej na terenie Ło
dzi c3potyka się Polaków. którzy pomni na
wielki I\'Yc3ilek spoleczeńBtwa w celu odżydzenia wc3zystkich dziedzin
gospodarczych powierzają. wykónanie wBzelkich
robót 2:ydo-m. Znajdują Bię jednak uparci przyjaciele .,wybranego narodu". którzy
pchają ciężko za,pracowany grosz w ży
dowskie kieszenie. Do tych należy również
p. Bogolębc3ki. przy ul. RzgowBkiej 70. który szyld pl'zed sowim zakładem obuwia
powierzył do malowania Żydowi FiBzerowi Grinbaumowi z ul. Nowozarzewskiej.
- Do malarza 2:yda I-Iersza 'Varszawskiego z ul. Głównej 61 zwrócił się w tych
saml'ch celach p. L. Hofman. zam. przy
ul. Glównej 31. wlaśc. Bubkolektury nr.
lOW. mając o kilka domów od siebie malarza chrześcijanina. WBtyd!

JUDAICA

Nieźle pomyślane.
Powszechnie znan0m jest upodobanie Żydów do wszelkiego rodzaju w~· kroczcń. Tak np. przedlużanie godzin hand lu jest specjalnością ży
dowską i stale pociąg-ani są oni za to do
odpowiedzialnośri karno - administracyjnej, a w wielu wypadkach wobec stałego
powtarzania sie tego wykroczenia karani
aresztem. Obrrn ie w organizacjach kupieckich żydowskich w tol\11 drbat 2:ydzi
KOMUNIKATY
postanowi ii wystąpić do władz adminiPodziękowanie.
Na odżydzenie życia stracyjnych z wnioskiem o powierzenie
~ospodarczego w PolBce pani
Seweryna kontroli w kwestii przestr:r.egania gorlzin
Antecka ofiarowała Zarządowi okr Str. hnndłu organi:r.acjom kupieckim. 'VnioKar. wŁadzi Bumę 207 zł. za którą ninie.i- sek swój 2:ydzi motywują. jak zawsze
Bzym sklada on Berdeczne podziękowanie. zrrsztą. chęcią unormowania stosunków i
konkurcncji. .iaka na tle przeTeatr Geyera. Dziś w ni.edzielę o .ukl'ócenia
kroczeń ma miejsce. Talde .. scedowanie"
godz. 4,30 po południu i 8,15 wiecz. nadzoru może być nawrt niezle. z wanmTeatr w sali Geyera, Piotrkowska 295 kiem jednnk. że równoczrśnie obostrzony
wystawia po raz ostatni "Hanusię" G. hęrlzie nadzór ze strony organów policy.!Hauptmanna w przekładzie Marii Ko- n~'rh. Gcl~'h~, natomiast raJkowicie zlecić
nopnickiej. Reżyseria Józefa PiJar- narlzór ż~' dowskim organizncjom, to wyskiego. Ceny zniżone. Kasa czynna tworzył'yb~' się tnkic stosunki. jalde w
swoim rzasie min!.v mirjs('r. gdy cech pieod godz. 11 rano.
Jw!'zy ż~'do",skjch kontl'olowat piekal'nir,
Z Tow. "Hejnał". Sekcja dramah'czna nic mówiąc już o t~'J11.· że ten. kto oplacił
Tow. Śpiew. "Heinal" w Łodzi. wvs'tawia by się na l'7.e('z kontrol.erów, zaklad swój
obecnie dramat historyczny w 8 obrazach rn6glby mieć otwart~' przez cala. dobp, naz prologiem, osnuly na tle najazdu Szwe- wet. Najgorzej z nicdziplami i świętami,
dów na Polskę, pt. "Obrona CŻElstochowy". gd~' ż ohecnie Żydzi mimo obostrzoncgo
Przedstawienia tej pięknej sztuki odbędą nadzoru z reguły handlują. a grl~'by poSIę w sali Tow. "Hejnał",
przy ul. Sre- \\'lel'zono im J\Ontrolę, to oficja łnie uprabrzYllskiei 55, dziś o godzinie 16 i 19 oraz wialiby handel IV dni świąteczne.
w następne niedziele - 28 lutego, 7 i 14
marca rb. w tych samych godzinach. Ce- KRONII(A SADOWA
ny miejsc od 25 gr do 1 zł.
1:ydowskie smakołyki.
W sierpniu
193G r. zatrzymano na ulicy )',agiewnickiPj
KRONIKA MIEJSCOWA
handlarza uliczllrgo
l\[oszka Błumpn
Inauguracja kursu archiwalnego w 1.0- cwnjga. który niezależnie od tego, iż upradzi. W dniu 21 bm. (niedziela) w liali Rarly wiał handel niplegalnie, sprzed'lwał poMiejskiej (PomorBka 16) odbędzie się pu- c1cjrzanrj jakości wyroby cukirrnirze ..Jak
bliczne pOBiedzenie, naukowe Od.i7.ialu stwierdzono w wyniku badalI. Blumrllcwajg sporządznł cukiel'ki \\'lasnym "doŁÓdZkiego PolBkiego TowarzYBtwa H iston 38398
rycznego '" związku z illauguracją. prakty- mowym" sposobem, przy czym używał
cznego kursu archi walnego. Początek posi edzenia o godz. 18. Porządek dzienny zebrania wypelnią prelekcje pp. Wiktora Suchodolskiego, dyrektora Archiwów Pań
}JcJ'a sprawy Skrzypińskiego. P. SkrzypiiiNabożeństwo żalobne. 'V dn iu 17 b. m. w
stwowych. ("Znaczenie zabytków rękopiś skoi, po widzenLll s:ę ze swym pelnomocnik iem kościele
odprawione zostalo nabożeiistwo żałob
miennych dla nauki i życia"), Adama Ste- p. adw. Żarileckim z Kalisza, oznajmil nam.
ne za dusze ŚP. ,,'a\\ rZYllca Siel~kiego oraz pobels·k iego ("DotrchczaBowepróby zareje- że motywy sprawy, na podsl a wie których Ży I~g!ych na.rorlowc6w w walce o '''ielką Polskę.
strowania 1'0zpró.szonych zabytków ręko rlzi \",nieśli apelację od wYI'oku s. o. kfllis-kiego Mszę ŚW. celebrowHI ks. kan. Kabala. 'V tymdo Sądu Apl'lacyjnego w Poznaniu będa w:a.
pi:śmiennrch IV PoIBce") i Zygmunta Loże dn:u na grobach trag:cznie zmarlych narodowców gP. "'awrzyl1ca Sielskiego. !lP. Alfreda
rentza (,.Archiwalia wlaBne reg-ionu lód?- dome po zawinrlomieniu stron zaintere~owanych
przez S. A. w Poznaniu. Ze st.rony P. SkrzypiC,TIlIse-go oraz Śp. ~[łodziniaka SI. zostały zlożo
kiego") . Dnia naBtępneg-o rozpoczną Bię skiego
bcdą na tych miast
poczynione
orlpone w ie ńce przez cz;onków Stron. Narod. kola·
wyklady wedlug naBtępującego planu:
wierlrlie kroki co do tej sprawy. Jest rzeCZII
Usiłowanie zab6jstwa. Do pilnując. poręby
Poniedzialek: dn. 22 bm.: godz. 9-10 wiadomą. że P. SkrzypiIiski argumentów do- dl'Zcwa
borowych la ów Il)fj. Kaz:mierz·Biskupi
dr. J. Warętak: Archiwum, Bkladnica akt,
wodowych na porltrz~1I11anie swej sprawy ma
p. Mac'ejew"kiego i P. IJ'utkows,kiego nieznani
obecnie jeszcze więcej. niż pr.zerl ostatnią sprare~jBtratura, godz. 10-13 dr Z. Olszaspra WCy odrlali kilka strzałów,; fuzji, które na
mow.ska-SkowrolJ..ska: Archiwalia koć;ciel wą, kolóra to~zyla się w S. O. Apelacja nie wyj- szczęście chybily. Policja prowadzi dochodze,
dzie
Żl'dom
na
korzyśC
"'inowajcy
Ży<lzi
karę
nia.
ne i wyznaniowe. godz. 17 dr. Z. Olsza- P'O.n:e-~ć muszą.
mowBka-Skowrpńska: Pokaz archiwaliów
PrzedŁym Żyd dziś Polak. Po kapitulacji
kościelnych.

Wtorek, dn. Z3 bm.: godz. 9--11 A. Stebelski: Archiwalia państwowe i samorzą
dowe, ~odz. 11-13 dr. J. \Varężak: Przechowywanie i znhezpieczanie archi\\'nliów,
godz. 17-ta. dr J. "'arężak: Pokaz Archiwum ~fiejBkieg'o IV Ł-odz'i.
Środa. dn. 2t bm.: godz. 9-10 dr. A.
1\!orarzPI"c3ki: Tle jeBtracja pn. pierów prywatnych. ~odz. 10-13 dr J. \Y " rp,i:ak: ArNowa placówka chrześcijańska w LodzL OBtatnio na terenie Łodzi powstala
nowa pracol\"nia stolar.:;ko - ta.picel'Bka p.
A. Szubskiego przy ul. TlzgoI,"skie.i 9. Firma ta po za wyrobem mebli różnego roelza.iu przcprol\"uclr.a rohoty tapicerekie
itp. Sporlz;rl"ać się należy, że o<:{ól spoleczeJ'](,,-lwa cllrze~cijaliskicgo w Łodzi poprzo tę no\\'ą placówkę w zrozumieniu
ważnogci idei odżydzenia handlu i przemysłu polc3kiego.
n 38 399

?Jhoikolowa.nego sklepu Żyrló\\'ki Rozenowej
przy ul. Kośc:.lI.zki 1, obecnie \V tymże m iejSC"U. PO rlo-ko,ic7.eniu remontu. otwiera P. Ka7.imienz Kawro<Jki sklarl roweró\v. R6wn:ee w
now07,aloż o nym PO ŻycJzie ' sklepie ra(Jj{)'3'Paratów itP. przez p .•Terzego O;;yzniewskiego wlaiicic:cla kina .. Uajka··. można nahywać i żeran
dole. co dOI'vl posiarlali w~'ł ącznie Ży<lzi.

-

KRON I KA LASKU

Kino Luna ,.Nowe przygorly Tarzana".
Z ruchu naro(lowcgo. 'V uh. niedziele odbyło
"ie w lokalu S. N. przy ul. Wida",.,ki('j 10 zehranie członków S. N. Referaty wyglosili p.
Stanislaw Stnt.kiewiC'.z z l'ahiall'c i P. Kazimierz K owacki z La. ku.
Nustc:pne zebran:e
orJbp,<lzie się dnia 21 um. o godz. 18.
Pożar. '" nocy na 17 bm. spalily się we wsi
Li~ka\\'a sto(loła z p,·zybudó\\'kami. wlasnooc p.
A TIIloniego Kra w('.zyka. Straty ogólne wynoszfl
1.430 zl. Dochodzpn'p \V sprawie pożaru prowarlzi poslel'un",k 1'. P. \V Sc:dziPio\\'icach.
Teatr Narodowy. " .. SobOlę. 20 bm. o godz.
2() 'reatr Narodowy y. Poznania wysŁawi w sali
"Luna" przy ul. Kilińskiego sztukę "Freulei.n
Do&tor".

KRONIKA PABIANIC

KRONIKA KOLA
Z ruchu nal'ooowego.

Dn,i~

18 hm.

odbyło

R~~ w kolonii "'ierzbie zebranie i';tronnictwa
~arodowego. ~'rzc\\'odniczyl p. St. Krzyżak, re-

ferat wygl{)sil p. S. Kropidlowski.

KRONIKA TOMASZOWA
Interwencja piekarzy w łlrz~dzie wojew6dz·
kim. l':ekarz(' loma.zowscy od &zeregu już dni
f\zynifl starania w kierunku uzyskania podwyż
ki cen na pieczYl'·o. Ponieważ w spraw:e tej
orlbyta kCl'l1fl'rencia W starOOotwie nie dala pozyty\\'n~go ro.zultalu. delegacja piekarzy udala
.';ę do Ul'z",du wojewódzkiego. gdzie interwen.:o \\·n<: bp,dzie o wyrlan:e nowego cenn:ka na
p;t'c.zywo.
" ' iezienie za opór wladzy. W czerwcu ub.
roku bracia Hlefan i Józef DzilJlka].towscy zoo
.tali ar(,~7.lto\\"ani po.d zarzutem rlo<konani·a kra·
rh:("6y. '" cza.:e z:lkladania kajd3n~k Dziukał
lo\\"scl' sImviIi pol)cji czynnyopór.i poczęli zło
rzeczyć. Obecnie za ied'ii na ławie ()!;,kal"'l;onych
snrlu okrę.gowego. który skazal Stefana DziukaltO\\'SIkiego na 1 rok. a Józefa DzilUkaltowskieg{) na 4 miesil\ce wrif!21ienia.

I

II Centrala

WymówienIe w przędzalni Mayera, W
,.Ctto ~rayera' przy ul. Wodnej
2, w której zatrudnionych jest okolo 70
robot ników. Zarząd firmy tej ogł0c3ił wymówienie w c3obotę, dn. 13 bm. wBzystkim
robotnikom. moty\\'ując wymówienie tym,
że obecnie brak jec3t pracy z przyczyn niezależnych. Firma z pośród zatrudnionych
ma zwolnić 20 robotników. Robotnicy solidarnie wymówieniu sprzeci\\';li się. O
ile dezycja nie będzie cofnięta należy spodzi ewać się Btrajku.
Strajk przed konferenCją. W środę. dn.
17 b~. o godz. 11 IV Bali rady miejc3kiej pod
przewodnictwem inspektora pracy 15 obwodu IV Łodzi odbyla się konferencja pomiędzy zarządem fabryki dykty,
której
wlaścicielem jec3t Żyd Rachlin, a delegacjami robotno Przed Iqrznaczoną konferencją robotnicy tegoż samego dnia. nie czekając rC'zuItatu konferencii. pod lyplY\\'em
ży d o wc3ko-socj alis t}-CZ no-k o m u nis ty cz n ego
związ'ku klasol\"ego o godz. 6 rano przystą,pili do stt'aiku. Żyd nanell'no nie straci
na tym wcale. a jedynie robotnih1 naraża
ny je.st w ten spoc3ób na poważne stl'a ty.
2:yd Rachl'in zarząd al opuBzczenia fabryki.
Kiedy robotnicy nic zgodzili się. 2:rd nie
pl'zyc3zcdł na konferencję. którą inepe-ktor
.!Jracy odlożyl na czas nieogl;,niczony.
Strajk trwa nadal.
•
'Przędzalni

-KRONIKA

PODDĘBIC

Nowe ))lac6wki chrześciJańskie. Obecn.ie po
W'pro\\'arlze-niu no\\'ej usta wy o uhoju rytualnym
powstały dwa chrzcściia,hkie sklepy z wyrę
bem miesa wolowego, del~cego ilp .• a mianowic ie: przy ul,icy pl. K ośc: n s.zki 4 P. F. Bocheńskiego i przy ulicy
Pl. Ko~ciusz.ld 3i p.
Wi·ncent~go Kubiaka. SpołeczeClstwo chrześci
jańskie wJnno skorzystać z tego i n:e kupować
mięsa w niechlujnych żydom,ki~h jabkach.

miesi"cznle 17 WydOlI\. tygou-niowo). & odbiorem w II.gentu,rac.h 2.3.j 711. Za
Poznań. św. :r.rarc~n 70. P. K. O. P07.nań 200 149. T~lefo.ny centrali: 40-72. 14·76.
odno,s'zpnie do domu odPQW. i~dn:a dopłata. 1:a ~zt.ach i .n. ~ls>t~n«l'Zltw
33·07. 44·&1. 3;;·24. aij·U: PO godz. 19 oraz w ni~d.zi~lę i święta: 35-24. 40,72.
' Orędownika mieSIęcznIe 2.34 zl •. kwa.rtail.flle 7..-, .POC7lta przYJm we zamókv~It1ap~ o
Reda.ktor odpowiedzialny A'nur?:ej TreJJ.a z Po:rmania. Za wiadomości.i 81'tY'kuly z m.
na 6i czcionki:
wydań tygodnJ()wo
ponledzlalkowego)
..od op s §w.
ą w MarCIn
s~e , ś··
~i od-po-wiada
1.- zł miesięcznie. Naklad
Drn.karn:a (bez
Polska.
Spólka AkCYJna.
Poznaf.
P
.Leon Trella. Ł6dt. P.iotl'k~w&ka 91 . _ Za og~oszen.ia i reklam,... Antoni Le70. Rękopisów ni~za,m6wionych re<lakda nie ~'raca.
. . .
. ' . nle~I(!Z z .?Znanla.
.. .
•
\V razie wypadków g,powodowanych silą wye9zą. prreszk6d \IV zak~arlz,e. El'traJkó ..., II p., wyd a\\ n ct ... o n.e odpowJ.arla za dostarczenIe pIsma a abonemci nie m3jll pra.wa domagllnia !lie niedostarW •
cwnych numerów l'Ilb ods;o;kodowanl8.

