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Sensacja z senacldej kom!isji

Kozłow' sk!i zarzuCił

War s z a w a. '(Tel. wIS W sobotę
posiedzenie komisji budżetowej Senatu. na którym zakończono
debatę nad budżetem.
Na począ-tku posiedzenia odezwały
SIę echa zatargu pomiędzy senatorem
Kozłowskim a wicepremierem Kwiatkowskim.
Na posiedzeniu piątkowym minister skarbu K w i a t k o w s k i w odpowiedzi na atak b. premiera Kozłow
skiego na rząd, użył zwrotu następują
cego: "Rzeczywiście krytykuję jeden
okres w tym pięcioleciu, jako szczegÓlnie niekorzystny dla Polski: okres
rządów p. Kozłowskiego
zarówno na
tle budżetu, drenażu rynku pieniężne
go, jak i zaciemniania obr<>tu pienięż
nego; w tym okresie wieje zła się skoncentrowało". Wicepremi~r Kwiatkowski wygłosił ~we przemówienie pod
koniec posiedzenia, w czasie, gdy sen.
Kozłowski nie był obecny na sali, a
znajdował się w bufecie.
Na sobotnim posiedzeniu komIsji
budżetowej zabrał głos sen. K o z ł o ws k i, ażeby złożyć oświadczenie osobiste. Zacytował on na początku przemówienie wicepremiera Kwiatkowskiego i następnie dodał:
,.Okres budżetowy w r. 1934/35 posiada swoJe sprawozdanie, sprawozdanie N. L K., ma publikacje, rzeczy są
znane. Nie ma żadnych tajemnic.
N. L K. wydała, jak zresztą rok rocznie, wielki tom. Wszystkie cyfry są
dziś znane.
Pan minister powiedział
nieprawdę. To stwierdzam".
Przewodniczący
sen. R o s t w 0r o w s k i: "Proszę pana senatora wyodbyło się

min. KWiatk!owskliemu,
"PrZYWOłuję

p. sen.

że powiedZiał ,nieprawdę

Kozłowskiego

we FrancJi

do

Monachi.um. (PAT). Nieustanny przybór wód Dunaju i j.ego dopły
wów zalał wielkie przestrzenie na. terytorium bawarskim. Utworzyło się
jezioro o powierzchni prooszło 210 km
kwadr. Woda na tym jeziorze utrzymuje się na. poziomie powyż.ej 2 m. .().
7;iminy na. całej tej przestneni są cał·
kowicie zniszczone,

Komisarz Banku

Połskliego

Warszawa. (pAT.) W związku
z objęciem przez p. Wiesława Domaniewskiego stanowiska dyrektora departamentu obrotu pieniężnego w Mi·
nisterstwie Skarbu, p. minister skarbu
mianował p. Domaniewskieg:o k()misarz.em Banku Polskiego.

lwolnieni,e os1atni'ch uczestnF.ików blokady Uniw. Warsz.
Warszawa, 27. 2. W piątek,
jako ostatnim dniu trzymiesięcznego
okresu, przewidzianego dla przep~
wadzenia prokuratorskiego dochodzenia., zostali zwolnieni z więzienia 0statni dwaj uczestnicy pamiętnej, listopadowej
blokady
Uniwersytetu
Warszawskiego pp. akademik TadeuSz Kozerski i uczeń Łyczakowski.

s.

Oy,ktator mordował w wlję
lienJiu swy:ch p'rzeoiwników
Czytelników "Orędownika" czekają niepl'awdopodobne wieści i wzruszenia.
Powyżsi dwaj panowie postanowili nieodwołalnie zerwać z pr:oeszłością. Co
ich cz.eka? - Oto pytanie, na które pierwszą odpowiedź znajdą Czytelnicy
na ostatniej stronie dziesiej szego numeru "Orędownika".

Krwawe zajścia
Paryż. (PAT) W Sidi bel Abes w
Algerze roznosicie1e ' tygodników prawicowych pobili kilku sprzedawców
"Humanite". W związku z tym syreny
fabryczne podały umówiony sygnał i
na to hasło wyruszył pochód, złożony

egzekucji na mordercy

P o z n a ń, 27. 2. Dziś o godzinie
23 na dziedzińcu więzienia sl}dowego
w Poznaniu kat Braun wykonał wyrok śmierci przez powieszenie na zabójcy śp. Gapichów, Marianie Biał
kowskim.
Mordercę zas~dził na karę śmiel d

Powódź

W czasie trwania przerwy przewodzakomunikował przedstawi-

Wykonanie wyroku śmierci
wPoznaniu
dokonał

R y g a. ·(pAT). Z Kowna donoszą.:
korporacja studencka urzą
na którym uchwalono p~zy
łączyć się do lit.ewskich korporacyj w
akcji antypolskiej.

Żydowska
dZoiła. wiec,

niczący

!

Kat Braun

na LitWie przeciw PoI'ste

porządku za użycie tego słowa...
Następnie
przewodniczący
zarzą
dził krótką przerwę.

rażać się oględniej".

Sen. K o z ł o w s ki: "Pan minister
skarbu ni~ jest w stanie swego twierdzenia udowodnić. Muszą podkreślić
rzecz jedną: p. minister skarbu w
swym
wczorajszym
oświadczeniu
wprowa.dził zupełnie nowy ton do dyskusji. Dotychczas nie było zwyczaju, aby jeden rząd oskarżał swego poprzednika.
Sen. P a w e l e c: "Tak nie można,
pana ministra tu nie ma".
Sen. K o z ł o w s ki:
"Ja także
wczoraJ nie byłem obecny. Jeżeliby
następca p. Kwiatkowskiego
w ten
sposób oceniał jego działalność, uznał
bym to za przejaw złych obyczajów".
Obecni na posiedzeniu przedstawiciele rZQidu wychodzą z sali.
Przewodniczący R o s t w o row s k i:

dnia I marca 1931

żydt~i

budżetowej

~Iie~ynek na i!ly~i ~~ Iremieri lwilelremierem
Sen.

Poniedziałek,

śp.

Gapichów

przeważnie

z robotników-tuziemców w
kierunku centrum miasta. Tam zastą
piły im drogę grupy kontrmanifestantów, złożone z elementów francuskich
i rozpoczęła się walka, która doprowadziła nawet do wymiany strzałów re~
wolwerowych.
Podczas starcia padłO 11 ciężko rannych i jeden zabity, miejscowy kupiec
z partii Doriota. Dwie kompanie Legii
Cudzoziemskiej oraz 2 plutony gwardii lotnej stacjonowanej w Sidi bel
Abes postawiono w stan alarmu. Podn~ecenie nadal utrzymuje się.

B u e n o s A i r e s. (P AT). Donoszą
z Caracas (Wenezuela), że prawdziwą
sensację wywołał tam proces przeciw
ni.ejakiemu Nereo Pacheco, byłemu
strażnikowi osławionego więzienia dla
przestępców politycznych, znanego pod
nazwą "La Rotunda", za czasów dyktatora Gomeza. Pacheco oskarżony był
o cały szereg morderstw, popełnionych
w więzieniu na rozkaz zmarłego dyktatora. Wysłani do więzienia "La Rotunda" przeciwnicy zmarłego dyktatora nie powracali stamtąd nigdy. Po
śmierci dyktatora i zburzeniu więzie
nia oskarżony, który pełnił służbę w
więzieniu przez 30 lat, pracował jakO
robotnik w miejscowości El Valle,
gdzie go aresztowano na podstawie danych, ogłoszonych w pamiętnikach,
wydanych przez jednego z uwięzio
nych, który zdołał zbiec z więzienia.

"Front ludowy'· rujnuje Fran(j~

sąd okręgowy w Ostrowie w dniu 9
B. pren1rier Flandin ostro ~aatal~ował rząd pren1riera Bluma
lipca ub. r. i wyrok ten został ~a
za jego szlwdli'ł.vą działalność, ~wlas:~cza w dziedzinie finantwierdzony w instancji apelacyjnej.
sowej
Skazańca okutego w kajdany, przewieP a ryż. (Tel. wł.) Izba deputowa- ,maWia fan tastyczne pogłoski o miaziono dziś z więzienia są.dowego w Ostrowie do Poznania, gdzie dokonano nych. debatO\.\-al~ nad interpe.Iacją b. nowaniu nov\' e~o gubernatora Banku
egzekucji. (kI)
premIera Flandll1a. IntcrpclacJa ta 0- I FrancJl oraz c powołaniu ministra

skarbu, wybranego wśród senatorów.
te wywołały m. i. ruch spekUlacyjny na giełdzie. Interpelacja
przedstawia następnie obraz położenia
finansowego Francji, twierdząc, że
skarb jest w trudnej sytuacji i że
większość
wypłat
jest
spóźniona.
Zwyżka cen pociągnie za sobą konieczność podniesienia płac.
W dalszym ciągu interpelacja podkreśla stały wzrost ujemnego salda
bilansu handlowego i stwierdza, że
saldo to będzie rosło, jeżeli rząd bę
dzie wciąż operował kontyngentami
i elami dla walki ze zwyżkę. cen. Przemówienie b. premiera Flandina, bardzo kurtuazyjne w formie, a wysoce
krytyczne w treści, wywołało wielkie

Samobójczy wyścig

Pogłoski

wrażenie.

Najbardziej komentowano

zdanie,

iż warunki finansowe i monetarne nie
pozwolą rządowi

na doczekanie do
maja z wyborem nowej polityki. Po
b. premierze Flandinie przemawiał
poseł Fernand Laurent i b. minister
Reynaud, atakując niezwykle ostro
rząd za jego działalność, ·zwłaszcza w
dziedzinie tinansowej.

Zgon pro f . Wł.

Nałansona

Kra k ó w (PAT). Zmarł przeżyw
szy lat 73 śp. dr Władysław Natanson,
profesor i były rektor Uniwersytetu
Jagiellońskiego.

Śp.

Pog,rzeb
Henryka Rossmanna

War s z a wa.

(Tel.

wł.).

zbrojeń

położeniu światowym .,Religia i moralność
podstawy normalnego i dojrzałego ruchu mię
dzynarodowego są na uboczu" - Pokojowy apel

Min. Hull o

słanowiące

N o w y Jor k. (A TE) Sekretarz
stanu Cordell Huli wygłosił w "CouncH of Foreign Relations" referat na
temat polityki zagranicznej St. Zjednoczonych.
Hull wyszedł z założeń, którym poświęcona była konferencja pan-amerykańska w Buenos Aires i zaapelował
do Europy, aby uregulowała swe stosunki gospodarcze, powracają.c do normalnej cywilizacyjnej współpracy oświadczają.c m. i.:
,,·Wszyscy z rosnącą. troską śledzimy
rozwój położenia ekonomicznego świa
ta. Religia i moralność, stanowiące
podstawy normalnego i dojrzałego ruchu międzynarodowego, są na uboczu
i niejakO zupełnie
wyodrębnione.
Zbrojenia państw przybrały niezwykły
rozmach, w historii świata dotąd nie
widziany. Coraz więcej narodów bierze udział w tym samobójczym wyścigu zbrojeń.
Prawo międzynarodo
we jest częściej łamane, niż uznawane.
"W związku z tym - ciągnął min.
Hull wiele rz.ądów postanowiło

wzmocnić
gospodarcze
fudamenty
swego panowania, oparte na własnych
interesach. Handel światowy napotyka na utrudnienia spowodowane przez
bariery celne. Walka gospOdarcza prowadzi do zastosowania środków odwetowych",

St. Zjedn. niezmniennie wytQżajQ.
swe siły cefem utrwalenia pokoju mię
dzynarodowego. HulI występuje przeciw wszelkim projektom wojennym
na wschodzie i wyraża życzenie, aby
wszystkie narody przyczyniły się do
uspokojenia świata, zaburzenia bowiem we wschodniej pÓłkuli mogą. się
odbić ujemnie na całej kuli ziemskiej.
Każdy naród ma prawo regulowania swych spraw bez mieszania się innych. St. Zjedn. podejmują pracę celem zacieśnienia przyjaźni i współpI'a
cy międzynarodowej.
Hull zakończył swe przemówienie
wyrażeniem nadziei,
że
cały
świat
uzna uchwały konferencji w Buenos
Aires za bardzo pożądane dla pokoju
i powróci do normalnych stosunków.

stosuj
natychmiast
znanę

produkt

polłld

00 nabycia ••
wuysllcld> aptekaeli.

ni' 38118/19

stawił rozmaitych świadków,
którzy
mieli go' wybieliĆ. Skompromitował
się przy tej sposobnOŚCi student medycyny Jerzy Kuternicki.
Przedstawił
się za członka "sanacyjnego" Bratniaka. Zeznał, że Kaczyńskiego poznał
przypadkowo owego wieczora, gdy odbywały się demonstracje, ale wyszło
na jaw podczas rozprawy, że sam świa.
dek I{uternicki był w grupie komunio
stów, wznoszących okrzyki.
Sąd Okręgowy skazał Kaczyńskiego

na

półtora

Skazanie kierownika
bojówki komunistycznej

roku

więzienia.

(w.)

Nowe artykuły
Rom,ana Dmowsk'iego

W czoraj w południe odbył się pogrzeb ś. p.
Henryka Rossmanna, działacza poliWarszawa, 27. 2. W najnowtycznego młodego pokolenia. Po naboszym
numerze warszawskiej "Myśli
żeństwie w kościele Zbawiciela wygło
Narodowej"
znajdujemy radosną. za·
Picru'Szc
s({'
c
lowc
echo
bloTwdy
Uniw
Wa)'s,
~
au'slde!IO
sił kazanie
ks. prałat Nowakowski,
powiedź, iż w najbliższych zeszytach
który wspomniał, że po powrocie z
War s z a w a (Tel. wł.) W Sądzie faszystom", "Śmierć narodowcom" i "Myśl Narodowa" zacznie drukować
miejsca cierpienia Rossmann przy- Okręgowym w \\Tarszawie odbyła się "Niech żyje komuna".
Narodowcy cykl artykułów Romana Dmowski&szedł do niego prosić o mszę św. i spopierwsza rozprawa, będąca echem blo- wolali "Śmierć Żydom i komunie". go p. t. "Człowiek przeciw społeczeń.
wiedź na początku nowego okresu prakady Uniwersytetu ·Warszawskiego w Gdy policja przystąpiła do interwen- :"twu".
cy. Po egzekwiach żałobnych uformo- listopadzie.
Na ławie oskarżonych cji, grupa komunistyczna skierowała
Nowe artykuły przywódcy Obozu
wał się olbrzymi kondukt żałobny, w
znalazł się aplikant adwokacki Jakób
się w kierunku ul. Królewskiej i tam
Narodowego wzbudzę. - tak jak zaw·
którym brały udział organizacje mło Kaczyński, oskarżony o wznoszenie o- ponowiła swoje demonstracje. Komu~ze wielkie zainteresowanie w spodzieży
i przedstawiciele rozmaitych krzyków komuni.stycznych na rogu nistów obserwował wywiadowca, któłeczeństwie polskim, które oddawna
sfer społeczeństwa. Cały pogrzeb prze- Królewskiej
Krakowskiego Przed- ry zauważył, że okrzyki rozpoczyna karmi się wytrawną myślą. Dmowobraził się w wielką. manifestację, w
mieścia.
jeden z uczestni1\.ów demonstracji, skiego.
S.
której wzięły udział wszystkie czynniDnia 24 listopada z dziedzińca u- który występował jako przywódca.
ki Obozu Narodowego.
niwersyteckiego wypadła grupa 50 lu- Był nim Jakób Kaczyński. Ponadto
M. i. brali w pogrzebie udział: pre- dzi, ubranych po c:lfwilnemu i z kija- areszowano dwóch Żydów. U jednehlszpańsk1ej
zes Stro~nictwa Narodowego Barto- mi w ręku pobiegła\ w Ikierunku pom- go z nich, Ruh insztajna, znaleziono 0S e w i l l a. (PAT). Radiostacja poszewicz, wiceprezes Wierczak, sekre- nika Kopernika. Tam znajdowała się dezwę komunistycznej organizacji awstańcza
komunikuje: Piątek był
tarz Niebudek, przedstawiciele wszyst- . grupa młodzieży narodowej. Między kademickiej.
kich kierunków, a więc również grup dwiema grupami doszło do bójki. Ko- ł
Kaczyński przed sądem dowodził, ósmym dniem ciszy na większości
ONR i i.
muniści wznosili okrzyki:
"Śmierć
że stał na stanowisku państwowości i frontów. Trwała jedynie zwykła strzelanina.
Nad grobem przemawiał w imieniiu
Na szosach, wiodąCYCh z Madrytu,
Rady Adwokackiej adw. NowodworZawiadomienie
t: au ważono długie sznury samochodów
ski, w imieniu Zrzeszenia Narodowego
Niniejszym zawiadamiamy, że dla wygody PP. Kupców urucho- ciężarowych z ewakuowanymi ze stoAdwokatów adw. Eugeniusz Dmowmłlłśmy oddziały hurtowej .przeda~y I
licy kobietami i dziećmi. Liczni mili.
ski i adw. Tyrchowski, w i.mieniu
w Pozaaala przy ul. Wle!k.e Garb:-ry 13, tel. 57-29 cjanci z narażeniem życia codziennie
przyjaciół z najwcześniejszego okresu
w Wanzawle przy ul. Blelań.kieJ 16
przechOdzą do szeregów powstańczych ..
budzenia ruchu narodowego wśród
młodzieży w niepodległej Polsce p. WaPolska Fabryka Krawatów "KRA WAT POLSKI" Sp. z O. O.
M a d ryt. (PAT). Rada obrony Macław Drozdowski oraz w imieniu najŁódź, Piotrkowska 111.
drytu komunikuje, że od 24 godzin na
bliższych przyjaciół zmarłego adw.
P. S. Na "adcJaotiU/~g 0<Z0" poleea"., ~~~.A.TY III tiRŻgm "'gborze naino~$ZgcJa
froncie madryckim i na odcinku Jara..",oró",_ od na,tala ..gch do "","'gk.""t" ..,ugch.
ng ij840519
ma nie zaszły żadne zmiany.
Kurcjusz.

Z wojny
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Tam jakieś gzymsy, sercem odgadujesz
Co tam być mogło'? czemu ściana z boku

W AWRZYNIEC SIELSKI

Ma

czarną plamę? Twierdzą .. te kaplica
Była w tym miejscu, lecz mote kominek ...
Trudno coś pojfić, bo cały budynek
Ładny, lecz dziwny, mówią... szubienica.

lJ..-~" ,\~,~,.J.~,
~~\ 'l\CO' ..... SV' 4.....,. """(.~~ ..
tll.N. 4IIoM --.~ tM'; ,;\.:t
~,.J.~c. ~ -..:. \~cZ\.,

'ut"

:~~~

Dlaczegoby nie" Przeciet dla prostaka
Panowie tylko bili i wieszali,
Dziś demagodzy głupców podbechtali
I przedstawili szlachcica Polaka
Jak zwierzę bez serca, litości,
Co jeno batem nad chłopem wywijał;
Co nic nie robił. łajdaczył się, spijał Uosobienie tyraństwa i złości...
Rzecz naturalna, byli rozmaici:

Pomiędzy szlachtą mieliśmy gałganów,

Nikczemnych zdrajców z historii nam
znanych
Rosyjskich, prusldch, Austrii najmików -

WYSZYNA

Poniżej drukujemy jeden z ut~vo-,
rów tragJcznie zmarłego prze? rol~lem
dzialacza narodowego śp. Slels!i:lCgo.
Nad utwor em fotografia winietki, wła,
snor ęcz nie narysowanej przez śp. Sielski ego i rozpoczynającej zbiór Jego
poezyj, które omawiamy na innym
miejscu.

Przy dawnej fosie stoi baszta stara:
Mur popękany i cegły zmurszałe ;
Ludność powszechnie nazywa ją: gałą.
Lat przeszło pięćset osiadło na barach.
Staruchy - baszty. Czasy nie złamały
Jej ani zgi<:ty; dumnie prosto stO!,
}(arlików - ludzi często niepokOl,
Że runie kiecly; ona okazała

Drwi sobie z tego; dziwnie zadumana
O te~. co .było: o bOJach, rycerzach,
O wOJowmkach w błyszczących
pancerzach,
O wojewodach i wspaniałych damach.
Tutaj zdrodzeni. tutaj zamieszkali
Dziedzice zamku i starej Wyszyny Mote niegłośni, bo swoimi czyny
Ani dzielnOŚCIą si~ nie odznaczyli.
A jednak, jednak coś ku nim pociąga:
Zapewne przeszłość dodaje uroku,
Bo gdy wspommasz, łza ci staje w oku
I z rozrzew111eniem pamiątld oglądasz.
Wi<:c najpierw haszta; " .\· ~ mulda , wys:>ka.
Otwor} - OlZy \\ lHl~ 1 ze li k a zlIją,

A dziś pańszczyzny czy chłop nie uprawia
Zwanej odrobkiem? Gorsza to paliszczyzna
Niż była dawniej! ... albo tet zgnilizny
.
Moralnej niema ... DZIŚ jut durni sławią!

przez trzy otwory owalne,
Wielkie, wysokIe, jakby drzwi świątyni...
Grają i płaczą; głos ich dźwięczny płynie ...
One się modla, - dzwonią hymn
pochwalny

Wychodzą

Panu Zastępów, a zarazem lecą
Stroskane serca, myśli rozkiełznane;
Dzwony wyszyńskie I Dzwony ukochane!
Ja was poznałem, jako małe dziecię!
Bo z Piorzmowa dobrze słychać było
Ten głos wspaniały, rzewny, harmonijny;
!{iedym was słyszał, mimo wiek dziecinny
Byłem wzruszony, serce mi biło.
Zabrzmiały dzwony, smutny jęk do Boga ...
Ktoś umarł ... pogrzeb i "Kto się w opiekę" ...
Łączy się z jękiem ... głos płynie daleko:
"Nie przyjdzie na cię tadna straszna

trwoga.....

Dzwony wzywail\ jednego z wzywanych;
Na nabożelistwa w niedzielę i święta
Dziś nie wzy~ aJą. .. żegnają!... Zaczęte
Jest nowe tyCIe ... A ten pochowany? ...

Skończmy z ta. kwestią, bo i czasu szkoda
Przejdźmy do baszty: u góry strzelnice
Otwory małe - to pewno łucznicy

Przez nie strzelali. Przy zaml{U przeszkoda:

- Tak - pochowany, lecz tylko dla ludzi,
Bowiem on tyje i żyć nie przesianie ...
O. 'Vszechmo~ący i Przedwieczny Panie,
Jak dziwne m}śli Twa Wszechmocność
budzi! ...

Fosa wokoło, - ale niegłębol;:a - Broniła przejścia; nad nią most zwodlOny
Od frontu, czyli południowej strony;
Całość wspania.a i mila dla oka.

Dziwne, lecz błogie - pełne ukojenia
Dla tych, co myślą, co niepowierzchownie
Biorą te sprawy ... Dziwią niewymownie
DZisiejsze głUpstV.' ll, prądy, dowodzenia ...

Mosłu dziś

niema; fosa odnowiona,
Ma ze sto prętów - kanałem tu zwana
A zamek wokoło wodą jest oblany
Zaś za kanałem, staw, kościół i dzwony
To .iest dzwonnica - z cegły: - osobliwa
,,, równoramHmny tl'ójka.t budowana,
Ka nici herb ,," '(',;cle" dobrze zRchow·tny,
A gIn;:,) dz\\ UIIÓW przrpi ę knc, jęklhrel

DoŚĆ

o pogrzebach! Lecz o dzwonach
jeszcze:
Gdy "Anioł Pański" te dzwony zadźwięczą,
Zapomnisz gdZIeś jest: myśli kłują, dręczą,
Zaś dziwny smutek chwyta, jakby
w kleszcze

Twe biedne serce ... Biedne? - Tal<, bo
czuje
Daleko więcej, niż powiedzieć zdoła,

Numer 41ł -- OP. r,DOWNIK, ponleiłziałek', Clnła f marea ~

Spuścizna
po śp. Sielskim

Śp.

Mam przed sobą. spory karnet, Hczący 102 strony. Karnet ten był najbliższym śp. Sielskiego przyjacielem,
najwierniejszym powiernikiem Jego
i uczuć, najbardziej zaufanym
towarzyszem. Ten karnet - to ~ier
szowany pamiętnik żołnierza-poety.
Ilekroć po dniach walki przyszło zmę
czenie - Sielski sięgał do niego i spowiadał się ze swych myśli i uczuć; ilekroĆ obraz Jakiś czy zdarzenie nIeco-'
dzienne silniej utkwiło w umy~le -.
Sielski refleksje swe przelewał na papier; ilekroć idea wallci o \Vielką Polskę rozżarz:-'Ia się mYŚlami natchnio·
n~rmi,
pełnymi
wiary niezłomnej w
zwyci~f'two i moc Narodu drobne,
charakterystyczne pismo pokrywało
kartki karnetu pełnymi polotu i mę
skiej sily słowami - i w ten spo'!ób
pO\\'sta\yał ten zbiorek poezyj, huczą
cych mocą, rozmodlonych wiarą, mą
drych i nauk rozlicznYCh pełny.
Na stronach je.i powstało 30 utworów tak rozmaitych formą i treścią jak rozmaite były nastroje i fakty, pod
których impulsem powstawały, ale
tym żywszych, tym wszechstronniejszych, tym wierniej odbijających pięk
ną i czystą. duszę Sielskiego. Poetyka
normatywna
niewątpliwie
niejedno
miałaby do zauważenia:
że forma
wierszowania nienajnowsza i niezawsze nieskazitelna, że tu i ówdzie rvm
czy może rytm nieco kuleje, że tematyka zbyt odbiega od tego, co dziś tworzy
oblicze literatury. Ale w tych niby-to
usterkach jest i siła żołnIerza-poety:
indywidualizm, oblicze nowego czło
wieka, który ma coś do powiedzenia
i czyni to z dużą kulturą - a przy
tym pamięta o roli, jaką sobie obrał,
o roli nauczyciela ludu.
Trudno przelać na papier - zwła
szcza w skromnych rozmiarach szkicu
- wszystko to, co ciśnie się nieodparcie do mózgu l chwyta za serce przy
czytaniu poezji Siel!'kiego. Stąd na.iważniejsze tylko podkreślam element?
i cechy, zawsze pamiętając o tym, iż
Sielski - to bard ludowy, który żyl
z Narodem i dla Narodu i tak jak żył
myśli

Wawrzyniec Sielski.

\V' dniu 17 bm. minął rok od chwili
tragicznego zgonu śp. \Vawrzyńca Sielskiego, znanes-0 i cenionego działacza
narodowego. Sp. Sielski zginął w czasie tragicznych zajść, do jakich doszło
w \Vyszynie. Pien\'sza wersja o tym,
jakob.,' Sielski popełnił samobójstwo znalazła w!U'ótce zaprzeczenie i wyjaśnienie.

Sp. \Vawrz) niec Sielski urodził się
30. 4. 1874 r. Gimnazjum UkOliczył w
!{aliszu, po cz)'m osiadł na roli w ::;'""'0je.i posiarllości w vVyszynie, pow.koniIl!:ki. J e~t !'tałym członkiem rady
gminne.i, se.imiku powiatowego, wydziału powiatowego,
od 1902 sędzią
gminy, a następnie sędzią pokoju do
r. 1921. Zajmuje się pracą na polu or.
ganizacyjnym rolnictwa, jest prezesem
Kółka
Rolniczego, przewodniczącym
dozoru szkolnego, członkiem powiatowego zarządu Czerwonego Krzyża
oraz prezesem zarządu Hurtowni PolskieJ w Koninie. Przez cały czas bierze
czynny udział w życiu polit~'~znym, a
od roku 1922 do 1927 był posłem ~ ramienia Stronnictwa Narodowego,
W rocznicę śmierci dObrego Polaka
l patrioty, jakim był śp. Sielski, Polska
Narodowa chyli czoła przed tą czystą,

pisał.

się glu:"zę, pif'zą.c wiersze,
Chcę ulgi ch ",iłowej ...