P Il"enume.rat a

f

Dnia 19 lutego 1937 r., zma'lll.a, OPllttzona
tlllmi św., Ilasza najdrOOsi'za, naiU!kocha1laa
czu18za mlltk.a ~ ba.b'ka, •. p.
II K.7ele~w
.

FeDomeD

Bak:r~
żona, lIaj-

JtiedzI.et." d.nja
21 lutego o 1"00z. 3.16 s ka.pl.iocy omentameoj puafii
Zmartwychwst8lllia Pańskiego.
W cietnm smu1JW POIrT4teM
II 26379
m"ż I rodzbl ••
Poznali, Leszno.
Owbnyeh uwiadoon!ert nie W71I""a . .
w 63 roku Ży<!ta. Pogrzeb odbęd.zie si., w

Bławatów

Chne'cljaJlakl Sklep

•• WY Jasnowm Dłam!.
AIot,.eiel "Pondni.a 1;J'ei..... w Berlinie j
Dre&nie, tw6rca d:lli« ~J'eil, daje
~to_ przepowiedn.ie.
Pl'&yczJnia·
j.~.aię tym . . mym do prlełomll w t1('.;u.
Z~zie klnes.
kt61TlD otworZ)"ft IIObie
wrota d. .zczęśeia i dobrob,.tu. Tajemru·
ca loterii tkwi 1V Twojem imieniu. Pooaj
im~ ~aa date lłI'Odzenia. a pf>wiem Ci
kl~T. ile l ezy W()g6le ",grass. Prupo1Vie<tn~ wskazóW'kJ, bol"08koPT: łyeiowe.
milosne, IrndzietJ', ladtopMle skarby. odna·
lez~ie r.a.~ruonych OIIIób, ata.no1Via tajem·
nie., Twego 8Ullekia. Nadeślij jeden zlot,. :/JlulcKami na porto.
BeliPlatnych horollikOP6w nie WTSJ'lam. ~asD_ldz maml, Kr.·
Uw. WIelopole I.
n 38 229

Naiłkowska

,Maria

światalI

W~'fi',r..towej

l Galanterjl

"IV. CZZDEL

ł.6cłt, Piotrkowska
Poleea w dużym wyborze:

286. Tel. 260·53.
WELNY na płaszcze, kostjumy i suknie, JEDWABIE gładkie i wzorzyste!
towary białe: pościelowe, bieliźniane i sto~owe. Fjra~k~
odpasowane i na metry. Tiule wszystklC szerokosCl
i koronki siatkowe na story i kapy. BIELIZA damska
i męska, pońezochy, rękawiczki, skarpetki, kołdry
watowane i gobelinowe. Wszystko w dobrym gatunku,
ceny jakoajniższe.
n 21 S!!~
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GWARANCJA DOBROCI -ZAUFANIE TYSIECY
Postna!
1ł!LEBLE
Wykwintna!
po bardzo
ce· 1 - - - - - - »GA.JA«
nach poleca A. Koprowski,

~mnnlnllllllllll1l1l1l1l11l11l11l1l11l1l11l11l11l1llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmllllllnlUnffl
Beczki l/t I l/t
Wybór olbrzymi!
Jakość doskonaltlI
Ceny nadzwycsa; ko,.ąńn.el
DLATEGO KUPUJ STALE
w firmie

Śledzie

ł..ód:t,

Śledzie

Składowa

~e

na)mod",i~~zJ'ch wzor~h

Licytacja

koloraeh poleea
J'.!w7ka ~6w I klamr
"BUTONIA"
wł. ABtoni Chrzanowski,
L6dt, Piotrkowski! ZOZ. teL 135·17

ł

nr.

Dnia 22 lutego 1937 r.

ARTUR EGER, Łódi, Piotrkowska 158 teL 159-7 2

rozpoczJDa _It;

poleca:
IJJaz,T robotnIczo, spodnio,
m'1'10
pl•• zcao, Jtolllblaozoa,T.

Wyrabiam

tąkże

Nauka

z towar6w powierzonych,

..__________________________________________~I
~

".
dl
SurÓWkI• (metkale)
zw.ykle i bielone, przeSCtera owe

Szkole Ogrodniczej W. I.R. w
l-go kwietnia r. b.

W

w kraty, wyrabia
Tkalnia Mechaniczna
wł.~. Szwa.id1er, Zduńska Wola
Janlllzewlce, Skr. pocztowa 54

·SZeWI·Ce"
" JaUI
JA N

Krawiec

męski

K A M I Ń s K I, Łódź Abromowskiego 31

front, losze p. (dawniej Gubernatorska)
Prtyjmnje roboty w chodzące w zakres krawiectwa z wła
snych i powierzonych materiałów.
Ceny przystępne.
n

as

862

Koźminie

Bank Gospodarstwa Krajowego

Kandydat otrzymuje wBzechBtronne wy_
ogrodnicze· Szkoła i internat mieBzczą. się

Oddldał

w Poznaniu, AL Marelnkowskiego G.

sacli
ue
koźmińBkil.Program ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ł

w obszernym
(Zamek
Zg 08zenia
pnyjmuje gmachu.
się do dnia
27 lutego rb.

~zeByla się na 2ądanie bezpłatnie.

JEŚLI PRAGNIESZ COS SŁODKIEGO

38 499

NERWOL ~---

:>

pościelowe

Chrześcijańska

1...- -

II

lIR 36796/7

św.

Wofclech

Fabryka Bielizny i

~

Stanisław

~

Łódi,

Trykotaźy

jakuszewski

Piotrkow$ka 148

tel. 175-45

Żqdać wS%t;d%ie.

r:.HUR1

DETAL

z powoda przezit;bienła, po.tl'załowl,
Ischla.owl.
Do nabycia tylko w a p te k a c b

Wyr6b i

Na
raty

główna sprzedaż

APTEKA
MIKOLASCHA
LWOW Kopernika

Na
raty

Magle

1

111103

Automat 6-cio

Tokarnię

uiywanłl,

nowoczesnej konstrukcji-silnej
bUdowy wyrabia F a b ryk a
B. Kapczyńskiego, Ł ó d ź,
Podrzeczna 33. Rok ut 1889

PARAlIIENTA-SZTANDARY

2000 cm.