Ja

- Polską ziemię kopię., grabię.
Twarde pługi orzą ...
... Smutna myśl, że Matkę grzebią,
że 2yd po Niej chodzi,
Boli, piecze i osłabia,
że krzywdzi ją. złodziej ...
To jest ("Polska ziemia") wlaśnie
powód walki: miłość Ojcz~rzny, patriotyzm bezgraniczny, oddania i poświę
cenia pełny. 2ywe i bezpośrednie odczuwanie problemów i zagaclniel\ społecznych,
stawianych na szel·okiej
platformie, najwyższe - bo czynne nimi zainteresowanie d"ktuje te slowa. \\Talka wytężona wy'maga oparcia.
Sielski umie je znaleźć:
-

Gdy serce

cierpieniem,
Ulata nad7.ieja, a wkrada zwątpienie,
Gdy w smutku, zwątpieniu płynir
gorzki czas Najświętsza, dro!!,a Matko. nie
opuszczaj nas!
I tu kl'yje się drugi moment wiary
i mocy Sielskiego: żarliwa religijność.
głęboka pobożność, niezachwiana uf,
ność.
Sielski wierzy tak, jak wierz~'
Ind: prosto, glęboko i bez kompromisów. To jest wiara ż~'wa, którą tętni z
nieodpartą mocą caJ~' zhio1'ek.
Siel!'ki kocha zipmi~, na któ\'Pj "i.I'je, lwcha lu d, k tÓ,.v go otacza. C i~ zy
f'ię jego l'ado~ciami ale widzi tal,że łzy i cierpienia i wtedy śpi'3Sz~'
z pomocą, ~łO\Yem pociechy i cz~·nem .
Gdy prz~'.ic\zie chwila g:ł\I'(;d~r. Sinlf'ki
!rwarzy z ludem: pro!"to i serdecznie.
"Tskazuje mu na pir,kno okolir~' i mówi ("Obrazy wiejf'kie"):
- Zl'c!'ztą, cz~'i \\'~'śpie\\'a
nie trJko młodzian. lrr;.: klokol,,'ick
z Judzi
piękno wsi
poJf'kiej, jej krasę, jej
czar?? ..
Nauki moralne, niehallall1e wc:;kazania, t.chnące poznaniem wielkich

'lak mnie przerata szczegół najdrobniejS'Zy
iI'ego wszystkiego, co się dzisiaj dzieje;
'Jak dnę z obawy, lub tyję nadzieją.,
Że B6g Najwyższy wybawi, pocieszy
~ę naszą Polskę

- krainę ukochaną!...
Znów ukojenie... pod wiecz6r jest duszno
i parno
1I'rzykrotnie jękło wspomnienie z pod
Warny
~ tych, eo legli za Ojczyzny sprawę...
Kościół!

-

kształt

dzwonu, m6wil.\ - jak
st6g siana,
Niebieski sufit gwiazdami usiany
Symbol: miłości, nadziei i wiary
LWszystko odrębne, nigdzie niewidziane.
Przejdźmy do baszty: piwnica sklepiona
tWkoło otwory niewidoczne strzelnice;
Nazwałem pewno niesłusznie piwnica"
Bo mo1:e na skład była przeznaczona

Broni 6wczesnej. A może więzienie!
Mote skład wina? Choć wątpić nalety,
Bo ubikacje nief'zerokiej wieży
:W'skazują inne baszty przeznaczenie.
Przy tym piwnice w dosłownym znaczeniu
Lub składy wina wygodne, obszerne
Suche, sklepione i wcale nie ciemne
Budzą podziwy, sprawiają wratenie.
metrowej grubości,
z szesnastego wieku
lW'apno tak mocne, że dziwi człowieka
Skąd takie brano?
Prócz skam~eniałośei
Jlury

przeważnie

lW'ielkość zaś cegieł

Zwykłej. to - jakieś jest inne ...
\Wiadomo: wapno z piaskiem pomieszane
Po latach wielu, b.Ywa skamieniałe,
Lecz tu ... dziwić nie powinno,

te

I) tym piszę, lxl kocham te mury ...
Samo1na basz1a remontu wymaga.:

I

praw(! i zasad etyki niezłomnych .....
zawsze są. wynikiem szlachetnej postawy wobec ludu: podciągania go w górę i wskazywania s7.erokich, jaśnieJ
szych horyzontów, naj zdrowszych myśli i naj czystszych ideałów.
Duża plastyka, żywe odczuwanie
ba.rw, liryka pełna nieraz smętku i niewytłumaczonych przeczuć
czarnych
dni, a. przy tym wszystkim bijący w
o.czy realizm i mądre spo.jrzenie na ży
cie - są. walorami nienajmniejszymi
zbiorku. Na przyrodę umi.e patrzeć, o~
czuwa ją żywo i bezpośrednio. i malUje
w miłych obrazkach:
Słońce

... napotkało w drodze
biel jej wabi, nęci ...
zawitało. między łozy złotej wierzby pręcia ...

brzozę,

Resztę utworów wypełnia egotyzm
sympatyczny i bez pretensji, w~pom
nienia z lat dzieciI\stwa, miłoEć do rodziny. . Im bliżej kOl\ca zbiorku, tym
częściej korzy się myślą przed Bogiem:

-

Kiedy

się

modlisz, nie szukaj
kościołów,

nie szukaj tłumu, kaplic ni ołtarzy
i nie nazywaj swych modłów rozmową,
albo "gadaniem" z Bogiem. Uchyl czoła
marny ty pyle!
Gdy do wszystkich tych uwag dodamy, iż Sielski, pragnąc szerzyć narodową kulturę ,,'śród mas, podkładał
pod szereg znanych melodyj tekst i popularyzował je wśród mas, gdy uprzytomnimy sobie, że długo jeszcze w chatach ludu w:v'szyńskiego dzieci śpiewać
będą, Jego pieśni i recytować jego dla ludu pisane - wiersze - wierz~rć
możemy, że tego poetę ludowego na/większy dostąpił zaszczyt: utwory jego.
traCiły pod strzechy.
Zbiorek, jak już podkreśliłem, za'''art y jest na 81 stronach. Do kOl1ca
karnetu pozostało jeszcze 21 czyst~'ch,
niezapisanych kartele Są. one jakby
s~'mbolem
i przypomnieniem przedwcześnie zgasłego żywota i czynów dla
Narodu poż~'tecznych, których zbyt
rychła śmierć dokonać nie pozwoliła.
Cześć pamięci

dobrego Polaka!

•

siecI

Wszystko to jest tylko przypadk'lem ... - Po nitce do kłębka - Kłębek czy kłębowisko?

Człowiek

lW'szystko ogarnia i w skrytości woła:
O Polska ziemio, jak ja cię taluję!

zboJałe rozpaczą,

•

SIELSKI-POETA

3

skarży si~
Sielski w pierwszym utworze zbioru. Ciężka jest walka, którą toczy, i nie po różach idzie mu ży
cie. Ale walka idzie o rzecz wielką.,
świętą: o Polskę polską.:

nieskazitelną. postacią.,

mocny, żołnierz wielkiej
idei, szermierz niezłomny o Polskę dla
Polaków, ojciec dla ludu - miał śp.
Sielski także drugie oblicze: łagodniej
sze, trochę zasmucone, żarliwej wiary
pełne ale niemniej od oblicza walki
:wyraziste i charakterystyczne.
Sielski poeta, Sielski bard ludowy.

~onii

L ó d ź, 27 lutego.
Wszystko to oczy.wiście jest ~ylk?
przypadkiem. Tak SIę poprostu Jakos
składa ... Naprzykład
adwokat Hartman, znany dziaJacz żydowski, jak
wiadomo, jest duszą frakcji żydowJ sko-socjalistycznej w Radzie Miej-

la nic mam za co ... Raz ... niesmaczna
blaga ...
Przybył urzędnik "od" architektury:
Oglądał, chwalił, prawił r6tne głupstwa,
Zapewniał słowem, te basztę odnowią,
Wzmocnią, stosownie do s1ylu odnowią·
Odjechał... cicho ... On był z Wojew6dztwa.

Ja

patrząc trzeźwo

na nasze stosunki
ale ... kto wic? .. A moteT
Nie chciałem m6wić: "Między bajki
wlotę" ...
A bajka wyszła !... Dość, dość tych fra.
sunk6w!...
Wątpiłem,

Zmogę się kiedy na baszty wznowienie',
Lecz kiedy? kiedy?.. O. 7.DOWU biadanie?
0, nie, nie, wcale! To tylko me zadanie:
Że długo czekać ... - kiedy1: się odpocznie?

.•
~

...-

•

•

Tylko nic

•

•

wątpmy!... Znośmy

troski.

bóle,

Lecz się nie dajmy ogarnąć cierpieniom!
Walczmy, jak motem, nieugięcie trwajmy
I naszej Polski na pastwę nie dajmy
Pamiętajmy o tym: najgorsze zwątp:eniel ...

komu doręczono zawiado-' dowić na oddzielnych ławkach. Artykuł ten zakollczył dr. Więckowski
o
zawieszeniu
działal~ow ten sposób:
SCl
LIgI
Obrony
Praw
Człowleka
i
Obywatela?
Temu
same"Pozostaniemy narodem, któreIllU
adwokatowi Hartmanowi! Jak
mu król jego wielki i światły, 0wiadomo, Liga ta została zawieswna
statni Jagielloński dynasta
ten
przez władze za działalność niezgodną
sam, co w Lublinie sprzągł przed
ze statutem. Lokal opieczętowano ... a
wiekami cztery ogniwa odrębnych
w Łodzi się mówi coraz głośniej, że
narodów w jedno ciało Rzeczypobyła to jedna z podstawowych komóspolitej, zostawił testament w serrek "Frontu demokratycznego"
w
cach naszych na wieki wyryty: "Uskład którego wchodzą:
MOPR, Liga
mnie jednego wśród całej Europy
Obrony Praw Człowieka i Obywatela,
stosy nic płoną, bom Bogu zostaZwiązek \Volnomyślicielski, "jaczej ki"
wił są,d nad sumieniami".
Propagitu ... MOPR zawsze był nielegalMniejsza
stosy. W Polsce stony, Związek \Volnomyślicielski został
~ów nie było i dziś mamy 11 procent
już dawniej rozwiązany, a teraz przyŻydów, w Niemczech stosy były i tam
szła kolej i na Ligę ... I właśnie "dusza"
socjal-żydowskiej
większości,
p. ad- nawet przed przewrotem hitlerO'\Yskim
wokat Hal'tman, jest sekretarzem tej było pół procentów 2ydów .. Nie klóć
my się o stosy. Chodzi o rzecz waż
Ligi.
A teraz inny przypadek. O to 2y- niejszą. Oto p. dr: Więckowski pisze, że unię zawierały cztery narody:
dówkę Ickant skazaną za lżenie narodu polskiego na 7 miesięcy więzie Polacy, Litwini, Rusini... A kto był
nia kto bronił? Adwokat Hartman! tym czwartym? No, ocz~.,viście poczciwi żydkowie, zdaniem szanownego
Oczywiście są to przypadki.
.
doktora! Płk. \Yięckowski t\',orzy hiPrzypadki zdarzają. się nie tylko
storię Polski.
Zdaniem jego w Luz adwokatem Hartmanem. Naprzy- blinie kumali się 2Y..dzi, jak równi z
kład prezesem łódzkiego oddzialu Lirównymi z Polakami, Litwinami i
gi Obrony Praw Człowieka i Obywate- Rusinami! A myśmy o tym nic nie
la był p. płk. dr. Więckowski. Aku- wiedzieli!... Może i akt Un ii Żydzi też
rat w dniu opieczętowania lokalu Li- podpisywali. Co, panie doktorze? Może
gi ukazał się w wolnomyślicielskim pan ten podpis widział?
"Zewie Sumienia" wielki artykuł p.
Oczywiście
powiedzonko to jest
p!k. Więckowskiego. Tematem utyski- tylko przypadkiem. Poprostu się wypwań płk. Więckowskiego było to, że Żysnęło ...
dów młodzież akademicka chce usaI przypadkiem niewątpliwie jest
~kiej.
A
t;ni.elli~.

°

Dr. med. L. NITECKI, speci. chorób sk6r-

nych wener. i

rnoczo-płciowyeb ..

ł.6dt,

Nawrot 32 - telefon nr. 213-18
Przyjmuie od S-!l.30 rano i od 1:,30-9 wiecz.
W niedziele i świqta 9-12. 11 8~i71

Przędze
bawełnianą. farbowaną i merceryzowaną w różnych gatunkach dla wyrobu
pończoch i t. p. poleca

K. Siebert,

Łódź,

Plac- Wolności 9

Telefon 270-26.

•

178/0

Jedna z pidni ze slo Inlmi śp Sielskiego.

~ona

i

ORĘDOWNIK, poniedziałek,

Pogrzeb

śp.

Numer

dni!!. l marca 1937

łł

'

Marii hr. Zamoyskiej
• ., r

Z wojny Hiszpanii
Ostatnie wiadomości z Hiszpanii otrzyma każdy czytelnik. zakupując radioodbiornik światowych fabrykatów, nagrodzonych złotym medalem. na dogodnych
warunkach 18 miesięcznych splat. Pożyczki Pa!15twowe 100 za 100 w firmie
CENTRUM-I{AMIŃSKI.
Poznań,

nyc'kij przeniósł się następnie d61
Moskwy i zajął tam wjlsoki& stano.
wi",ko
Kilka miesiQcy temu został aresztowany i zesIany do nieznanej miej!lcowości sybirskiej,
a wiadomość o
tym dotarła do Polski dopiero w tych
dniach. Los jego jest doskonałą. ilustracją. tego, co si~ w Sowietach dzieje, t. j. niszc7.enie najzupełniej prawowiernych bolszewików przez ich

Bezpłatne

udziela

$ię

Stary RVDek 13/1'Ng 37500'10

porady
w naszych oddziałach.

własnych przyjaciół.

Tat'emn:czy n.apad na m':eszkan:e ks. dr. Trzeciaka

to,

że zaraz na drugi dzień po zamieszczeniu wiadomości o likwidacji Ligi Obrony Praw Człowieka i Obywatela żydowski "Głos Poranny" na cro}<.wym miejscu drukuje ten artykuł,
napisany przez prezesa Ligi, zaopa.trując go w tytuł przez szerokość całej strony ...
To sę. wszystko przypadki, nie-

Na

zdjęciu

moment wynoszenia z kościoła parafialnego w Kórniku trumny
ze zwłokami śp. Marii hr. Zamoyskiej.

W sobotę 27 lutego odbył się w
Kórniku pogrzeb śp. Marii hr. Zamo)'skiej, wdowy po załokycielu fundacji
kórnickiej. W pogrzebie wzięli udział
!iczI1i przedstawiCiele arystokracji. delega-cja miasta Zakopane~o w barwnych strojach góralskich. delegacja
Polskiej Akademii Umiejętności z l<rakowa, zarzą.d Fundacji Kórnickiej, delegacja. Związku Kuźniczanek z War-

prawdaż?

A czy to nie jest przypadkiem, że
jednym z głównych działaczy nowoutworzonej przez Eitingona i Kona żydowskiej wielkokapitalistycznej
.,W spółpracy" będzie p. Berkowicz?
' \fen sam, 00 już jest dyrektorem
Związku Przemysłu Włókienniczego?
A już zupełnie wyraźnym przypadkiem jest to, że brat rodzony pana
dyrektora, będąc naczelnikiem wydziału bezpieczeństwa "spacyfikował"
Wyszynę, gdzie śp. Sielski prowadził
:~Ialk,ę z żyrlowskim zalewem._

a lJliowy

H·

8. organizator "Selrobu" wysłany na Sybir

kłębowiska..

Są. poprostu poczciwi 1;ydzi, którzy
jeszcze za króla. Zygmunta. Augusta
Unię z Polską. zawierali, a dziś sobie
handlują. bawełną. i szarpanymi szma.tami. Chcą. żyć, chcą. handlować, a
"endeki" z nich robię. odra.zu kłębo
wisko! Nie ma kłębowiska, nie ma. nici...
A jeżeli niet sę., jeżeli to nie przypadki?
To z tych niel można. z czasem ukręcić ładny stryczek dla Polski!
ha.

Z przechadzek

C

"Orędownika"

ł

DAMSKA GALANTERIA"JOT"

Brak pracy -

Maków Podhalańskie, w lutym.
Malownicze położenie górskich wsi
podhalańskich
wprawia w podziw
prawie wszystkich miłośników gór.
Szczególniej chorzy nabywają. tu zdrowia, oddychaję.c, po miejskich,
i ew
WfY\.."Vlm

L6d.t, PlDtrkowska 1,55 (w podw6rzu)
eeIlaeh naJllltss:reh pcM!.QIIOCh:r, ~k ..
Speejtl!n04Ć: nici. ~,..abie do &Q'am-aWliec*ie.
a 18 it91.
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Jeżeli to są. nici, to wiadomo, że
po nitce można trafić do kłębka. Ale
czy w danym wypadku będzie to kłę
bek czy kłębowisko? Czy do przypadków należy zaliczyć to, że gdy została zawieszona działalność Ligi Obrony Praw Człowieka i Obywatela,
zaczyna działać "Współpraca", która
między innymi wytknęła sobie zupeł
nie podobne cele?
Ależ, oczywiście, i to jest przypadkiem! Zadnej sieci nie ma! To są.
poprostu "endeckie brednie"! Niema
sieci nie ma nici i nie ma żadnego
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Czołowy tygodnik lewicowo _ "sanacyjnej" "Naprawy", "Naród i Pań
stwo", zamieszcza. lawirujący artykuł
Szozęśoia"
wstępny o deklaracji pIka Koca: jeden
• W' rolach głównych Liliana Haryey - W.lly FrU.ch
krok naprzód, jeden wstecz, trzy zdaWspanIała graj
Zawrotne tempo!
Przekomiczne sytuacje!
Następny program: "Skowronek" z Martą El{gerth
n 37 (90
nia pochwał, jedno zdanie delikatnej
krytyki. W rezultacie należy się domyślić odpowiedZi "tak", chociaż z zastrzeżeniem, by się to wszystko nie
skOllczyło "odbudowaniem obozu konserwaty""nego w Polsce". Ale organ
"Naprawy" dodaje pocieszająco swych
zwolenników: ,,\Vierzymy, że w tej
Prawolrienti bols~ewicy łliszc~elłi są pl'zez ich tclasnych
sprawie zgodni jesteśmy z poglą.dami
lwzyjaciól
również i inicjatorów tworzonego dziL w ó w (Tel. wI.) Tutejsze dzien- pów ruskich w Małopolsce Wschod- siaj obozu".
Na dalszej stronie "Naród i Pań
niki ruskie donoszą. ze źródeł prywat- niej i na Wołyniu i w r. 1928 zdołała
nych, iż wśród licznych aresztowa- wprowadzić kilku posłów do Sejmu. stwo" ogłasza gorącą. odezwę również
nych ostatnio w Sowietach znajduje Jednym z nich był sam WaInic'kij, lewicowo - "sanacyjnego" "Zarz.ewia"
który wkrótce skazany został za bol- na rzecz "no\vego obozu ideowo - posię również Cyryl Walnyckij, b. twórca bolszewizują.cej, ale jakiś czas le- sl'ewicką. propagandę i uciekł do Nie- litycznego".
galnej, partii chłopskiej, zwanej "Sel- miec, gdzie przebywał - jako agent
Czytajcie i abonujcie
robem".
bolszewicki dla działań w Polsce Partia ta operowała wśród chłO- aż do przewrotu hitlerowskiego. 'Wal.. Jlusłrację Polską" I

sterną. sieć?

w:lc*i itp.

sr,awy oraz szerokie rzesr,e miejscowego społecr,eństwa, wśród których nic
brak było licznrch przedstawicieli społeczeństwa poznailskicgo. W nabożeń
stwie żałobnym \..' ziął udział także J.
Em. ks. karclynał Prymas Hlond.
TUl"tracja nasza przedstawia czwartkową. eksportac.ię zwłoIe śp. Marii hr.
Zamo~r skiej z Kuźnic
na dworzec w
Zakopanem.

Reprezentacyine klao ".R ~ A L 7 O" Łódź - Przeja.,;d Dr. 1
Ma zaszczyt pl zedstawić najwspanialszq komedię mnzyc~na p. t.

To są. wszystko przypadki. ..
A może nie przypadki' Może to !IQ.
Ilici, z których wiQ.że się bardzo mi-

oita _

I

War s z a w a. (Tel. wl.). Prasa
warsza\yska donosi, że w ub. c:,:wartck
nieznany <lsobnik uzbrojony w rewolwer usiłował wtargną,ć do mieszkania
ks. dr Trzeciaka na Starym Mieście.
J{uz~' nka ks. Trzeciaka zdołała w czas
zamkną.ć przed nim drzwi. Wówczas
napastnik zaczą.ł dobijać się do mieszkania, widzą,c zaś bezskuteczność
swych wysiłków, zbiegł na rowerze.
Należy dodać, iż pisma notując ten
wypadek, podają. go w wą.tpliwoŚć.

P'rzemysł

ludowy - Uśwł~arlomienle narodowe

górskim powietrzem. To też wszystkie wioski roją. się latem od letników
i . wyciecz~owców, a w zimie od narcla.r~y.
PlSZą.C.O tym, mam na myśli
o~()hcę

podbabl?górską.

z

częścią. ży-

wlecczyzny gdzIe warunki zdrowotne
e, chociaż lud

Komu tą dratwą
chcieli buty uszyć ?
Wielkimi literami na pierwszej
stronie onegdajszego "Głosu Porannego" wydrukowali Żydzi, że socjalistyczno-żydowska większość nie wybierze na prezydenta powtórnie Barlickiego, ale Dratwę. Z całym tupetem
ogłosili tę sensację, bo oni przecie wiedzą najlepiej!
Było to oczywiście kłamstwo. Nikt
nawet nie wystawił na wyborczym
posie<'lzenui kandydatury p. Dratwy na
prezydenta ...
Więc po cóż był ten cały kram'
Czy chcieli komuś buty uszyć, czy
po prostu załgali się'
Ale żeby tak łgać na pierwsr,ej stronie i w dodatku czerwonymi literami...
Nawet jak na Żydów zbyt wielka
hucpa..
...·t

I

za to jest

wyją.tkowo

biedny.

GłÓwnę. przyczyną. nędzy na wsi
podbabiogórskiej to gospodarstwa karłowate, górskie, skalista gleba i mało
urodzajna. Przeważają. tu gospodarstwa 2-ł-morgowe, na których się
hoduje zwykle jednQ. krowę lub kilka
kóz.
Ziemniaki i mleko - oto główne
pożywienie tutejsze-;o
rolnika. Jeśli
zaś krowa tego' mle~a nie daje, to
ziemniaki zajada się z barszczem,

KASZEL •••
Katar, chrypko. tr ohja Wy n i edomagań dr6r
OlIdechowych. na leży wtedy s-t06owa~

" p U L M O D Ił. L"
Syrop Mgr. B. DalskicIJo
ró",n;pż przy gryp i e. a>itmie
przez;cbiE'n iu. Wyrób i sprz e daż
APTEKA POD Zł,OTYM L WF;M w Pr,znolJlu
Star)' Rynek 76, napl'zcciw glólVl1ego odwachu.
p 24 i79-5.113
wskazany

kwaśnicą,

lub zupą. z grzybów,

zwaną: "wodziankę.".
Mięso tutaj jest rzadkim

czyli

tak

l

łlalowanie

ptaków przez

chałupniC'Lyeh

artystów w Strzyszowie. Fot. Henryk Bitka

przysmakiem i jada się tylko w większe świę
ta. ~ak samo chleb. Nikt tutaj pro.
cluktow rolll,f>' ch nie wywozi na targ.
Przeciwnie nardzo wielu dokupuje na.
przednó~ku. Cukru mało się używaj
zastępuje go ea.cha.ryna,
którą. różni
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Jakle znaczenie ma Tums dła Francjj - NIeco z przeszłośCi tego kraju - Ludność
i życie gospodarcze - PrawdZiwy raj dła tugstów
P a ryż, 25 lutego.
fylko 800 km dzieli Marsylię od
Tunisu, będącego najmniejszą posiadłością francusk~ w Afryce północnej.
Obszar jego bowiem wynosi 125.000
km2, czyli mniej więcej y. obszaru
Francji. Rzuciwszy jednak okiem na
mapę zrozumiemy
odrazu znaczenie
Tunisu: na zachodzie graniczy z Algerią., a na połudn. wschodzie z włoską
Trypolitanią..
Kończy
się
zatem na
•
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do, na mocy którego ustanowiony został

protektorat francuski nad Tunisem, po dziś dzień istnieją.cy.
Władza Tunisu spoczywa obecnie
w rękach beja, którym jest w tej chwili Ahmed-Pasza; funkcje jednak ministra spraw zagranicznych sprawuje
Generalny Rezydent francuski, przewodniczę.c zarazem radzie ministrów.
Jest nim teraz p. Armand Gillouin.
Naczelne kierownictwo spraw wewnę
trvnvrh. rOb9t~J~,!j.!:zTl.1.c~, pocz~.,!,,~&-

I

PiE!kny kościół w Strzyszowie. domokrążcy roznoszą skrycie po chatach. Odzież to przeważnie tandet.a,
za marny grosz kupiona u Żyda, który i tak na tym zarabia, a często 0szuka. Sło\ycm: nędza, że większej
być nie może l. ..