mełalów

mm~

wyrlro'
po wystrzacelu meta·
lowemi kulkami; zapewnia bezpiecze1\stwo osobiste w domu. poor6ży.
Hulk ogłuszający. Cena zł 5.95,
2 szt. zł 11 ,00. Automat S·mio
II'tNałowy z! 18.-. Setka kul 8yat.
Flobert 3,65, wig, 1"Y6. 35,-. 8.zczo..
teczk(l do lufy bezpłatnie. Wysyłamy bez; ze.
zwoleni.a policyjnego za pobra'IJoiem pocztow:nn na listowne zamówienie. Aw-ee: P. F.
Br. "Stabil", Warszawa, Leszno 60·47. O. W.
T 00234
cająCY sam gilzy
strzelający (lo

~~~~~słY~~:tc~ ~

K. KĘDZIERSKA ~

W'

~=P=OZ=N=A1(=,UL.==SKA.IUl==o=\Ił'=",='=Z:: M~Dl~

Li:y'' ;::;::~~~:~~:~~ci
',J
Daia 21. Ze 37

odbęd7Jie się

Bronchinol A.LUSZUBSKI
Lła:~~:::~e

ŁÓDŹ, Rzgowska 9
oddechowych jak I katar
ng 37850
oskrzelł I plac:, kaszel, ko- - - - - - - - - - - !dasz, Eaflegmlenle itp.
Nazwa zastrzeżona
Król. Upnywll. Apteka

mieszkalnego

.,Pod

p.

Nleruchomoś6

OgłoaeaJa włr6d

Dom.

2ł131-4O

Piotrkowska 229 róg Rad wańskiaj

17

z 18 m, D ~-ł6, d 1790
1 t. d. - 1 słowo.
DrobM ogl()8%enia .... dni poW8Zednie "rzyjmuje
ai., do godz. 10,39. w eobll'ty i dni przedświ~
teezne przyj.muje aię do godz. 9,ł5.

Znak ofellty

DROBNE

irelnlyeh: t-lamowy milimetr 30 arony,

l

dziecięce

~karżyński

samochodziki.
rowerki, drezyny, z a b a w ki.
Poznań, Stary Rynek 41, n 88375
Ceny niskie.
.ROMAN Q.A:LA.R-Z.ód.ł
Telefony nr. 12-01 i n·SL

w PozDaniu, Al. Marcinkowskiego 6

OGŁOSZENIA

WÓI~i

Białym Orłem"

ZaL r. 1564. K.

p 249m-7,39

Nagłówkowe słowo (tłusto) 16 grOMy. katde
dalsze słowo 10 groezy. 5 liozh = jedno słowo,
1. w. z. a -= katd~ stano'wi 1 słowo. Jedno ~łonenie nie mote przekraczać 100 słów, wtem
5 nagl6wkOWYCL

roboty

pr:zeclwkocłerplenłomdróg

Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział

oraz

bardzo skuteczoy 'rodek

lieytacja

z ogrodwa w Szamotułaeh przy Dl. Stanisława nr. L
Dom wolny od podatków. Roczny d'CIch6d brutto zł
1.:JOO,-. Wpłata gotóWk" ea. zł ł 000,-, resl:t& w form;e potye,zk4 długotermin~ej. Informaeyj udzieli

le.

r

do

dobrym stanie h.plmy. Długość 1500 do
Zgłoszenia pod "Tokarka" do administracji

lecz

dąmu

OSTATNIA NOWOSC!

28.

REUMATYZMOWI
klacła

POJ.ECA

firm,,:

Poznań

KUP MIESZANKI MARECKI EGO

FABRYKA CUKROW Sto Marecki,

Chemika Dra FraD'&osa, 'rodek (nacieranie) przecłw

D

Idealna bielizna dla PANI

eprzectan& na

przy m. Zamkowej 5•. składająca się z; parler()we~
domu frontowego oraz piętrowej oficyny, obdąwn&
długoterm. ipooyczk8, Ba'Iiku Gos.pOOa.rstwa Kr8.j()we-1
go. Cena ~ł 5000,-, rf!kojmia 650,-, wplata zł 2000,-'.
Imormaeyj udzieli
P 24,900.-7,32

bezpłatna.

kształcenie

~OBtanie

nln~[H~M~U W
~~nYnm

nOWY, ] -letni ~Dn olro~ni[twa

KOtłFEKCJI

nieruchomości

licytacji

1138389

Fabryka

przyprawa do zup

u aas92

Guziki i klamry I------dł. dobrei poI.ldej kaehni
KalaU~e
4 drewniane flll!ttHyj- ~_iiiiiiiiiiiiiiii~~ii~iiiiiiiiiiiiiiil~
w
i

Import SIedzi
-

1_ _ _ _ _ __

Zrienka 56. W,rób .łamJ. 1_ _ _ _ _ __
.

Śledzie

M. lywert i Ska
Poznań

I

przystępnych

na.pl'ZY'kład:

-

Domek

I

r

Dom

75

w Buku przy Głównej ulicy (dom ~j<)"y MWJ ogród ł!IIel:. c:r:tenllP(JkojOWT. .. 2'/t morgi !il«ni
.
.
morgl!owe pszennej, bud nki ma. piętrowy. skład, warsztat rze~- tr;vc:mo&ć Gnietnie . Cena 4000- - Oogrode~). blLsko Iss1l 3000.-, ' rl!o8ta,lIoracJIl ei:ład korontdnoo &re. Isywne, prywatne od .laściciela,
Dom
Inicki z przynależnościami) nada- w~!. in'nJ'~ch ,p oleca
Siwiak wolały 21w.-. Siwiak. Gni{llZno, I ~r1jl1.J Rrllek.
obrót
'ni 000 8 łat .. IJlwentarzem. Kłos, Gnie"
W'
jąCY si~ takźe na każde inne GŃeZnO (Jhrobr~"o M
' Clirobrego 27.
n 37 8Ii6 ewzedam l1Jib lamlienj~ na ~ zM. Decha 4.
n 31900
• mórg. prywatne.
ągrowleC ! prZedSiebiorstwo sprzeda pod k o - "
pr~y le!!le - .1I.50.!!.. wpla~y 3590. rzysŁnymi warunkami Bank 81'6/·
•
Parcela
.d -uwt-.
O!arty ..GTedowd"
Jarocinl'e
I\PIPszme. SaJa. w ągrówlec, PlO.' dZI'elcz'" Ul" w Wolsz>-'e.
-n..-.. -~ 7ł"'Ikowa 7.
zd 65 314
."
ił
........
. 5 1Il6;r'lr !lJrodu 240 drewek ł t i oC ' - - " .....
d~ nowy. ogrodu 1'/. morgi
286
Do
~GI'lri lł.ki ~ 000,- Otr~b.. J aro- I
bhsko dworca S oąo,- Ylp!atr 4
Dom
Dl
cm. KIlińsklego Z.
ad 70
Dom
tyS. Otreba, Jarocm, KlhńSkll'~
1V rynku urządzeniem rzemickim
K.amtenł.ca
pł~~. kol~alka, rwetnłetwe,
!.
zd 70 6
adająt1Y się ró~nh!ż na inrą ; m~BJWJ;Ia I piętrov.:a w Kend w rz~n~a, świnlal"tJia, stajnia - .
. Dom
nOW'J' pl
W'! 12 ub~a~ mC!r.
~rant;e,' obszernymI zab~dowama.
!
na)lepszym
połozem,!!
handlowym .zowJ;ua nowa masywne 17boó,- 1!~~Ol(}WY. 1 m~ga osn-o- ga ogro~ pror;y wodZie I leSle,
Domek
mi sprzerłllm. Zg/oszema A g en· 3 lokatdrów za 1" 000,- z! gO'lfJ:kohca _przem,s!owa pod Pozna- du, JezIoro - las -letmsko. 5500, cena 12 tJlI\c.ęy. 8~m. Wla- noW'! lit morgi ogrodu 2 BOOtura Oredownik&, Piaski, l>owiat 1tówk ą na sprzeda:!;. Ofert,. Orę- ruem. W/alioiclel Skowrońska, - woPlaty .000.,..-. f;twi.k. Gnit'zno , Jścicieł ~~ ~
. a, Jezior- bez długu spriedaiia, Mosina ._
Gosty ń.
~ 38 57112 1 downik., poznaA zet 611 79i
boA, J'abl')'caa U.
lICi G8 488 Ohrobr86o "'..
• 17 891 na.
- -. Jl 3S 668 śremska tli.
zd 7(1166

11_

-

I

n

I

6861

I

.

~umer 13
Domek
morgi buraczanej przy
8prz~dam. ~a 2.700,- zl
O tr~ b a. J arocJn. Klhńsklego 2.
zd 70 684
• •
JarOCInIe
dom nOWY t masywny (dobre miej.,Oce na 11\eka.rni~L. r;ena. 6200,tręba. J arocll1. KllińsklCgo 2_
_ _ _ _ _~z~dc..7~0~.683
Jarocinie
do'
..
m PIętrowy 14 ubikacYJ, dobrz.e
ut"!yman Y elektrycznośĆ. kanalI-

;POWY, ~
J RrOC lllle

Przystojna
domatorka ładnym mieszkaniem
poślubi przystojl1ego" eleganckiego. stałej posadZie 3u-42. Oferty
fotografią Oredownik. Pozna1\
zrl 69 649

'ORĘDOWNIK, ponłe"dzJale'f, ania 2t lutego 'r931 -

-

Skład

bielizny, kr6tkich. zaprowadllOllY
za około 20000,- sprzed !Im. P!>w6d wyjazd. Oferty KSlęgarma
Jan Ciszewski. Ostr6w
zd 69 905

~tronil

'ri

iW

Egzystencja
W każdym
pewna sklad papieru d'ewocjonali ki08m nabyĆ można najlepszy
dute p~v. miasto "Wlkp. cena' tygodniJt .. Ilustra!;ia PGlska·.
trzy tysiące. ZEloszema Orędowzd,g 70 003·4
nik. Poznań zd 68 (104
S k1:....;.::...:...~~~---Z arstwo
Gościniec
dobrze zaprowadzone. z mieszka33, tylko buraczanej kuźnia. l! ko- niem. duże ~ow. miasto. cena jeniej 6 .In'dla ..cena .14500,- Szy- (len ty~ią('. Z",loszenia Orędownik
ma a. Wrze!imaA MIlosławeka 2. Poznal\ zd 68603
zd 09035
••
S ł d
PiekarnIę
k a
l'aT'()Wą Gniefnie z mies'Zkanlem,
kolonialny dobrze zaprowadzony. dobrze prosperująca. dobra klit'nz mieszkaniem i meblami lub bez tela. oka~YJnie sprzeda. GawiaAdres wskaże Orędownik. Po· kowa. Gniezno. ,;Lecha 5.
znań zd 70 023
zd 102!J2

±1

Kupię

dom nowy przy tramwaj~ wplace 13000.- amortyzacja. LJgłosze.
nia do Orędownika. Poznań
zd 69 945

Emeryt .
1 000 s~mochodów
·k upi domc<k. Z-3 morgl. Cena I
rozebranych!
używane
częśc~,
warunki do OrędownLka. Poroad
podwozia m eczarskie. OPOny naJzd 7Q 46.2
•
taniej w firmie Autoskład. PoSamocho.d
zna1\. Dąbrowskiego 89, tel. 46-74
dg 22194/5
mn ' el€/1l:l' ekc(1om.iczn.v cena 1000
•
-2000 korl':YlStn'e kupie. Oferty
Wdowa
Kiosk
Kwrie.r Poe,nal] ,!d zc1,~ 7Q 7'541'5
i
j~~~'in w~flU;Sl~~gogO'2
z~%ę~82 t.,rzystojna bezrlzietna po 40. ~- z mieszkaniem. m:cj.scę wyciecz----.-__
- ' - - - - - Siadająca 13000,- szuka męza kowe z powodu objęCia posady
Cynk
16
odpowiednim stanowiskiem. Zgło- 1. 3, sprzeda Agencja OrędowSkład
odpokowy kupujemy. płacim,.
m6rg pszennej. budynki nowe. szenia Orędownik, Poznań
nik. Pawlak. M06ina.
Wózek
najwyższe ceny, OfE'rty OredowmasY'I;Vne. inwentarzem.
blisko
zd 69 946
n 3~.~5
dziecięcy spr?ledam. Poznań. Li- cukrów, ruchliwej ulicy. przy nik, Poznań zd 7005 3
.J arocllla cena 7500.- OtTl)hn.
K l . .
powa 8, m. 2. Dęhiec. zd 69 564 ~tankach tramw!1jowych, okaZJa
·W · . . . 1.
Jarocin. Kili(lsk~~go 2.
zd 70 681
. awa er
KaWiarnię
n:,- repre~entaCYlny skłarl wyr~·
18Wlorn.a
lę.t 21, kUPieC pozna panne 'PO- jadlodajnia. całkowitem urzadzeMłockarkę
bąw tytomo;vych~ OIE'rty OrędoVo - samiczkę kupi!) albo i POŻyc~
.
. Dom
slad!1Jl\cą 3500,- zl. cel !Uatry- niem, mieszkaniem, ruchliwym szeroko mł6tną okazyjnie sp~zę- mk. Poznan zd 10 339
dla swego samca do rozpłodu.
lilowy JeodnoP:<ltrowy, sklad, ogród. montalny. Oferty Orędowmk. Po- miejscu Poznaniu 1300 - zł za- dam. Lerczak zakład kołorlzlel'Viadom ość Drogeria Ko~ciel!:!,!l..l
dochód 300Q,-, cena 28 ()()(), Vo"Pła_lznań ,POd zd 70 171
raz sJ,'ll'zedam. Adres wskaże Or~- ski. Oborniki Poznańska 34.
Maszyny swe~rowe
Poznań.
zd 70 000
ty 20 000. Siwiak. Gni~zno. ChroU
d lk
dowmk. Poznań zd 70 038
38 603
oońcW<SlZnlCze.
.reka wiczk.i. fahrego 27,
n 3'7899
rzę n
bryki ma~Yn Alekti'y Lin,ke Łód.ź
i
etatow;r - trzNI'ZiestoI>ię.cioletni,
Pantoflarskie
Dom
UirJ:t. ,polE'oCa .. Weołnia,nka". Po- rY'hacką używana tanio k\lloi~. -l
amlen Cę .
ma,Jątklem ~ 000, p.oślubl ładną, maszyny do wyrobu drewek - masywny 2 morgi dutej wsi do- ~nań, Po'lo.!!:6rna HI,
Oferty Orędownik P07lYlań
ePfzl\ !-UPlC bez pośredmk6w. -,sohdnn pama średmego wz~(')stu. kompletne w piegu sprze~am miniaIno _ gos)1odarczej.
cęna
pg 24 57{i-53,39lj
zd 7Q 794
w
p ,a~";Jąc 30000.-. Oferty Ore- Oferty fot~F(raflą Orędowmk - bardzo tanio Michalak. WOJcle- 2700,- Minta. Pniewy, WromecDom
d oVomk.
Poznań zd _70 305.. _ _ _ Poznań zd ,'() 514
chowo, pow .•Jarocin.
ka 4. Znaczek.
zd 69780
Opel
Kamienicę
U
d ik
zd 70090
nowy. pok6j. kuchnia, ogrodem. 4116 w jak"!'Dokolwiek,bąd.t lS'tanie
komfortową dochód 13500
Po
rzę n R ' i tw
Kolonialkę
przy fa brykach. mieście, Pozna- 'kupie. E;l!H,7;Nlam pod wOIZie .. Oheznaniu sprzedam, w~lata'90 OOO~ l~t 2!5. przystoj·ny. 10 ~OO got6wk~,
zez~ C
~
dobrze .. aprowadzons . -: za,raz ni!1., 1.200,-;- bez rlługu. Bartk,,- vrolet 6". ~ubez:vń&ki. PJliewy.
reszta amortyzacja. Bączkowski. ozęm ale tylko z pamą, kt6ra Się Iwarsztatem. mle.sakamem. kom- sprzedam PO)V09U objęCia wlęk- WIaK. Doplewo. Poznań.
IZd 707,1,2
Poznall 'Vielkie Garbary 53 _ u,blera wedlug rad P. Ewy z pletnym urządzemem, dobrze pro- szego przedslebiOrstwa cena zd 70 336
Il[i~~~~~:-~~~~
m. 2'1. •
zd 66 085 .. llu.sotracji Pols·kiej". zdg 70 W5-6Isperują!le tanio sprzed.am. Oferty 1500 2>1.
ZJ1;ł~szema Orędownik.
D
onV'n T'"
.
----:
..,Antom'. Oberschleslscher Ku- Poznań n 3186.>3
om
~ ... ""uno., ..... umraD~._
N owy
WdOWiec
rler, Chorzów I (Śląsk). zd 70024
- ..
mRsywny. czteroubikacyjn:r. dom dwupiętrowy zabudowaniem. w starszym wieku poślubi pannę
Cebulę
chlewy, przy stacji. - Po~ani!1.
ogrodem sprzedam 13.000. wpłaty do lat 50. Oferty do Orędownika
Dom
prima jadalna. żółte Zittauer ma morgą ogrodu 3.000,- spleszme
Tanio
7.500 hil'oteka. Sobczak. Ostr6w Poznań zd 70361
10 ubikacyj.
rozlewnią
mleka d.o oddania. ceny dzienne. Otto §Przeda Bartkowiak, DOPlewo - centralne ogrzev.' anie.
telefon,
Wlkr•.• Polna 10.
n 38318
--..
•
przy dworcu. obrót dzienny 20.0. Bauch. Rawicz. Sipnklewicn 10. Poznań.
zrl 70 334 l~zienka, forte'Pian. z. utrzym~RzemlesInik
l1:ł.
cena 15 000.-.
ZJ1;łoszema
n 38 649
mem za SO zł - to lę.szcze Dle
D om
30 dom pi trowy lokator6w 140 Oredownik. Poznań. zd G9493
.
'.
h
Skład
wsz)'stko. Kultu,ralny pan (})
piętrąwy .. l'<,Jd zaj willi, 2 sklady. 2 m[esięcznie~ 'panny. celem ożenku
•
'Vytworma skrzynek radiO~~Yc Spożywczy z mieszkaniem i ma· musi mieć także w ~.atT.<dy 1>ft~
morgi roli.1 ? og~odu. przynoszą- 4.000.- zł. Oferty Orędownik Kolonialkę
•
"Skala
glem. dobra dzielnica i Jlolożenie rek nowy nr .. IJust!JCJI Polskiej
ey 9jJ z1 mleslęczme sl?~edam lub Poznań zd 70234
dobrze prosperująca. jedyna bu:
k'z k' do de- korzy.tnie sprzedam. A,lres Oręwg 10451·8
za.mt!1 Hl dnal dom8-rzleOzllIcty.oem w