. \Vsie są olbrzymie. Np. Zawoja
lIczy okolo 10.000 mieszkal'lców, Strysza\Ya - 5.000. Brak ośrodków prz&mysłowych nie pozwala na
zarobkowanie poza gospodarstwem. To też
panuje tu straszne bezrobocie. Szczególniej młodzież szuka pracy i za nią
często wyj eżclża na sezonowe
roboty
~la Pomorze.
Część chłopów, posiadaJących konie, zwozi
drzewo z lasów
hr. Tarnowskiego i arcyksięcia IIabsburga żywieckiego, oczywiście za marnym prawie 'vvynagrodzeniem. Dziewczęta udają się na służbę do Krakowa; inne .na sezonowe roboty do podkrakowskIch dworów lub także na
Pomorze.
Lecz to tylko pfnvna część młodzie
ży znajduje pracę. Reszta wałęsa się
po wsiach, nie wiedzą.c co ze sobą począć.
Nic dziwnego, że jednostki
mniej moralne uciekaję. się do kradzieży. Kradnie się szczegolniej drzewo w dobrach hr. Tarnowskiego w
rezultacie prawie 1/4 młodzieży od'siad~je karę w aresztach po kilka mies·ęcy, a nawet
po roku i więcej.
Smutny objaw dzisiejszych czasów!. ..
Chałupnictwo tutaj kwitnie. Wyr-abia się w wielkiej ilości: szaftę., koHe, wanny, konwie, zabawki różnego
rodzaju Każda prawie wieIŚ słynie z
innych wyrobów. 'tV Stryszawie wyrabiaję. szafle,
konwie, wanny itp.
Wyroby te znane Sił na całę. Polskę.
Koszarawa słynie z zabawkarstwa i
wyrobu drobnych narzędzi domowych
i kuchennych, jak łyżki
solniczki
czerpaki, rydelki itp. Sp~zedaje sw~
wyroby przeważnie na Śląsku.
W Tarnawie wyrabiają stołki w
Budzowie - przetaki i półkoszki do
wozów, W Zembrzycach trudnią. się
garbarstwem itp. Lecz prawie wszystkie wyżej wspomnia.ne wyroby nie 0płacają. się Najwyżej można zarobić
złotówkę dziennie.
Lud i z tego za.-

robku jest zadowolony, 1>0 inaczej
skę.d wzią.łby pienią.dze na cukier, sólJ
naftę ...
Niektóre wyroby zabawkarskie są.
nawet artystyczne. N. p. w Str-ysza.wie wyrabiają. z drzewa ptaki. Ptaki naturalnie rzeźbione i malowane,
w odpowiednich kolorach wygl~dają.,
jak żywe. Ostatnio jeden z takich
artystów z Bożej łaski otrzymał za
swe prace nagrodę na wystawie powiatowej w Żywca Inny, Balcer Bronisław,
poSiada dyplom, / otrzymany
w Krakowie na wystawie. Prace j&go sę. naprawdę piękne. Ale cóż i te
artystyczne wyroby są mało płatne,
bo odbiorcą. jest Żyd, który daje ile
sam zechce... A możeby ktoś z kupców polskich zainteresował się pta~
kami. Adresami służymy.
W okolicy podbabiogórskiej rozwija się pięknie Obóz Narodowy.
Ci
biedni
rolnicy-chałupnicy
śpieszą
eh-ętnie w szeregi
narodowe. Zrozumieli już fałszywe hasła różnych d&magogów z "Wyzwolenia", które tu
miało kiedyś swe wpływy.
Wieś podbabiogórska staje się naprawdę wsią
polską..
Choć co prawda tu i ówdzie
jeszcze wałęsają. się różni skomunizowani "ludowcy", lecz "uszy opuścili".
bo ich nikt nie słucha, tym bardziej .
że ludzie tutaj sę. bardzo religijni i
nie nawidzą ludowców, którzy "opowiadają" na ksi~żyt-

głównym

zadaniem

jest

uchwalenie

budżetu.

Protektorat dzieli się pod wzglę
dem adooinistracyjnym na 5 regionów,
których główne miasta są Tunis (219
tys. mieszkańców), Bizerta,
Le Kef,
Susse, Sfax. Tunis, podobnie jak Algeria, zmuszony jest dostarczać Francji pewnego kontyngentu wojskowego.
Trzeba również zaznaczyć, że tubylcy,
przybywaję.cy z Tunisu do Francji,
muszą mieć specjalne paszporty.
Liczba ludności, znajduję.cej się na
terytorium Tunisu wynosi 2.608.313
mieszkańców. Większość stanowią tubylcy-muzułmanie w liczbie 2.335.6"'23;
tubylców-izralitów jest 59.485.
Poza
tym mieszka 108.068 Francuzów, 94.289
Włochów, oraz 10.848 różnych innych
narodowości, m. i. Rosjan z
"białej"
armii gen. Wrangla po jej rozbiciu.
Włosi mieli dotąd w Tunisie osobny statut, dzięki któremu dzieci ich
urodzone na terytorium Tunisu zachowywały narodowość włoską.
W 1935
roku do~zło jednak do porozumienia,
w tej tak delikatnej sprawie, w czasie
pamiętnych układów rzymskich Laval.Mus~olini.
Na mocy ich, za lat kilkanaście, przyszłe
generacje Włochów
stanę. się Francuzami.

*

Typowy obrazeh z

NA AFRYKA~SKIM TARGU
Afr.yki. Obok nowoczesnych aut prowizoryczne stragany
przekupniów targowych.

północnej

Afryce północnej, a rozpoczyna imperium Italii.
\V starcżytności, po wojnach punickich Tuni!': pozo~ta\vał "pod panowaniem rzymskim. \Vybilo ono na nim
niezatarte piętrio pod względem cywilizacyjnym. W XVI w. Tunis zdany
został na inwazję turecką, po czym
władza dostała się w ręce przywódcy
woj~kowego Hussein-ben-Ali ego, zało
życiela obecnie jeszcze panuję.cej dynastii Husseinitów.
Potomkowie j&dnak jego nie potrafili poskromić
buntów i pirackich wypraw plemienia
Krumirów, zagrażających bezpieczellstwu francuskiej Algerii. Na skutek
tego wojska francuskie wkroczyły do
Tunisu i kampania ta zakończyła się
w 1881 r. podpisaniem traktatu w Bar-

Jegrafów itd. pozostaje również w rę
kach francuskich. Natomiast administrację ogólnę. sprawują tubylcy. Dla
koordynowania tej współpracy ustanowiony został przy Rezydencji francuskiej specjalny sekretariat.
W Tunisie istnieją d\.... a rodzaje trybunaJów sądowych. Francuski, któremu podlegaję. wszelkie sprawy sporne
Francuzów i cudzoziemców, osiedlonych na terytorium Tunisu, oraz sprawy sporne pomiędzy nimi a tubylcami. Procesy natomiast pomięd:uy krajowcami są sądzone przez ich własnych sędziów.
.
Istnieje również w Tunisie \-Vielka
Rada, złożona z dwóch sekcyj: 1. francuskiej, liczącej 56 czlonków i 2. tubylczej, złożonej z 41 członków, a której

Każd~r wie z historii,
że gdziekolwiek instalowali się w starożytności
Rzymianie, tam powstała zaraz "via
romana" i aquaeductus".
To samo
można powiedzieć i o Francuzach. gdy
omawia się ich wielkie dzieło kolonizacyjne w Afryce. Ale, bo też owa "droga" i owa "woda'. pod jakąkOlwiek
zostanie wprowadzona formę., przynosi
ze sobą cywilizację i dObrobyt.
Tunis jest w głównej mierze krajem rolniczym. Na pierwszym miejscu idzie uprawa zbóż, na drugim plan
tacje drzew oliwnych, dostarczaję.cych
pierwszorzędnej oliwy,
której roczną.
produkcja wynosi 70-90 milionów kg.
\Vielkie bogactwa stanowią także winnice, dostarczające 1.500.000 - 2.000.000
hl. mocnego wina oraz wspaniałe owoce, przede wszystkim sławne daktyle·
pochodzące z południowych oaz (Tozeur i Nefta).
Bardzo ważne miejsce w życiu go_~;;';.";",",-..'... Tuni;:l1 7,;lj~i.e t!l.Ę,.ie b.o-

Biała,

bo idealnie czysta!
Dopiero gdy z bielizny usunięty
zostanie wszelki brud, będzie ona
rzeczywiście biała. Przy gotowaniu bielizny w Radionie wytwarzaj ..
się miliony pęcherzyków tlenu.
które przef'likają tkaninę i usuwają
I nieJ gruntownie brud.
1. Rozpuścić Radion w zimnej wodzie
2. 15 minut gotować
3. Płukać najpIerw w gorące).
potem w zimnej )'łodzie
Tozeur, ou;na oaza

~

ik5
~

Ul

południowym 1'unu~.

dowla bydła, zwłaszcza wołów i owiec
(merynosy oraz rasy angorskiej).
Rybołóstwo dostarcza Tunisowi S7 milionów kg ryb: sardynek, langust
itp. Intratnym jest również połów gą
bek.
Tunis jest również bardzo bogaty
pod względem kopalnianym. Jest on
drugim producentem po Stanach
Zjednoczonych - fosfatu wapna, którego eksport przekroczył w 1930 roku
3 miliony tonn. Obok tego istnieją
tam kopalnie żelaza, ołowiu, cynku oraz marmuru i oniksu. Niemniej ważną
gałąź przemysłu stanowi eksploatacja

E
salin, mogących dostarcza6 roeznie
300.000 tOIlU pierwszorzędnej soli morskieJ W tych warunkach, zrozumi~
łatwo. iż na terytorium Tunisu pow!ltaly liczne fabryki i zakłady przemysłowe.

Obok handlu i przemysłu istnle1e
w Tunisie bardzo ciekawa produkcja
d1.iel !:Sztuki krajowej, nad którą Francja roztoczyła specjalną pieczę. Pięk
ne dywany. barwna ceramika, wyroby
artystyczne ze skóry, koronki i hafty
z Tunisu cieszą się ogromnym powo, dzeniem na rynku francuskim.
Dzieło cywilizacyjne Francji w TunisiE:' zakrojone jest na bardzo szeroką
skalę. Ale. bo też postawiła ona sobie
za zadanie wyzyskać nie bogactw tej
kolonii nie tylkO pod względem ilościowym. ale przede wszystkim jakościowym, przynosząc w ten sposób dobrob~·t krajowcom. W związku z tym
planem, rząd francuski stworzył cały
szereg nadzwyczaj użytecznych tnstytucy j jak RoI niczą Szkołę Kolonialną,
pO!liadnj~cą do swojej dyspozycji duży ob!lznr ziemi. i wyposażoną w doskonał:). stację botaniczną i loboratoria; Izbę Rolniczą.. majl).cą przede
wszystkim za zadanie zapoznawanie
się 1. potrzebami krajU j mieszkańców;
nowoczo~ny Dom Rolników, a wreszcie
Instytut Arioing (jest to loboratorium,
specialnie poświęcone analizom, i posT.ukiwaniom naukowym, związanym

z

hodowlą bydła.)

Tunis został jednak w ostatnich latach dotknięty ciężkim kryzysem, z
któl'ego powoli obecnie się podnosi.
Najlepszym tego dowodem to fakt, że
Jego bilans handlowy z 3 miliardów
spadł na 2. W obecnej chwili nie może też być terenem imigracyjnym.
Tunis jest prawdziwym rajem dla
tUT)·~tów, przed których oczami przl!suwa lIł~ przecudowna panorama od
Kairuanu, świętego miasta o 85 mecze.tach, do w~paniałego amfiteatru El
Djem. najpiękniejszego zabytku rzymaklefro w Afryce; od ruin Kartaginy
,,--reszcie do - obok nicb wznoszącej
siQ - malej kapliczki św. Ludwika. Tutaj bowiem zmarł na ~żumę król Fran(,Ji Ludwik IX, późniejszy święty, gdy
udawał si~ na wyprawę krzyŻOWi.
L BRIABES.

Wroezn1cę Zgoili
ś.

p. Z. Sokolnłck1ieJ

Strona 8 -

ORĘDOWNIK, ponłedziałeJt, iłnia

, marea 1937 -
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Komornik za podateK zajął monstrancje
zaJ. gorl·i wceIn

Władze. winią się

do zaj~d& obrał

W I)br zet n o, 27. %. lak donosi
.. Słowo Pomorskie" Bernard Kubisz,
poborca z urzędu skarbowego w WQrbrzeźnie w czasie swego urzędowania
dokonał niezwykłego zajęcia. W pił
tek 26 bm. do Plebanii ks. prob. Bącz
kowskiego w Król. NowejwSi (pow.
wl).brzeski) zajeChał poborca Kubisz,
by dokonać :r.ajęcia za niewielkę. zaległość podatkową. Gosposia, będę.ca
sama w mieszkaniu, prosiła Kubisza,
aby wstrzymał się od swych czynności do powrotu ks. prob. Bl).czkowskiego. Nie pomogły żadne tłumaczenia
ani prośby biednej zestraChanej niewiasty - poborca był służbiście ni&ugięty, Za godnł i opłacalnł rzecz

poborca K... monW tym celu, w oczach zdumionej gosposi bronię.cej dostępu do
Staty, w której była przechowywana
monstrancja - poborca Kubis-z urzę
dowo dokonał zajęcia przedmiotu, ~

strancję.

d·ę.eego własnością Kościoła.
Ks. prob. Bą.czkowski po powrocie,
skoro dowiedział się o całym zajściu.,

o profanacji monstrancji,

monstrancj~

Urzę.d skarbowy w Wł
powiadomiony o powyższym
zajściu poczynił pr'zeciw poborcy Kubisrowi ropowo kroki.

brzeźnie

Komunistvczna pomoc

dla zagrożonego .,Płomyka"

WolaJą., nią

kolportowane prze# kontunistów ode#wu

War s z a wa. (Tel. wł.). Wśród
ar&sztowanych niedawno komunistów
policja polityczna wykryła rozmaite
druki, świadczące o prowadzeniu pota.jemnego werbunku do "czerwonej" armii hiszpańskiej. W ulotka.ch nawoływano do wstępowania
do oddziału
"im. gen. Dąbrowskiego". Oddział ten
ochrzczono imieniem gen. Dąbrowskiego dla celów propagandowych, mimo,
że do niego należało zaledwie dziewięciu Polaków z Warszawy; reszta to
Białorusini z kresów.
Odezwy były kolportowane po róź-

nych

zwię.zk'ach

i spelunkach, a poz drukarni nielegalnych w
Warszawie. W odezwach podkreślo
no konieczność obrony przeciwko akcji antyżydowskiej oraz przeciwko atakom na organizacie klasowe i robotnicze. Nawołuje się do "generalnej
kontrofensywy pod hasłem walki prze..
ciwko walce", wypowiedzianej organizacjom: Liga Obrony Praw Człowie
ka", "Wici", Stronnictwo Chłopskie
Dobro cha, Zwiizek Nauczycielstwa
Polskiego itd., a również o pomoc dla
zagrożonego .,Płomyka".
(w)
chodzę.

P. K. P. contra gen. dyrektor
..Wspólnoty Interesów"

~p.

Zmarła

odpowiedzialną funkcję

',cznika między centralnI). agencją polską w Lozannie i następnie Komit&tern Narodowym w Paryżu a spoi&ezcńsłwem zaboru pruskiego. Po wojnie reprezentowała P~nań W' Sej'm ie
Ustawodawczym. Pogrzeb jej był 01brzpnią manifestaeJ4 ceł&j Wielko~olski.

Polakowi członkowi lub sympatykowi
Str. NarOdowego posiada.ezowi 100000 zł
wska:temy ga:łll,t przemysłu przez Polaków nie wyzyskaną.. Wydział GOBPodar.
czy Str. Narodowego w Lodzi, ul Piotr·
,k'OWllIka 86.
W Pią.tku (miasto), pow. Łęczyca po.
trzebna od zaraz hurtownia kolonia:lnGspotywcza. sklep bławatny, fryzjer. eholewikarz i cZ8.ipnik. Blii:!:szych wiadOlIIlośct
ud'Zieli p. Tadeusz Kosicki. Pill,tek. ul.
Lęc:zycka 13.
Damy od zaraz; zajęcie 10 bezrobołmym
członkom lu!!> sympa,t ykom Str. Na.rodowego przy r~przedaty taniC'h obrarow
treści
religijnej. Wydział Gospodarczy
Str. Narodowego w Ladzi. ul. Piotrkowska
nr. 86.
Ostatnio z l'Ótnych miast i miasteczek
na:p.lywaią za·potrzebowania na cho~ewka·
rzy, których my, niestety, nie mamy. Za·
wód ten niemwl wyłą,eznie opanowany
przez tydostwo, a w związJku z nim i han·
deI s-kórami miękkimi, bowiem nie do
pomyślenia,
bv 2;yd cholewkarz kupił
skórę na wierzchy u kupca Polaka.
Aby
temu anormalnemu zjawisku polotyć
kres i życzenia coraz to więcej po1Bzczl\eych się miaat zadowolić, apelujemy do
polskkh chol'ewatarzy. posiadających peł
ne kwalifikacje dQ prowadzenia kursu
cholewkarskiego aby do za..łotenia ta:kiego
·kursu ;przystąpili natychmiast. Popar·
cie apoleczeńBtwa. polskiegQ za.pewnione.
Wydzi8!ł Gospodarczy Str. Narodowego "
Lod'Di, ul. PioirklYWBka. 86.
Powymzy ~omunikat 'PJ'08imy pn;edrukować
we "WSzystkich dziennikach

l~uOO.WT=1

Pr:eetl proeesent, stron.y zawarly ~e 8o,bq ugodę
K a t o w i c e. (Tel. wł.) Wydział
Na piątkowy termin zastępcy stron
Handlowy Sądu Okręgowego w Katowicach, któremu przewodniczył dr Gawłowski a wotowali sędziowie handlowi radca magistratu katowickiego
Weichmann i dyr. Podgórski, rozpatrywał w pię.tek ciekawą sprawę figuruJłcl). w rejestrze pod znakiem III C
240f36.
Pozwanym był w tej sprawie ob&cny generalny dyrektor hut koncernu
"Wspólnoty Interesów" M-letni inż.
Zblsław Roehr z Monasterzysk pow.
Buczacz (Młp. Wschodnia) a powodem
Polskie koleje Państwowe. Pozwanego zastępował adw. dr Roehr (ojciec) z
WarszawyaP. K. P. Prokuratoria Generalna w osobie dr Jar.ienickiego.
Inż. Zbisław Roehr był pozwany
przez P. K. P. o zapłatę 73.400 zł jako
różnicę za przewóz rudy pirytowej, pochodzl).cej z kopalni "Stasznic", położonej u st6p góry św. Krzyża w kieleckim, którą niewłMciwie taryfikował,
deklarując jako niskoprocentową, podczas kiedy zawartość żelaza przekra.czała 55 proe. i nie przysługiwały w
tym wypadku żadne ulgi taryfowe, z
jakich korzystał. Dostawy te były uskuteczni one dla huty "Pokój", a Obe-I
cnie p. inż. Zbisław Roehr dostarcza
rudQ hutom, w których jest generalnym dyrektorem.

przybyli z gotowym tekstem ugody.
Tekst ten został ·na prośbę pełnomocni
ka procesowego pozwanego uzupełnio
ny wstępem, że "z uwagi na brak wł
ny, względnie stwierdzenia grubego
niedbalstwa" ... Prokuratoria Generał
na godzi się w imieniu P. K. P. na
ograniczenie swej pretensji do sumy
niespełna 25.000 zł i po jej zapłaceniu
zrzeka się wszelkich dalszych żidań z
tytułu niniejszego sporu a
pozwany
ZObowiązuje się pokryć koszta.
Dr.
Jazienicki zgodził się na uzupełnienie
ugody wspomnianym wstępem i po
spisaniu jej na formularzu sądowym,
trybunał przyjął tę ugodę do protokólu, i postanowił sprawę umorzyć.
W ten spos6b została. zamknięta
sprawa pretensyj cywilnych P. K. P. do
p. inż. Zbisława Roehra, figurująca
pod znakiem III C 240/36. Niewiadomo dotąd co będzie z drugim obliczem
tej sprawy figurującym w wydziale
karnym tego samego sądu pod makiem S 96/36, gdzie p. inż. Zbislaw
Roehr występuje jako oskarżony o
występek z art 264 § 1 i 265 k. k.
Natychmiast po podpisaniu ugody
w wydziale handlowym pełnomocnik
procesowy adwokat dr 'Roehr powiadomił o ugodzie prowadzącego śledztwo sędziego dr Krupińskiego. (P)

I

W .obotę 27 lutego minQło 10 lat
od chwili zgonu śp. Zofit SokolnickieJ,
jednej z najlepszych cór, jakie wydałO
spośród siebie spOłeczeństwo wielkopolskie.
Śp. Zofia Sokolnieka brała wybitnT
udział w pracach społecznych. Dzia.łalność swą rozpoczęła od przewodnictwa "Towarzystwu Opieik Rodzicielskiej", które było jak gdyby tajnym
kuratorium szkolnictwa polskiego.
Prócz tego śp. Zofia Sokolnicka współ
pracowała
w Towarzystwie Czytelni
Ludowych, w Towarzystwie Wykładów
NaUkowych, w Sekcji Kulturalnej
Straży i innych organizacjach, działa
Jłcych na terenie zaboru pruskiego.
W czasie wojny światowej pełniła

Chleb dla Polaków

z odpisem

protokółu zajęcia, udał się do urzędu
skarbowego celem usunięcia niedozwolonego zajęcia,
nałożonego
na

Proces "O'rędownika"

Z "Legt:onem Młodych"
W Kaliszu

Kalisz. (Tel. wł.) W pil).tek !6 bm..
przed tutejszym Są.dem O~
gowym proces z oskarżenia głównego
komendanta Legionu Młodych, p. Bociańskiego, przeciwko redaktorowi na.szego pisma, p. Andrzejowi Trem, ()
zniesławienie
"Legionu
Młodych".
Przedmiotem skargi była notatka ,,0rędownika", odnosząca się do ulotki,
wydanej P"8Z kaliski "Legion Mło
dych", w której autorzy twierdzili, że
komuniści w Polsce są wymysłem reakcji endeckiej oraz ..sanacj.i", W notatce napiętnowaliśmy takie stawianie
sprawy przez "Legion Młodych", uznaję.c, iż idzie ono na ręk~ komunistom.
Rozprawa obfitowała w bardzo inWesujące momenty. Zapoznamy z nim! Czytelników w Obszernym sprawozdaniu z procesu, które zamieścimy w
jednym z najbliższych numerów "Orę
downika", Po zamknięciu postępowaodbył się

nta dowodowego !IQ.<! zapowiedział publikację wyroku na sobotę godz. 12.
W sobotę sędzia ogłosił wyrok, skazujący redaktora A. Trellę na jeden
tydzień aresztu i 50 zł grzywny oraz
ogłoszenie tenoru wyroku vr "Orędow
niku". Obrońca oskarżonego, apI. Herbich, zapowiedział od wyroku apelację. Sprawa zatem znajdzie się jeszcze
przed Sl).dem Apelacyjnym w Poznaniu.

Zwom'iema

War s z a w a. (Tel. wł.) Z więzie
nia. zostali zwolnieni student Kozerski
i gimnazjasta Łuczakowski, ostatni
z aresztowanych uczestników blokady
uniwersyteckiej. (w)

Katastrofa samochodowa

Wa r s z a w a. (Tel. wł.) DZisiejszej
nocy pod Garwolinem autobus idący
do Lublina przy wymijaniu furmanki,
która jechała nieprawidłowo, wpadł na
drzewo.
Jedna osoba jest zabita, a szofer i 5
pasażerów odnieśli cieżkie rany.
(w)

26 lutego.
Naręszcie. Mieliśmy zi.m.ą. tak silnł
infla.cję prasy czerwonei. że zdumienie
żywa. ogarniała kamdego na
widok cią.gle wzrastającej liczby pism
lewicowych i czerwonych. Rynek nasz
czytelniczy nie jest tak pojemny, żeby

i t:roska

mógł skon9UJllować narastającą.

liez-

bę pism jednego kierunku,
a społe
czeństwo bynajmniej się tak nie zaczerwieniło nigdJy,
żeby
odJczuło potrzebę aż czterech pism skrajnych co-

dziennych,
dzą.

z których Mi trzy wychO-

południu.
Już nie Wlspominamy o tym, że każdego mUtSiało Z81Sta.nowić, ską.d wydawnictwa mogą. czerpać łundusze na n()IWe pisma., które
nie Z)'lSkiwały i zy\skiwać nie mogły
odpowiedniegQ Z81Sięgu czytelników.
Nareszcie zaczyna się odpływ. Zaczyna. się od. organu :msobnej iOlstytucji finansowej, j.aką. jest Związek Na.-

po

ucz)"Ciel,s twa POlskiego. Finansowana
przezeń "Gazeta WiecZOlI'Ila" przestaje
od 1 marca. wychoda:ić.
Niech spoczywa w spokojul

*

Na ulicacll 8tollcy pojawiły się male Polskie Fiaty. Wśród taks6wek uderza zaraz widza mała ich objętość,
a także nwpis na szybie: "za kilometr
łO

gr".

lakież one mają szalone powodzenlel Po prostu trudno im opędzić si~
od pasażerów. Jest iOO mało. bo ledwo
na stolicę 20. Ale pujblicl'z.nOŚć już się
o nich dowiedziała, a reklama z ust
do UiSt podawana jest najlepsza. Zresztą. każdy to najlepiej ooczuwa na swej
kieszeni, kiedy za klllTS, za który uprzednio płacił np. 3,80 zł - teraz pła

ci -

2,60.

Toteż mają.

ma.ły ".

odibyt silny, i obrót nie-

*

W salach Muzeum Narodowego 0twarto wystawę sztuki franeuskieJ.
Cóż za nieprzebrane tłumy publiczności przewijają. się przez nią. eodlZiennie. Dosłownie tysią.ce. Czemuż przypisać takie powodzenie?
Ambasador
. Noel może być zadowolony.
Jest w tym objaWie niewątpliwie
sporo sentymentu dla Francji. Ale
jest także tęsknota do sztuki. Ugasić
ją. można łatwo. Za - 10 gr wstępu.
Tak niskich opłat jeszcze bodaj nie
było. A do tego w niedziele i święta
wstęp wolnyl
To się nazywa propaganda. I dobra
rzecz, pożyteczna i umiejętnie przeprowadzona. Pogratulować ..
W AR8Z 1\ WI \ 'JT'f

-

-PRZYWÓDCA "REKSISTÓW·

Tropika
mydło _hygieniezne
do t war z y i ką
pieli o subtelnym
i długotrwałJm
lupachu_

--iii

Kosztuje tylko
50 groszy.

Henryk Ża~
Pozna!\.

W nledziel4ł 7 marca 1937 o godz. 16-teJ

Mydło do golenia ...- "

. .dane leŃn" przer P o la k I.. lit a d i o $luc howlako
ankietowe l pr..",lallll ,,"", .Herbewo" !>od tytułem ,

cli la c;reme .. Miali o ....

Nr. 2024

"Morwiłan W

dale "USlą I miękką pfan~
i uprzgjemnla g o I e n I .e_
pg 25

ooon-~.
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Słuchowisko nadane z Warszawy. Lwewe

--

I Poznania transmitowane b4tdzie na

wszystkie rozgłośnie polskie

• -.....

"Szpicbródka - Cichockl"
zat'rzym,any w lOOlJi
L ó d ź, 27. 2. Wywiadowcy wydziału śledczego ustalili, że na wren ł6dz
ki przybYł oSławiony król kasiarzy,
47-letni Stanisław Cichocki, przezwany "szpicbródka". Wsławił się on :r: racji podkopu do Bank}]. Polskiego w
Częstochowie, kradzieży i włamań. W
1931 roku "sz.picbródka" został zatrzymany, po rozpruciu kasy w gmini..e ży
dowskiej w Pabianicach i skazany na
3 lata.
Od tej p<.>ry, ID'aję.e kilka d.omów w
Warszawie, odpoczywał i dopiero 26
bm. zjawił się w Łodzi, ską.d w luksusowej limuzynie w towarzystwie 5
kompanów udał się na wyprawę do
Banku Spółdzielczego w Zgierzu (Ki1ińskiego 7).
Obserwująca.
go policja
zatrzymała.
Cichockiego, gdy natomi'ast pozostali członkowie szajki umknęli samochodem.
W drożono za
nimi dochodzenie.

---

""'ęIIo_' oMl.",..
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przywódca ,,reksistów", wstał w czwartek wieczorem aresztowany w Gandawie, gdyż po odczycie premi~ra van
Zeelanda zaczą.l wygła.szać pole,mic:r:nlł
mowę.
Degrella odstawiono do wi~
zienia, ską.d już jednak po kilku godzinach został zwolniony.
Prasa belgijska. poświęcila duto
miejsca faktowi .aresztowania szefa
"reksistów". Jak opisuje m. i. dziennik
"XX-iema SiecIe", pomięd~y policją, a
"reksistami" wywiązało się starcie,
które trwało cr.as dłuż.szy zanim policjanci zatrzymali ich przywódcę. Poza
Degrel1em aresztowano około 20 człon
ków Jego stronnictwa. Jeden z reksistów zostal ciężko ranny.
Według źródeł niemieckich po aresztowaniu Degralla ,,reksiści" wraz I
nacjona.listami flamandzkimi urzą.dzi
li burzliwe manifestacje uliczne w Gandawie.

\V Muzeum Narodowym urządzono
War s z a w a, w lutym.
Po krótkim okresie karnawałowym wystawę arcydzieł malarstwa francuskiego. Prawie sto płócien pędzli 55
weszliśmy w okres Wielkiego Postu.
A więc mięso zeszło na drugi plan, mistrzów. Jest na co patrzeć, bo wystawa grupuje różne szkoły i pr~dy
ustępując miejsca mlecznym zupkom,
kluseczkom, śledziom i innym ryb- malarskie, modne we Francji na przekom, Jak to miło spojrzeć na talerz, łomie XIX wieku. Obrazy przybyły
na którym skwierczy pięknie upieczo- do nas z muzeów paryskich i z pryny karp, lub szczupak. Ślinka wprost watnych galeryj. Już oglądały je stodo ust idzie i wzrasta apetyt. Ale go- lice innych państw, gdzie niejedne
towana rybka ze smacznym sosikiem dzieła wywoływały dreszczyk w ziemi rodzynkami też nie jest do pogar- skich powłokach wybitnych znawców
dzenia.. Wogóle w tej "rybnej dzie- i kolekcjonerów. Ten i ów obraz zacedzinie" 'jest spory wybór, bo przecież nia się ,n-a setki tysięcy franków, toteż
- na wszelki wypadek - zabezpieczoniezłym ką,skiem jest sandacz w galarecie, ezy sardynki. względnie l!izpro- no je na równie wysoką sumę.
Wystawa jest naprawdę wydarzetki, lub ~goła ogóreczkiem nadziany
niem
nielada i godna polecenia, zarów"rolmops".
A przede wszystkim nie 'brak ama- no dla naszych malarzy, jak i najszertorów rybek, gorąeych wyznawców szej publiczności.
propagowanego w swoim ezasie w sto- . Największą sensacją wystawy jest
liey pięknego hasła: ,.Jedz ryby - bę Jednak. .. cena biletu wstępu, wyno-j
dziesz zdrów jak. ryba.... Ale hasło wzię sząca zaledwie 10 gr. To się nazywa
propaganda. ~a male~ką. dziesięeioło w łeb i zostały jedynie wspomniegroszówkę mozua naSyCIĆ wzrok arcynia, bo w stolicy rządzi nigdzie nie
pisane prawo, że ryba musi być droga,
że jest rarytasem.
Gdybyśmy żyli na
pustyni - zgoda, ale w kraju dziesiąt
ków sporych rzek i setek pięknych
jezior?
Patrzysz na kartki kalendarza.: śro
da, piątek i sobota - post. I sprawa
religii i zarazem dobra dla zdrowia.
Dosyć
wszelkich cielęcin, wołowin,
wieprzowin, nóg wieprzowych, kiełba
sy i metki! Ale choćbyś, człowieku,
na głowie stanął, z trudem znajdziesz
w
Warszawie
restaurację,
która
skompletuje na te dni postny obiad.
Podkreślam: obiad,
Bo ryba jest zawsze w jadłospisie, ale w jego części
droższej, gdzie cyfry zaczynają się co
najmniej od dwójki.
Oto przegląd potraw obiadowych w
postne dni trzech najpopularniejgzych
restauracy j st0łecznych, wy-dają.cych
kilka set ohiadów dziennie. Zupy: rosół, barszcz, kapuśniak, drugie danie: cielęcina, schab, sztuka mięsa z
rosołu, kotlet wieprzowy. Postne tylko
desery ...

*
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WARUNKI ANKIETV
ZlIłolenl ..", lInklety Jest wybO, 2 najpopu.
lamtejszych z tych piosenek or8Z znaJezient.
"'IIJoryglnalnlejszego tytułu d la o. t. t" •• J
,. 'o. e n k 1, - ze CO fi,m. ..HerOewo"
przeznac:za nBstępuJ"CI premie: '.

1 pierwsza premia

zł

1.000·-

2 drugie premie po zł 300·-

4 trzecie premie po zł 100500 czwartych premii w postaci!
płyt luli nut, obejmuJ,cJcb 8 ut.or6. alb
... tyta6 l popieln/cn, - ... wybol1l IlU
2.000 pIlItych premU ,. jednej płJcIe lab lIUłIcII
2-c1t łltwor6. alllo popielniczce - r.nralet .. .,....

'ompletu
aIIlłułltl

_

...... nko•• nycłl kartach .... cztowyOłt,·
.e.lerajIlCYch :
piolInell, które II, naJ.I,ceJ I'CIdnlłJ,

2) propon.,.any tytuł na ostatni maru.
3) podanie gatunku uty.anycl! IwilelI (gili-tutek) luli
'bibułek wyrobu fabryki .. Herbe.o"
4) dokładny adres j zawód.
nalety nadsyłać pod adresem .. Herbewo" S. A.
Kraków, tub Warszaw.. t,lt Królewske Nr 21

do dnia 16 marca 1937 r.

""kleta ,Mi dost<lpn. dl. _azyatklch. tak ...... 0 abon _ _
jak , tych którzy nimi nia IUI- W Inle.e.le uczestnikÓW a .. ki ...
ty ..
ai, zaznaczać, jaki uPQminek , 1>Iyta, nuty c~ pop'.ł"'ozka byłyby w razie uzyskania premii najmilej wid,ł.ne.

p."....

dziełami francuskiego
dotą.d narzucano nam

malarstwa. Jak
przekonania, że
tylko ta wystawa jest ciekawa i ten
malarz wartościowy, jeżeli wstęp do
salonu wystawowego był odpowiednio
wysoki. Może teraz nastąpi zmiana pojęć?

Dawne to już czasy, kiedy dyrektorem poznańskiej opery był Adam Dołżycki. Tęgi muzyk, doskonały dyrygent. Z czasów jego dyrektorstwa pozostało wspomnienie niejednego wspaniałego przedstawienia. Ale Dołżyeki
poszedł z Poznania. Wpadał tylko na

pro-

będziesz
~2--1etni~

r "6,.,

1
............ , 1111,

tJ nNWY 2-c11

Może słuszniejsze byłoby więc

..ot.... •","_ .

h~ ... _
.....11.... 11 •• 10
r •• '·, ...Ie .......tl: ,.s,.......
••.,..... I..." .hU .",llka 4' ..... •.. '."rolł:
d' ......
lINII", tanp: .."l'koty ••I •• IłU • .,.1,
Jnt ..a'lzl. be, trt""

Zgłoa ••nla

pagowanie hasła: "Jedz ryby,
"zdrowo" za nie płaciłl".

piosence"

Angielka Irenka Price śpiewa czworaczkom angiols){jm piosenki malej
Shirley, którą już przed.tem sly &za ly przez radio.

krótkie godziny, by !!taną.ć przy pulpicie dyrygenta i prowadzić orkiestrę
poznanskich filharmoników. Osiadł w
'Varszawie. -Tutaj także porwała go 0pera. Miał wielkie ambicje, wspaniałe
plany, ale zarazem bujny temperament, łatwo ulegający wyładowaniu.
I nagle cicho zrobiło się dokoła 0s~by Dołżyckiego. Podobno dyrygował
kIlkoma koncertami zagranicą, ' inni
znów mówią., że borykał się z losem.
Niespodziewanie jednak dał się Adam
Dołżycki poznać w nowej roli. Jako starszy posterunkowy!
Starszy posterunko,'VY Adam Doł
przydzielony do orkiestry policYJnej w Warszawie jako dyrygent. W
ub. czwartek wystąpił z kierowanym
przez siebie zespołem przed mikrofonem Polskiego Radia. Nie mamy jesz.cze urządzeń telewizyjnych, trudno
W1ę? przez głośnik "wysłuchać", · czy
Dolzycki wystąpił w granatowym mundurze.
'Varszawski światek muzyczny ma
znów ~emat do rozmów'ek przy "pół
czarnej".
A-Z.
ży~ki,

Au1ostrad:3 gorl1icka
Gorlice. (PAT). Rada Powiatowa w budżećie na r. 1937-38 uchvialiła
poważną. pozycję na dokończeni0 budowy okrężnej autostrady na Lemkowszczyźnie_ Trasa tej drogi jest b. ciekawa, a różnice wzn i esień docho"clza na
niektórych odcinkach do 300 m. Droga ta biegnie z Gorlic przez Sękową;
potem serp~ntynami przez Mag6rę
Małastowską
(610 m ), Gład yszó w,
Sn:rekowie, Kwiat6ń, U.iś cie Ru sJd e,
Khmówkę, Losie, Szymbark, Gorl ice.
Długość drogi wynosi okol o 50 km_ Do
wykolIczenia pozostaje tylko 2 km.
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TO I OWO DLA DZIECI
Moda dla

chłopców

Pierwszy rok tycia najmniej naBtręcza
!kłopotu, jeśli chodzi o ubranie dla dzieci.
Koszulki. kaftaniczki, sweterki muszą być
tylko w dużych ilościach, żeby móc zmie-

L ó d t, 27 lutego
Codzienna sprawa, gdzieś na uboczu
lakoniczna notatka:
,,\V lokalu wydziału opieki społecznej przy ul. Zawadzkiej 11 pozostawiono troje dzieci: chłopca 6-letniego i dwie dwuletnie dziewczynki.
Dzieci umieszczono w domu ,';ychowawczym."
Na takie bagatele nie zwraca się
uwagi. Najwyżej zdziwienie: "Co, dziś
tylko troje podrzutków? Widocznie
kryzys mija. Tydzie11 temu w ciągu
jednego dnia porzucono sześcioro" ,"
Podrzutki były zawsze, ale inne
podrzutki. Porzucano niemo\\'lc;'ta, których wyrodne matki nie chciały wychowywać. Obecnie dzień w dzień czytamy o podrzutkach, liczQcych po kilka lat! Dlaczego się tak dzieje?, ..
Nazyv,rał się, po\yiedzmy, Stach, \V
izbie było ich czworo. Izha miała cztery k/!ty. Ale nie w~' pada!o na każde
z nich po kQcie, bo \V tej samej suterenie sypiali je~zcze rorlzice i sublokator ... Było ciemno i ,,'ilgolno, ale
niać je parę razy dziennie. Ale już w koń
cu pierwszego roku, kiedy dziecko zaczylIla podnosić sir. na nóżki i sla wiać pierwI6ze chwiejne kl'Oki - majteczki tak zwane
.,pajac:l'ki" - tiukienki z nog·awkami. za6t~pują luźne rozpuszczone sukienki. Syn
jeot męi;cz.\'zną - musi zaakcentować swoją mę"kość w ubraniu, \V zimic nosi tryIkotowe komple'ty z króciutkimi nogaw!karni. w leci e majteczki na szelkach \\ prost
lila gol c ciaJko, POiem, znowu za rok. trzeha mu już robić wielką kieszeJl z przodu,
w fartu<:'zku, albo spodcJlkach. Przychodzi
!bOWiem okres, kied) każdy kamyczp.k,
!każda
pudeJko i I pat:l' k pl'zedc'\tawiają
'wielką wartość i są przez dziecko skrzęt
ulie chowanc,
Dzie6ięcioletni okres najwiękt3zej ruchliwości i akt}-wności życiowej zaznacza się
tym, że nie można nat3tal'czyć ubrania. \V
oKresie lażenia po drzewach i plotach, zaalaw w WOjSKO i pilkę nożną - n ie ma
linowy o dlugich spodniach, Chyba od \"iel!kiego święta na wizytę, .\Ialy chlopczyk
&adnie wygląda w dlugich spodniach i marYTIa!'6kim ubranku. ,\le na codz ie!'t Dlicchże Bobie iuż Icp iP j \"ycicm gole kolaUla. które moilla m~ ·ć kilka razy dzicnn:c.
Sportowa moda intcrpol/jc nat3zych ByUlÓW najhardziej. Taki Bwetcr \\'idzieIi na
ez.awodach u większości za \\ oelników - oni
!też chcą mieć podobny. Alho wszyscy
w klasie noszą specjalne szaliki. Taka jest
moda. Nie wypada mieć innego - wyśmieją. Ale ó klasę wyżej. lub niżej. moda może być zupełnie inna. Nil' l)'zeha
dogadzać \\'sz~'Btkim zachciankom w dziedzinie ubrania, nawet jeśli nad stać na to,
żeby z syna nie WHósł laluś, przejęty waż
nością tych kwestyj, CzaBem jednak, jeśli
i lak mUf'imy mu coś sprawić, trzeba się
dosloso,,'ać do panują.cej wśród jego rówieśników mody",
IV o.krC6ie przedwie1kanocnym należy
'Przejrzeć garo~obę dzieci i prawdopodobnie trzeba się będzie zdecydować na sprawienie nowe.go ubrania. Podajemy dwa
modele ubrań dla chłopców. Nie trzeba
sprawiać noweg<l materiału może się
~najdzie iaka,ś stara weJ'n iana sukienka
:mamusi, a llbranko z niej będzie wyglą
dało jak nowe.
Na. fotografii: Po lewej eleganckie ubranko z granatowej wełny z jedwabną.
Jasną. blu;r.ec.,ka ll\.hl'ą do uprania, Po prawei iaAne f'pwenki nit szelkach i biała
boluzeczka przybrana falbankami.

Własne

ło. Ojciec zrezygnował i zaj~ł się d<r
mowymi "obrz/!dkami", W izbie nawet
jak gdyby poweselało. Dawniej dzieci
pół dnia były same,
a teraz siedział
z nimi i ojciec. Cichy był, robotny,
ale praca w domu nie szła mu jakoś,
To, co matka robiła migiem, ojciec
robił goctzinami. Ale jakoś i prał i gotował ...
Głodu jeszcze nie było, ale i syto
nie było też, Tyle, że się ż~'ło. Później
ojciec próbo\"al brać się do handlu,
Skąd zc1oh~' ł te parę złotych, n ie powiedział, ale l)Cwnego dnia staną! na pl'Ogu z kosz~'kiem "prawdziwych katań
skich pomarailcz", Zarobek b~' ł prawie
żaden, bo co się zarobiło, to i doloży
ło. Pomarańcze, choć "praw<!ziwe katańskie"
dziwnie szybko gniły. Tyle
więc z tego b~-ło, że ojciec miał na papierosy, a dzieci dostawały czasem
nadpsuty owóc,
Później i matkę zrcdukowano.
Teraz rozpoczął się głód.
Byly jakieś zup~', to pra\Hla, Ale
Jlie zawsze tego L,do dość, Ko i :-,am~--

\\' korytarzu Opieki Spo lccznej przed okienkiem.
gło<lno.

jeszrze nie

Głód

przyszedł

później.
pracę stracił ojciec. Trow domu, trochę się ,yałę
sał ". Niby tam szukał 11o,,'ej "budy",
ale z góry wiedział, że pracy nie znajdzie, więc idąc na poszuki\yania, ani
sam się nie łudził, ani nikogo w błąd
nie wprowadzał. N a wet Stach, choć
miał tylko pięć lat, wiedział doskonale,
że ojCiec wychodzi
poprostu dlatego,
że go gniolą ściany i beznadziejność.
Stopniowo się wsz~'s tko jakoś ułoży-

Pienyszy

chę siedział

w

Własny

"jasiek"

cit'ple ~Ioneczne poludnia coraz wip,cej
w6zk6w widać 1'\' parkach i plantach. Ka7.da
szoz~;;'li,,' a m 8lnu" i a stara sip sw'oie rnal~Ilst",o

meble

z ml\tck me maJ'?:Y <) .adnym ttrząd~
;niu pokoj.u dziecinnego! Niestety warunki nie
:z:awS7..e pozw31ają na to, aby dzieci mialy odd7.if'lny pok6j, Oclrlzielny jf'dna,k i wlasny kąt
powinno il;>;il'oko mieć ZRW"ze, ILby można hyl.,
wymagać or! nie,<!'o porząilku w
zabawkach i
ksin?Jk8ch. Nie potrzeba kOf'ztownych szaf ani
mebli ..Tak ze zwyklej skrzynki drewnianej moż
n~ l\'łasnym przemyslem zrobić ~grabn!\ p6łke
dl~ (lzieci, widać to na naszej fotografii. Czte.ry
przpi!"ialy zostah otwarte, resr.te zakrywa za'
sIonka ruchoma nmieszcoona na drążku. Aplikacie zabawt'k dziecinnych zdobią zaslonę z
lnianego PlótM. P61ke nale4ly polakierować na
wesoly jasny kolor.

,

Kt6r~

o

o

"""''''!lt!\\lIlIl!lIIRI!!l!!łll 'lU"",",

ulotyć nfuy male kr61ewiątko w stosie km-onek
i haftów. Cienkie koronki latwo sie drll i ni~zcza ślicznie i pra,ktycznie można ozdobić
poduszki do wózeczk6w mereżkami. Oto wzór
takiej mereżk()wanej poiln"zki-jaśk"" kt6ry zamiaSJt marszczonej falbanki ma modną prostlI
falllanIl,

Przepsy 1 rady
Marynowanie i wedzenie mi~.,
Zapasy m i~a przygotować należy na parę
tygodni PlI'zed świp,tami \Vielkanocnymi, g(lyż
marynowanie (solenie) i węil.zenie trwa. zależ
r:~e od gatunku mięsa. od 2 do 4 tygodni. Szynki w :('pr7,o we są już dQhre do wedzenia po :I
tygotlniach, Szynki przeznaczone do upieczenia
(smak i białość mi~sa pI'zy,po rnina cielęcinę na
r-imllo), mogą IE'Żeć w soli tylko dwa tygodnie.
Do.konala w smaku jest marynOwanA i lekko
podwe.lzona ci.."lecina, kt6rej wystaTSza dwutygo.lniowe marynowllnie.
Najlepsze szynki ą z mlotlych wiepr.zów,
ulIly,:;ln:e w tym cel.u kl'l.tko i nie nnclmiemie
karmionych. ~k6ra na niell powinna wstać,
gdy,;, i Iltlezej bell:! suche i t\\ul'de,
Przeznaczone rio mal'l'Jltlty Illi~.so nacieramy
dobrze ze wszygtkich stron ~olą zmieszana ze
.uletrll. Do solenia s7.ynek doilaie gip, nieco cu.knt. e& ~ dodatnio na illitU i ~
lII.i~,",

mi zupami człowiek nie wyż~· je. Ojciec
secht, matka schła, \V izbie było już
nie tylko ciemno, lecz i zimno. l ie
bardzo Stach rozumiał, czemu wszystko z domu znika: poduszki, szafa i
wsz~'stko, co by lo w szafie.
'iewiele
tego było, toleż szybko pozostalo tylko
lóżko, stół i trochę rupiecia,
takiego
najgorszego. Zresztą, dla Stacha nie
brl~T to rupiecie. Stół był stolem, tym
stołem, przy którym, jak daleko wstecz
pamięcią sięgnąl, jadło się i siedziało
wieczorem. Był to dobry stół, taki, jak
Przepis no. 15 kg szynki: 1 kir ~Ii. 5 dkg
sall'try, 5 dkg cukru - PUMU, :I dkg pieprJ:U, 1
dkg Joolendl"a, 'li d,kg angielskiego piepuu, ligcie bobkowe, z:\hek czosn'lrn, pare ziar;n jalowcu.
Natarte solą miP."'O J>Orostawić w chlodzie na
24 godziny; przez ten czas przygot.ować OGJ>Owieoniej wielkości nam;ynie do zam:trynOwAnia mię;;a barylkp, del>O"'1I lub I;'arnek hmienny doorze wl'Z'ItkitmJ ,,'ypanon/\ i wnusz.onl\.
Dno n8cr,ynia !)OOIypać lWI/l r:mię.o.r;3nl\ To kGnenilltITli, drothno usiekanymi ez-"!nkiem i ukla<lać mieso odciśni~te li utworzonego ~u i powt6rnie natarte soln.
Mieso: szynki, owry,
Loczek lub pekdleisz uklada sie w naczyniu
bardzo ści,:;,le i przesypuiąc je.s7.cze solą i korzeniami - ulożone nakrywamy drewnianem denkiem i pr.zyci,;;'k amy kamieniem umytym i wyparaJnym W!'2.1eą wodą. Po 1-2 dniach należy mieso wynieść do phYn1ey, a co pare dni
przewracać ie.
S2Ynki, trzymane w telDipera,tu11Ze cllloilnej,
mll.rynntill sie dlużej i "Il ba.r(l!ziej trwale, to !tAmo odnosi eie i do innych gatunk6~ mif!\!!.
:'\fniejne s.ztuki 5--7 kg gą już dobre po 3 t ygoilniach. większe 10 kg potrzebują 4-5 t ygoilni. Pekelflei~", ma do~yć po 4 ty~odni"ch,
ozory. zarównQ jak i boc;>;ki, Bil już dobre PO 10
-lQ dniacTl.
Mies.o powinno być mocno u'Pchane; @OI! 5~0ny !)Owinien całe mięso na powierzchni pokrywać.
Przy malej ilości 600\1 ml)7.na ZIIgotow~<'
1 l, wody z odpowierlnią i1O<lcią soli i koneni
wig przepi!5u wyoźej podanego i ostudzonym zalać ruie'o,
Szynki przeznaczone do pie('zeJliR nil §Wip,tA,
nale?y m:ll'ynOWać wraz z rnie"iw~m wymagltjllCYlll krót,z(\gO czasu do marynowania, np.
;;.zynk:\ oiel~c;l. ozoI'ami, boczkiem itp.
~Iip"o wyjcte z maryn!\ty, np. szynki. nllleży {);lkI-ohać nożem z S()1i i korzeni i powie<!ić
w prr,('wiewnym mi('j,,('u do ol>eschn'ecia, Ol>e. chl1:~te oddal' uo \\'<;(lz:1m i, lnh o He jPst o.lpowieJnie IlI'z<j!lwnie w unnlll, ",:tlz'ć 2 do 4 dni
w zhnllYll1 dYlllie. prJ(·z:·tkn\\o \I' n il'r.1> y t o;i!nym
a na~l~Pll ie w dllżnn. O·'.()I'Y wołowe. szynki
cielp,ce, boczki wedó: nal"ży dwa do a dni.
:.\fiei'3 marynowane w dOJnu "/l e wicIe t"ń
"'7,& i l.IDacmiej~ te t~ ~aMJellIl Jta JI'r'O'I!I"ftleji .... arto je Pt'ZY'gotowywać,

należy,

.. Najbarclziej szkoda b~'lo p<r
duszek, . , A późn i ej coraz częściej szło
~ię spać na głodno, Siostl'z~'czka Teresl,a zmarla, zo~talo ich troje, bo rodziców c:.I\"l11i dlliami nic b\'lo w domu.
Gdzie'; ;'Ilikali z rana, a d'zieci czekaly
CZ~T b~dzie obiad? " NajczQściej nie
bywało,..
PrZYChodzi! dozorca i wygrażał coś ojcu, mówił, że rychlo wyrzucą ich z domu".
Aż raz matka Pl'z~'s zla z płaczem.
Chodziła przedtem do ojca, którego
zabrali z domu jac~ ' ś ludzie, którzy
krz~'czcli, że ,,' iQcej kraść już nie bę
dzie., .
Na drugi (lzie11 i Staszl,a i obie jego mlo(lsze siostrzyczki mama ubrala,
opatuliła ,,·sz~·stkimi szmatami, jakie
trlko pozostaly, i poprowadziła.
Tam, dokąd prz~-szli, b~' ło wiele
lud7i, podoJJI1~' ch do matki ~tacha.
~tali jeclen
za drugim i klócili się,
przede \Y::;z~'stkim o to, 7.e WCląZ się
Idoś pcha! i chciał być pien\'Sz~-, ~fat
kR też się Jdóciła, ale niezb~·t głośno.
Glo;no tylko pociągała nosem, gcl~T calując
8ta,zka, kazala mu ~tać pod
gciana i czekać aż PO\\TÓCi. Ale nie powrócila
l\loże to h~ ' I(1 lak,
a może trochę
inaczej, Faktt:'1l1 jc,·t, ż c dzIŚ Stach
jc"! samocl7ieln,' rn ob.n"alclrm, ho już
nie ma ani matki ani ojca, l\Iieszka w
prz~' lułku . Siostn' z<lhl'ano do innego
jakicl!'oś (lomu, nie widuje ieh",
Gd~' "iQ \\'rllQ(lzi rio gmachu Opieki
~połeczl1ei. uderza nie t~ ' lc odór niem .d~ 'ch rial i "s]lun)'ch" prz:.-odzicwl,ów, ro hcznadziejl1o,~ć. 8ć) tu i tac~',
co .illż prz\'w~ kli ż~·ć z ła"ki spolcczell,,1\\:1. "-ielu je:-'t taldrh. Ale ,,'ielu też
jest i il1IW ch , takich, co h~' 7.a pracę
oddali w~z~' slko! ?\iestety, prac~' nie
ma, wi~c ~poleCZ~l). lwu ó(lclają to, co
im je<:zczc 110zost<l10: dzieci. Porzucają już ~ta]'~ze, kied~-ś kochane, dziś .. ,
kochane też. Ale róż robić, skoro ~ię
pom~'śli, że tam dziecku prz~-najmniej
dadzą. je~ć do s~-ta i gdzieś położą
spać, .. 'Y~pomina matka nieprzespane noce, g-cl,'- 7.n'\Yala siQ clo gorączku
jącego, a później szla na cał~' długi
dzień do pracy.
CiQżko h~' lo, ale się
jakoś trwało ... Dziś nie ma pracy i
nie ma co dać dziecku jeść.
Cza~ami na o~tatnią. w~pólną. podróż
rusza z (b:irćmi ojriec, Potem

Gmach przy ul. Zawadzkiej 11. g-d:T.ie
mie';;ci ;::il! Opieka Spoleczna. -:\n p;rrw6zym planie chlopice pOl'zucony w Op.ece
Spolecznej przez ma tkę.
pogładzi po głowie i idzie w
świat
sam ... Może jakoś o(hlzielllie w~ ż~'ją. ...
\Yszystko to jest sentymentalne i
brutalne zarazem, Ale to jest życie.
P6jMcie no Opieki ~])ołerzne.i. a ,~'6 w
czas krótka notntka petitem nalJierze
dla was \Yrmo\Y~-. Każde porzucenie
już poclrho\\·an~'ch dzieci b(.'clzil' nie
jakęś tam codzienną mtdną, ~lW"t\\ ą.,
lrcz wielką trag<.>rlią, której aktorzy
pozostają. nieznani '..
.
"Nazywa się Staś, orhr7.CZOll'-., :'
Alho sarn już p()\\'ic. "I'} Jec;t ()rhrzczon", że mama gdzieś poszła, że
dwa clni nir już nie jadł ...
Ale prawie za\\'~7.(, ~ą to ochrzczeni.
Ta.mci, inni, prawie dzieci nie podrzn('::\ .lą· " Czy bardzie.i je kochaj/!? Nie,
tylko mają ję czym karmić, "
m-t
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POls a pensyjna
Stało się mounym w ostatnich czasach odróżnianie "Polski A" i "Polski
B". To przeciwstawienie opiera się na
geograficznej pod s tawie. Alo równolegle do klasyfikacyj, które biorą za
punkt wyj~cia. terytorium panstwa,
możnaby wziąć pod uwagę i budowę
::,połeczną Polski, dokonać niejako pionowego jej przekroju. I tu znajdziemy
różne pierwiastki;
i tu moglibyśmy
mówić o Polsce A i Polsce B już w innym zastosowaniu tej terminologii.
Oczywiście nie mamy na myśli utartych szablonów klasowych, ani też
bardzo zresztą prostego podziału społeczeństwa
według
gałęzi produkcji.
Ale bodajże najbardziej aktualną się
staje przeciwstawność tej części społe
czeństwa, która żyje z funduszów publicznych, i tej, która żyje z pozapań
stwowej pracy zarobkowej. Moglibyś
my powiedzieć: Polski pensyjnej
Polski płacącej podatki.
Nie chcemy wytwarzać demagogicznych nastrojów, ani też upraszczać sobie rozumowania. Państwo musi mieć
liczne zastępy tych, którzy utrzymują
się z publicznego grosza; bez tego nie

'I
wśzędzle.

qdojcie
Najleps~4

lt-.