telkowa sprzedaż w6dek. dużeJ
~ekt%:kJw l' glo· downik. Poznań zd 70330
MI
llue Cle, . op atą
tYSIęCY ..Panna
wiosce powodu wyjazdu sprześnikiem
:skrzy17
LOKALE
,~łąs~en~a Agentur~ Orędowmk, mila inteligentna 29 pozna pana dam. Oferty Orędownik. Poznań
neczki detektoroWarsztat
._._ _I!ft_ _ _ __
oJcIec owo~dP~0289arocm.
solidne!;(o na posadzie. celu man 38599
we 75 gr. Po- szewski zaprowadzony front -. = - - - - - trymoma]nym. Szczere ~zg~oszenia
Sklad
znall, Stary Ry- dzierżawa niską. maszy~e szewKawiarnię
Dom
Orędowmk. Pozn~l.\\ zd lO ~24
nek 91.
ską dobrze SZYJącą .t~IO sprze- centMIm (wlasne pieczywo i cokilkomieszkaniowy kupię, wpJace
•
towar6v.: krótki~h, przyolegle dwa
zd 70338
dam. Adres OrędOWnik, Poznań
d,zi,eonnie orkiPEltra) łatwiej &prze10.000.- Oferty właściCieli Orę.
FrYZjerki
pokOJe I kuchJ1la. d()brze za,prozd 70 774
da
kto podkreśli. że w l()kału
downik, Poznań zd' 70 804
samodzielnej, cośkolwiek got6wki wąd'Zony z powodu stosunk6V\Z )0Gospodarstwo
27
tym wyłożoną jest .. Ilustracja.
-poszukuje kawaler własnym in· dzmnych zaraz 6prz~a.m,
g o- prywatne 12 m6rg w tym 6 0Polska".
zdg 70453-.
D om
teresem tylko f.owaime
oferty szeoma Jarocin. św . Du<:ha 5.
grodnictwa, bez dlngu, mieśr.ie m6rg ziemia dobra. z3Ibudowal!lia
Aklaąem P!'ZY rrnku, powód BlPla- Orędowni~. Pozna1\ zd 70223. Cel
n 38 008
powiatowym. odl>owiednie pa pla- masywne, inwentar!1'a.I!li. . tanio
Lokalu
tli hupotekl tamo ,sproze.rla.m. Ma- matrymomalny.
Z kI d
ce bu90.wlane ęp!,~edam 12000,-;- g.pl"Zedam Iwb wY'dzlerzawu: :.;a- handlowego poszukaje nadającego
rl& Ottowa, GrodziSlk. Rzeźnioka 1
a
a
I Wlaśclclelka Cleslikowa. Ohorm- raz. Vi'ed'zikowski. Poznań. Ple- się na skład kolonialny. Orędown 38 644
.
Kawaler
fryzjerski mieszkaniem. Poznan u ki. Obrzycka 50.
n 38 511 kary 11.
zd 70797 nik. Grudziądz. Groh!owa 5.
lat 40. 11.000 oszczędności. poślubi spr!ledam za~az. powodu choroby t - - - - - n 38623
Dom
panne posiadaiącą nieruchomość męza 55~k dZlerzawa 52.- Adres
Gospodarstwo
Dobra
!piętr~ składem kolon i al.nyu:n. lub got6wk~. Oferty Oręoownik: Orędowm . Poznań zd 70 132
7 m6rg, masywne zabudowanie egzYlStencja sprzedam Blkład użyPoszukuję
'konystnie sprzedam. p.ow60 sto- Poznań zd 10207
J ak
sprzeda 2500.- Bosy, Rostarze- wsm'eh rzeczy w POlmaniu. - zaraz PIekarni w biegu mi~cie.
sunki Toozinne. Cena 15000. PaW.
a ki
aj a
wo, powiat Wolsztyn.
n 38 589 Dzierżawa niska. OfE'rty Orędow- okolica
obojetna.
Z,doszenill
rlLd'Zińsoki. Poznań. Chwali,~zewo
SpolnlCz
drażetko')Ve. likworowe. pomadką'''-nik. Poomań zd 70793
Agencja Dzipnników Wiczyński.
10 - 6.
zd 70 ~8 z got6wką 500 zł. poszukuję prze- we •. I:!erslpanowe. karmelowe naJSkład
LE'szno. Telefon 122.
n 38 647
twornia surowca na Kuiawach. tameJ Fabryka cukr6w czek?!ad;v bławat6w (Wielkopolska) z poRzeźnictwo
Dom
•
Małżeństwo możliwe. Oferty Orę- kakao .. marme~ady. l Sletlz\J1skl: wodu choroby okazyjnie Sf,rze- mechaniczne. kompletnyom urząSklep w Gdyni
lPiętrowy, P'ieikarnią, skladem. pel- downik, Poznań zd 70290
Poznano Wromecka 7. n 38 02h dam
got6wka 5000.- Oferty r1ze,niem - mies?Jka.niem. pelnYl1l1 arty'kuMw iJ>iśrniE'll1nych l/: towanyom bregu korzy'stnie sprzedam
Orędownik. Poznań zd 69534
biegu. ('entrum miasta sprzedam rem. ca,l em u'mądzen'em. beeko.n'14000 - 8000. Parad'zi.ński. PGKtóra
Piekarnia
okazyjnie. Siwia'k. Gniezno. uj. ku,rencyjllY 01J.ok szkoly, iJ>ow6d
rmań. Chwalioszewo 10 5.
z pafi udzieli pożrczki 00 powięk- dobrze prosper~jąca wieś kościel.
Gospodarstwo
Chrobrego 27.
n Si 8195 wyjazd do -!!ll·lZedan.in. Z~06Ze
zd 7Q 587
szen!a LaboratorIUm. Cel )natr)'- bez konkurencJI .. dobra okoh?!l 18Q m6rg kompletny inwentarz, Dom chlew. masywne ogroclem. nia "OredO',,-n i,k", Gdmioa.
•
monlalny. Oferty Or~downlk, Po- 400,ZgłoszenIa Grochowsls,l. dwa domy. stodoły ,sprzerlam ..--: blisko Poznania. 2000.-.
Dom ________~n~38_0~W~________
Okazja
znań zd 70306
Wronki. Jadwigi 19.
zrl G85aO Oferty Agentura Tletz. Obormkl chlew, trzy morgi 1500,-.
w!~la soljdnie 1Jbudowa:na. dwuWdoWl.ec
I
.
Ozarnkowska.
n 38 510
Nowak
Okazja
mles2lkaJI1lowa
Poon a mu,
przy
nteres zbozowy
zd 70 678 ~kład k.clon:alnv, pun'kt ba.l'~
traID'waju 25000,- am.ortY'Zacją lat 411, posiadający domek szuka
K.
Skład
Poznań, Skarbowa 1.
d t>
korz~stnie eorzed'lJlIl d
~przeda Dom Zleceń. Po:rnań, ul. żony z got6wką 2-2500.- OferW
cynl
.
o ry.
Pocztowa 15.
zd 7Q '511 ty Orędownik. Poznań zd 70501 4 pokoje i kuchnia z dutym po- kolomaIny . .dobrzę zapro.wadzony
Drzewo
1200. Kuja",va, Gdynia. 10 Lu~...;;..;..::.;;.;..;,;.:.:=-=~:.:.:.:~..::..:....:...:~~ dw6rzem za 4:5 000.- zl gotówką towar .II)aglel, !11lesz~ame. zar~z budowlane stolarskie naHaniej ieJro 17.
fi 38 080
2 domy
Panna
na Sprzedaż. Oferty Orędownik. korzystnie. powąd zmIana branz)' dostarcza
Składnica
Obróbka
Skla'~
.
.
Pozna - zd 09 794
Adres Orędowmk. Poznań
D r ze a K
P
ń P l
u.
5 m6rg r,oli. płace budowlane z stal'l!lzym _ wlel~u . 1000,-. z.l. on
zd 70357
cz a '9"'6 .
ornas,
ozna z'(1 ~IOa91a,; ko.lonialny,
mie~zka.n. ie. wi.elka.
po\vodu ? yjazdu zamienie na po- szczednoscl WY}ldzle za rehglJne~
. - -- łJ wieR. bez konkurenC'Jl, IDleSlACZsiadtoM w Niemczech.
Zglosze- go od lat 45. uferty Orędownik.
Dom
~
nia Frlbe. Plesz(.w.
n 38 (j.'j5 Poznań zd 70 558
4 ubikacje 1'/. ziemi przy lesie
•.
Drukarnię
Składnica
~eni~no
2 000.- ~1~'100
3500,- sprzeda Glowacki. Kro- mniejSZa z powodu chorob~ za- węgli i drzewa doprze zaprowa- ____o_ _ _._ _ _ _ _ __
Dom willa
Urzędnik
sinko. poczta Mosina.
n 38 617 raz 6'przedam tylko .powaznym dzona w pełnym Inegll sprzedam
Składu
PQwiat poznański, stacja w miej- na stanowisku kawaler, lat 30,
ręflektantom. Z=ło~zenla Orędow- Adrt's '.Ysk~7.e Oredowmk. Pok l ' l'k
.. I. •
scu, zabudowania. ogr6d. lasek szuka doprej żony z posagIcm. :8
ntłk, Po>znań 7-d 104el
znań zd 'O 8,,2
na _ !' ania ~ mle"'z,,,anIE!llll !XI2-5 m6rg ziemi. wpłata 10000.-. Zgł06zema, fotografIa Oręcowllik
.
_.
•
.szukule. Ofa~tv OMr6w Wlkp.
Zgłoszenia do Oredown:ka. Po- Poznań n 38 f1.j6
!ll6rg pszenneJ, ~udynkl. ~ąsywne
Warsztaty
Siewnik
skry tika 57. Pilne.
n~ 38 004/5
-2
m:;'V!,ntarze. szkolno koścl6ł w .
.
.
.
ł'
t
zna ń n 38 a;)
p.
nlleJScu. cena ugodowa. KrunkR. piec, dma kuchma. na rzędzla sto- ma o UZyw!łl1Y. nowy sys em 2
]~
::
owaznym
Jeziorki, p. Poznań.
zd 70019' lars'kie, 100 szraubcyng6w ko- mtr, okaZYJnie ~przedąm. Arlres
18. tiZIER2A WY
- dłość
dOIborem oan6w
<lytuow'anych.
I'zlstnie. Wiad()moś~: ~klad ko· wskaże OrędOWnik, GllIezno 837.
~._ _~lIII_ _ _ _ _1IiI1IlIII
P oSia
w mieilcie gł6wne miejsce sprze- pragnących 'Wlasne~o og'nioSka. dYDo sprzedanl·a
miSOWY, Poznaj]. Górna 'Vilda 13,
n 38103
p. k
i
dam. dom, obszerne zabudowania ep'onuje
BiU!l'o
matnmOlJ\!aln c
.
.
.
zd iO 394
le arn a
ogród. 17 m6rg ziemi, wPłata - .. Pantia" ą,dynia ZYJmlu,nloa Au- zakład kraWieckI. męsko-damski z
Rogi
przepisowa powiatowym mieście
lO 000.-. Zgłoszl"l1\a do Oredow· Itusta 6.
n 380i4 calykm. urządzemkem., w d0 b rr m
Foksterierka
kolekda 61) &l:tuk. oprawiOOle. fllt- powodu śmierci zaraz do wynika. Poznań 11 38 &51
pun :cle.
Poszu .UJę wsp 6 l11\ k a
..'
grodzone "a w--ta w i... eorpb,r!1ym dzierżawienia. Do ohjęcia 1000,Trzydziestoośmioletni
SllmlellJ1ego.. z k!lPI.tałe.m. 3 tys. zl. 8.mles le c y. WYJlltkowo rasowa::- mCdal!'I,l1 dav.;dniE' 2;5 Zglwze- Oferty Orędownik Poznań
.
do konfek('JI dZieCIęceJ 1 paltot6w plekna. ostra. tresowana. tAniO. .
O d . 'k" P
'ń
zd 68873
PIENIĄDZ
ka~alet:, przys~oJny. szlachetny. męskich. jnko pierwszego. Kato- Wiadomość OrNlownik. Poznali nIa " re ovo m
oz.na
obc)ml.JJący k\O~k sezon!,,,,,y - Iicka plac6wka tego rodzaju ma
zri 70269
zd 7~ 744
(Gdyma) poślubI przystoJna g!'- zapewniollą eg?lystencję. SosnoSkład
Wspólnika
' t6wką 1000.- Oferty Or<:dowmk wiec Pańska 14. Kawkowa.
Warsztat
,lO.
MAJATKJ
na drogerie lu,b kol<mialaty mlez got6wka 3.000 zł. poszukuje do Poznań zd 70 816
•
n 38629
obuwniczy z maszyną lub bez. na
szkan.ie~, l!ołoż,ony ryn.)m.· zaraz
dobrego interesu. kapitał ząpewSzatynka
dw6ch ludzi, dobrzc prosPe,.uj~('y
\~· ydzlerzay.olę. Zgł06zerua Famaniony. Oferty .. Orędownik" Ł6dź,
, .
.
Gospodarstwo
w mieście 6000 mieszKallc6w. ('C'_
Folwark
lik Fra.J1C1SZek, Gooty1l. Strzelecpod "Chrześcijanin".
n 38388 SIku
lat 22.
!POśluhl ~ana na stanowI- 70
6
~ N'
d
~.O
I
d
'
d
,.tv>
6
.
.
"
ka.
n 318 609
od lat 26. Zgło.s~"nia Kroto-. m rg 0'\
!emca powo u wy- na "" .- z. z p,owo u ,",:YJaz u. iN" m I'&: ZIemi ,p~'ZenncJ z mwenszrn P06t~ restante Hanka"
~azdu clo Niemiec sprzedam 22000 Oferty Orędowmk. Poznali
tarzem ZywYlDl I martwym za
MI
20.000 zł
..
'
zd 7Q821" '
.
Przybylski. Swarzędz. 'Varszawzd 70 262
30 GGO got6wkl!. to cena zbyt wy·
yna
ł'Ltwo uo!ak(}wać w przedsj,ęob.\Qrska 3.
zd 70 155
g6rowana. Ale j€IŻeli każdy nu- naichętniej wodnego do 15 ton.
litwie jako .w!,'P6Inik. ~Ie trudno
Kawaler
.
6
.
mer "nustr~cji ~olskiej" moq;na do~odnych
warunk.ach szukam
byĆ WSiP 61 mk l.em , a nI~ wY'lą=.
..
Sprzedam
m6rg podw6Jnych. zabuoowa)'uem otrz,mać JUZ za 4-5 gr06ZY.. to Jest dZlerża.wv. Zgloszema Leon Ihl~
Jll.m wl!!śclelele)Il." każde~o. nr. ;;t 25. kUPIec. Pf\~)adaJ~cYk 5 000 72 pszennej. budynkami mas:vw- inwentarzem kilometr do miasta !o naprawde pardzo tal)iO. zwa- czyński. Rogoźno.
zd 70084
,.J.1IUI!!tracJI PolskIej . zd'~ 7() a07.tl
pozsa panne' Uj w
e za- nymi. żYwym i martwym inwenta-l'sprzedalll.. powodu starości, cena zł'''!SZY wartosĆ .tego n aJ'go-p1!l arfrowa .z~nym s kl e"? C u dma - rzem ogród owocowo - warzywny 4. 000 - Jf. Ulatowski, Grahowa, n1eJszego tygodnika. zdg IQ 4.')9-00
Piekarnia
.S prze.d am.
n1k~~nd:n~~m~r1 7Q O+'2 y rę ow- Adres OrędowT},ik, Poznań
. poczta Rychwsl. I!0w. Konin.
Gospodar t
od zaraz do wydzierżawienia. _
hl~tek:e Jedynaścle tYSIęcy zł w
zd lO 194
zd 70 509
.S WO
. Oferty Joanna Dc>mańska RaslIr;!ocle Jako reszt!: ceny kupna. Panna
7Q mórg bq'racz~lI1eJ. dobre la,kl. k6w. Rynek, powiat Oatr6w. _
Oferty Orędownik. Poznań
I t 115 1
105'
kl'
~k l
lZabud'(}wama.
tn:went!Lme kQm- Wlkp
n 38632
zd 69 552
;iek 'gotl~ki JwZyjd';,reln;:, ~~t. ~
n-Ietne 9000. Piwifus'k;i. Wiel'kic .....-;.:;.;..--------:~.::=..=;
Kawaler
37. przystojny. skromny urzędnic~na (G6rnoślązak) fjZuka żony.
P<lWażne oferty możlfwie z fotografią Orędownik. Poznań
zd 66 494
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2,000,-

J)O:IIzukuje na I hipotek~ l) procent
miesiecznie. Oferty Oredownik Poznat!. zd 70366
Kto
potyczy 3,000 - zł na dom wal'tości 25.000 zl na I hipotekI!. Oferty Orędownik . Poznat!.
zd 70 MO
pMyC2:ki na dwa miesiące. dobry
~rocent zastaw w dom szukam.
Oferty 'Orędownik, Poznat!.
zd 70 325
- - - - -= Dla
kupca zbożowca świetny interes
potrzebne ąo kupna 14 000,- po·
~atowe mw~to 50 k!ll od Pozna,"a. Oferty Orędowmk. Poznań.
zd 70 560

OS "'BI~cwS~TE-lI'
I[.,.L ____
roili____. . .
u

•

-Smutnemu
' ątek , godz. 13. tramwaju na
, lk blon d yn k a ra6rozyn. sąslac.a
dzi kupić najiiwleższy nr "I1ustracji Polskiej".
zdg 705()9·10

fi

• _ _~~~I~_ _ _• •

6

.

02ENKI

_
_

Który
ze szlachetnych pan6w na stanowisku zf'chce łaskawie znintereoRowae Rie skromną panienką. litr
23. Rh'rota. Cel matrymoniałny.
Oferty Orędownik. Łódź. pod
Samotna"
a 38 S8S

Ored~~nłó{Js:)Znat!.

Komunikacja
Autobusowa
J

Szatynka

WZORU Sp
'

lat ZI. ,prZy9!:ojIba" IIlJu~Ylkałna,
WIIa...ny fO'rłe<P,ian OOS81l. 1lJl1l ebl 0wanie wy'jodzie fl3. mą~ uMedniika
na lJ)osildlZie. Oferty .Ored.oWt!1:k"
Poe na f t z~ 707.1'1

"

Z O O•

, . .

Ł6dź

I LU t omlers
• ka 13, t e.I 217-25

, U a

II

Garbary

23·IZ~~~a725aC;Joa.

Czterdziestomorllowe. buraczanej