~o"'o.

~ ~b\\o.t
_l b\t\l\\\\

'"

"

88378

byłoby

nowoczesnym państwem. Pite słowa również należy do Polski "pensyjnej" i nie pragnie dyskwalifikować
8wego zawodu. Jednakże
rozstrzygają.ce znaczenie
ma okoliczność, jaki jest stosunek jednej grupy
społecznej do drugiej; czy mię-dzy nimi istnieje zdrowa równowaga.
Wiadomo dobrze, te tej równowagi dziś nie ma, że zbyt wielu ludzi tyje z funduszów publicznych, że gospodarstwo ugina się pod ciężarem pensyj, emerytur, rent i t. d. Ale spojrzyjmy na t~ spraw~ z szerszego punktu
widzenia., nie zajmuję.e się w tej chwili zagadnieniem skarbowym.
Oto wYtwarza się szkodliwa psychologia pensyjna. Znajduje swój wy:raz najpierw w takcie, rie w wielu sferach wolna działalność zarobkowa,
niezależna przedsiębiorczość, uchodzi
za coś niższego społecznie, jeżeli już
nIe za coś podejrzanego. Kto prowadzi
gospod..aJrstwo na własny rachunek,
ten rzekomo nie służy państwu; bo
.,społecznie" pracuje się
w przedsię
biorstwie, państwowym, albo na urzę
dzie. Ta psychologia. zwraca siO nietY'lko przetiw większemu kapitałowi, lecz
i zwy~ajnej pracy zarobkowej kupca
czy rzemieŚlnika, których traktuje się
z pewnym odium jako "drobnomiesą.cy

szczaństwo".

iBiU!'okracja rozrosła się n nM nie
tylko pod względem ilościowym. Albowiem nastroje, właściwe biurokracji, wywarły głęboki wpływ na społe
czeństwo. Uważa się, że to społeczeń
stwo potrzebuje wszechstronnej opieki,
że każdego obywatela
trzeba prowadzić za rękę, nadzorować,
że trzeba
mu z góry narzucać idee i zasady postępowania. Pod wpływem tej psychiki nie wierzy się w siły narod\l, a wierzy ~ę w przymus, rozporzl!dzenia i
okólniki.
W związku z tym powstaje ogromDe osłabienie życia społecznego. Wielkie instytucje, nazywające się "s}2ołecznymi", to raczej urzędy,
mające
własny system opodatkowania,
przeprowadzony przy pomocy pal'lstwowej
administracji, .albo wprost żyjące z
subwencyj państWOWYCh. Dla wielu
ludzi i dla wielu zrzeszeń subwencja
stanowi rację ich bytu. Odbierzmy
~ubwencje, a takie zrzeszenie nie przeżyje tygodnia.
Działacze "społeczni"
- to dobrze nieraz płatni funkc.ionariusze. Czasami organizowanie życia
~połecznego powierza się wprost wła
(hom administracyjnym; uważa się,
że starosta jest niejako powołanym z
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Łodzi b&z opieki i środków do żyei.a

żonę

z dziećmi.
W ubiegłym roku rozeszła się WNsja, że aferzysta powrócił do Polski i
przebywa w Warszawie. Poszkodowani powiadomili władze i wznowiono
poszukiwania, w toku których ustalono, że istotnie Wolfowicz przedostał
się do Polski i że przybywa nawet do
Łodzi, gdzie .!Jkrycie lokuje się u znajomego swego Wolfa Wygodzkiego
przy ul. Killt'lskiego 95.
Po ustaleniu tych faktów policja.
r.arządziła obserwację,
w rezultacie
której 47-letniego Anszela Wolfowicza
ujęto w mieszkaniu Wygodzkiego. Aferzysta 7A>stał osadwny w więzieniu i
odpowiadać będzie za swe oszustwa..
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Pan Figlarz do pana Bebeckiego: Co pan myśli, panie Bebecki, czy tej
dzieli w audycjach radiowych odkryją znowu Amerykę?.·
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Wrodzinie socjalistycznej wre
Tak oni dbajq o iKteresy

robotnic~e

-

Socjalis-ytc~ne

kom-

binacje
- Jak to już podawazawodowe przeprowanad wzrostem kosztów
utrzymania z powodu drożyzny artykułów pierwszej potrzeby, postanowiły obecnie podjąć zbiorową akcję o
podwyższenie płac w granicach od 15
do 20 proc. W sprawie tej odbyły się
już narady
w poszczególnych związkach zawodowych i w bieżącym tygodniu miała nastąpić międzyzwiązkowa
konferencja, na której uchwalony miał
być tekst żądań pod adresem przemyŁ ó d f, 27. 2.
liśmy, związki
dzaj~c badania

posady dla prZYWÓdców socjal-komuny w zarządzie miejskim. Rzecz prosta, że takie postawienie kwestii zostało przez inne związki potraktowane
z wielką rezerwQ. i solidarna. dotychczas akcja o słuszne żądania robotnicze została rozbita wskutek taktyki
socjalistów, którzy interesy robotnicze
poświęcajQ. dla własnych celów partyjnych oraz dla obrony koryta dla
swych przywódców. Tak to w praktyce
wygląda socjalistyczna obrona interesów robotniczych.
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Tymczasem klasowe związki w
Nie jest to jednak wypadek odosobpierwszym rzędzie spowodowaly odro- niony. Podawaliśmy, że wielu agitatoczenie międzyzwiązkowej konferencji, rów socjalistycznych ostatnie krwawo
rzekomo, by móc przeprowadzić wła- zarobione grosze wyciągało od robotsne kalkułacje, a jak to później wyszło nika na czerwonę. Hiszpanię, choć zana jaw, odroczenie to nastąpiło spe- wsze głoszą hasła walki z wojną. Okac.ialnj·e w tj'm celu, by ewentualny zało się gorzej, że niektórzy to warzystrajk ogÓlny, jaki proklamowany był- sze zbierali i następnie w obawie przed
by w związku z żądaniem podwyższa- po1icją ukryli zgromadzone już pieniQ.nia płac, wykorzystać dla własnYCh , clze, po czym zużyli na własne cele, a
c~ló~ demonstracyjnych. Chodzi .so- nawet przepili, co obecnie głośno podcJallstom po prostu o to, by robotmka nosi się w rodzinie socjalistycznej.
wbrew jego woli wcią.gną.ć w walkę o

l

Król czarnej

giełd,

wpotrzasku

JJllt'lca łó(/z/,-ieJ "czarncj giełdy" nabrał czarnogied.zi(lr~y na
przeszło 200 tysięcy złotych ..• i uciekł ~ granicę - Ptaszek
1C

potrzas'",

Ł ó d ź, ?:l. 2. We wrześniu 1935
roku "cz,arna giełda" w Łodzi przeżyła
wielki krach, spowodowany olbr7.ymiQ.
aferą Wolfowicza Anszela.. Wolfowicz,
który uprzednio był jednym z ctJonków żydowskiej bandY "Ślepego Maksa" zdołał w krótkim czasie opanować

całkowicie czarną. giełdę.

Zjawisko to j~st charakterystycznym dla stosunków wewnętrznych w
żydostwie, gdzie przeszłość kryminalna z.apisuje się raczej na konto dodatnie i "stwarza" mniemanie, że taki
właśnie typ zdolny jest do świetnych
interesów.
vVolfowicz spekulował nietylko w
dyskonCie, ale i walutami, przy czym
urzędu prze ..."oclniczącym różnych ko-

mitetów i. zwią.zków.
'vV parze z tym idzie pogoń za statymi posadami, za zdobyciem chOĆby
skromnej pensji
"na pierwszego".
\Viele pisało siQ i częściowo słusznie o
.. 7.łotym kołnierzu" w dawnej Galicji.
Dotychczas jeszcze nie ma u na.s złotych kołnierzy. Ale ta. chęć zdobycia
stałego stanowiska, choćby nawet licho płatnego, zaznaczyła się wyraźnie
w znacznym bardzo odsetku młodszego pokolenia. Nie ,,,szyscy chcą ryzykować, podejmować się trudnej walki
życiowej, zdobywać sobie samodzielne
stanowisko. Dla niejednego adwokata
ideałem jest uzyskanie stale pła.tnego
"nadzorstwa prawnego"; niejeden lekarz - ale nie on temu .zresztą .winien - marzy o tym, by mleć pensję z
ubezpieczalni. Zdarza się nawet. że samodzielny dotychczas przemysłowiec
woli zostać
zetatyzowanym", pójść
."
.
na :pensję w upaństWOWIonym przeasiębiorstwie.

nie zrezygnował również z innego rodzaju interesów, kolidujących już wyraźnie z prawem.
Mając
nieogranicwne
zaufanie
wśród czarnogiełdziarzy, którzy
najbardziej pod,e jrzane nawet weksle
przyjmow.ali od niego, \Volfowicz w 0kresie do wrz.eśnia 1935 roku w ciągu
niespełna trzech miesięcy skopiował
weksli na. przeszło 200.000 zł i puścił w
~bieg zarówno kopie - falSyfikaty, jak
i oryginały. Doszło do tego, że sami
~stawcy, a. były.to n~jpoważniejsze
flrmy, wykupowalI kopIe, ~dy oryginał nadal .pozosta'\~ał. ~ oblegu..
"'olfowlez
splemęzył
posladaną
nieruchomość i następnie znienacka
ulotnił się za granicę,
pozostawiając

Zapytaliśmy jut na tym mIeJSCU, czy
jest rzeczą właściwą i - roztropną, że
akces do nowej prorządowej organizacji
" politycznej zgłaszają związki, które stać
winny zdala od polityki i tarć politycznych, gromadząc w swych szeregach
członków
różnych
przekonań
politycznych, jak Związek Harcerstwa Polskiego,
Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej itp. Zupełnie tę samą opinię wypowiada krakowski "Głos Narodu".
Stwierdziwszy, że z charakteru deklarl;l.cji ideowo-politycznej pll{a Koca wynikać powino, że zwraca się ona do organiEacyj politycznych, a więc do stronnictw
politycznych i takich grup, jak konserwatywna. jak "Naprawa" itp., oraz do organizacyj ideowo-politycznych, jak Legion
Młodych, Związek Polskiej Młodzieży D&mokra tycznej itp., "Głos Narodu" oświad
cza:
"Tymczasem widzimy, t.e oprócz ";1'mienionych politycznych organizacyj zabierają głos w tej sprawie także apolityczne organizacje; na wet takie jak Zwis,ze,'
Straży Pożarnych, Liga Morska i Kolonialna, L. O. P. P., Z\'."io,zek Harcerstwa Polskiego, Tow. Kredy \\'e Ziemskie we Lwowie lub dyrekCja Opery w 'Varszawie.
"Sądzę, że
jest to niepotrzebne, ni&wskazane i bałamutne. ,.Niepotrzebne"_
bo nie do kulturalnych i gospodarczyoh,
lecz do politycznych organizacyj Rzedł
apel p. pIka Koca. "Niewskazane", bo wnosi moment polityczny do życia stowa.rzyszeń obcych dotąd polityce i może sili stat
przyczyną szkodliwych w ich łonie fermentów. Wreszcie "bałamutne", bo nie
daje obrazu reakCji społeczeństwa na apel,
albo daje obraz bałamutny ...
,.Np. przy akcie zgłoszenia akcesu do
akcji p. pIka Koca przez L. O. P. O. "Polska Zbrojna" podsuwa myśl, jakoby tym
samym 1Y, mIliona obywateli odpowiedziało pozytywnie na apel p. pIka Koca.
Gdyby tak bylo istotnie, to należałoby całą akcję już teraz uznać za udałą i zamknąć ją. bo 1~ milona członków organizacji politycznej, to - rekord. Jeśli zaś dalej pójdzie w tym tempie, to liczba człon
ków tej nowej organizacji przekroczyłaby.
liczbę obywateli państwa. Każdy z nas bowiem należy do kilku takich organizacyj,
jak P. C K., L. O. P. P., lub Liga Morska....
"Głos Narodu" kończy uwagą. te kat·
da organizacja powinna sobie JX)stawi~
pytanie, czyj em organizacj" polityczną.
Przestrzegamy przed szerzeniem nieroztropnością
%&mętu
'tV
orga.niza.cja.ch
apolitycznych. Już dzisiaj mamy na biurku redakcyjnym cały szerej:( listów pochodzących od działaczów,
którzy pracują
ofiarnie w tych organizacjach, a kt6rży
zapytuj", DM, jakie maj", wysnuć wnioski
z faktu, te dana organiza.cja zaprzęga 8i~
do rydwanu politycznego obozu prorts,dowego.

*

Propagandę na rzecz owego tzw. ,.Obozu Zjednoczenia Narodowego" prowadzi
się na wielką skalę, Skąd bierze się Da to
wszystko fundusze? Czym pokrywa się
koszta, czym opłaca aparat ludzi?
Już same prace przygotowawcze, które
nowa organizacja ma poza sobą. wymagały poważnych sił ludzkich i materialnych.
Ilustruje to tygodnik "Odnowa" w sposób

I

następujący:

Przed Polskę. stoją wielkie zadatlia. \Vystarczy wymieniĆ sprawę wyzwolenia naszego gospodarstwa od Żydów. Nie zdołamy ich usunąć, jeżeli
ugrzęźniemy w p.?jcholoo..,.ji pensYJ'neJ',
jeżeli nie rozwi[}~e się wolna inicjatywa i przedsiębf.orczość. Trzeba nam
ducha zdobY"v'czego. Trzeba silnych
indywidualności, które potrafią żyć i
rozwijać się nie licząc na pomoc państwa. na posady i subwencje.
Wiele nowych dzi.edzin działalności
gospodarczej mamy do zdobycia. Nie
możemy zamyl:ać siQ w naszym horyzoncie urzędniczym. Pod tym wzglQdem ogromne znaczenie ma samodzielna warstwa średnia. w szczeoO"ólności polskie micszczal1stwo.
By wyzwoliĆ drzemiące sily, trzeba
przelamać psychologię "pensyjną". Od
rozwoju tych warstw, ldóre nie żyją z
pensji, ze stałego dochodu 7. kasy pai1stwowej
zależy ",laśnie prZYSZłOŚĆ!
.' '
PolskI.
!łOMAN RYBARSKI

I

I

"Minął prawie rok, kiedy w sferach
elitarnych zaczęto rozważać wytyczne programu konsolidacyjnego. Z ogromnym
nakladem czasu, pracy i pieniędzy skarbowych badano sposoby trafienia do serc
i rozumu narodu. Przeczytano setki raportów z całego kraju. Odbyto niczliczoną ilość posicdzeIl, narad, odpraw, posłuchaii, polemik. Zmobilizowano najlepsze
sily _ w zakresie własnej możliwości _
ella zorganizowania ruchu masowego.
Sonrlowano skrupulatnie opinię publiczn".
ZApewniono sobie akcesy ugrupowań z&lrżnych.
Nie śpieszono się. Owszem,
wciąt odkładano decyzje ostateczne w
r·rzeświadczeniu, że gra idzie o stawk~
",ic'lką, ,,-ielką conajmniej dla inicjatorów
i wykonawców. Wreszcie, jeśli chodzi o
rcź~' serię zewnętrzną, wytwarzającą pożą
dane tło ella powagi i l'ozglosu występu,

to także nip. szczędzono pomyslów, kosz!ów i wysiłków, aby deklaracja programowa ukazała się w blasku odpowiednim
dla jej spodziewanego znaczeniR."
Powtarzam~r pytanie: z jaldch funduszów pokryto lcoszta tego "blasku'? Oby\\'aLele pańRtwa muszą przecież ta~ zaci~l~ać. pasa, tak rezygnować. z zadosćuc.z;;:
I1lc·ma TJolrz~bom sWYTTI IHl1('lcn:lc~tnrI1lCl'
szym, by moc zaplnclć podatkI, ze ma lą
chyba prawo domagać się odpowiedzi na
pylanie: z jakich fundusz(,'.v'
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i trupie [zaszki - Zyw[em zamurowani mnisi

Z podrótników europejskich nikt chy- dłutyć jego ostatnie chwile. Wejście do straszliwym a przeciet dostojnym czynem.
ba nie zdołał tak głęboko wniknąć w jaskini jest otwarte. Kilku mnichów Dla eremity pobyt w jaskini jest tylko
tajemniczy kraj Tybetu jak Sven Hedin w wchodzi do wnętrza, rozpościera w kącie jednym jedynym epizodem, znikomo krótczasie swej ostatniej wyprawy azjatyc- niewielki kobierzec ze szmat i umieszcza kim, jak sekunda w porównaniu z szczękiej. Posłuchajmy, co on sam o swych kilka podobizn bóstw na wystających ska- śliwościa, nieskończona,. Samotny przez
przetyciach w tym kraju opowiada:
łach. Po ostatnich ceremoniach zamyka
noce i lata marzyciel
się wejście jaskini ciętkimi
głazami, uSpośród klasztorów w dolinie Sangpo
szuka odpowiedzi na misterium
szczelniając wszystkie otwory. Dla braci,
wspominam naj chętniej
bytu I śmierci.
którzy pogrzebali eremitę tywcem, jest on
białe miasto Taszi-gembe.
jut umarłym.
Tęskni on d? śmi~rci, a j.edypym moLiczba jego mnichów wynosiła tylko
Dusza nasza wzdryga się przed tym mentem napięCIa w Jego tycIU Jest uczu200, gdy w Taszi-lunpo było ich 3.800. Taszi-gembe posiada salę modlitewną, w której starszy lama, siedząc obraca 10 stóp
Szadkowski,Papiewskii-Ska
wysoki cylinder dokoła - osi telaznej. W
połowie cylindra krąży
pierścień z posą
O S
L ó D Ź - Piotrkowllka nr. 110
gami bogin, pomalowanych w tywych kolorach. Poniżej i powytej widoczne są ol- poleca nainowllzych wzorów BIELIZNĘ MĘSKĄ w dużym wyborze
brzymie znaki pisane w złocie. Wnętrze
Do 17008
cylindra wypełnione jest ogromnymi paskami papieru, zapisanymi modlitwami i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .II_
••••••••••••••••••
owijającymi się dokoła osi.
Stary lama
i pomocnik jego mają obowiązek utrzymywania w bezustannym ruchu młyna
modlitw
od wschodu słońca ai do północy.
Obracając maszynę, starzec ryczał swoje modlitwy, aż mu piana występowała
na usta. Przy katdym obrocie rzucał on
się naprzód i wstecz i znajdował się widocznie w stanie ekstazy religijnej. Na
szczycie cylindra modlitewnego znajduje
się koł ek,
który przy katdym obrocie
wprawia w ruch kołatkę wielkiego dzwonu. Stwierdziłem przy pomocy zegarka,
że cylindt>r wykonuje
dziennie 10 tys. obrotów. Mnich nie liczy uderzeń ale wie,
kiedy słońce zachodzi. Dopiero o półno
cy wybija dla niego godzina wyzwolenia.
Po kilku godzinach rozpoczyna on na nowo ci ę żką swoją pracę, a za każdym uderzeni em dzwonu, czuje się on bliższym
szczęśliwości i bogom.
Pesu jest nazwą jednego z zabudowań
świątynnych w Linga, które
na kształt gniazd bocianich
sterczą ponad głęboko wrzynającymi się
dolinami na grzbietach skał wystających.
~z~łuż długiej ściany świątyni, znajduJe SIę szereg posągów bóstw, artystycznie
wykonanYCh z bronzu i ' grubo pozłaca
nych. Przed nimi stoi stół ofiarny z pło
nącymi lampkami i mosiętnymi czarami
Ofiarnymi ze zbożem, kukurydzą, mąką i
wodą.
Gdzieniegdzie zwie'szają się przed o JANIE I MARCIE.
POLSKA - AUSTRIA.
posągami bóstw sztandary ofiarne. ~ez
Nareszcie wraz z pierwszym
W ubiegłą niedzielę
mały otwór w lewej ścianie nieco ŚWIatła
Dwa
głosy rozbrzmiały,
Wiosennym
podmuchem
matowego padało na posągi, reszta świą
Aby się biedaki
Lepsze nas o sporcie
tyni pogrążona była w ciemnościach. Przy
Doszły dzisiaj słuchy.
Troszeczkę rozgrzały.
moim przyjściu kilkanaście myszy ucieCzy byś jednak nie mógł
15 na 1 kło ze stołu ofiarnego, gdzie raczyły się oMistrzu, z gardła głębi
To jut jest coś warte fiarami.
Byle tylko los znów
Krzyknąć, teby troszkę
Między starymi bębnami przezierają uNie odwrócił karty.
Staniał wreszcie ... węgiel?
śmiechające się szyderczo
maski demonów, dzikich zwierząt
I trupich czaszek,
a wicher świszcze i jęczy przez luki i
szczeliny. Niechciałbym nocować w tym
zamczysku upiorów z obawy, te nagle ujrzę nad sobą mściwe oblicze
bóstwa Yamy. władcy krainy umarłych.
Pewnego burzliwego dnia udałem się
z kilkoma moimi towarzyszami do jaskini
u stóp pewnej skały, zwanej Samde-puk.
W jaskini tej zamurowany był
samotny łama.
Nie odsiadywał on tadnej kary jak zło
czyńca w więzieniu, dobrowolnie był on
się udał w osamotnienie i ciemności. Jak
on się nazywa? - zapytałem.
- Jest bezimienny.
Nazywamy go
świętym mnichem.
- Skąd przybył?
,z,H~:::"'-~" '-<-.....
- Urodził się w Ngor w kraju NaktZWIASTUNY
WIOSNY:
MLEKO
I
BARANY.
sang.
Donoszą, te wiosna
Nie tak dawno temu
- Jak długo jest on jut zamurowany?
Jest jut pewnie blisko,
Wpadł geniusz człowieka
- Trzy lata i zostanie tutaj at umrze.
Bo ptaki wracają
Na to, by wyrabiać
Nigdy do niego nie mówimy. CodzienNa swoje siedliska.
Ciepla, wełnę z mleka.
nie wsuwa mu się nieco pożywienia. GdyJest to wszak pomyłka:
Pomysł niezły tylko
by kiedy przez 6 dni nie ruszył potywiePtakom w ~łowie mącą
Cena niesłychana.
nia, byłby to dowód, te nie tyje, i wówWieŚCI że w Europie
Za funt mlecznej wełny
czas otworzylibyśmy jaskinię.
Kupiłbyś barana.
Jest bardzo "gorąco"
- Czy to się już kiedykolwiek zdaty-

I

· laIzny,
P I ka Fabry ka Ble

!

ł.

-=--

ło?

- Owszem, przed trzema laty zmarł tu
pewien lama, który przebył w jaskini 12
lat, a przed 15 laty zmarł inny, który jako
młodzieniec 20-to letni
kazał sie żywcem zamurowa~
i przeżył tak " lat.
Umieszczenie eremity w jaskini przypomina pogrzeb. Wszyscy mnisi towarzyszą mu W drodze z klasztoru do jaskini, w ponurym milczeniu i posuwajl\c się
wolnym krokiem, jak gdyby chcieli prze-

...... f'tOnf J;w,pjć

~dDpod/&;.
ale ttpJw maAki

W':erna m'jłość
Pulkownik Mikołaj Murzac. liczący lat
82, poślubił ostatnio w Bukareszcie SO-letnif\ Vnerę Piacenco. Oboje byli zaręczeni
przez lat 60. Murzac poznał swoją żonę
w r. 1877 w czasie wojny rosyjsko-tureckiej. Wiera była córką właściciela dóbr
w Besarabii. Po wojnie chciał młody oficer poślubić swą ukochaną. w Kiszyniewie, ale ojciec nie zgodził się na małżeń
stwo, a wpływami swymi spowodował
przeniesienie oficera w gła,b Rosji.
Po upadku caratu Murzac, aczkolwiek
był już w podeszłym wieku, wzia,ł udział
w walkach po stronie gen. \Vrangla, a kiedy armia biała musiala opuścić kraj, udal
się za zagranicę i rozpoczął
'poszukiwania za Wicrą. Los sprzyjał mu. NajpIerw wygrał duża, sumę pieniędzy w
Monte Carlo, a potem w Besarabii odnalazł dawną narzeczona,.

W jednej z klinik gine<kologicznych
praiSkich zastoc3owano nowy, ciekawy sposób transfuzji krwi. Lekarz kliniki, dr.
Gnaus, skonstruował speejalny aparat,
który może oddać duże usługi przy wewnętrznych wylewach krwi. Dzięki aparatowi dr Gnausa, krew nagromadzona w
jamie brzusznej zostanie odprowadzona
do spccjalnego zbiorni:ka, gdzie utrzymuje
się ja, w normalnej temperaturze, po czym
wprowadza się ją do żył operowanej pacjentki. Dr Gnaus zdołał przy pomocy sweg'o aparatu uratować życie licznym kobietom, które, wskutek silnego, wewnętrzne
go wylewu krwi, byłyby niechybnie skazane na zagładę.

_E

najnowsza

książka

Romana Rybarskiego
dla czytelników naszych
po
zł za egzemplarz
do nabyeiaw administracji
Kariera Pozaańskiego, św. Marcin 70
zg 1Jł5'6
P. K. O. 200-149 _ _
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pożerają swoją ofiarę.

Pozosta.ie tylko garstka popiołu. Wyzwolony on jest z wędrówki duszy i
wszedł w światłość szczęśliwości
wiecz·
nej.
(W. i P.)

Sila i proftTO

medaliki,'
platery

ł.6d:i,

cie, te wciąż stoi w obliczu chwili, w kt6rej stanie się pusta, klepsydrą czasu. Ale
śmierć nie śpieszy się, kiedy jest pożąda
nym gościem. Lata mijają. Pamięć eremity o świecie i ludziach blednie, wzrok
jego w ciemnościach jaskini zagasa. Czu·
je ~m się coraz blitszym wieczności .. Wre~ZCI~, . po la~ach, słyszy on. stukame do
JaSkInI. WyCIąga wtedy ramIOna do przy·
jaciela, na którego tak długo czekał. \\\
ciemnościach nagle ogarnia
go jasność.
Umiera ...
Po sześciu dniach mnisi otwierają jaskinię. Męczennika ubiera się w białe sza·
ty i w korone na głowie. Włos jego jest
długi i śnieżnie biały, ciało jest wyschłe.
Mnisi, którzy go odprowadzali do jaskini,
już poumierali wszyscy, a miejsce ich za·
jęli inni.
Niosą go na stos, którego płomienie

iBl*ii*

Budziki,

BrzeziJbka 10.
Hart - Detal
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Z GIELDY.
Po usposobieniu
(Na giełdaCh) znitkowym
Naraz kurs się wznosi
O blisko połowę.
Cóż nam jednak z tego,
Ze kurs się podnosi Kiedy nie ma czego
Już do banku nosić.

3'

IK! 1łMH.

Z UISZPAND:
Tak długo się chwali!
"Sierp", że świat zwycięta,
Ze nadeń lepszego
Nie ma dziś oręta,
Aż generał Franco
Prawie gołą ręką
Pomacał "sierpowym"
"Sierpa." w sama, szczękę.

lbWll3IłJ Ga.~ki.

Bierze się na sposób
Chorujesz jeszcze na nogi?
Niestety: Co dnia muszę iść do
masatu.
- Współczuję z tobą, bo wiem, jak boli taki masaż.
- Ja też zawsze kY.4 ~obie maso)Vać

~
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"Zgodnie z ustaw, o stowarzysz&niach z roku 1932 wzywamy niniej.szym WPana do uregulowania w prz&ciągu 1ł dni składek z tytułu członko
stwa wymienionego powyżej zwią.zku,
za. czas CY.l miesią.ca lipca 1936 do miesiąca grudnia 1936 r. włą.cznie po 2 zł
miesięcznie, czyli razem 12 zł, słownie:
dwanaście złotych. W razie niezastosowa.nia się zarząd główny ZZZ skieruje sprawę na drogę są.dową..
"Cześć Pracyl
Zarzlld Oddziału:
'(-y Rok, sekr.
(-) Skolik, prezes."
ZZZ klnie na czym świat stoi na
różne faszystowskie organizacje, które
takich egzekucyj wobec swoich człon
ków nie stosują, a mimo to z niczeg~
i bez poparcia czynników rządowych
coraz bardziej dawają. sobie jakoś radę na Śląsku i nie tylko że nie wegetują., lecz zaczynają. coraz silniej żyć!
"WułkCll"
Częstochowie
To jest najlepszym świadectwem o umuszą zwyciężyć!
stosunkowaniu się robotnika do meneAtak jednak został odparty i robotni- ł ścicieli Żydów zjawiła się delegacja rów ZZZ. Robotnik polski znalazł już
cy nadal walczą. o zrealizowanie robotników narodowców, która odczy- prawdziwą. drogę obrony swoich interesów.
swych żą.dań. W dniu 2! bm. u wła- lała poniższą. deklarację:

i WI no 1111 awiat I 8 ~w IIf8[JI

Strajk okupacyjny w. iydows'k;iej f.abryce
robotnikó'w narodowców - Polacy
c

z ę s t o c h o w a, 27. 2. Jak już
donosiliśmy,
przeszło
tydzień
trwa
strajk robotników Polaków w żydow

skiej fabryce wyrobów kuto-lanych
,,\Vulkan" Tartakowa 31, z powodu
rugowania polskich robotników przez
Żydów właścicieli. W skandalicznych
warunkach higienicznych, na drewnianrch pryczach czuwają. robotnicy
dzień i noc, czekaję.c na przyjęcie ich
niew·.:!.tpliwie słusznych postulatów.
\Vłaściciele Żydzi Pre.ger i Landau
członkowie
Partii
Socjalistycznej
wspólnie z robotnikami Żydami i socjalistami usiłowali strajk złamać,
nie wahając się przed użyciem siły.

Zebran'ia
CHORZÓW I.
W niedzielę. 28. bm. odbędzie się w
Chorzowie w Domu Polskim wielkie zebranie publiczne. Bliższe szczegóły Da
afiszach.
PABIANICE
Zarząd Zw. Zaw. Prac. Przem.
Wł6kienniczych ..Praca Polska" oddział w Pabianicach podaje do wiadomości wszystkich robotników i robotnic, zatrudnionych
przy wszelkich pracach, że mogą się c0dziennie w godz. od 18-20 wiecz. zapisywać na członków w sekretariacie przy ul.
Pułaskiego 13/15.
ZDUŃSKA WOLA
W niedzielę, 7 marca odbędzie się lokalu Stronnictwa Narodowego, o godz.
U,30 ogólne zebranie tkaczy Z. Z. "Praca
Polska". Referat wygłOsi pl Bednarczyk
zLodzi. Jednocześirle odbędzie się zebrania organizacyjne sezonowców. O liczne
i punktualne przybycie prosi zarząd.

życie

w

- Deklaracja

DEKLARACJA
"Panowie Landau i Preger!
"Doszło do naszej wiadomości, iż w waszej fabryce wybuchł strajk
okupacyjny roootników Polaków z powodu wyzysku i zwalniania ich na
korzyść robotników Żydów. Przyszliśmy do was, aby zaprotestować przeciwko podobnemu postępowaniu, a zarazem przestrzec, byście się nie ważyli utrzymywać nadal krzywdzący Polaków stan rzeczy. Musicie, jako Ży
dzi, pamiętać o tym, .że gospodarzami Polski sę. Polacy i że nie wolno
wam praw gości nadużywać. Nie wolno wam gospodarzy tego kraju, rabotników polskich, ani wyzyskiwać, ani pozbawiać ich pracy dla korzyści
Żydów!
Żądamy

od was przyjęcia zwolnionego robo.tnika Polaka j zaprzestania dalszych zwolniel): Polaków. Za strajkującymi robotnikami stoi cale
społeczeilstwo polskie. Nie ważcie się lekceważyć jego siły!
W Polsce praca jest dla Polaków anie dla przybl<;>dów .. Polacy tylko mają. prawo pracy w warsztatach na polskiej ziemi. Dopól(i choć jeden
Polak jest bezrobotny, nie wolno zatrudniać Żydów - choćby w żydow
skiej fabryce.
Raz jeszcze, najkategoryczniej, żądamy od was uwzglQdnienia postulatów strajkujących w okropnych warunkach Polaków, i ostrzegamy za waszym pośrednictwem innych fabrykantów Żydów, by fakty, które miały miejsce w fabryce "Wulkan" się nie powt órzyły.
We własnym interesie zaprzestańcie prowokacji Polaków!
.

ROBOTNICY NARODOWCY.

istniejąca na
'l'łt;esięcll, ~dobyla m.andat, a
jej ~aledwie

H a j d u k i W i e l k i e, 27. 2. Dnia
18 hm. odbyły się we \Vspólnocie Interesów wyhory do wydZiału Przemysłowej Kasy Chorych. Lista Z. Z. "Pracy Polskiej" odniosła poważny sukces,
zdobywając jeden mandat.
Do zdobycia drugiego mandatu
zabrakło
naszej liście 22 głosów.
Reasumując wynik wyborów, stwierdzić należy, iż działalność ZZ Pracy
Polsldej w przedsiębiorstwie "Wspólnota Interesów" datuje si~ od trzech
zal ed wie miesięcy, -ettd· ~-sdobJ.r

W dniu 21. bm., o godz. 16 odbrło się
ŚWiętochlowicach w lokalu p. Kaczora
szczelnie za pelnionym członkami zebranie "'alne Z. Z. Pracy Pol6kiej. Po zagajeniu przez p. Strokosza i załatwieniu kilku spraw organizacyjnych, Tll'Zystąpiono
do w~-boru nOII'ego zarządu w sklarl którego wchodzą: prezes - Stl'okosz, Z3l'itęp
ca I. - Bienek. zastępca II. - Doktor,
sekretarz - Broll, skarbnik - Przywara.
Po wygloszeniu referatu przez delegata
okrp,gowego p. Franiela. na temat "PoIożenie gospodarCze kraju" i ob6zernej dyskusji. w której brali udział pp. l{iedrowoki. Szweda i inne, zako .ń ~zono zebranie
\V

hasłem Szczęść Boże.

RADZIONKÓW - ROJCA
Za.powiedziane zebranie publiczne w
Radzionkowie na dzicil 21 luleg-o rb. zostalo w ostatniej chwili odwołane z powodu zakazu ze strony starostwa tarnowskiego.

wych w Pol.:;ce. Po wybraniu przewodniczącego wybrano zarząd IV na.,!ępującYln
składzie: prezes Szibieło·k
PioLr. zastępca Grabiec. sf'krctDrz - Kaney Ryszard, za.:;!ępca - Lorek Ed "'ard, skarbni.k - Gola Walenty. Do komisji rewizyjnej wybrano pp. Golaka. Wyciska oraz
Skibińskiego.
Po krótkiej d:...."kusji zakończono zebranie haołcm "Szczęść Boże".

Część

członków

.. Pra.cy Polskiej' w Nie wiadomiu. przed lokalem
ku prezes pow·iatowy p. K wa.piszewski z Rybni.ka.

zebrań.

We

środ

z. z. Z. Wroli egzekutora

Ch.arakterustyc~ne nali'a~y ~aJ1'aty

do ... pracoda1cc6w

K a t o w i c e, 27. 2. Przy robo- botników sezonowych. Robota finantach publicznych na Beclerowcu za- sowa.na jest przez Fundusz Pracy. Sam
trudnia magistrat miasta Katowic 1'0- magistrat zatrudniająC robotników,
bez zgOdy tych ostatnich mianuJe ich
na ('.złonków ZZZ i przy wypłacie zarobków potrą.ca składki dla organizacji pseudoobroflców robotniczych
Robotnicy przy powyższych robotach żalą. się na różne niedomagania
magistratu, który lekceważy sobie tabelę płac dla robotników sezonowych
i według własnego widzimisię ,,""ynafUm. terenie ~aledtcie od tr~ech
do u~lIs1uln;a druf/lego b1'aldo graclza ich Jak wobec tego powinien
ustosunkować się robotnik
do ZZZ?
22 glos6'w
POdobnych faktów, gdzie pracojednego mandatu a przy nieco lepszym da\Ha potrącając składki do ZZZ rowyniku dwóch mandatów, wskazuje botnilwm przy wyplacie wraz z innywyraźnie na postępy tej organizacji na
mi potrąceniami, jest równocześnie
terenie Górnego Śląska. Robotnicy już skarbnikiem ZZZ, możemy wyliczyć
dosyć mają bożków z PPS i ZZZ i mi- więcej. Na czym jednak polega dziamo różnych wygróżek z ich strony łalność ZZZ, o tym najlepiej świadczą.
jawnie zaczynają solidal'~'zować się z nam świeże wypadki z terenu Górnego
organizacją narodową.
Śląska. Otóż Związek Pracownikó,v
Placówce Pracy Polskiej w Hajdu- Um)Tslo\\'yd) ZZZ wysyla do członków
kach 'Wielkich życzymy dalszej owoc- swoich, wobec któr~7ch pracodawca donej pracy około rozwoju naszej naro- tąd nie przyjął funkcji skarbnika ZZZ.
dowej organizacji zawodowej.
a którzy zalegają z płaceniem składek,
nakaz zapłaty następującej treści:

Sukces lisly narodowej
we "Wspólnocie Interesów"
,.Praca Polska"

ŚWIIiTOCHłOWICE

dowskiego i podzielają· poglądy wyra- TARNOWSKIE GóRY
W ponied~ia lek, 22. bm., o godz. 19.:30
żvne
w deklaracji. Strajkujący są
odwiedzani przez spoleczel'lShYo, po odbylo się w TarnO\\6kich Górach w lofabrykach są. zbierane składki nawet kalu Obozu Wszechpol6kiego zebranie Z.
starzy socjaliŚCi oburzaję. się na zdra- Z... Pracy Pol.skiej '. Po zagajeniu przez
przewodniczącego p.
Chi. dzil1skiego. oddt:ieckie postępowanie swych wodzów, lł:zytano
okólniki i zalatwiono kil.ka spraw
SłużąCYCh Żydom i wypisują się ze
organizacyjnych.
Następnie
udzielono
%\\'iązków klaso\yych.
głosu delegatowi okrp,gu p. Biul'a6owi. któPolacy muszą zwyciężyć!
ry w obszcrn~'m referacie ",.:;kaza ł na
(R. S.)
szkodliwą
działalność
związków klaBO-

Po odczytaniu deklaracji przeraże
ni ŻydZi wezwali natychmiast policję,
która wylegitymo\vała odczytującego
deklarację,
jak również towarzyszą
cych mu kolegów.
Strajk okupacyjny robotników wynołał wielkie zainteresowanie w społeczeństwie polskim.
\Vszyscy Polacy
solidaryzują się z robotnikami,
walczącymi z wyzyskiem kapitalizmu ży-

organizacyjne

KATOWICE
'Ve wtorek, 16 bm. o godz. 19 wtokalu
lP. Drugajczyka odbylo się kOThStytucyj1ne
zebranie ZZ. Pracy Polskiej, oddział Ut yteczności Pub1iez.nej
w Katowicach. Po
zagajeniu ;przez przewodniczącego p. Szla.ehty, delegat okręg.n. Franiel· wygłoeił
referat organizacyjny, po którym wywia,zala się ob6zerna dyskusja. Następnie
przystąpiono do wyboru zarządu. wsklad
którego wchodzą: prezes p. Szlachta. zastępca, Andrzejewski. sekretarz. p Nittner, skarbnilk, p. Fojcik. Po załatwieniu
s'Pra w organizacyjnych, z8Jkończono zebranie hasłem .. Szczęść Bote".
PIEKARY ŚLĄSKIE
W nied:Lielę. 21. bm., Q godz . a odbyło się w Pieka.rach Śląskich zebranie publiczne Z. Z . .,.Pracy Polskiej". Po zagajeniu przez przewooll'icząceg,o p. Man.k~
głos zabra.l p. Frączko·wiak z Ohorzowa,
który w obBzer:nym referacie (}mówił szkodJliwą dzialalIl'Ość związków klasowych w
Polsce. lak tywe bylo za::-.tere.sowa.nie się
zebraniem świadczy obszerna. dyskusja.,
jaka wy:łonita się na tle referatu oraz
szczelnie zapełniona przez tut. obywatelstwo. Po wyczerpaniu dyskusji zakoń
czono zebrani;} okrzykami na cześć Polski
Narodowei oraz hasłem, Szczęść Bote".

lyCie org.anlzacyjne

I

/

NIEWIAt>OM
Zebranie "Pracy Polskiej" w Niewiadomlu. W ubieglą niedz iele odbr1o się " . Niewiadomi u zebran ie sekcji .. Pracy Polskiej' zorganizowanej przy kop. hmacy.
Zebranie w obecności 50 członków zagaił
miejscowy preze.s rrbnicki renrezentant
"Orędowni·ka" i referent
organizacyjny
Piechocki oraz kierownik rybnickiei placówki Pracy Polskiej Krajelyski. Po bardzo szerokiej dyskusji VI' której zebrani
wykazali wieLkie zrozumienie dla onta.niwwania się wyłącznie w organizacii zawodo"'ej ,.Praca Polska" zakończono ZP.brani e górniczym pozclrolyieniem .SzczęŚć
Boże'.
(p)
LIfCZYCA
Po przeszto 4 miesięcznym oczekiwanhl pod.pisana została przez Stowarzyszenie Właścicieli Kieruchomości a Z. Z.
"Praca Polska" oddzial JOzorców Domowych w Łęczycy umowa zbiorowa.
NOWY SĄCZ.
W sobotę, 20. bm. odbyło się IV lokalu
wl·a snym liczne zebranie Z. t . .,Praca Polska". Na aktualne tematy przemawiali
pp.: pow. prezes S. N. p. major Józef Słyś,
sekretarz pow. p. Stani"ław PIachta. 11czyBzyn. Boclziony. ~rigra oraz p. Sólko,,tS ' L Zebranie UkOllczono późno w wieczór.
OSTROWIEC.
VV dniu 21. bm. VI' O.strowcu przy Uli.
I~ilil'lI:;kie .go. 15 w lokalu \\'la.snvnl odbylo
Się zebl'~rue czlonków
.. Pracy Polskiej"
przy ~dzla Je okol 80 osób . Zebraniu przewodnIczył p. Heba Antoni, który wygło
si! także przemó,,·icnie. no którym oobyła
S i ę dy.sku"ia . Ya Z<'lkOlic7enie zebrania odśpiewano Hymn :--Hoclych.
SKIERNIEWICE
24. bm .. o.dbyła. się 1,onferencja, między;
przedstaWICIelamI Zw. Za IV . Prac. Pr;r,em.
Szklanego .. Praca Pol.:Ska· - a 7.arządem
Polskiej Spółki Hutników SzkŁa SkierIliewice". W konferencji wziął ud~jat s~
k retn.rz l!;encl'alny Zjednoczenia Za ,,,odoI"eg.o .,Praca Pol.:;ka". Konferencja toczyła filę na temat umo\\'y zb ioro\\'ej i nie dnIa. pożądanego wyniku, wobec tego nazna.
czono je, na inny tcrmin.

(JRJP}OW'NII{, pbft!e~~, 'ifn1łi ł m~e& 19S1 '-

Numer.

E!
Wyctąć

i

zachować

Spis lekarzy

[hrześ[ijan

Ł ód ź, Z7 lutego
155; Łuba Zygmunt, pl. WOolnOości 5;
drukujemy spis lekarzy, Ługowski Zygmunt, 11 ListOopada 31;
'dentystów i felczerów chrześcijan, Łukomski Wiktor, Zawadzka 3.
praktykujących w Łodzi.
Maczewski Maksymilian (Julianów)
GłogOowa 9; Malinowski Marian, KoAJtenberger Otton, Cegielniana 47, pernika 74; MargOoński Edmund, WlArtyfikiewicz Czesław, Piotrkowska gury 9; Marynowski Stanisław, 11 Li92.
stopada 30; Marx Mieczysław, ZagajBalicka Wiera, Sienkiewicza 52; nikowa 40; 'Mazur Czesław, ZagajnikoBanaszkiewicz Leon, Piotrkowska 84; wa 22; Michałowski Felicjan, CegielBeck Ferdynand, Rzgowska 23; Bejen- niana 58; Mielnik Klemens K., Przę
ke Karol, Przejazd 20; Be-m Waldemar, dzalniana 75; Milke Artur, Wólczań
Narutowicza 45; Bemer Karol, Bandur- ska 62; Miller Antoni, Kilińsldego 10;
skiego 12; Bia}aszewicz Helena. Rad- Miłodrowski Stefan, Emilii 6; Mittelwań&ka 48; BorDwski Henryk, Żwirki staet Edward, Kilińskiego 141; Misjon
18; BrDnikowski KeIikst, Pierackiego Bolesław, ul. PiOotrkowska 130; Mo17; Brzeski Kazimierz, Napiórkow- drzewski Tadeusz Wacław, Drewnowski ego 27.
ska 75; Mogilnicki Tadeusz, Al. KoChitrukówna Kazimiera, Rokiciń ściuszki 40.
ska 15; Chrzanowski Jan, Piotrkowska
Nitecki Leon, Nawrot 32; Nowicki
292; Chylewski Bronisław. Główna 51: Stanisław, Kołłątaja 8; O!eszanka HeCzaplicki Bruno, Piotrkowska 1201 lena, Główna 47; Olszewski Eugeniusz,
Czeczot Ignacy,
Dworzec Kaliski; Radwańska 38; Olszewski Leon WacCzkwianianc Mikołaj, Piotrkowska 84. ław, Piotrkowska 132; Oryl ska Helena,
Dejterowa Elżbieta, Długosza 41; Rzgowska 52; Oziębło Zygmunt, KiliflDengel Leopold, Legionów 16; Dietri- skiegOo 5.
chowa Maria, Wólczańska 203; DobroPiotrowska Katarzyna, Emilii 6;
wolska Ka.zimiera, Legionów 44; Dobu- Polakowski Włodzimierz, Piotrkowlewicz Michał, Piotrkowska 93; Dom- ska 113; Probst Wiktor, Skarbowa 1;
blski Józef, NarutDwicza 35; Dutkie- Puehalski Władysław, Dworska 10.
wicz Wincenty, Piotrkowska 50; DzierReiterowski Hieronim, Pierackiego
żyński Władysław, Traugutta 5; Dzio1; Rosałowski Fryderyk, Piotrkowska
bówna Helena, Drewnowska 75; Dy- 161; Rosiewicz Józef, Andrzeja 3; Rostlewski Włodzimierz, MielczarskiegD kOowski Czesław, Piera~kiego 16; Rudz4n; Dylewski Benedykt, Bandurskiego ki Witold, Radwańska 19; Rueger Hen12; Dylewska Emilia, Bandurskiego 12; ryk, Pomorska 23; Rybus Mieczysław,
Ekkert Edmund, Kilińskiego 143; Erd- Rzgowska 52; Rydzewski Gustaw, Zama.n Kazimierz, Sienkiewicza 31; Fi- menhofa 6; Rymkiewicz Paweł, Gdań.
'd ler Józef, Drewnowska 56; Fischer ska 83.
Sarosiek
Kazimierz,
Tkacka 22 b;
j\lfred Otton, Nawrot 13; Fischer Wilhelm, Sienkiewicza 115; Follak August Schicht Eugeniusz, Piotrkowska 128;
Alfred, Piotrkowska 118;
Albert, Andrzeja 52; FrankiewiczOowa Schielke
Schultz Wilhelm, Zamenhofa 19; SieMaria, SosnDwa 32; Fijałkowski Ga- liwanowa Erna, Gdańska 106; Siwiński
briel, Traugutta 5; Fijałkowska Wiera, Bolesław, Rokicińska 53; Skusiewicz
Traugutta 5,
Feliks, Andrzeja 11; Sławiński Stani. Garduła Kazimierz, Trębacka. 3; sław, Przejazd 82; Smoleński Wacław,
Gawiński Stanisław, Bałucki Rynek 3;
Andrzeja 5; Sobieszczański Józef, PoGawroński Franciszek K., Sienkiewi- morska 41; Sokołowski Marian, R. Nacza 63; Gerstenberger Jerzy, Radwań wrot 13; Sommer Bruno Ernest, 6-go
ska 3; Gontarski Bogumił, Franci- Sierpnia 1; Speidel Paweł, Nawrot 7;
szkańska 12/14; Gundlach Ludwik, Al.
Stachowska Zinaida, Piotrkowska 153;
Stańczak Stanisław, Kilińskiego 132;
Kościuszki 24; Giinther Mikołaj, WólStaweno Tomasz, Bandurskiego 12;
czańska 156.
Haas Piotr, Trwała 6/8; HelwIg Teo- Stawowczyk Wiktor, Sienkiewicza 29;
aDr, Abramowskiego 1; Hoffman Hen· Strawiński Hieronim, Zagajnikowa
ryk, Piotrkowska 181; Hiittman Otton 38 a; Szczech Zenon, Rzgowska 39; SzeAugust, Pabjanicka 48; Iwaszkiewicz pielewicz W8JCław, NapiórkowskiegD
Leopold, :Piłsudskiego 74; Izosimow 40; Szmigielski Stanisław, 11 ListopaAnatol i jego żona Anna, Al. Kościu da 54; Sciesińska Rafalina, Piotrkowska 164; Sciesiński Kazimierz. Piotrszki 13; Janik Alfred, Sienkiewicza kowska
164~ Śląski Tad-eusz, Limanow63; Jaroszewski Józef, Pierackieg-o 16; .s kiego 117;
Świdwiński AdDlf, Żelaz
Jeżewski Wacław, 'Vierzbowa 13,
na 4.
Kalisz Józef Marian, Gdańska 42;
Tatarzyńska Helena,
Żwirki 26;
Kałczak
Stanisław,
Limanowskiego Tietz KarDI Wiktor, Bednarska 24;
115; Karbowicz Bronisław, Piotrkow- Tochterman Adolf, PiotrkDwska 152;
ska 225; Kędzierski Wacław, Kościu Tomaszewicz Wincenty, Nawrot 7; Toszki 29; Kleniewski Stefan (Julianów) maszewicz Zofia, Nawrot 7; TomaszewOrzeszkowej 8; Klukow Stanisław, Le- ska Matylda, Andrzeja 3; Tomaszewgionów 9; Knichowiecki Bronisław, ski Antoni, Andrzeja 3.
Zachodnia 63; Kokorzecki Wacław,
Watt en Ignacy, PiotrkDwska 121;
Magistracka 8; Kołudzki Mieczysław, Welfe Mieczysław, Narutowieza 49;
11-go Listopada 15; Kopczyński Stefan, Winter Marta, Piotrkowska 153; WinPiotrkowska 93; KosmaIski Konrad, ter Oskar, PiotrkDwska 153; Wyszyń
Napiórkowskiego 65; Kozłowska Sułek ski Marian, Narutowicza 60.
Zalewski Antoni, Główna 5; ZalewStanisława, Rokicińska 15; Krajewski
Tadeusz, Piotrkowska 229; Krzemit'lski ski Tadeusz, Piotrkowska 92; Zboromirski Edmund, Al. Kościuszki 57;
Mieczysław, Okrzei 4; Krzyński Hen·
ryk, Piotrowiczowej 4; Kukielówna Ziegler Artur, Piotrkowska 153; ZieMaria, Kilińskiego 127; Kumant Ale- gIer Edward, Al. Kościuszki 93; Ziomkowski Henryk, 6-go Sierpnia 2; Żur
ksander, Piotrkowska 179; Kuryluk kowski
Jan, Zagajnikowa 40 a.
Władysław, Bednarska 24; Kuhnel Artur, Wólczańska 135.
Spis lekarzy-dentysttw chrześcłj~
Lamentowski Zygmunt, Sienkiewi·
praktykujących na terenie Lodzl:
eza 52; Lange Juliusz, Wólczańska 51;
Bronikowska Maria Alina, EwanLange Oskar, Narutowicza 109-a; Le- gelicka 17; Bernatowicz Maria Ali-cja,
siewicz Stanisław, Radwańska 19; Inżynierska 1; BelOoch Maria Sława,
Leśniewicz
Aleksander, Andrzeja 2; Rzgowska 33 a; Boguszewska Maria,
Lipiński
Włodzimierz,
Zagaj'nikowa Piotrkowska 76; Doring Fryderyk, ul.
42; Lipski Michał Jerzy, PiDtrkowska Zgierska 148; Czerwińska Alicja Zofia,
Poniżej

Dnia 25 lutego 1937 r, o godz. 2 w noey, Z&snęła W Bogu, po długich i ciężkich cierpieniach,
O'patrzona Sakramentami ŚW., nasza . naj droższa
matka. teściowa i babcia, Ś. p.
z Szym.kowiak6w

Maria Malecka

iPrzeżywe.zy jat 77. Pogrzeb odbędz.ie aię w nie·
dz.ielę, 28. bm. o godz. 3 po fiOł. z k06tnicy Szpi-

tal& Miejskiego na cmentarz. farny przy ul. Bu·
kowskiej.
z 26 422
W ci~ki.m smutku pogr8,tona

rodzina.