inwentarzem. zabudowame v.'ełbowane. blisko Poznania 10000,
wplaty l) 000.Nowak
P
a1\ Sk b
1
k
ozn.
ar owa . znaC2:e.
zd 70679
Reszto'wka
S&....a....,.ydZ1·e-

k l ' lk Piedk,ar.nię t •
o oma e wy zler?lawlę amo .....
razem. osobno. .blisko Poznani..,
Oferty Orędowmk, Poznań
zd 69 193
Wydzierżawi,

l) m6rg ogrodu. B5 okien inspekt.
mieszkamem od zaraz. Zglosz..
nia Oredownik. Gniezno 835
n 3810'"

SPRZEDA2E
podaje do publicznej wiadomości, it jazda nowowwwczesnymiautobusaminalinjachobBługiwanychprzez
lVb...
--- - - - - ,
Sklep
Kom. Aut. "W,;ór" - odbywa się według poni:!szego
ści morgową dworek
Ogród
ro.kladu:
inwentarzem 38 ()()()._ wPłaty _? morgow1, ow.ocowo .warzywn,..
SPOŻYWCzr kolonialny. dobrze za"
15000.- wiele innych polecam
illsI<ektaml. .mleszk8{lIe!ll ~taro"prowadzony sprzedam Łód2l. SeLóDŹ-MLAWA
odJ' azd Z Łodzi godz. 21 W poNowak
!$ce za ~aUCJa wyOZlerzaWle. natorska 20.
n 38382
LJgloszenia Orędownik. Pozna1\
niedzialki, środy
Pozna1l. Skarbowa 1. znacr:ek.
zd 70429
Zakład
MloA WA-ŁÓDj
,; Mla wy go dz. 22,20 w
zd 70 673
•
mecbaniczno - ślusarski sprzedam
. d . l .
t k
Dzierżawy
Wyrobiona klientela. Miesięczny
me Zle ę l W or i
VnD1U' A
gospodarstwa okolo c,ZterozieAeł
ooch6d 400-500 zl. Orędownik LÓD2-PIoOCK
..
z Łodzi godz. 7.30. 18_~_'__~A
...
",_"-_",zs
_ _ _d
m6rg, najchetniej bez Ln...entarZJ'a
Kielce.
n 38658
PLOCK--LóDŻ
to
Z Plocka godz. 5, 1530
poszukuje mIody rolnik. ZgloszeSklep
LÓD2-LANlIiTA
to
z ŁŁ odZ. itgOddzZ. 16 ,30 , 1
0
Kuplę
ni'.l Agentu,ra Orędownika. Pobie49
LANI~TA
gOsl.odarstwo,
dobrej
•
spoz'ywczy - w dobrym' unkcie
~
- ŁóDŻ
to
Z amę g<l . 6 , 10,
l b
.
000ziemi 25 dZlska zd lO 246
~
7 ,113 19
mórg
u wu:ceJ. 6.
wpłaty.
R
' • t wo
!!'przedam z powodu wyjazdu.
L ÓD Ż-K U TNO
..
z Ł o d'
Zl g.
O.,
Władysława Szczeszek. CZ8Jkow()
zezD:lc
.
Oferty Orfldownik~ ł.6dź "S-J".
KUTNO--LÓDŻ
•
Z Kutna g. 6. 11, 16,30
pOCl!ta I':abikowo
zd 6730r, dobrze r,rosperUJące wydZ1erŻIln 38 ;}77
LÓDŻ-ZYCBLIN.
z Łodzi aodz. 12,30
.
wię z pełnym urządzeniem. Ofer"
P
o
s
z
u
k
u
J
,
ty
Sklep
ZYCHLIN-LÓDŹ
Z Zych lina godz. 16
tuly.AgenCja Orędownika. nSzamo38 611
..
6""" 6 u:.
rzetnictwa ,duta wie~. miasto _
•
,lobrze prosperujltCY sprzedam. LÓDŹ-PIĄTEK
" Z Łodzi godz. ..:IV. .'toJ,
d b
I .. ni
d
i
Wiadomość Ort:downik, Łódź.
8. 11,45, 12.20. 17, 17,45,
l~b r~: ~~r~~ ~g~~::e~t: x:~
Piekarnia •
n 3~376
18,35
tura Orędownika Mil05law.
odm !rOlltBPodarza do wydzlerl;a~ ..
T a rtak parowy
Ó Ż
n 88'695
a.
rodniewicz,
ObornikI.
PIĄTEK-Ł D
'iii
z Pia,tku godz. 7 ,15. 7,36
n .!18 657
sprzedam 1!.500 zł. Duży gater
1230 13 18 19
50
Ó
i cyrkularka.
Lokomobila, siła
"
.
.
m rg
•
30 KM
dobry stan.
Obecnie
PIĄTEK-LĘCZYCA
III
Z Piątku godz. 8,30
ziemi pszenno 1 buraczanej w poPiekarnlł
czynna.
Miejscowo~(o odpowiaLIiCZYCA-PIĄTEK
..
Z Lęczycy godz. 15.
znańskim więksżym suchym mie- skład kolonialny biegu z uprzeł.
olłj~ca temu przed5iębiorslwu. s'zkanJem kUl>ie za got6wkę. Po- zaraz wydzierżawie.
Objekt ca
Wiadomość:
Agentura 11 ""rlowjśredmct1>fo wyl:tlu~zone. Ober.ta. 700. zlotych.
Z}l'loszenia Agenda
g
nika, Piotrk6w Tryb.
N:1rutojZ ł08zen\1I.
ZSJe:!l\erze, fi. M.ilo- DZlenruk6w WlezYl1skI, LesZtJ.~
wicza Z.
n 38 565
.. 820
sław. pow. Września.
zd 70 ~9 Telefon 122.
n 88 M8
7

150,-

1[

Oferty

'i

ó

.

I[L".

n

II

...

Stront.

I.'

Piekarni

18

ORĘDOWNIK, ponieazialef, ania ~ lutego Mł37

__

Poszuk~j~

I[Z6, SZUKA POSADY"

o

1

N

Dzierżawa
inwentarzem
zabudowaniem, wiosce, objęcie
5()() złotych w:;cl-lierża wię. ł'owa k,
P(}znań, Skarbowa 1. Odpowiedz
rzma('zek,
zd 70 708

«!wadlLieściamorgowa

Gospodarstwo

mieście powiatowym 60 pszennej
inwentarze, dom 5 T.okoi korzyst·
nie wydziel'7.u wienia, M al h'Isk i.
Krotoszyn, Florjań, ka 3.
zd iO 772

Gościniec

kolonialka du7.a wieś bez konkurencji, • stacia kolejowa 3:5,miesięcznie wyrlzierżawienia, Ma.
liński. Krotosz~'n, Floriańska 3.
zd 70771
_
R
ó k
eszt "" a . trzystamorgowa., -:ŚreOzklcm . .ll!.w,cntarzem. objeCie
10000., dWlesclemn,ri!<?wa, 6000.wlele mnych wydzl!'rzawle

Nowak

Poomań Skarbowa 1.
zd 70 6~6
~==.-:....==.::...::..;....:::.....::..:....,.;....::.::.....:..::....:..:..:I
KUjRWY ~tomorgowe buraczanej.
za.budowanie wC'lbowane, bez inwentarzn, oh~Inne. dwanaścielctnie, objecic ~ 000 ,- \\'ydzicrżawic

Nowak

Poznal'i.. Skarholyn 1,
zrl 70675
_______

blisko pozna-

nia

trzystamorgową
obsiane c7,cśriol\' ymi zapasami,
h!'z inwentarza spi csznic wydzicrżawle

Nowak

Poznań, Skarbowa l ,
zd 7067-1
-------

Dzierżawy
118. 75 815. 40 morgowe, !:aburlowania, komplC'tn(' inwf'nlarze od
wła~ricleli. Kloe. Gniezno, Le.
cha 4,
n 38101

180
iIJ1Ól'll'

pseenne.i.
zahuoowunia
lPi~r\\'ezoro;(' ..l11e, inwent'~ll"'_(, dohre
od wl, aśc:c i p l a, objec ie 1;; 000, Ga'Wolakoll'a, Gn ;ezno, Lecha 5,
_ _ _ _ _ 7..1 70746_ _ _ __

Cegielnia
co-bry oodklarl d iny , ])rodukc.ii
,półtora miliona pr'" mieśc i e okar.;yjnie wyrlz i erżawi wl.ściciel. Gawlako\'3, Gn,ieen ' , Lecha 5,
7.,1 7074:)

Piekarni

!Jziertawy p08zukuip" Bosy. Rosta.rzc'Wo. pO"' iat "·olsztyn.
n 38 590

1I,.n. ._. .

..z'!ll1y:""'Illl
U B.Y_ _ _

lI

Zaginął

pil!~

bialy .. TAptak", :fJAskawe
doprowarl7.rnir :m wYl1agroc17.p,
nipro Lódź, Poprzcczna 7, m, H,
II 383S6
-----...:...;....:..:....---'-----Unieważniąm
zguhiona k~il1;;l'czkc wojRkowllWyrllll1ą PI'Z!'Z P, J<, U, Czortkiiw
Nr 697 nn. nazwisko Kurasiewirz
Franciszck.
n 38 Gl!)

IE

:II

23
ROZI" AlT E
_ _ _ _ _ _ _ _. .__
,

Kro]u

szycia.
krą\l'ie~zyzny.
bielizny,
wyucza !laJllo\\'szym sy~t .. ~nym.
gruntowme ~z"hko, ~pec]ahstka
rl:vplomowana lilistrzyni. Lód?, ....:.
Nawrot 9, m, l,
n 38381

Lekcje

n",jnowszych. 3l'ty~ycznych haftów maszynowych. szyIlelkowania
na drutach i filet, łJ6dź, Nawrot
9, m, l,
n 383SIJ

Uwaga

gosponarzc! Pienysza poznnńskn
olcjarnia przyjmuje codziennie
wszelkie zboża olf'ise do wytlaczania, WadzYliski Poznań, Ni·
ska 3,
zd 68 469

Panienki! Panie!

_»J

R B arelOkOWSkOI S• A • P ozoan,
•

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
d .

Uczen'

U czen'

ka dalsze' na.uki uczennica fryzjerska Oferty Ort-'
&&f~~l~IC6~ęcT;~nik. PozY{ań
' downik. Poznaii zd 69 tiUl
zd 69 918
' . .

Zegarmlstrzowskl

Maszynista.

pomocnik llllodszy ~.dolny sumjenpalacz eg-zaminOWRny poszukUje n~ .może SIe. zgloslc. H, H~Jnolposady, 'Yltiuk, POZnali. ł,uka; WICZ. GOStYlI.
ng 38 640szewicza 40,
.. d 70 006

Panienkę

Która

:firma wyrabia papierki do owijania cukiC'\'ków, forcmki na zajączki i czekoladę'! Leon Chmi<>·
lewski. Lewice, pow, Międzychód.
n 38637

ia

Oferty VI'Gdownik.
oznań
zu 69 518

Zdoszenia Agcncja Orędownika stauracJi. gwarancja ~OO.- ;:,woMiędzychód,
II 38 (i3~ boda.
Pniewy Wrolllecka. Zn",czek,
'
zd 69 700
Uczeń
Pleka rski z prowincji poszukuje
Uczeń
posady, Oferty Kurier Poznań- [lotrzebny z prowincji zaraz .......
ski zdg 69 ~96/7
?!istrz bednarski St, Krówczy'/\"
ski. Buk.
zd 69977

=-=:::::......:..:...:.:..::.:..:.------Fryzjer

' tro: 16,05 I

uzvka r(}syj"ka e plyt;
Toruń - 12,50 Pomorska ga- clzi('lnv z 8·letnią. praktyka po·
.'It{')~~['l;r'l"'''~1'
118.20 "w
1"e,Panii" ply,ty; zetka rolnicea: 13,00 wótZY;;tkiego ~zukuje posady od zaraz. Miejsco'
____________~_1840 St
t
tó
PO trochu - plnl:: 15,1~ koncert \\'ość oboiglna, Oferty Orędownik
,
•
.so.?;koln'~j ;;I<ld~~~~'~ e~~O'J' m~l~ reklamowy; 15.35 życie ku,ltural- Poznań zd 70352
POIlIedzIalek. 22 lulel!o.
ork, P, R. z udzialem Wery ne Pom(}r<la: 15,40 Duet ha.rmo•
6.30 audycja pora,nna: 11,30 Gran (ref :'eny e 'Yarezawy).
ni ... tów" - plyt,: 16,00 .. :'\3,..,C
PomocnIk
'dl
k -I
W P 1
mia. t a prey pracy" - :,DzLul. do; riekar~ki 3·letnią. praktyk'! poau d ,CJa
r ee -o: A,..
31,:
'ViJno - 13.00 mlleyka popu- 11'0" _ odczn wyglool l' e ,.'k l szukuje posady od 15, 3, Z:::losze·
stwolI'ych Zakla~ach Lotn reych larna - pb I,: lS.H konce'rt re- Antoni: 18,20 Parnas DW<l)'C7,l\Y nia ~«entura Orcdownika w Da-,oogadallk, ,m, flOtra
klamowy: 15,25 ż,c;'" kultura,lne _ VII auul'cia _ płyty; 18,45 masia~vku,
n 38648
"',Icea: 11.C7 e)'l(ln" czu~u: 1~,03 miasta i prowincji: 15,30 codzie.n- program na jutro.
"
trlo salonowe P. R,: 12;010 d~,~n- ny odc'nck proo;y: .. IIi"torill lI'ielp
n k gr dniczy
nIk polud~ l ow.v: 12.50 .. 10111\' 'Im y kO'CI i uoad.ku'· Honoriu~za BalKat(}w~e~ - 6.30 au!lycja ,?o~n.I)C I . ~ O
.
o star,ch . -; 1)0<::adar.J,a. :-ll\gdn· I<ac'~: 15,40 Pl'ogram na jutro: ranna; 12•.,0 .. NuIl'O<lY l naw,)ze- ~!<ld.,zY, tJo.!Oel111l1e posad!, La_
Icn! ,SkaI'Z:\'l1;,okleJ: l~.O! 1I' ,ado- 15.45 co chcielibY&mY u.;ly_zeć'! nie w 0"1' ,il ic w enwil obec- ""al\'e OfNty p.r~ee k1ero\\':1.(,
mO$CI go·m ,dal·cz.e: 10.',1~ OI'ot:ra- _ aud, z",,'~~
' ~el'l dla dZI'ecI', 18.20
~
,J n k a,..
' l" 00 k oneer t O-II'óW
'''I,kp .. ",krytkll' 57,
pon
- !lej," - pn:::u"a
S S
386667
my lokalne: 16,la .. CZY maUlY rzemiennym dVIlzle.ro Myśli i zyrv.eń: 13.15 muzyka lE-k. plyt)':
' '
ng
także mów'ić ,ortOg~af l cenie':" - ol'l7.Cnia 'mlodeieży
wi~jskiej": 13.58 wiadom. !l:ieIJo~'e:.15.15 ~{)n·
Ur"ędnik
odczyt wy~losl prof. Alfons Szy- 18:iO wędrówki mu'eyczne - kon· cert reklamowy: h.3a ch w I ~ka
c
.
persk.i (z P0,7.11ania)' 16.30 p; e,;;.n i
.' dl
I I' ,
b"
Zospoleczna: 15,411 lekcia jCQska \"M[lOf)arCZy. ,!lodowca ~arPl. ludowe ,oraw... kie: 16.5< ,:.Co '1'01- ~~I·tŁa "ae..!ki~j,el ezy z o Ja"n,
- polskicl1o _ proll'n,l"i Maria G o. w,lowlec, lat 5i>, poszukUje posady
eka WlllQl;la ,do ~ul~ury : " U n I - .
'
"rYl1.. ka; 10.55 Ut\\'MY .,krv.:fpcowe ~']ll\otl1ego lub w~ódarza osob~y
werllnet ,Taglelloll"k ' - w "uchTOrIIll - 13.00 eeaPOly I Bo!IśeI w wykonaniu
Anton iego Sza- ~oh."nr!{, ręferencJe dobre, polsokle
nica mied'z}' na,rodolV .. - odrv.n - plny: 15.10 koncert r",klamo- franka: 18.20 ... kr7.\'nka ol1ó lnn: I mC'I~I\~c)ne. ,Kauss. TrZemeR7.,;
w nd O<l i prof, Kuz i.m'erz, Hartl ieob w)': 15.35 pOJ!adanka ",poleczna: lS,30 .. Nowele '::"l'n'....,I'·' _ Wi- no. h.osclllszkl 8.
n::: 3831.,
(ze Lwowa): 17,0, koncert sol i- 15.40 .. Z Iruz\'ki POI.. kiej" - plyII Z I
184s t ów, WY"')na WCy: O l:::h ~rul'tu- ty: 16.00 .. krzl'llka tech niczn,,: to I n t ~ ec lentera:
• a prot:ram
Energiczna
e iell' iCC1. - forteopian (Kraków), 18.20 pOJ!arln'nka aktu:.lna; 18.30 na JU ro,
:IO-tn letnia palllla z 6-do klas'lIll',ncacy 'V ... ie",,,nberg - "kr"ypce 'I'eo uor Szalup in śpiewa DlyKraków - 12.30 .. PrOt" ,m:v do wym wyksztalceniem, absolwent·
(\Yar;,zawa): 17.50 .. Platyna" - ty.
mikrofonu'"
14.00 koncert roz- ka Szkol y Goqpodarczej z 10·letpogarlanka
w"glosi pro!. LunrYII'ko\\" - pl .. \': lii.l" koncert nill praktyką w gospodarstwi..
I\'ik " ' ,.::r"y"'alski (, K rako ' n):
Katowice - 6,00 audycia 1>0- rek l ~lllrJ WY: 1;;.311 Cel' wiec ie, że" wi"iskim. I-rzyjmie posade go·
18.00 pOlr3,l a'lka ak l ua Ill H: 1 .10 r a nn a ; 11,30 au,lycia dl~ mlo- 1;;,;;0 ,Tr.ze f <;zJ::e Li .rra ... - plr- 'lHHlyni w majątku pen~jonac!..
l\' i 3.]011lo.~ci s 'portowe: 1S.20 01'0- dz 'p źr pzkól średoirh pt. .. Sa,l ty; 16J)0 od v..\'t pt. ""·;:nólcr-I'\".n~ I~Ih, t, P', - Łaskawc zrclos z el1!U
:::ramy lok Ine: 18.00 ,UllIOW;I o nad 113"Z'1 kla!c>II". Sluchowi-ko lip' ka "'.l o ku", - ;v:nd, M, Lll Ig I h,llJawskl. Czestochowa H.r AI!:~,~
dożywocie"
felINon ol'awno· olll'ac o w~l i Leszek NiNloba i Bo- C lilI: 18.20 r ecital ~J) . pwnCCf.V J,ar!- II,
11" 38ulIJ
I<poleceny Jadw i..::i Zie lcliCCf.,·kl'w- Ip,-Iaw K i.. ' el - ut'v..n iowie VII kI. wig·i R'ldelli. akomp, Em !I' a Hzeny, (Lódi nadaje aun, 10ka ln:Il: P,uhtll'owego
G imnaejum im, pecka: 18.4" o , .r,~)' t an ; e pro..::ramu
Pomocnik
1900 audycja s t rzelecka'
11) 30 Odroważ"w w Chorv.ow'e, Wyko- na dz ieiI na;:'~J)n\',
handl , - ekspedl'ent ,
,'Geha m,n,'I)~'I'ch lat" \'; ):knn;~\'- nall'c )':
UCZl1iowic tego !1i,mnary: chóI' V,1!',I" pnn dHekcja r-jUl1l l uczen :ce ~fi"i;>kie.((o G imLódź - 12, .. 0 ,Coś lila każ,lp:!o" oiciN' rorlziny od 6 lat bez pracy
~Iiecz.l'"la"'a
Krzvń .. kies:o (ze nnz i·um Z011··kiego w Chor"ow :e: - plyta ",a tll)'!a - 14.57 16r1zkie rlobra
sila.
rzutki.
sumicnny
Lwowa), Mala orkl&Slra p, R,: 13.00 konce rt Ż)'CZCiI: 13,15 melo- wiadomości gieldowe 15.1ii kon- hanr/!. br. kolonialny prosi pp,
20,20 X kl'ncert Ormuv..~, Tran"· d'e 7.oln i er~kip i ludowe - plytv: cert rek laL owy: 15.40 .. Ak t Ulll- pracoda.wców o jakąkolwipk pra·
lll '"ja eK<>nserwatorium Muz\'Cz- 13.58 lI' iarlomo:<r;oi .::iehloll'e: 11i.i5jnOOCi"; lii.55 o \\,.;:z), .. tk m 00 ce chociażhy fizyczną
(stróża,
ne.::o w \\'ar<u.awie, w orzerw ie koncer t reklamowr: 15.35 życie rr09z,kn: 16.00 Ul \\,or ,' Rnr"'.ll~za woźnerco, portiera). L3~kawe o"O 4- d"
kulturalne śla"ka: 15.40 n;o.<>enki Prokofiew·a - plrtv' 18.20 roz- fC'l'ly llpra~za Feliks Przybylorl
k
o , go . e, - • a zIcnn'l k \\' :eo7.l>I'- II' 1\'r ", On,"nl'U "rl·e.ry GI'con l' 1ll0WC e I'n li.:>p!nchncr<3m i D r. "L'- wicz. Poznań. Kilińskiego 2. m, 3
ny
i pos:arl
nkn ak t..ualna:
," "
~
6
La ch p>;; , 21.aO
CH- :\f' I"(,('.I',;'a\\8
Fogt:a
plyty:
sty z o,lrlali" p,rwllrll",ndzi
zdg69u'O
[ra..::ment
.. arlialos:u
li o me",tw'~" Platona IV prl<c, 18.20 "Aptecz,ka ",portowca" - d,I', Boh rł~n Pn\\'iowicz: 18.:30
~
kladzie wlaBnl'm odcz:vta WłaIly. n n2ad~1IIk~ 11',::4 Kae.imiere .. To j 0\\'0" - plyty,
__ Z7.WOLNE MIEJSCA
"law Wi,tw'ieki, 'p.rofe.;;IIr U, J, P. Stawal',;:kl: 18.30 rccltal Wloloo~
22.00 maIn o!'kif""trn P R." u- w. e' ow), Pablo I'asal"'a - plyty:
~
pio.~cllki
18,015
pI'o"nm
na
iutro.
POSzuku]'emy
<l,,'alem Wcrv G"an
. , .
i refreny.
Kruków _ 14.00 lokalne wiapr7.C'!lslawlcleh ~a pos~('z('gólnc
Wtorek. 23
,lomośc i eo"oorlarczc 14.05 Ioonlloniell:!,ialck:
p~\\'!aly do pTZYl.mowama zamó·
lutego.
cert popu larny _ olny: 15.15
\\'~;" . _~a _'.;tn~rosla RZ,la<:he~ne.
6.30 audycja ,p oran,na; 11,30 koncert rcl:laD101I'Y' 1- 30 Hennk
12,Oii Budapesd. Muzyka cl'- ,li ze\\k.\. 1,lze"y owoco~e I oztll~a,uuycja dla &zk6ł (dla d<1:ieci C~ l' sa śp i e ' 'a _.
t ' 15 'Ii 15 ~ali.Qkn,
IIlIP,
Ofprty Orędowmk. ł,ó,I,2",
ro-lod;;,zych),: ;;Antek, Jóe.ka \ Fra- :l.\;r1~cia ,'I, \dzieci: J(~oY~inie'n? ~ 15,00 ~orawsk~, O~rawa, Kon- pod "Szkólka".
n ~8 31U
n~k praCU,Hl
- ,obI'azek 'hucho· ,"'uchow;eko
"'anrh Ja'trzeb. cel'I ol'k~~~':'oll'y,
Przyjmę
w I"kawy _.\ntonle!1O Jaku·how- ."~'ej łU<'<lnie zp skrzrnka rlla de le16.00, h,OllIgswush. Mueyka po,'Idopca na dokoriczenie pI'n ktyki
"k ;e:::o; 11.07 ",~nal czasu: 12.0,3 ci w jej op"acowan:u' 18.20 z pi<>- polnrJn;awa,
l"ótlź, Łagi!'wnicka
ko~c!'ort ol'k le&try repre"ent~cYJ- .. r.lka na antene _ plyty: 18.45
17,~O Strllsburl(. Konc~rt e,mf, fl'yzjCl'skiej
n 38 3~1
n<;.l ,KoleJ'owe.gO Pr:r.y"p.o.-ob :en ,a odcu.nn'll'e prOl!'I'am1 na d~ieli Bcyhn, Utwory fortepIanowe l a3.
DII\"-m Rrhu·mnnna,
"oJ;;,kC>lI'c.t:o pod dyrekc\a Jnl'o- n~-tepny
Potrzebni
elall' 3 Le·'zcv.yń;;kiei::o (t Kato- , .
"
19,00 Konigswllsh. "',,;;ołc mp14-l!'tni
wic): 12.40 rJeiennik polurln;owy;
Łódź 13,00 .. Coś nIa kaQ:oe- lorlie w lI'y~(')flan; ' 1l ol'k ic.stl'Y, Ko· chloricr - dziC'wczyna
zamicszkali łJócJ7.-Pólnoc, Ofer15.00
wiadomości
go€podarczr: 'l'0" - nlyta e., płyta: 14.57 lóo7.- lonia. ~r'l"yka tnnccv.na,
15.15 pI'o,gramy lokalnc: 16,15 kie lI'ia rlomo~ci ll'iclrloll'C: 15.15
20.10 Berlin. Wielk i koncNt ly z orlpiBcm świa(]cctwa szkolekrv..ynka P. K, o,: 16.30 konCerT koncc-rt l'ek lumll"",Y: 15.40 opow j ~- życzel1, HlIlllburl!, "Albert Lor- nego Orcdownik~ .,Cukiernictwo"
n 3",367
chóru m"",kip,'l'o "Dzwon" pon da,nie nla iJzird p'
"Pllku·"a", tZillll''' audycia w wy." ork" chóch'·r. Z, Moc<!yJi ...kieJ!o (z Tonl- 1I'j'.((lo,si Leon Sroka' 15.50 mll?,- ru i solislów, LiI)!;k. '''icczór po·
Potrzebna
ni.aJ: 17.110 "Dni pow/S"eun:e oaiI- kn olla rlv.'rc;
plyo': 16,05 ':;wiecony
twórcv..oi\ci SI'1'31lo'<a,
i
.;.t,,'a KOII'alskich"
powi('~ć tHIYOI'Y
1\frn 'lcl·"'ohn na orki~- Konigswush,
"'r_oln
aud\' c ia z~raz zdolna prasowaczka mówiona 1\'"rii KuncewiczolVc j : ~tr(' - pl~,ty: 18.20 Li~zt - plyty muzyczna, 20.20 Droilwich. H il ly dziewczyna do pralni, Liidź. n 38387
17.15 pie~ni Józefa 1\Iarxa oMPie-'j1~,4~. fral!ment z II tOl1)u ....Ch lo· MayerJ Drzy fortepirun ;e. 21.40 Gló,,' na !l,
"'.
AnicIa
Soz,lemiI1"ka: 17.50 pow Reymonta pt. "ZIma.
Rzym. Kor.een: s,mfon.iCCf.'IY, Uu,,?':[c>ml><lcik" - monolo.(( Teo<!Q'''t
.....~ I t
dSIlllSzt. Symfonia fanta;;,tycena
Marszantka
I'a Uujnickiego \z 'Yiln:\): 18.00
" orc ... ~" u ego.
Berlieza,
opierwszoree (lna od za'rne pooada
po;:adanka aktua ,na: 18.10 "Rport
'Varszaw'\
12.50 skrv.ynka
21.00 "'iedeń. Konce.r't symfo- stala. Oferty 'Pod,aniem waru'll'
IV miastnch
i mias'tecekach (z rolnicza
inż. Waclaw Tar- niczny.
Bratysława.
K<lnce,rt ,ków PI'eY wolnym u,trz:vomlln.hl
Wil,n,a); 18.20 programy l<lkalnt': kow',ki: 15.15 .. Z operetek fran- &ymf(}niczny. 21.10 HHversum I. oil'Di~y śvdadectw, fc>t(}~raf.i a, 18.óO po:::adanka aktualna: 19.00 cus,kich (l>lyty): 16.00 "St-oliea i Koocert Bymf. 21,30 Lille. Kon- D.reger, Cza.rnk6w, Wieleńska.
.. I?y~,~utujJUy": . ,.Kino, a mlt?- jej sprall'Y": 16,10 .. Życie Irułt.u- cert sYcIIlf, Strll8burJl:, \Vielki pro·

)I

H,

I

B,('!kO-1

Potrzebna

dziewczyna do praCY W gospoaarstwie, - Gospodarstwo ŁaCzny
?'llyn, Poznań 14 (siostry).
zLl iO HJ6

Z

.
,
,
a.
urlzlplellle pozyczkl 1000-1500.dobry zastaw dam stalą P08ad~
sklad?ie i>law3!ów. Oferty Or4luowlllk, PoznalI zd 69 214

Krawcy

za udzielenie 500-1000 dllDl
l
I' k
. y kI
~l~ '1 blawatow,
prace _ ,"aWIec
-ą Orę
prz d OWili
s i'-kdZle
Oferty
Poznal'i zd U!J 21:1

:...:.==..::.::....::.:.....-:....--------

W

d"'lez -:- d~':"k".le ,zagR.lI): St,an lsIali' RI'i~" l ,Hall'na ~r.r,\ze.lew"k,a (e ,'lor,~\l1Ia): 19,%0, .. :'\ Itra ,n1l1a NIt,ra - l;ludycJa mu!'yczna w likI , Stan IslaWla Roya (z
Poona,n,ia): 20,00 pogadanka mu·
zyczna - V\'Y!:rlo,~i Starnishaw GoInchoweki: 20.1ii ,koncert ~\'mfonic.lllY, T'ran~misi" z Bali Dl>mu
Katoli('kie~o "Roma", \\,Yk0'nawCy: Orkie·.tra 6vmfon-ic,mn P, R.
pod drrekc'a ?Iieczyslawa Mie·
rv.eoiew.,kie:::o, Ka:.imiern Kranc i
Roman Macieiewski (2 fortel>ianr) w I)I·zorw.ie o!k. gorlv.., 21.00
dziennik w ·iecZO'rnv i pogada nka
aktualna; 22,30 .. 0 ,1 fabry ,ki do
powieś~i " (; pC>J:'ranicv.a techniki
i literatury) - Sl'kic literacki wyglosi BOłl:d,an Ka,rpacki: 22.45
mu'zy'ka
er.;
dancingu
.. Ca.le·
Club" VI" Warszawie.

Lwów - 14,30 ko.nc~rt życzpfi:
15.15 ·konceort ,reklamowy: 15,30
Iwowpkie w.iadomooci
bieżace:
15.35 RYEI!:!\('d Ta·uher ś!l'iewa pio
"enki - plyty: 15.55 PO~adanka
epoleczna; 16.00 p.rOgl'8.ID na iu-

'l 'k

, S~O ~I a
luh ,wspól1I!czkl 1 <>00-2 000,- • de
powI~ks~,ellIiI' Rklarlu bla~vatow,
kon~ekcJI: OfC'l'ty OrędowllIk, Poz_I..:..w.:..I.:..I_z.:..".:..I.:(j,::.!l.:2:,:1.:1_ _ _ _ _ _ _ __
-

Ogrodnika

pszczelarza RHDlotne~(), oranżcria.
inspekty, warzywa. Rpie~znie posZlIkuję, 'Yarllllki skromne procenty. Ofcrty Orc:(]nwl1ik, Poznań
zd G9 S33
.- - - - - -

Przedstawicieli

rzutldch na orowizje, pen'ie
branż:y d!'ukal'ski"j, stempli pos7.ukl1Je SIC, Z:::loRZ!'lIIa Orcdown'k, Poznań zcl iD ~ _ :?

N a nowej posadzie

sta raj się wy,kaz~i: wobec pr,'Codawcy, że jes1eś czlowiekiem
~wlajlym,
czytajac i abonll.ill~
.. llu<traeję Pol<kll", ztIg 7U 4S'V,4()

Robotnika
z gotówką 300,-, do tlrzct!,:o~łl!
snrowc!,- na l(uJ3w!lch. pozllleJ
t
k
I
or t
b~1l0WIS,~ ~lerO\'.:ł1lcze~ ? er y
ledoWlllk.
oznall Ztl 10 _91
Poszuku'ę
, .
,J,
\\:l'IPÓln1~ow
WZgtedll le udzlalowot \'l\'kll o~ ,,0,0 zl celem Ul'!lcow
Il
ChOmlel1la ce)(Ielł1l w Poznanm
na ,dasnym terenie, Kilkuletnia
erczystenc.ia zapewniona, Oferty
Orędownik. Poznali za iO ;;81

l'

Z",chwyci was sposlib ukoienla
clerpicll moralnych, kl6rYID tak
cze,sto po,jlC'g-Hcie, a który wam
zdradzimy doda wam powabu i
piekna , Nie szminka I krem, _
Poniedz.iale4t, Z2 lutel!o.
nie astrologia. zludne horo~kopy ,
,,'arszawa _ 15.15 "Frydeoryk
kalendarzyki i bluff, lecz rzecz Chopin" (plyty): 15.53 .. WSZy" tpowa:i;na l aktualna" Dyskretna kieJ:!'o po trochu" - au ,lycja rl la
wysyłka za nildesl;tmem 3 zlo· r1'zieci; 18.20 koncert reklamowy:
tych l)lb zaJlczen1em,
Erlward 118 ,45 pro:::ram na jutro: 23.00
Ślachclak.
1: oznall 7. skn'tka mala onk ie."bra P, R, e ud'ziapocztowa 1.
zdg 69830t1'lem Wery Gran _ refreny,

Kurs trykotarski
(lfla-ernow, wrróoh ~\Yell'ólV, 00(1CCf.och, ręka \yiczek itp,) Zl1.'lo.<>zen ia prz,jmuje, informacYj udziela Chl'z('~ciiań-,ki Skład Prvpdv.y
,,'Yel,nianka". Poznali, Pon;.!'iirn ..
13,
Pl( 24,'i77-:;:l,3!Y.l

Kasjera (kę)
rlo kina na
tal!' z 1 ;;00.- zł
rrz)'jml} zaraz, Of!'rty I\:urier
Poznsliski .. di:: 706023
Ekspedjentkę
samodzielna do kiosku z mieszkanicm kaucja 1000.- orl zaraz
przyjmę. Adres "'Rkaże Orędownik. Poznań zd 70 660

Agentów
agentki do sprzedaży wy~pecjali7.Gwanych dobrych pokllpnych "rtykułów
wszystkich miejscowc>śClacb,
OfC'i'ty Oredownik. Poznal'i. zd 76 i01

n 38 660

Ogrodnik
g-rMl1 roorywkO'wv,
Sztut/o!srt;
RCC'l,tal for~. Claud le A,\Ir3U, 21.4a
pomo('nik mlorlszy pol rzchny zaTorfiarz
RadIO Pa~s. "Surcout op, kC>lD,
raz. Kubicki, Pl'zeimiruw, p,
potrzebny od 1. 4, 3i r, na prace :"wadzim,
P.lanquette a.
, ,
z(} 70 855
22.00 Szł ' khnlm,
"WaHOrln" maszynową ,porlanie preten~ii na
Lwów - 1~.liO "Qchron. udów Oll. \V8,~ner (akt 1), Wicia Eiffla piśmie Zarząd leśny. Bogulin, p,
zd U6 713
PI'zed se.koc,lIikam.i· - pogauan- Konce\'lt ..roll'. rou'ZYc.lneJro ,,'!'-re- Mosina,
b, Wy!!'!. \Vl<l cl",im,ierz Ru'dniC'ki: ton",
Dziewczyna
H.30 kOllcel'~ życzell' 15.1li konRadio
c ~ r t re k lamowy: 15.30 Iwow.;kie
na wt(}rek:
w.zf'lklej pracy. praniem, go tow i a!lc.ll\ości bie-i;ące: 15,35 fiUV.Ywan:cm potrzE:bna. ''''iek pensje teA tr, kin(l, brrdż - owszem, ale
ka lekka na plytach: 15,00 ODO16,00 Kodl[wuah. Koncert or- orIpi. y świadectw, Pichctowa, - także
"Ilu,~tracja Polska",
zdg iO 511-12
0~tr6w Kaliska.
zd 69862
w iadllllie dl~ dl<ieci pt. "Uśmipl'h kie-~trY,
Marii Kobiclusz6wny: 16.90
18.00 Królewiec. KonCCtrt orko
prOJ!r:lłll n~ jutro: 16.05 mUzYka 18.30' Str_asburJC, Jj'ralncu<>ka muI'1Jzry w,kowa (l plyt: 18.20 1\L ~yk~ W"o!!lc:ee.<>na,
1ł'le l a śpiewa - plYIY: 18.35 .. Z
19.00 J(O\lll!swus~, Muzyka. weko,palni j '" Pl'zcrl m i e, ści a" - sola, M .. nle, CenerI, ?Iuzyka, lek"zkic literaek; - WYI1.'!. rda Wie- kll. Monacl!,ull!o' Ko,ncE-rt SOI' IS~ÓW
niewska: 23.00 mUI<l'kll .. duncin- 19.35 Lahh, l\.oncert ..ym.!onlczg'U .. Cafe - ClubH (~ W-Wy).
n~~O,05 SzłokIto1m. Recital J>.TO-f.
Wilno - 12.511 jakie kury ho- Lubki Kole""a, 211.15 Berollluellrlować, pO~llank:l WyJ('1. in';', &ter. Kone"'I't evmf.
\Viedeń.
Irena Niel\·odniCCf.ań6ka; 13,00 po- Wielki koncl>rt źyooeli 20.30 Rapula'rlla mu,zyka ooerowa - ply- dHl Rowallia. Knoncert enn.!,
ty:
15.15
koncert reklamowy:
21.00 Sztułgart. Symfonia IX
15.25 żyoie kult,uI1alme mi.:....'ta i Beeothovetla, Mediolan. A.ndl'Zeoi
prowincji: 15.30 codzienny otlci- ChemiI''' O' Giordana ftr, '" La
nck P 1'01<) : ,ll io't ol'ia
wi('lk()Ad Scali, 2110 I,o,uh'1l Reg, .. S t al"
: unadku" II.o.llor iu,,;zl, J~3Izac'a; symf. IJI'''-f''lDj's:owa Mac :l\f:\hoD.40 pro~ram na jU:lro: 15.45 mu- na, 21.2ii nrnkRela f.ranc ... Fideli,g"
I<yka polska - płyty; lG.1lO z li- OP,
Beethovena,
lor, lO: teabru,