EX!2±5
bliskOo dwa tysiące robotników. Należ,i
dodać, że Maks Kon jest jednym I fi.
larów nOoWO utworzonej żydowskiej

&_

Jeden z urzędników tej fabryki
skutkiem zatargu z dyrekcją popełnił
samObójstwo, Jest to 26-letni Janusz
Kazimierz Wolski, pracownik działu
ekspedycji. Ostatnio Wolskiego posta·
Brzezińska. 82; Giinther Leopold, Piotrkowska 151; Golc Stefan, Pierackiego wiOono w tak ciężką sytuację, że ten
2; Giinther Arno Willi Waldemar, Le- uważał za jedyne wyjście dla siebie
gionów 18; IwanDwski Czesław j Na- samobójstwo i trzykrotnie strzelił sowrot 38; Iwaszkiewicz Alicja, Piłsud bie w pierś. Desperat w stanie beznaskiego 74; Kaczkowska Antonina, Piotr dziejnym został przewieziony do szpi.
kowska 99; Kanarska Józefa, Piotrkow- tala.
ska. 118; Kowalski Antoni, Przejazd 46;
KolOodziejowa Julia, Kilińskiego 134;
Karaś Anna, Kilińskiego 60; Olszani-ecki Juliusz, Piotrkowska 72; PiDtrowksa Leontyna, Andrzeja 5; Pfeiffer Anna Bronisława, Nawrot 13; Pilarska
Maria, Kilińskiego 96 a; Saurer Henryk, PiotrkDwska 159; Stawowczyzk
Maria, Sienkiewicza 29; Włodarski
Ł ó d ź, 27. 2. Kulturalna Łódź w
Piotr, Piotrkowska 113; Witkowska najbliższych dniach będzie miała ().
Janina Henryka, Zamenhofa 4.
kazję uczcić zasługi popularnego r&Spis felczerów chrześcijan, prakty- żysera Józefa Pilarskiego, obchodZił
kujących na ter~mie m, Łodzi:
cego w najbliższą SOobotę 25-cioletni
Adamczyk Aleksander, Sienkiewi· jubileusz pracy scenicznej.
cza 11, Benke Paweł, Ewangelicka 1,
Dyr. Józef Pilarski urodził się w
Burzyński Roman, N. Zarwwska 13,
Łodzi w. 1883 roku. Od naj młodszych
Czebotarowicz Mikołaj, Tramwajowa
13, Denys Józef, Śląska 16, Demczuk lat przejawiał niezwykłe zdolności
Zachariasz, Srebrzyi1ska 27, Falkiewicz sceniczne i już jako młody chłopiec
Jan, Niska 3, Gorzkiewicz Roman, Ma- postanowił, wbrew woli rodziców, po·
gistracka 14, Hartwecker Ryszard, Sie- święcić się scenie. Pierwszym mi.
rakDwskiego 26, Janicki Fryderyk, Li- strzem i profesorem chłopca był zna·
manowskiego 52, Jarkiewicz Franci- ny aktor i reżyser b. Teatru Polskiesz.e k, Lipowa 36, Kania Karol, Dworzec go ś. p. AntOoni Siemaszko, który po.
I{aliski, Kazimierski Stanisław, Lima· znawszy się na zdolnościach ucznia
nowskiego 1 4, Konieczny Karol, Wól- wróżył mu świetną karierę. W 1911
czańska 153, Kowalczyk
Franciszek, r. dyr. Pilarski zadebiutował na sc&nie teatru objazdowego w Kazimierzu
Marszałkowska 24, Kurnatowski Stanad Wisłą. W roku 1914 dyr. Pilar.
nisław, ZaWiszy 24, Leder Wawrzyski wraca do Łodzi i już jako zupeł
niec, Dąbrowska 63, Leonow Piotr, Ki- nie dojrzały artysta występuje w T&o
lińskiego 113, Leonow Aleksander, Naatrze Wielkim przy ul. Konstant ywrot 89, Linka Władysław, Brzezińska nOowskiej Oobecnie 11 Listopada. Dy36 Łaszkiewicz Wojciech, N. Zarzew- rekcja powierza mu takie role, jak
ska 13, Łuczak Bolesław, Lipowa 68, Chłopickiego w "Warszawiance" Wy·
Mert Franciszek, Rokicińska 95, 0- spiańskiego, Podkomorzego w "LegiostrDwski Antoni, Wodny Rynek 11, Pol nach" Morsztyna itp. Sława dyr. PiStefan, Imińskiego 176, SkupiilSki Sta- larskiegOo tak wzrosła, że stanowi on
nisław, Rzgowska 136, Stefanus Wacodtąd czołową. siłę w świecie teatralław, Lewa 6, Radogoszcz; Stefan Annym łódzkim.
Angażowany
przez
toni, Piotrkowska 176, Szulc Józef, wszystkie zmieniające się kolejno dyWólczańska 93, Szwember Stanisław,
rekcje Kindlera, Szeffera, Frączkow
Księży-Młyn 2, Wasilewski Bolesław,
skiego i Stanisławskiego odnosi szeWapienna 14, Winkler Franciszek, reg sukcesów, grając takie postacie,
Targowa 10, 'Valczak Stanisław, Fran- jak Czepca z "Wesela" itp. W tym
ciszkańska 36.
czasie teatr zDstał umiastowiony. Z'a
dyrekcji Zelwerowicza. dyr. Pilarski gra
księdza Piotra w "Dziadach", kreuje
SPROSTOWANIE
główną rolę w "Sędziach", "Klątwie"
W "Orędowniku" z dnia 22 bm. w itp.
.
spisie lekarzy-dentystów Żydów mylW 1923 roku dyr, PiJarski porzuca
nie umieszczono p, Busiakiewiczową Teatr Miejski i organizuj~ Teatr PoCecylię, Łódź, ul. Srebrzyńska 75, Fle·
pularny przy ul. Ogrodowej. Jest to
szal' Władysławę, ul. Żwirki 18, Izisi- najważniejszy moment działalności
mową Annę, Al. Kościuszki 13, Kurartystycznej dyr. Pilarskiego dla naman Marię, ul. Zagajnikowa 38, Nowa- szego miaSta.. Dzięki powstaniu tego
kowską HEmrykę, ul. ' Gdańska 15, Obteatru sztuka narodowa mogła docierębską Celinę, uL Rzgowska 74, Prybe
rać do naj szerszych warstw robotni·
Joannę Helenę, ul. Lipowa 68, RybOczych i ·rzemieślniczych. Teatr ten w
łowicz Antoninę, ul. Piramowicza 15,
krótkim czasie stanął na bardzo wy·
i Wadzyńską Józefę, ul. Pomorska 15. sokim poziomie dając publiczności
Wszyscy wyżej wymienieni są chrze- łódzkiej szereg wyooko wartościowych
ścijanami i jako takich należy dDłą
dzieł kultury
i ducha narodowego,
czyć do spisu lekarzy-dentystów chrzeDyr. PiJarski prowadził Teatr Popu·
ścijan. Natomiast opuszczono Żydów: larny przy ul. Ogrodowej oraz na sali
Kalisza i Werlheima.
Geyera dD roku 1929. Po tym czasie
Pomyłki te zaszły bądź z powodu
wyjeżdża na wieś, chcą.c podreparootrzymania mylnych informacyj, bądź wać w cią.gu długoletniej pracy ner·
też z powodu innych trudności przy
wy. Ale nie może tam długo wytrzyustalaniu nazwisk tych Żydów, którzy mać, cią.gnie go sztuka, teatr, czuje,
że musi dalej w tym kierunku pracoposługują się nazwiskami o brzmieniu
wać.
Wraca więc do Łodzi, organiczysto polskim.
zuje teatr objazdowy, występuje kolejno w całym szeregu miast w wojeL ó d t, 27. 2. - lak wiadomo, od wództwie łódzkim, wreszcie ostatnio
zespół
artystów i prowakilku dni w "Widzewskiej Manufak- organizuje
Teatr
Popularny
w sali Geyera,
dzi
turze" Konów trwa lokaut - unieruCała kulturalna Łódź niewątpliwie
chomiona bowiem została
tkalnia,
skutkiem czego pozostało bez pracy należycie uczci jubileusz 25-lecia pracy artystycznej dyr. Józefa Pilarskiego,
około 1.800 robotników. Powodem 100dla
niego w sercU
kautu jest to, że dyrekcja nie chce przechowując
swym głęboką wdzięczność za tyle wypodjąć rokO\vań ze strajkującymi majstrami. Aby nie uwzględnić słusznych siłków i starań na polu sztuki narodowej.
żądań majstrów, Kon pozbawił pracy

Jubileusz
dyr. Pilarskiego

*

Samobójstwo wW'im1e

W ,piątek, dnia 26 lutego 1937 r. o godz. 8,15
zasn8,'l w Bogu, po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony Sakramentami ŚW., mój uko·
chany i nigdy niezapomniany mąż i najdroższy
ojciec, Ś, p.

Stanisław Strojny
długoletni

"Współpracy".

pracownik wanztalów P. X. E.

'Prze~ywszy lat 64. Pogrzeb odbędzie się W poniedziałek. dnia 1 marca br. o godz. 16 z domu ża·

loby, ul. Marszajka Focha 61.
W ciE!żkim sm u tku i nieutulonym

z 201-.28

~alu pozostają

Chrześcijański

'W.

Łódź,

Sklep

Bławatów i

Galanterji

CZ~DEL

Piotrkowska 286.

Tel. 260·53.

Poleca w dużym wyborze: WEŁNY na płaszcze, ko·
stjumy i. suknie, JEDWABIE głatikie i wzorzyste,
towary blałe: pościelowe, bieliźniane i stołowe. Firanki
odpasowane i na metry. Tiule wszystkie szerokości
I koronki siatkowe na story I kapy. B1ELIZA damska
I męska, pończochy, rękawiczki, skarpetki, kOłdry
watowane i gobelinowe. Wszystko w' dobrym gatunku,
ceny jaknajniższe.
D 21 ~,
JEŚLI PRAGNIESZ COŚ Sł.ODKIEGO
KUP MIESZANKI MARECKIEGO
FABRYKA CUKROW St. Marecki, Poznań
'llr ~G

79"/7

Ś ... Wofc:lec:h 28.

I
-

Numer ~9 -

OREDOWŃ:m, ponletłzlale-f, 'anła łI m1l.rea 1937 .....

strona ts

5

E
Kalendarz -zy..n.-kat.
Niedziela: Romana op.,
Teofila m.
Poniedziałek: Allb ina b.,
Antoniny m.
Kalendarz słowiański
Niedziela: Tworzymira

Luty

z

Poniedziałek:

Budzisła-

wa

Niedziela

Słońca: wschód 6,44
._-....
zachód ... 7,28
Dłu goś ć dn ia 10 godzin 4i minut
Księźyca: wschód 21.31. zachód 7,13
Faza: 3 d z ień po pelni

A~re~

redak[ji i a~mini~tra[ii WtO~li
Piotrkowska 91

'l'ELEFON redakcji t administracji 173-55
NOCNE

DYŻURY

APTEK:

Nocy dzis·ie jszej dyżurują apteki:
Kona
(Żyd) pl. K ościel ny 8, Charemzy - Po~or
ska 12, \Va g n ~ ra Piotrkowska 67, ZaJącz
kiewicza - że rom s k ie go 37, G()!'czyckiego
Przej azd 59, Upsztaina (Żyd) Piotrkowska
• 22-5, Szym a l'\ s ki e-go - Przędzaln i ana 75.
Pogotowie P. C. K.: tel. 102-49 . Pogotowie
ubezpieczalni: tel. 208-10. Pogotowie miejskie:
tel. 102-90. 'i traż ogniowa: tel. 8.
Teatr Miejski - godz. 12 - "Gl'ube ryby",
godz. 4 - .. B ebcn", godz. 8,00 - " Pow6dź".
Teatr P()opularny - "Damy i hu,zary".

KINA LÓDZKIE:

•

Adria - Metro - "Tajna brygada".
C()orso " Zemsta Johna Ellmana"
"Caliente - miasto milości" .
Capitol - "B ialy anio'''.
Capitol - "Orze! krymaki".
Mim()oza - "Ostatni akord" i "Malżel\stwo
z ogl oszenia".
MirlJż "Trędowata".
OŚwiatowy·Słońce
"Ma.zurka" i ,,'Wielki
plan".
Ikar - "KJlPrye pi<:knej pani" i "Żółty
!ka.rb".
Stylowy - .. Moja maleńka".
Przedwiośnie "Jej ekscelencja babka".
Palace - "Dla ciebie Mario".
Rialto - "Dzi"ci szcz<:ścia".

KOMUNIKATY
WIELKIE ZEBRANIE KUPIECKIE.
Staraniem Wydziału Gospodarczego Str.
Narodowego w Lodzi odbędzie się dnia 7
marca rb., o godz. 10 rano, w sali Tow.
Śpiew. przy ul. 11 Listopada nr. 21, wielkie przedświąteczne zebranie kupieckie,
na którym m. in. przemawiać będzie delegat Zarządu Główuego Str. Narodowego
w Warszawie.
PRZEDSTAWIENIE DLA NARODOWCÓW. Zarząd okręgowy Stron. Narodowe.
go w Lodzi na poniedziałek, dnia 1 marca
zakupił dla swych członków przedstawienie w Teatrze Popularnym przy ul. O!Jrodowej 18, gdzie zostanie odegrana świet
na komedia Fredry pt. "Damy i huzary".
Przedsprzedaź biletów w lokalu zarządu
okręgowego Stron. Nar., ul. Piotrkowska
nr. 86, IV ptr. m. 10 i w administracji ,,0.
rędownika", ul. Piotrkowska 91 w dniu
przedstawienia przy kasie teatralnej, ul.
Ogrodowa 18.
Stow. śpiewacze katedralnego chóru
sumowego o<Ibędzie swe roczne walne zebranie w dniu 7 marca, o g odz. 16 w
iPierwszym terminie, a w drugim o godz.
17-tej.

NOTU.JEMY
"FederacJa" w nowych piórkach. Przed
niedawnym czasem omawialiśmy działal
ność spółdzielni "Federacja", zorganizowanej przez ni e liczną grupę członl,ów Federacji Związków b. Obrońców Ojczyzny.
Sprawa ta, powszechnie zreszta znana z
racji wielu skandalicznych tranzakcyj,
przeprowadzonych prz ez spółdzielnię, wywołała reakcję w s amej organizacji. "Federacja" zmonopolizowała w swych rę
kach odkażanie aparatów telefonicznych.
Obecnie na skutek naszych relacyj spół
dzielnia zmieniła nazwę i pod firmą "Placówka Zrzeszenie Pracowników" (dawniej
spółdzielnia b. wojskowych") przy ulicy
Piotrkowskiej 89, nadal prowadzi swe interesy. Widocznie dawniejsza nazwa spół
dzielni niezbyt chlubnie spopularyzowała
się, skoro uznano za stosowne zmienić jej
nazwę.

wnl.06ek obrońcy 06ka.rtone~ ad'W()lk&ta dr. Lewina, adwokata tydowskiego
Cymer.rna.na.

SYTUAC.JA STRA.JKOWA
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Widzewskief Manufakturze bez
zmian. W zaJdadach Wichewskiej Manufaktury strajk majstrów utknl\! na martwym punkcie. 180 majstr&w strajkuje i
okupuje mury. Interwencja starosty i
inspektora nie doprowadziła do porozumienia. Równocześnie trwa lokaut albowiem z ,powodu zamknięcia przez dyrekcję oddziału tkalni 1800 robotników poZ'OBtaje bez pracy.
Policja usunęła okupujących. We fabryce żydowskiej J el'enkiewicza (Aleja
Kościuszki 10) od tygodnia
trwa strajk
okupacyjny z powodu wydalenia delegata.
\Vczoraj z polecenia władz policja usunę
la okupujących mury fabryC'Zne robotników i zatarg trwa dalej.
Koniec zatargu w chałupnictwie bieliźniarskim.
\Vczoraj w inspektoracie
pracy zostala podpisana umowa zbiorowa
między naJdadcami i chałupnikami - bieIitIliarzami W wyniku umowy Ip lace bieliźniarzy zostalv podwyższone od 15 do 30
procent. Około 500 bieliźniarzy przystę
puje od poniedziałku do pracy.

t<RONIKA POLICYJNA
Zakazane wiece. Na Wl. bm. tydO'Wski
Bund zwo-lal w sali przy ulicy Piramowicza wiec kQbiet, który jed.nak nie doszedł do skutku, bowiem zakazany %OIStalł
w OEItatniej chwili przez władze. . P. ~. S.,
klasowe zwilltz:}{i. Bund oraz II:lemlecka
socjalistyczna partia zwobł.y ml~dz~par
tyjne zgromadzenie w sali fII~arl?-0nu na
niedzielę, 28. bm., celem omówlerua spra~
samo-rządu
lódzkiego, w szczególnOŚCI
kandydatury "towarzysza" Barlickie~o.
Wiec władze zakazaly ze względu na mebezpieczeństwo publiczne.

SĄDOWA
CIekawy proces. Dni.a 4, marca. odbę
dą się w sądzie grodz.1um w. ŁodZi. trz~
rozprawy karne przeciwko klerowruko'Wl
Wydz. Gasp. Str. Nar. w Łodzi, p. Konstantemu Paterowi
oskarżonemu o wydanie ulotek antytydowskich. Akty .0skaNenia wszystkich trzech spraw o~le
raja, się na art. 170 k. k., który. m~wl o
rOZJPowszechnianiu fałszywych WIeŚCI. .W
ulotkach tych m. in. autor podał do wIadomości nublicznej, iż Żydzi w Polsce
zbierają pieniądz~ na rzecz
komuny w
Hiszpanii. Z rozpral'liY Tlodamy obszerne
spra wozdanie.

KRONIKA

JUDAICA
Żydowskie szyldy.

Ostatnio celem uszyldów, szczególnie ży
dowskich, które nie grzeszyły estetycznym wyglądem, a w dodatku pisownia
pclska byla z reguły mocno narażona na
szwa nI"
władze
zarządziły
rejestrację
wszystkich szyldów. Ponieważ nie wszystkim Żydom rejestracja odpowiadała, ze
względu na spodziewany wydatek kilkunastu Żydów z ul. Nowomiejskiej uchyliło się od rejestracji, za co skazani zostali obecnie na kary grzywny od 10 do
30 zł.
Żydowskie .,cukierki". W ub. tygodniu
przeprowadzono
obserwację
ulicznych
sprzedawcó\v zapalnic.zek. celem ustalenia
guzie si ę w n ielegalny towar zaopatrują.
Skutki wywiadu i obserwac.ii nie dały na
siebie długo czekać, gdy·ż dnia 22. 2. pod
adresem n ewnego dozorcy domu nadeszla przesylka pocztowa, na którą czekał
już Żyd Dawid Flaut. zam. w Lodzi przy
ul. Marynarskiej 31. Po pokwitowaniu
przesylki przez dozorcę. który w tym wypadku był "ofiarą żydowską" wkroczyli
do mieszkania wywiadowcy Str. Gr., którzy stwierdzili, że przesyłka by la nadana
w Kato'l"icach (nadawca fikcyjny) deklarowana jako paczka żywnościowa z za\"' artością cukierków (pudelko rzeczywiście od cukierków).
Po opróżnieniu jednak calej zawartości pudelka. okazalo
się , że cukiel ki byly tylko na wierzchu
(1 kg.) \\'Cwnątr :. zaś znajdowało się 620
szt. scyzoryków, Z5 szt. zapalniczek i 50
szt. piór wiecznych. w.szystko pochodzenia
niemieckiego z przemytu.
Dal\'ida :'Jauta odstawiono do dyspozycji wJadz sądowych. które osadziły go
na "ul. Kopern ika" aby ~a'm w spokoju
mógl rozmy ś lać o ..slodkich cukierkach".
Kom isariat nrowadzi dalsze dochodzenia.
Żydowski
adwokat ubliźył
sądowi.
Przed sądem gr" dzkim w Łodzi w dniu
" 'czorajsz"m stanął ad wo ka t Żyd dr. Beniamin Lewin z ulicy Piłsudskiego /{j,
oskar ż ony o u\\'lac5zcza!lie godności sądu.
Pro ces odc51ania w całej pełni żydowski
sposób myślenia .
W dniu 2.5 listopada 1936 roku na sali
rozpl'aW nr. 4. w sądzic grodz,kim w Ło
d zi odbn"a ła się rozpra wa cywilna pod
-prze\\'odni ctwem sędziego Kempczyńc5kie
go. Adwo:.at dr. Lewin stawał jako rzecznik pozwanego i gdy doszlo do wywodów
oświadczyl, ż e wnosi o oddalenie powództwa. bo CZt;sto staje jako obrOllca i jest
znajomym sędziego. Rzecz zrozumiala.
że publiczne żądanie oddalenia pretensyj
przez sąd z tego względu. że obroń·ca jest
znajomym sędziego było niesłychane i nie
moglo być tolerowane. Przeciw adwokatowi Lewinowi wdrożono postępowanie
karne. Rozprawę wczorajsza, odroczono
porządkowania

KRON II(A SPORTOWA

Kalendarzyk sportowy na dziś. - ~okeJ
Na lodowiskach sportowych Wlmy I ZJednoczonych dalsze Slpotkania hokeja na
lodzie o mistrzostwo łódzkiej klasy; B. W
związku z tym, iż terminy dokon.czema
mistrzostw zbiegają się z kOolcem zimy, a
tym samym mrozów, ł6d,z'kie "'.f adze hokeja na lodzie postanowiły wyehmlllować z
mistrzostw rezerwy klubów A-klasowych,
które również rozgrywały mis,trzo1stwa. Gry sportowe. W sali Y. M. C. A. odbędą
się dalsze spotkania w koszykówkę męską
i żeńską o rriistrzostwo klasy ~ okręgu
lódzkiego. Między innymi dOJdZie do s~n
sacyjne.j rozgrywki pomiędzy zespołamI I.
K. P. i \V. K.S-u o repreZf>lTItowallle barw
okręgu na mistrzostwach Polski w Po:
znaniu. Począ,tek zawodó\\' o godz. H-er
Zapasy. Zakończenie drużynowych. mls-trzostw zapaśniczych okręgu łódzk l ~gO.
Jako finaliści spotkają się zespoły Wlmy
i I. K. P. Spotkanie to odbędzie się w .:.al~
K. P. Zjednoczone przy ul. Przędzalnianej
68 o go'd z. H-ej. Wynik spotkania nie bę
dzie jednak dec:,rclował o zdoIbycIU tytułu
mistrza, dvż drużyna. I. K. P. zdobyła go
definitywnie. Boks. \V sali Geyera przy ul.
Pi o t rkc)\\'Sk i e i o godz. 11.30 drużynowe
spotkanie pomiędzy zespolami Zjednoczonych i Geyera. Program zawodów prz.ewiduje kilka sensacyjnych walk. Druzyny
wa'lczą w 7 wagach od muszej do półcięż
kiej, przy czym w r,ierwszej odbędą się
dwie walki. Płvwanie. \V basenie Y. M. C.
A przy ul. Traugutta o godz. 16.3Q odbę
dzie się mecz pływacki pomlędzy reprezentacjami Łodzi i \Varszawy o ..nagrodę
młodych". Jak się dowiaduiemv warszawiacy przyjechali w składzie: Kat.owski,
Maszynka, Rudz isz, Bojowy J i II, Przeż
dziecki i Czółenko, Wolosiuk, Szarak i
Urballski. Zawody dzisiejsze zadecydują
(j tym, kto w półfinale o nagrodę młodych
spotka się następnej niedzieli z rEllj)rezentacja, Śląska. Kolarstwo. W lokalu włas
nym przy ul. \Vólczańskiej 139 o godz.
15.30 w I i o godz. 1()30 w II-im terminie
odbędzie się walne zebranie Łód.zkiego Towarzystwa
Kolarskiego. Na ]J{)rządku
dziennym będzie omówienie kalendarzyka
sportowego Towarzystwa na nadchodzący
sezon.
Wima - Sokół 17:'. W czwaJ'ltek odby10 się spotkanie o drużynowe mis·trz.os'two
okręgu łódzkiego w zapasach
pomiędlZY
zespołami \Vimy i Sokola, ~·.'tóre zakoń
czyło się zwycięstwe'm urużyny fabrycznej w stosur.ku 17:4.
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KRONIKA KALISZA
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.
Adres RedakcJI "OrlldoWDlka , ul. Babma 8,
l. pt r.
.••
'"
Teat~ MIeJskI.
n1ed.zI~lę, ~~al 28. bm., o
go (l~. 1,.30 -",~rost
SzanIawskIego, o godz.
20.1.).- "Pa-Pa de Flers~. . .
Kmo Stylowy - .. Palli minIster tańezy".
KOMUNIKAT STR. NAR. W niedzielIl.
dnia 28. bm., o godz. 16 odbędzie się zebranie
członkowskie S. N. kola "Ogrooy" w lokalu
własnym przy uJ. P()oznaóskiej nr. 8. Zarząd
k()ola S. N. przypomina wszystkim czl()on k ()om.
że wstllP na zebranie mają tylko ci czł()onkowie.
którzy p~iadają legitymacjI: ważną na r()ok

'Y.

za cer;e 1 zł i
gr. g?y przyszło d~ .zapłacenia.
oskarzony HeJnochoWlCZ wreczył Im tylko 60
gr, m6wiąe że wiecej nie ma. Właściciele ryb
nie chcieli sit) na to zgodzić. zabierając swój
towar z powrotem, 8 Żydowi chcieli zwr6cić
pieniądze. kt6rych nie przyjął,. udając się na
posterunek P. p. z zameldowanIem o napadzIe
i ograbieniu go. Sąd okręgowy ska.zał Hejnochowicza na 5 miesięcy więzienia z zawies.zeniem na 3 lata.

I

śWIATA PRACY
dla bezrobotnych. Według dan~-ch sta tystycznych \Voj ew. Biura Funduszu Pracy w Łodzi w okresie od 8 do
20. 2. 1937 r. wypłacono zasilki ustawowe
26.639 bezrobotnym. \V wyżej wskaza- 1937.
nym okresie zarejestrowano 2.017 nowo
Z życia S()okola. W dniu 205. bm., o gIOrlz. 20
zgłoszonych b czrobotnych,
zdjęto r.aś z
odbyło s ic w s a li własnej przy ul. KHiń&kiego
ewidencji pohi c l'aj ą cych za siJb 5.329 bez- 2. zeb ran ie n ac zelników i naczelniczek, na kt6robotn:v ch, na skut ck ski erowania do pra- rym pl·.ze \\'odn iczyl drl!. naczelJlik Petzold. Na
cy za robkowej, wzgl. z powodu całkowite zebran iu tym omawiana byla sprawa zlotu w
go wrczrrpania przys łu g ujących im upm- Katow ic a ch, k t 6ry odbc:dzie sit) w dniu 29
I'b. oraz sprawa I\'olnych ćWlezeti druwniCll.
porównaniu z okresem poprzed- czerwca
hen i d 1'1 111 6 w.
nim stan liczebny pobi e rających zasil ki
Żyt! skazaJ1Y na 5 miesięcy więzienia.
Żyd
t!stawowe zmnirj s z y ł si ę o 728 osób.
Hejnoc ho \\' icz. zam. w Dobrej zlożyl w dniu 13
Odraczenie akcji w przemyśle włókien. czel'wca 1936 r. na postC>run~u P. p. w JezLorniczym. W clniu wczorajszym oczeki'wa- kacI! , pow. tureckiego falszywe zameldowanje,
no wyp o\\'i ccl ze nia umowy zbiorowej w że we ws i L ip:e,' gm. Tokary napadlo gO 4
(loSobni ków. zabiE'l'ui llC mu przemocą 60 g-r. W
;przemy ś le \\Iók i enn i cz~' m i podjęC i a akcji
dn iu 26. b m. s ąd ok!-egowy w K aliszu rozpao pod\\'~' żo';z e n i e plac. Osta te cznie do wy- trywa' p o wYŻs,zą spraw ę . Na przewodzie sądo
pow ied ze n ia umow y nie d oszl'o i związki wym oka.zalo s ie. żt' oskarżony ku.pił od nieznazawodol\'e odroczyły akcję na jeden mie- nych mu osobnik6w, kt6rymi okazaJi się Dola-

ZE

Zasiłki

KRON I KA S I

Z ruchu odżydzeniowego. P . Kubiak
z rąk żydowskich kiosk - sklep
przy uJ. Kościuszki 1 i urządził w mm
sprzedaż skór i dodatków szewskich. Również we wsi
'VągółczelVie
zlikw i d o wał
sklep Żyd, a na jego miej.sce założył noW}' skład Polak.

siąc.