tew.;ki c'h "'IHflW akt ualnych (w 21.30 l\[(}n;iehiulU, .. &ll,ierć i wyię.z, pol,lki'l1l): 16.10 H, Wieniaw- o:w<llenie'
eom~t pym.!, R, Strau"k i: }tc>mnn5 e konrcrtu ,;,kmyoc. ".a pod dyr, komp, Paris PTT.
11'1ll01l ol.Yty: 18.20 "Wielko! Koncert s-mf, StrasDurl!, WieImprowieacjon" z III C'~. "D<!,ia- cz6r <JON,
c1ów" A, :\fickiewicza recy22,00 , Sztokholm_ Koncert rOoZbuje i ohiaśJlia Konrad G6l"łłki. rywkawy. ".10 Rzym. Kc.ncen:
:;..: Ja kazalem pOdnieść ręce do góry, a pani podnnsl
porof. U, S, B,: 18.45 Beethove.n: ,kwal'teot'U 1I'1'OS,kie!fo, :!2,1ó .. Ca",tor
nogi? Fe. co za nieprzyzwoito3ć!
(x)
Promote-u/Sz- UWf'rt'nrn (płyty).
i Polux" 01>, Ramea'u

ralne ,.tol ic\·": 18.20 koncert reklamoll')': 18.45 p.rot:ram na jutro: 2:l.00 muzyka .. dancingu
"Cafp·Club" w 'Va,rotWtRw;e,

Humor zagraniczny

~}

Jk~

l-łamowy milimetr lub jego miejsce kosztuje: w zwyczl\jnycb na stronie 6-łamowej 15 gr06zy, na stronie redakcyjnej (~-lamowej) a) przy końcu części
redakcyjnej 30 groszy. b) na stronie czwartej 50 !'Sroszy, c) na stronie drugiej 60 groszy. d) na r5tronie wiadomości lokalnycb 1,- zł. Drobne ogłv,;z"nia
najwyżej lOO słów, w tym 5 nagłówkowycb) Bławo nag16wkowe drukip.m tłustym. 15 groszy,
katde dal6ze słowo 10 gr06zy, Ogloszenia większe \\ śród drobnych, poczyna ;ąc
ro d ostatniej 6trony, l-lamowy miJ:metr 3() gr06zy, Op;ło6zenia .. komplikowane, z zastrzeteniem miejsca - od p06zczególnego wypadku 20% nadwyżkI. Ogł06zenia do bietąc~go
wydania przyjmujemy do godziny 10,30, a do wydań niedzielnych i świ9,tecznych do g'Od.ziny 9,45 rano. Og!06zenia z poza Wielkopolski pnyjmujemy do wydań bieżących
lo godz, lO, do wydaf, niedzielnyeh i świątecznych dnia poprzedniego do godz, lS, Za błędy drukarskie, które nie zniekształcają treści ogłoszenia, adm'in~str&eja nie odpowiada,
Ogłoszenia przyjmujemy tylko za opłatą gotówką z góry, Konto w p, K. O. nr, 200 14-9,

0_

głoszen

5

~~r~\~Cien~td/cJ;;n1zaa,;\~ ogpf.:~d~i~ <~~~lt\'~~s~?I~Ija~~1U pr~ij~!;i. p~ f~~i~1~~ci:~rg~~;~I~c~I~· ~~~:j~~a~~:; J11anikUrZy~IT~~~t~:osady l, 3, ~~~d1e~j: s~~a(f~~~II;~J~1~~~0c\P~

k

owa·,
Ilrogeria Kucharskiego, poznai\.juferl Y Orędowlllk. Poznan
iPoznań, Ska rbowa l, telef, 12·71), Podgórna U,
zd iO i02
zd 703G2
zdg 70 6:>!r2

Dzierżawa

1! -

W='

~ulruie celem dzi~rża wy w odbIOrców. na )Yorki uZ'ywane. - '_.~iii
iiiiiiri_iiii__ ' "
mieście PO\~iatowym. P<ldaż. wa- qfert~ P!C'tron. Chorzow 1. ul·
.
Szofer
lI'un.ki.
: '!'loffienia
Al(entura i:>kann 6 d.
n 3863,) Og,lOMema do 30 9l6w ąla poem- lat 20 ~zuka jakie).kolwi(>k 3>0..Oredowniln", Wolo:>z!yn,
Rysunki'
kbUtJ,ącyCh pos~dJ 'IY J:1c'~J!l~~! sady. Żg:łoszenia Zygmunt Pan 38661
o ICZamy po Je neJ
I
wlowski Kicczvk
poczta Grzeproj ek ta, kosztol'Y'sy, budowle drobnych,
gorzew •
'.'
n 38385
Rzeźnictwo
wykc>nuję.
Oferty Kurier Pozn,
~_ _._ _ _ _ _ _ _ _ _ __
,Taro,dnie. l,lrzepisowo ur~adzone,
zdg 70 4 9-90
aj S'lu~ba domow.,!!
Poszuku)'ę
z mleszkllmem. urządzemem, obW
- .
.
jecie 1000,- (rlzicrżawa 70,-)
, p o s a d y mkasenta. magazymer!!,
Otreba. Jarocin, KiliiIskiego 2.
dobrej miejscowo~ci i okolicy po,
Sierota - panna
[albO za~tcpst\Yo handlowe, ZJoze
zd 70 687
trzebny rzcźnik dobry fa<:howiec lat 21. dobre polec,enia s.zuka ,Po- kaude 1.400 zł. Oferty Kr.;'8k3ó:f7
gotówką 2000,- Natychllllastowe ~arly skladu kolomaInego. cukIer· P. F, L .
n i) v
Dom
zgloszenia Orędownik. Poznali
Ini utrzymaniem. spaniem lub bez
nowy, 2 morgi uUl'aczancj przy
7.d BU Hll
8kl'omne wymaganin, Oferty KU'
Handlowiec
,.
I"
1-0
deI' f"oznaiIski zrl::: 70208·9
" ,
J
d;r~r11~~~a,
°ól~~bea. ~a:~ci~~c~~
Buk
__ _
mlodv, energiczny, UCZCIWY. obeJ'
lińskiego 2.
zd 70 685 U'I' aga./ Olejarnie parowI!. uruPoszukuję
. mie ·ki.erowni~l~\'o (!l~b p~ocn~:
chomilCtm, Przerób i skup nasion posady jako gospodyni u zamoz· cz~) :;kl"pu ),01 zC8111eTo.,
orow
Resztówkę
trzystamor- oleistych, Ceny konku,rencyjne, nego paiIstwa luh samotnej osoby ski. Nowy i:>'!C~8 c mlec.
L1rukowski. Wif'lkawieś 5,
Oferty Orp,dow,"!)k _I'0znali
n
oJ,~
gową dworek
N 3i 503/4
z<l 6t) 8u"
K '
mwentarzem, (lbjęcie 10000,-.
•
U,pieC
,
Młyn
NiepożałuJesz
Gospodyni
energiczny poslacla przenstaw!III Moro'wy, ~to przcmialu. 1500.- ~próbować .. Nar:::ilo", który rze- ~raktyką lepszych domów.
wy, cielstwo, poszuk':lJe, pl'zed~tawI'

wydzierżawi ę

NUME'r
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Sensacyjna powieść współczesna -

Napisał specjalnie dla .. Orędownika" Antoni Hram

innego bowiem jest mieć do czynienia
:le star~ i słabę., choć przebiegł~ kobietę., a co innego z groźnym i silnym
apaszem.
dodatku wyczuwał, że i
tamten nie obdarza go zaufaniem i domyślał się, że właśnie ta zapowiedziana przez Krygierowę. konferencja bę
dzie miała na celu usunięcie tych
wszystkich niejasności.
Gdy znaleźli się w małym i licho
urzę.dzonym pokoiku, Krygierowa usiadła na krześle i wskazała miejsca
mężczyznom. Gdy usiedli, stara zagaiła

92)

Obaj milczący mcżczyźni obserwo\\'ali z zajęciem zabiegi Krygierowej.
stara wykonywała swe czynności spokojnie, bez przejęcia, niemal automatycznie. Musiała w tym mieć dużę. rutyoę i doświadczenie, bowiem w O~ 'Nnej chwili przerwała nacieranie i odwracaję.c się do Gutermana oŚwiadczyła z przekonaniem:
- Za dwie minuty dziewczyna otworzy oczy.
. - To niemożliwe
pomyślał
Rachmil, widzę.c, że nic nie świadczy- rozmowę.
lo, aby Jadwiga miała tak szybko wró- Dzisiejszę. naszę. rozmowę chciacić do świadomości. Ta sama alaba- łam w pierwszym rzędzie poświęcić
strowa biel rozlana była na jej nieru- naszemu nowemu kompanowi - wskachomym, zda się, że martwym obliczu. zaIa z uśmiechem na Rachmila. - A
a nacierania Krygierowej n1G zdołały i tobie, Antoś, pragnę udzielić pewnych
ani trochę zaróżowić jej twarz».
wyjaśnień odnośnie tego, co powieA jednak, ku zdumieniu Hachmila, działam, że dziewczyna nIe jest mojQ.,
powieki dziewczyny drgn~ły w pewnej a tylko jego.
chwili i z wyraźnym wysiłkiem unio- Ale po co te wstępy - skrzywił
sIy się w górę, odsłaniaję.c dziwnie wy- się Guterman, którego zbyt śmiałe
raźne i nadmiernie rozszerzone żre- i bezkompromisowe postępowanie Krynice.
gierow~j poczęło przyprawiać o zdeNa chwilę, na niewielki ułamek se- nerwowanie.
kundy, Jadwiga zatrzymała na Guter- Jeśli ci się to nie podoba, może
manie dziwne spojrzenie, pod wply- .my bezzwłocznie przystąpić do rzeczy
wem czego ten podły zbir doznał jakie- - odparła cierpko kobieta.
goś
gwałtownego,
wewnętrznego
Guterman przygryzł wargi, ale nie
wstrząsu.
odezwał się więcej. Dostrzegł tylko
Trwało to jednak krótko. Próchnic- niezbyt przyjazne błyski w octach Ryka znów zamknęła powieki, lecz nie kały.
był to już narkotyczny, jak dotę.d, sen,
Krygierowa mówiła teraz do swego
bowiem piersi jej poczęły wznosić się dawniejsżego kompana:
stopniowo w coraz głębszym oddechu,
- 'Widzisz, Antoś, ta dziewczyna
a na pobladłe dotąd policzki wystę.piły jest własnością Rachmila. Ulokował
lekkie rumieńce.
ją u mnie, ale zastrzegł sobie do niej
Rachmi1 dopiero teraz rozejrzał się wszelkie prawa ...
w okół. Uczynił to nie przez ciekawość,
- I ty się na to zgOdziłaś - zdziale niejako w obawie powtórnego spot- , wił się tamten.
kania się z dziwnym, sięgającym mu
- Zgodziłam się, bo przypuszczam,
gdzieś do głębi duszy spojrzeniem półże na tym możemy
dobrze zarobić.
przytomnej dziewczyny. Dziś i w tej RachmiI Chyba nie sądzi, choć o tym
chwili po rap pierwszy w życiu prze- jeszcze nie rozmawialiśmy, że będę mu
rażała go świadomość
dokonywanej przetrzymywać dzi-ewczynę za. darmo':
zbrodni. W spojrzeniu Pr6chnickiej nie i narażać się dla jego -Pięknych oczu.
było przecież prOŚby, wyrzutu, lub niePrzypuszczam, że dobrze za to zapłaci.
nawiści. Spoglę.dała na niego prawie
Chciałam właśnie uregulować tę spra'obojętnie, nawet bez wyrazu, a jednak
wę z tobą - zwróciła się teraz do Gutargała mu trzewiami. Był wściekły na
termana.
ni!}., na samego siebie i na tych dwoje
Na twarzy Guterman pojawił się uobcych mu całkiem ludzi, którzy do- śmiech, pełen ironii, który nie mógł
pomagali mu do nowej zbrodni.
ujść uwadze tamtych dwojga.
Jednakże te dziwne refleksje i we- Tu nie ma nic do śmiechu, mój
wnętrzne doznania trwały krótko. Guprzyjacielu - skarciła go I{rygierowa
terman, jakby broniąc się przed tra- okazując niespot y kanę. u niej dotąd
piącymi go zmorami, przYWOływał w
śmiałość . Musisz nam bezzwłocznie zawyobraźni urojone krzywdy, Jakich
komunikować, za jakę. cenę i jak dłu
miał doznać od Stanisława Burskiego,
go mamy przetrzymywać tutaj tę
któremu chciał za nie odpłacić shań- dziewczynę.
bieniem Jadwigi.
- A może ja mam zamiar zabrać
- Dziewczyna niech sobie teraz ję. stąd natychmiast - rzucił Rachmi1
poleży, a my tymczasem musimy odnie panując dłużej nad nerwami. być małę. konferencję - przerwała mu
Skąd taka pewność, że zamierzam ję.
Krygierowa bolesne rozmyślania, kie- tutaj przetrzymywać? .. Może mi się
rując się wraz z Rykałą do drugich
ten lokal i wasza opieka nie podoba?
drzwi, wiodąCYCh stąd do następnej - zadarł głowę do góry i błyskając
ubikacji.
ciemnymi źrenicami, spoglądał na
Rachml1 w milczeniu udał się za tamtych jakby szukając zaczepki.
mml. I teraz doznawał nowych, nie
- To nie jest takie łatwe, jak ci się
mniej przykrych uczuć, chociaż bez- zdaje, mój chłopczyku - odparła kopośrednią ich przyczyn~ nie była Ja.bieta spokojnie. Za darmo nie zdradza
dwiga Próchnicka. Po prostu w tym się tajemnicy lokalu "ciotki Krygier".
niesympatycznym drabie wyczuwał A w dodatku, czy moje dotychczaso~e
zwierzchnika Krygierowej, której on, zachody koło tej sprawy nic dla cieble
Rachmil Guterman, chciał rozkazy- nie znaczą 'l Niech Antoś rozsę.dzi wać. W tych warunkach jego poprzedzwróciła się do Rykały.
ni plan począł się chwiać wyraźnie. Co
Drab łypnął groźnie ślepiami 1 rzu-

'V

dl szorstko:
- Niepotrzebnie młócimy słomę.
Nie on będzie tu rozkazywał. Skoro
wszedł dobrowolnie między nas, musi
stosować się do tego, co większość za.decyduje.
- Co takiego? I - Rachmil podniósł się wolno i starł się z Rykałą
groźnym spojrzeniem.
Krygierowa z Chytrym uśmiechem
obserwowała
pierwszę. jaskółkę nadcią.gającej burzy. Była spokojna; znała
przecież
swego Antosia i dostrzegła
już teraz, jak jego lewa dłoń usunęła
się nieznacznie w dół, a w chwilę potern błysną.ł w niej długi, stalowy sztylet.
- Uspokój się, Antosiu - przemówiła miękko widząc, że ręka opryszka,
uzbrojona w straszne narzędzie, wznosi się coraz wyżej.
Ale dostrzegł to i Guterman. Pożałował szybko swojego uniesienia, widząc, że w tym wypadku nie może liczyć
na wygraną. \Vprawdzie miał
ukryty w kieszeni rewolwer, lecz zanim by go zdołał wyciągnąć, sztylet
Rykały zdąży.łby wpierw
przebić mu
pierś na wylot.
Ambicja jednak nie
pozwalała mu tak szybko ustą.pić. Wiedział zresztą, że Jeśli pierwszy nie napadnie Rykały, tamten prawdopodobnie nie odważy się go zaatakować. Liczył w 'dodatku na szybkę. interwencję
przebiegłej I{rygierowej.
- Spokojnie, moi chłopcy, spokojnie - powstrzymała ich stara, odgraclzając ich od siebie swoję. korpulentnę.
osobą. Obaj jesteście morowi, tylko
w gorącej wodzie kąpani.
Mężczyźni ustąpili,
chociaż
spoglądali na siebie ponuro i z nietajonę.
nienawiścię..

'Vprawdzie nachmil był wdzięczny
Krygierowej za tego rodzaJu interwencję!,' gqyż nie obiecywał sobie nic dobrego po bezpośrednim starciu z groźnym przeciwnikiem, jednakże dławi-

ła go wściekłość

wobec bezsilności i
dalszych konsekwencyj wejścia do
spółki z tak groźną bandę..
Obawy Gutermana były jednakże
w gruncie rzeczy przesadzone. Nie
wiedział bQwiem, że tamtym dwojgu
chodziło
przede wszystkim o nas traszenie go, a przez to wyzbycie się jego
zbyt samowolnych ingerencyj, co okazywał dotąd
w stosunkach z samą
Krygierową..

Podobacie mi się, chłopcy - poich stara, gdy zajęli napowrót swoje miej'sca.. - To była tylko
mała próba, Rachmilu zwróciła się
do Gutermana, poklepuję.c go po ramieniu. I wyszedłeś z niej ZWYCięsko,
he, he, he ... - rechotała, potrząsaję.c
swym wydatnym biustem. - My musimy każdego wypróbować, gdyż sam
rozumiesz, że z byle tchórzem me możerny wchodzić w żadne stosunki. Wypijecie teraz "bruderszaft" i lepszych
od was kompanów trudno sobie wy-

chwaliła

obrazić.

I

Rachmil Guterman, pomimo tego
rOdzaju zapewnień Krygierowej, nie
wyzbył się jednak poprzedniej nieufnoscl. Wprawdzie rozpogodził nieco
chmurne oblicze, lecz uczynił to raczej ze zwykłego wyrachowania..
- Widzisz, Antoś - zaczęła znów
Krygierowa.. - Rachmil wprawdzie
oddaje nam tę dziewczynę i to zupełnie
bezinteresownie, tylko zastrzega sobie,
aby bez jego wiedzy nic się z nię. stać
nie mogło. Możemy mu to przecież
przyrzec? - powiedziała w formie pytania.
- Rozumie się - wyraził swą zgodę Rykala..
- No więc wszystko w porzę.·dku l
nie było o co robić awantury. A teraz
wypada się czegoś napić na ubicie interesu. - 'Vstała i podreptała do drugiej izby, aby przygotować skromne
przyjęcie.

Radosna now1na
Rutecki z Haczewskim opuszczali
mieszkanie, aby zgodnie z ży
czeniem prokuratora Zarewicza udać
się do urzędu śledczego, gdy zastąpił
im drogę zadyszany posterunkowy
\Vawrzynicc Duda.
- Panie inżynierze! krz~' knął
chwytają· c Haczewskiego za ramtę.
Obaj przyjaciele ze zdumieniem
spojrzeli na zaaferowanego poliCjanta.
- Co się stało? - zapytał Ludwik
doznając jakiegoś dziwnego skurczu w
krtani, jakby w przeczuciu nowego
właśnie

nieszczęścia.
- Udało mi się wpaść

przed chwilę.
na trop tajemniczej szajki porywaczy
kobiet - wyrzucił pan \Vawrzyniec
jednym tchem. - Pędzę właśnie do
komendy policji. Nowy sukces, panie
inżynierze dodał
rozpromieniony.
Musiałem się z panem inżynierem podzielić

tę.

wiadomoŚcią.,

ponieważ

spotkaliśmy się tak przypadkowo, ale
nie mam więcej czasu. Do widzenia

panom! -

rzucił

i

ruszył

dalej

po-

śpiesznie.

Ale Burski zdołał już przyjść do
siebie na tyle, aby rzucić się za odchodzącym policjantem.

PRZYGODY BONIFACEGO SZCZYPlORKA

-

Proszę zaczekać!

pędzając

policjanta i

-

zawołał,

chwytając

ramię.

rze;

Nie mam czasu, panie
-

później panu opowiem
czył się pan Duda.

Przedruk wzbronlon1.

'

Kruk

ehelll.ł by tet prtymknl\ć oecy
kędzior dziób laskorza

Lecz mu

inżynie
tłuma

Ale Haczewski nie puszczał go.
- Na miłość Boską, musi nam pan
to opowiedzieć, może to coś w zwią~u
z tajemniczym
zniknięciem panny
Próchnickiej - zawołał.
- Z czyim zniknięciem' - zapytał pan 'Wawrzyniec,
otwieraję.c szeroko usta.
- Zaginęła narzeczona pana inży
niera Burskiego,
panna
Jadwiga
Próchnicka objaśnił
podniecony
Ludwik.
- Próchnicka'[ - Pan Wawrzyniec
Duda nie mógł przyjść do siebie.
- Tak; wie pan coś o niej? - poderwał się Burski, chwytaję.c ogłupia
łego pOlicjanta za ramię.
- To właśnie ona... wpadłem na.
trop s3ajki, która ją uprowadziła
wymówił wreszcie policjant.
(Ciąg dalszy nastąpi)

.,.

Smacznie chrapie pan Szer;ypłórek
W górę sterczy mu kędziorek.

dogo za

Gniewny

Z bólu

złapał

wrzasnął

za.

kędziorek

pan Szczypiórek.

Spnwa lII., tragiezne, sta.je
Krulk mu przykrą szkołę da ie.

Uroczyste p02e na le Pro ai Gerwuze2

"Kocham Polskę" - rzekł Gerwazy,
Ale tyle w niej zarazy
Izraelickiej, ~e a~ prawie
Człek nie wierzy dobrej sprawie".

Prot pogrą~ył się w zadumie,
Widać dłubie coś w ) 'zumie,
I głęboko czegoś szuka,
Bo się ciągle w czółko stuka.

Jakby śrutem dostał w skórę,
Pro t podskoczył nagle w górę,
Przy czym takie miny stroi,
Że Gerwazy aż się boi.

Gerwazy uważnie słucha
Co Prot szepce mu do ucha,
Jakiś pomysł ma nielada,
Bo z takim zapałem gada.

"Ha! -

rzecze wreszcie Gerwazy
to parę razy,
Że masz niezgorsze pomysły,
Z ciebie istny premier przyszły.

A więc w drogę, co tu gadać,
Szkoda w kraju fałd przysiadać,
Ze masz Żydów dość - pojmuję,
Lecz kto podróż zafunduje?"

Wypada mi dzisiaj podzielić się z Czytelnikiem trochę smutną wiadomością:
oto nasi kochani przyjaciele, panowie
Pro t j Gerwazy powzięli nagły, niespodziewany i bezapelacyjny zamiar rozstania się z drogim krajem ojczystym, aby
udać się w długą i niewątpliwie niebezpieczną podró~ za granicę.
.Historia tego targającego serce pomysłu przemiłych naszych "draniów" obfitujfl w momenty zaprawde tragiczne. Pozwolimy sobie w paru słowach streścić
pobudki, jakimi kierowali się w swoim
zamiarze odwatni i zdecydowani panowie.
Mija właśnie rocznica ich narodzin.
Pamiętamy dobrze owe dnie, kiedy na ła
mach "Orędownika" ukazała się wiadomość, że na świat przyszły dwa noworodki, od razu w starszym wieku, od razu
"gotowe" do roboty. Niesamowita i radosna ta wieść lotem błyskawicy przeszła
dosłownie 'przez całą Polskę od cypla naszego wybrzeta, do najwy~szego szczytu
niebotycznych Tatr, od Zbąszynia aż po
nąjdalej na wschód wysunięty
skrawek
Rzeczypospolitej i odbiła się możemy
śmiało twierdzić niby czkawką poza jej
granicami zarówno w wytwornych sferach towarzyskich jak w świecie dyplomacji, a najbardziej w ludzie judejskim...
Dorosłe
noworodki,
początkowo
jeszcze bezimienne, nie oglądały się za niczym, lecz odrazu wzięły się do rzetelnej
i - można powiedzieć - odpowiedzialnej
roboty, z której wywiązały się bez najmniejszego zarzutu, zdając swój egzamin
c.onajmniej celująco, czyli, jakbyśmy powiedzieli naukowo: co najmniej summa
cum laude - ku oczywistemu zadowoleniu nie tylko olbrzymiej rzeszy ich entuzjastów - czytelników, ale równie~ ku
pociesze niewysłowionej ich ojca najlepszego - Kazimierza Grusa....
Co jak co, ale te dzieci udały mu się
pcnad wszelkie oczekiwania i ~yczyć sobie nale~y, aby katdy rodzic miał równie dużo zadowolenia ze swych latorośli,
ile go miał poważny Grus.
Dzieci, wziąwszy 1!Ii~ do roboty, cho·

Stwierdziłem

dziły niestrudzenie
borem. lasem, po
gwizdując z głodu czasem, zaglądając niemal do kat.dego zakątka Polski. Miały

przytym to wyjątkowe szczęście, że wszę
dzie, dokąd zaszły, napotykały na niesamowite łajdactwa, szachrajstwa, oszustwa i złodziejstwa
słowem na naszych "rodaków" wyznania handlowego,
których z reguły przepędzały zwycięsko,
jeśli nie ogniem i mieczem, to niezawodnym straszakiem czy innym niegrofnym
a wystarczającym dla tej rasy fortelem.
Sądzę, że dobrze zrobię, jeśli imieniem
liczby mnogiej wdzięcznych wielbicieli,
wyrażę
przyjaciołom
naszym na tym
miejscu mocne i z głębi serca płynące podziękowanie za ich dotychczasową owocną pracę.
Niech mi również wolno bę
dzie serdecznie uściskać ich zasłużone
dłonie i ucałować ich, gdzie nalety.
Kiedy nasi panowie dokonywali prawdziwych cudów lwiej odwagi, tygrysiej
7.aciętości, lisiej chytrości, słoniowej wytrzymałości i końskiego zdrowia,
wtedy,
proszę
sobie uprzejmie wyobrazić, nie
mieli właściwie nazwiska. Te~o faktu
nie mógł przeboleć nikt, w którego sercu
płynęła choć odrobina szlachetnej
krwi.
Przystąpiliśmy wówczas do onego sławne
go chrztu. Czytelnicy sami prześcigali się
w wynajdywaniu najbardziej stosownych
imion i trzeba przyznać, że nie było zaprawdę w świecie noworodka, nawet w
najbardziej ksią~ęcej rodzinie, który by
miał tyle... chrzestnych, ile go mieli panowie Prot i Gerwazy.
Dzień ich oficjalnego chrztu i pewnego rodzaju proklamacji oczekiwany był z
utęsknieniem przez cały świat nie tylko
cywilizowany, ale równie~ przez rzesze starozakonnego narodu Beduinów. i stał się
zwycięską rewolucją, tudzież przełomową
epoką w życiu mas i jednostek.

W tym miejscu, to jest dzisiaj, dochodzi nas tałobna wiadomość: panowie Prot
i Gerwazy zadecydowali nagle opuścit rodzinne strony.
Z sercem, wijącym się z bólu niby w~, z
okiem nieprzytomnie zalanym gorzką łzą
rozłąki, udajemy si41 wraz z ojcem Gru-

sem do szaleńczych wesołków, a!eny prze
cież odwlec ich od okropnego zamiaru. Spotykamy Prota i Gerwazego, siedzących
pode drzewem rosochatym, głęboko zadumanych nad doczesnością tego nędznego
świata. Rozumie się, powitali nas z rzew-

Gerwazy wierzy niezbicie,
Że Prot w szale straci tycie,
Opętanym się wydaje,
Bo at prawie na łbie staje.

A gdy poszli borem, lasem,
w oczach błyszczą czasem,
po raz ostatui
Idą przez ten bór ich bratni.

Łzy im
Może to

Oto czeKają na nich rozwarIe paszcze

zg lodn iałych lwów, krwiożerczych tygry-

sów, życie ich narażone będzie na każdY91
kroku na niebezpieczeństwo lampartów,
nosorożców, jadowitych wężów, jak anakonda, grzechotnik, kobra, czy straszny
ną radością.
wąt-dusiciel boa.
Spotkają się z tyrafa- Nasz tata idzie - zawołał Prot na mi, hipopotamami, wielbłądami, gorylami,
widok Grusa - widzisz, Gerwazy, tata idą pawianami, szympansami, to znów lenirazem z Hernesem. Będziem mieli zno- wymi żółwiami. Zanim dojadą już na
wu trochę szportu.
morzu, natrafią na rekiny, wobec których
Skoczyli ku nam. niby rude wiewiór- nasze sławne rekiny z łuszczarni rytu wyki i dawaj całować, gdzie popadnie. Przy- dają się niewinną muchą, łodzi ich zagrażać będzie każdej chwili olbrzymi wielostąpiliśmy od razu do wywiadu.
- Podobno zamierzacie, panowie. po- ryb, większy od afery Parylewiczowej ...
tegnać Polskę.
.czy wolno wiedzieć, ile
Nieprawdopodobne. niezwykłe, niepow tym prawdy?
jęte czekają trudności Prota i Gerwaze- Panu szanownemu wszystko wolno go. Są to jednak ludzie stanowczy, któ- odpowiedzieli chórem, a potem już tyl- rzy od raz powziętego zamiaru nie zwykli
ko mały i wymowniejszy Prot zaczął za- odstępować. Znając ich niepospolity dowcip i spryt, ufać przecie należy, że
bawnie tłumaczyć:
znajtrudniejszej sytua cji wyjdą zwycię
- Jak żeś widział, panie Hernes, to sko. Czytelnicy - jesŁem tego pewny my przed tygodniem wstąpili do Warsza- z zapartym tchem śledzić będą ich poczywy. Widzieli m rozmaite cuda w tyciu, nania. Szczególną zaś troską otaczać bę
ale tego, co spotkalim tam. nie można o- dzie ich niewątpliwie ojcowskie serce papowiedzieć.
Mój kumpel Gerwazy jak zo- na Kazimierza Grusa, któremu kochające
baczył starozakonnych Żydów mojżeszo
dzieci donosić będą o ka~de.i złej czy dowego wyznania, tak r07.chorował się i brej przygodzie, aby mógł z fotograficzną
przez cały Łydziel) majaczył w gorączce, dokładnością na łamach "Orędownika"
że dłużej nie wytrzymie.
Odjeżdżam:\, i
przedstawić każdy szczegół z ich niesamokoniec!
witego żywota. Ponieważ żywot ten będzie
- Wiejmy, Procie. - wołał pogrążony niewątpliwe bogatszy, Czytelnicy znajdą
w grypie Gerwazy - z Polski w ciepłe odtąd w każdym niedzielnym numerze
kraje szukać kolonij dla naszych roda- "Orędownika" zamiast dotychczasowej seków. Dłu~ej nie wysiedzę na miejscu.
rii, składającej się z dziewi ęciu obrazków,
- Ażali, pytam, postanowienie szanow- wielką serię na całą stronę z 20 obrazkami. Czytelnicy przyjmą tę wiadomość nanych drlJ.hów jest nieodmienne ?
A oni na to obaj: - Słowo się rzekło, pewno z niekłamaną radością.
kobyłka u płotu I
Tymczasem cała wielka rodzina "Orę
downika" składa swoim pociesznym i koZamiar panów Prota i Gerwazego gra- chanym turystom najlepsze tyczenia. niczy zaprawdę z szaleństwem. Ci ludzie Niech Prot i Gerwazy jadą w siną dal.
nie zdają sobie napewno sprawy z tego, niech się trzymają, niech im gwiazda poco ich czeka. Sama myśl o czyhających myślności nidgy nie zagaśnie! A Żydom
na nich niebezpieczeństwach w ciepłych życzymy, aby żaden z nich nie popadł tam
krajach podzwrctnikowych, na jakie się w ich ręce.
narażają, przeniknąć musi głęboką troską
T_ Z. HERNES.
i obawą serca nasze.
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