'V

WOLI
u

KOMUNIKAT S. N.
niedziele. 7 marca. o gOllz. 18 po południu odbędzie się w lokalu S. N. przy ul. Kościelnej H, zebranie dla
kUIlC6w cbrześcijan 2. referatem .prclegenta z
Łodzi.

Osobiste. W tych dn iach P. podkom isarz
I-I ankie\\' icz zoota.l przeniesiony na ró\Yn orz<:dne stanow isko do Poznania. Na jego m iejsce
przyjechać ma do Zduńskiej W'oli podkomisarz
z Sosnowca.

ta, Zajda, Marc iniak i Gajzer jedno kilo ryb ,

Cen ra l a

KRONIKA ZGIERZA
Komisja rewizyjna zarządu miejsk,lego
do pr~cy. Wy,hrB:na w 11stopadzie ub. r. komiSJa rewlz'yJ.n~ zarządu
micjBkiego nie mogla wcze sme~ ~rzysta.:
pić do pracy. gdyż r~dni .s?cJal!stycz~1
zło,ży1i sprzeciw przeCIwko JeJ wyboroWl.
Obecnie, pod odrzuceniu t;'p.rzeciwu r~
nych socjalistycwych. kO~lsja w składZIe
przewodniczący p . J.
ŚWlercz, zastę,pc~
prz e wodnicząc e ~o p. inż . .W. ~laczyru;kl
oraz pp. Matuszewski, ŚWIderski Szwarc,
Szulc, Weteśki i PolankiewiC'Z - cz~0':l
k owie, przystąpiła do pracy. KomiSJa.
dział a lno ś ć swa, rozpoczęła od skontrolowania budżetu.
Z organizacyjnego zebrania Tow. "Caritas". \V cz" arte-k, 25. bm. odbyło się
ol'aanizacyjne zebranie Stow. parafialnegO'" "Caritas '. Zebrani e zagaił 0Tganizator miejscowy proboszcz ks. kanon~k Roszkowski. powolując na przewodmczą.ceogo
p. W. Michnę, a na asesorów p. Zaj9,czkowską. p. J. Świercza, sekretarzował p.
J. Auerbach. Zebranie ustaliło skład'kę
miesięczną na 6,50 zł.
Do zarządu powolano pp.: Królikowską Zajączkowską. Rucińską. Piasecką, Glowińkowską. Buchowską. Chmiel e cką, C ylkę .
Mo~u~ową, . Z~
CZYllskiego i Tworosa. do komls~l rewI.zYJnej pp.: , J. Świ e rcza. dyr. W. Mlchnę I A.
Pieczyraka. na zastępców pp.: p~of. Jankowskiego i J. Auerbacha.
przystąpiła
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KRONIKAZDUŃSKIE.J

Redakcja l Administracja "Orędowu1oo
ka", ul. gen. Orlicz-Dreszera 5. tel. ~.
Kina.: Oś-wiatowe - "Czarny ~1~'1
NQwo'ści - "Pat i :rataA:hQlIl ja~o WI~tDlO-<
wie"; Luna - .,Tajna Brygada.
.
..Surdut i siermięga". Pod takIm t~:,
tułem Kato~. Stow. Mężów przy parafa
św. Mateusza sekcja dramatyczna. wy~ta~
wia sztukę w trze.ch aktach w medzlelę;
dn. 28. bm., o godz. 5.
Koncert na rzecz bezrobotnych. Stara.niem Miejskie.g-o Obyw. Komitetu. Niesi&-!
nia Pomo<:y Bezrobotnym odbył SH) w ub.
środę w sali Te·a tru Miejskiego ,p rzy u~.
Gdańc5kiej wielki
koncert. na rz.ec~ naJbiednięjszych miasta. UdzlB:ł WZl.ęlJ chór.
mięszany i meski Tow. ŚpIew. lm. MCH
niuszki kwintet muzyczny, znana skrzy..
paczka 'p. Nitschówna z to~. orkiestry, rewellersi pabianiccy i orkulstrd. kameralna. Całość spoczywała w rękach zn~neg,?
muzyka i dyrygenta p. K. Lubowsklego . l
została bardzo starannie wykonana. NIC
tedy dziwnego , że pUbli?zność darz:rła wy;kona wców zasłużony;ml oklaskamI. Koncert powytszy był nie~ylko milą I"'?zr.y-wką
ale pożyteczna, Impreza,. zasIlaJąca.
fu~dusz, pomocy najbiedniejszym.
Żydofile inteligenci dają zły p~klad.
Podczas gdy szerokie m~y spo-~eczel!stwa
polskiego, rozumiejąc mebezp~ecz~nstwo
płynące na nas od Żydów, ,~oĘl~e:aj~ tylko i wyłącznie sklepy ~hrzes.~ljanskle. t.o
szereg osób z. sfer intehgencJ~ bez naJ-o
mniejs.zych wyrzutów, wszelkIe zapotrzebowania swoje pokrywa ty1ko u Ży.dÓw ,
Mamy nazwis.k a kUku takIch ś~lado
mych, czy też nieświ.a~o.rnych. g{J.)ow. z
których w odpowiedmeJ chwIl!. skorz~~
stamy i opublj,kujemy. Czas WIęC n~J
wyższy. ażeby tym Polak )ID, .którzy wmni świecić przykładem oczy SIę otw0.rzył~
i w myśl hasła "Swój do swego' P?plerall
<tyl:ko swoich. dajl:\iC przez to swoIm brac'iom Pola:~om zatrudnienie i chleb codzienny.
Pędzące auta rozp~skuJ~ błoto na
przechodniów. Mip,?z'ka,nc'y mlas!a na~ze
go żalą się, że przejeżdzaJące na]ruchl! w~
sza, ulką miasta, ul. Zamkową rótne samochody osobowe i ciężarowe pę~z9, w
ostatnim czasie z taką szybkośw:l, l rozpryskują na lewo i prawo masę błot.a.
Władze winny dopilno".-ać przestrz~gama.
przepisów jazdy przez miasto , a kIerowców samochodów za taką kawal~rsk8,
jazdę pociągnąć do odpOWiedzialnoścI.
Żydzi prGwadzą nadal handel w dzień
świąteczny. Pomimo licznych man~atów
karnych Żydzi nie bacząc na J?rzeplsy w
przedmioci.:.: zakłócania dni śWlą~e,c7.nych.
prowadzą nadal w zakazane dm hand.el.
Ostatnio pociągn i ęto znów do. odP'Qwledzialności Żyda Landzberga ChaIma ..za~.
przy ul. \Val'szawskiej za uprawla.me
handlu W niedzielę·

KRON I KA BRZEZ I N

ERA ZA
D

fittt

,V

KRONIKA PABIANIC

tW

KOMUNIKAT. Zarząd kola Stronnidwa
Narodowl'go w Brzezinach zawiadamia, iż w
dniu 28. bm .• t. j, w niedzielę. o godz. 13. m 30
w lokalu wlasnym przy ul. św. Anny 14. ()odblldzie się zebranie
czl()onkowskie.
Obecność
wszystkich członków obowiązkowa.

I(RONiKA

DĄB!A

bA

8M*

ZEBRANIE S. N. W niedziel~. o godz. 11
przed poł. odb~dzie się zebranie ~tronnictw.
Narodowego włokaIII wlasnyn::. z referatelll
p. Józcfa Pietrzyka z Chałowej. Uprasza •
wszystkich czlonków o przybycie.

-

-

KRONIKA TOMASZOWA

Dwaj rohotnicy zatruci gazami. W fabryce
szt u cznego jed",nhin IV T oma szo wie Ma.zow.
robotnicy Jan G I'z)'b o\\' s,ki i Jan Magdziuz
ulegli za tru ciu g nzami pom imo nns'Zenia mas t'k ochronnych. Ofiary p r zew ieziono do szpitala miejs kiego. Dzi ę k,i energicznej pomocy
leKarsk iej życ i u ich nie gr ozi n iebezpieczeństwo.

,
t
Poznań !iw Mardn 70 PKO Pwnań 200 149 Telefony centrali' 40-72 14-78
odnoszenie do domu od,powledma doplata. ".a pocz.tp.ch 1 u l}st !lnooz6w
33-07, 4'4-61.' 33-24. 35-2'5: ~o ·gOdz. 19 oraz
w 'Illedziel<: i święta:' 35-24: 40-72:
Ok
miesięcznie 2,34 z/, . kwarta:Jmie 7..- ..P~ta prZyjIDlIJe tZa~6'~lenlaptllko
Redaktor odpowierlzialny An d rzej Trella z Pozn a nia. Za w i adomośd i 81'ty;lruh' z m.
rę ~~nl. a ,killa ~ wy~al\k.~YEOd'}!ow~ (bpz'?OOk le~.zlói':~\\lf~YJ·~
P~gif Gktw w Mi-~I~
Łodzi odpo-wiada Leon Trella. Ł6dź. P i<ltrkowsoka 91. - Za ogłoozenia i reklamy: A.ntorU Le3.- zł m l ~ J ~CZnle, N a Ja d. J crelon l. Dr~... ar1,l1Jl o"'" Jl,
p
" . .
ś.niew lcz z Poa.nania.
7~V Re~oPlsów drÓe.z8JIIl6wla;y<:~~a!.f~a~~~64 11[ Mkil'&Mie, Btlrajoków itp .. wydawn ictwo nie odpowiada za dostarczenie pi6ma. :!. aboneGl<li nie ma.jll pr8IW8 dOim&«M»a II", ni.edost...
W { rUZJe wypa
w sPOWO ow
czonych numer6w lub odszkolowanla.

P renumera l a
O

d

m\ol!SI~CmlJe (7 wydań tygod.!Joic~o). z odbior~~ w agentlll'.aeh 2,35 zł. Za

I

Stroiła

te -

OR~oWNI1t, ponłedrlatet, dnta

t

lIST -

lD8!U

lfumer.

!

Idealna bielizna dla PANI
'"

III ,

FabrlJka Bielizny i 1 "JkottIŻg

Stanisław
Łóaż.,
-HURl

Jakuszewski
t.ł.

P,otrkowska 148
lądac

115-45

w",dsie

Il.caw1ec

DETAL

męskI

JAN KA MIN SKI, ł.6dź Abramowakiego 51

olmł

front. !-Ilze p. (dawniej Gubernatol'llka)
Przyjmuie roboty wchodzące w zakres krawiectwa z wła
snycb i powierzonych materiałów.
Ceny przystępne.

WSPA fAt.VCłł SUPERHEltROD'tN

~

Ę

.

l'!"II

ZA1;~,,".
NA GAtOSC
T

i'e~eFUNKEN

dl 361

' kOI
SUIOW
ł'

WIELe Sł"
f N a.fVJ!t.l..
\.:in

.:~,t'A DAJĄ
~.
N" . .

przesclera dl owe

Imelkalel
"
zwykle I bielone,
pościelOwe w kraty. wyrabia
Cbne'c.jaó."a rAlalata MeehaalCJDIa
wł.
S&WajdLer.
u6.ka Wola

Janisze\viceU

Egzystują od

A.

Janł.ze_lee,

Z

Skr. pocztowa 54

1892 r. Kursy kroju. modelowaD1a l IZYda

"JOZ~F IN y"
w LODZI, Plotrk01nka 163, U Po lroat
Dlllgoletnlel ml.stnyni Cechowej, Absohr. Altad. Kroju
w KelonU. Udwaczlinei na wy.stawaoh medalami i dyplomami. Wyklady prowadzi mistrzyni modelarka z dy,plomem Paryskiej Akademii. Krój dam&ki. dzieciE}cy. bielitniars~wo, szycie
przymierzanie. Kancelaria przyjmuje
zapilly codziennie. Dla przyjezdnych kursy pośpie6~ne. Po
&kończeniu

D

FONOPLAS TYCZNE

Lecznica

świadectwa.

dla

J. lIIuslalowlczowa.

39 089

DYKTY, FORNIERY Posadzka - Dykty
l

łDD. lDatedały

firma Oskar Schwarz. ł.ódż Sienkiewicza 49

...

~_

..

Telefon :n022

~.~~~

...

• WOSi

~~~~

KRYSTIAN WUTKE
HURT

Oddziały: weWllll!tnm)'

lOt-.
składu.

Prosimy o zwiedzenie naszego

Z poważaniem
Agentura Sprzedazy Drewna

• • w.wwwwwww~• •~~ ••

L a s ów

Obrączki, ślubne i wszelką biżuterję
zegary, zegarki i platery

.... a

ń

st w owy cb

.Magle
nowoczesnej k0!lstrukcji-silnej
budowy wyrabia F a b ryk.

"A JE NCJA DRZEWNA" ~.!:=:=~~\i:. !;t ~~

poleca
ł.ódź, Główna 41.
"lIS.!>
DUZY WYBOR.
CENY NISKiE

Spółka

n 39091

z

ograniczoną odpowiedzialnością po lł!LEBLE
bardzo
ceprzystępnych

nach poleca A. Koprowski,
Ł6dź, Zgierska 56. Wyr6b włalllJ.
Q

Ziemie i IqkI zparcelacji
1. maj. Sleroszewłc:e l Rososzyca, pow. 06trowski.
Terminy parcelacyjne w kddl\ środę W kancelarii
maj. RO&l6zyca o godz. lO-tej rano.
2. maj. Parczew, 'p ow. OI!trowski. Terminy parcelacyjne w kaMil, środę w kancelarii no-t&riueza
&tera w Ostrowie, Rynek. o godz. 15->tej.
n::'URO PARCELACYJNE - XounWIX GNIEWOSZ
p 3& l$1~ ,4M Pomań, uL 3 lIaJa Dr. S.

.z[1PEŁN~E BEZPŁA7N~E

l!

Najslaw:niejltZ7' junowłds.&,raf~ 'wiata AbdelHanim lUllan)' u Oud XX wiul1, wsp61p1'a~wnilk. Centralnego Mlęd.zrnarodowego Zwilu:ku
Ok)llt}'8t')'<lmego Związk6.w Tajemn~ Wied"t)'
gWlat~ w Lond)'nie, chcae dać 1Il0żn04ić katdemu
skOll'zy6tania I jego niewyczerpan)'ch. nadp!'!)'l'odzonych zdoln<lści medialnych wybierze Cl r;upelnie bezPlatnie 8ZC~WJ' la. OlU da Ci darmo talizman szczęścia w m)'łl treścl listu analią
wYkonanej przez Abdel-Hanima. Na tąda.nie 00gadnie Twą p.rzeszloaĆ, JlTZ}'8!'Jość. określi ehorobI!, da Ol mOŻJloo§Ć zdobycia midości pożądanej
osob)' i ze.stawi Ci horosko'p-c dająC)' kluCJ; do
N()wego ~yc.ia. i !iobrobY'tAI. 'IV .prawach: traMa,k eJacb bandlowych, odnalezlema skarbów, 0661> ugini4n)'ch
kradzioo;r, p.~esOWl'Ch. spadkowych, ma.ltert.łtieh. 2Pdob)'cia Iła:
wy. realIzacJI pomyalÓw, WJ'naJaZk6w I we WIIZY8tldch in:nych sawllyc~ ~porawach rwróć lIoie natyclimiast do niego, a on W'PoI'Owa"zi Cle na Nowy Tor ~:vela. Nadeślij datę urodzenia, pismo wIsaJłO~:me, podaj imię, nazwisk(), dokładny adres. za~aez kUka wIo.Ów dla kontak,tu. zdjęcie Swoje o ile poeiadasz. 2Pdjęcie zaintere.owllnej oaohy orUl jej cha.rakter pisma i I'lallloz osiem<hieeiąt
.ro6Z, znaczkami na koszty llortorii Be3lpłatnych hOll'OSkop6w nie
wY8)'lam. Adre.<3owa~: Abdęl-Hnnim. Lw6w lli, uL CerkieWJIa 18/3.
ng S9 464/5

•

NERWOL
Chemika Dra FraDzosa. 'rodek (naeieraaie) prseclw

REUMATYZMOWI
kłudu

powoda przeziębieala, poabzałowł,
'schia.owi.
Do nabyoia tylko w a p te k ach
&

Wyr6b I

główDa sprzedał

APTEKA MIKOLASCHA
" :&110"

LWOW Kopendka 1

I ehiirorr,

Pr:zYJęola

DEf AL

W. SZVMAŃSKI

Kopemłta

!I
Telefon 172-17

• • •

Na HSOIl letni przyjmuję lu t r a Ila przeehowanie,
~

ŁODZ

.t.

ZawIadamIamy W. P. mteresentów, że nasz skład detaliczny &c.z
~6kwOnI,
i. k:.okni
"e!Stl'S1
ż erue. epieruó'a
~ w I
ąPI e d
dlaDykty kleJoOt"1
ł
Posadzki
dębowej
produlw)'i
Lasów
psów.
Kumę
~oni.
nj,towanle
ko.
• .
py,t,
w prr.:rchc>dnl
I-aóstwo"", ch oraz FOJ:nlerów, mieści si~ w ŁODZI przy ooj 8-1 i od S-tl,
n S640

ul. Piot, rkolł'sliiej

"łaśo. A. WUlka - Łódź Plotrkow.ka 157
poleca na sezon wlosenno-Iełni: Nowojei 111' materjałacb
ubra(lIowyeb i paltotowych pierwszorzędnycn firm
blel.lucb J aUg16Iskicll. Pledy. koee, kołdry i chustki.

H. Warri~offi

Forniery

stolarskie poleea

zwierząt

MAG. WET.

ŻURNALE MOD-CZASOPISMA
HURT.

KRAJOWE I ZAGRANICZNE
załatwiam

wszelkie zamówienia na
zeszyty, oraz prenumeraty.

pojedyńcze
d 22818

Dremie, tw6rca dZIel astrologicznych, daje

~tu.pl'?centowe
przepowiednie, pru:ycz:vniaJąe 8lę tym samym d() przełomu w tyC;Q.

Zdobędzie klucz.

kt6rym otworzYsz svbie
wrota d~ szczęścia i gohrobytu. Tajemni~a. loterli tkwi w Twojem imieniu. Poo!i
I~lę oraz datę urodzenia, a powiem 0\
ki~y•. Fle i cz)' w~g61e wYgr&5L PrzepoW!ednle, wska.zÓwk.i, horoskop)'; !yciowe,
m~()S~e, krl\d~ieży, z8Jkopane skarb)'. odna·
lezleme z&gLnlOllyeh 06Ób, Ittanowią tajemnice T wego ~ia. Nadeślij jeden ciot)' maczkami na porto.
Ber;platnych hOO'oekoP6w nie wYll)'lam. Jasnowid. Dłami. Kra.
ków, Wlelopole I_
lig 59 481/2

11---"':'"

_-=======..,.;",;;;;:;.:.::::.:.:.-=:.:=;..!==:...:.=

»G AJ ił.« ---=--~
Bulion

"

krajowej montowni

Rejonowa sprzeda! dla:

Gdyni, Chojnic, Czerska, Kartuz,
Kościerzyny, Pucka, Tczewa
i Wejherowa.

u. MARUW~KI i~-~~
Gdynia, Abrahama 27.
TelefoD 12·41

------1

1f słoikach

MfilI

Taai a wygodny .. ułyciu -------1

Samochody

.,Chevrole

wiatalI

WszecĄŚWLatowej sław,' Ja.snowm D~amJ.
załotY~Ie! .,Por8d~8 ~ycia" w Berlhnle J

DETAL

LECH ULATOWSKI·POZNAN,FREDRY 3
Odwrotnie

Fe:aomeu

38392

i klamry

galaU~ ł d~~nia.ne fantuyj
ne w na}modmeJszych wzorach
koloraeh poleca
"abryka gnzik6w I klanu

.~!~IT&,~!:owUl,

wl.
u6dt, PlotrkowBka ZOZ, tel. 1311-117
n SS 389
ZAKŁAD

oraz roboty
tapicerskie
na dogoclayob
wanuakacll poleoa

A. SZUBSKI
Rzgowska
ŁODŹ.

9

og 8i8óO

KRAWIECKI

J. NOWAKA

w Łodzi ał. Piotrkowska 257
lewa oficyna
I-sze pIętro
Wykonuie wszellrie roboty
KRA WIECKlE męski. i damlkie.
Ceny nader przystępne_ a .9086

Na
raty

WÓI~i

PARAMENTA-SZTANDARY
POLECA

dziecięce

WIEL1I;OPOLSKI Z A Iti. A D
RAFTOW ARTYSTYCZNY Cli

samochodziki,
I' werki, dreryn,., zabawki.
o ., 3,5 Ceny niskie.

;e
-

K. KĘDZIERSKA ':

.....

POZlfAN UL. SKARBOWA)

.ROMAN GALAB-Z,ócU =~~
Piotl'kowska 229rig Rad wwkioj

Na
rat)

..

,~

.'

~

~----_....:
.,1

'"~."

':

...

,:'.

Numer ,~ -

Nagłówkowe słowo (tłusto) 15 grOMy. kaide
dalsze slowo 1\l groszy. :; liczb = jedno słowo,
1, w, z. a = ka1;d~ stanowi 1 słowo. Jedno odGezenie nie może przekraezać 100 słów. 1f tam

5

ORĘDOWNIK, poniedziałek,

OGŁOSZENIA
OgłoszenJa wAr6d

nagł6wkOWYCL

dnia 1 marca 1931 -

Strona 11

I

ZDak oferty naprzyklad: z 1892', n ~~, d 1700
i to d. = 1 słowo.

DROBNE

Drobne oglQMenfa w dni powszednie j)rzy jmuje
aię do godz. 10,30, w soboty 1 dni ,przedświl\teczne J):rzyjmuje się do gcdz. 9,45.

clroboye: t-lamowy mfUmełr 30 IJI'OAY.

1IL8

~nOMY _ PARCELE'"
iw

Posiadam 10000,- zł
Kawaler
PryWatne
Piekarnię
ale nie chce żadnej propozycji, piekarz stałej posadzie lat 441, «O- 40 morgowe inwentarzem, Jl po- C1l'1tierni~ IDJie6·7lkaniem., za.prowa·
• LICYTACJ!-3I
wiem co z nimi Zl'obić. OhciaJa- tówką 8000,- zł poszukuje pan- wodu stosunków familijnych. Ce- dOZOOlą ruchliwym PUiIlW>e, bieżą·
Kupno
brm j~dnaJ.t wiedzieć dlacz.ego in· ny, be2idzietnej wdoy.'y stos~w· na. podług Ugoąy. Jewasiński. Kę- ca dzierżawi'- zaraz sprzedam Na licytac)"i
. d . D
, t
d h. TI! .posladaJący .. gotówk!l.Hle abo- nym wI.eku cośkolwiek ~aJąt- dZlerzyn, p. NIechanowo.
2400, RataJczak. POmIań, Skacr-·.
.
.
. . .
•
~~Ize a~,
omyf cbe.nk~um
qctkio. nUJą •• IlustracJI PolskieJ.
klem, meruchomością lub mterezd 72555
ł>owa 18.
zd 73472 n!e kUPISZ tanszeJ bIblIOtek! nad
. we,v yny.
.a IY l. maJa
zdg 73 343/4
sem celem ożenku. Oferty Ore'
,
blbłoteke,
uzyskaną ze zbIOrów
zlemSf'I~ , oś rodki .folwarków. godownik. Poznań zd 73245
Kuwertura
Szeroko
poszczegplnych numerów .. Ilu~lo~ga~i:j~\~\';; ;;H!~'a p#~eb~~~k
Odda~y
.
K'
konsumowa kilo_2.30, deserowa mlotna maszyma kBka wozów na stracji Polskiej".
zdg 73 353/4
Łódź. Rau ogoszcZ t:lzosa Zgier- umeblowany pokÓJ do.żywotmo
. awaIer
,2.60; mlec.zna 2.7i>; . kakao 2.115 i 8prrred\lż. Zgłooze<nia A. Jarm'U.!_
sk a 50 t elefon 257·66
n 39 080 dwom emerytom. pOSiadaczom po czterdZiestce, cztery tyslI,ce 3.80 perslpan 3.60 I 4,40; puder szrń ski , Poznań. Pieracklego 12,
'10. MA 1 ,'iii
.
.
gotówki,
utrzymanie. opranie.!oszcZędnOśCi pozna przystojną go- 1.15 poleca Fabryka cukrów, cze- ml~zkanie 14
zd 73 470
....._ _ _ _•.._q~~
lt:I
Do,m ek
pielęgnacja. miejscowość kuracyj- ~podarna panią celem ożenku. kolagy. kakao i drażetek, śle dziń- -;;:.:.===~='----=-.:.:...;:..;,;
z placem do budowy sprzedam, na, kościół. Zgloszenia: Siostry ~głoszenia Orędownik. Poznań ski, Poznań. 'Vroniecka 17.
Dom
68
Łódź. Koziny, Okrzeji 36,
~~~bietanki, Powidz, pow gn
zd 73 092
n 39133
p()/aczony handlem 7JbOtŻa _ 1>a- pszennej budynki murowane, bez
N i
n 39 0 7 7 '
Pannv
Dom
EeY welrla 8prned8llIl. Oferty inwentarzy, hipot eki 8500,- zł,
'l"k
. Ku.lIier Poznań&ki zd.g 7350112
wplat:)': _3 500,--'- SzymaIa, WrzeDom
.
. W Spo m a
, śreqnio zamożne. calej rolski, 'po- piętrowy, składem, pół morgI
śnia. Milos!awska 2.
zd 72 325
5 mórg, prywatne. Wągrowiec DosladaJ8CegO 2000 gotówlld cie- znaJa. panów celem ozenku. Po- ogrodJl'. przy Poznamu sprzeda
Dom
przy I . _ 5500
ża.rówlke o-oezukuie wym iana m.a- Śl'ędmc!lY:
Rudzki, Kalisz. Ko- właśCI~leI. Oferty Orędowmk Mają.tek
P ł a.t y 3500
J'a' ,,,. gW Ó
p ' ' ki S<Dec.iarnc§ć nasiona materiały śClUszkl 17.
zd 73 073 Poznan zd 72250
z olaeerp.. B'kładem. d'mewa doibrze 850 ó
!( .
d
śPI' esznel~ele. S a,.vą
r wlec. la- b d
I
Zgl
. O
proeoeru'l3CYlIn wOJewód~two lódem rg pszenna
uJawy. naskowa 7.
zd 65314 !lk op ane.. d" ~~'~,!)Ia
redowK
l
Sklad
kie 8przedaa:n k'o.!'zy,,'tnie chrne- kompletny,. blis ko mias\a 225.00Q.
111
o~nan e /
/
awa er
kl ' l
.
d
ściianinowi
Oferty Oredowl1ik wplaty 120.000,- KWI a tkowski.
Dom
urz~dnik. na posadzie państwo- 9 oma ny z t!lwarem I urzą ze- Poznań zd'73 485,
Poznal\' Dzialyński~h lU,
piętrowy Leszno. 9dpo,,!iednie na
LETNISKA
!(eJr pozna 11llnią cel.em ożenk u ' ri:~or~~z~~~~lles:f:;t~~ ~;~~~
zd 73 ,105
warsztaty, 16 ubikaCyj wolnym
IT7'"lR, ,w'C>W"
a JSZ, ul KOŚCIUszki 17, m.
'13
••
'd ~2 237
Monety
.
mieszkaniem sprzedam. Agentura
.1
zd 73 072
.
z /
.
qzterdziestomorgowc, bura czanej
Orędownika Leszno Karasia
'10
.ledno~rooz.ow:e ~ czaoow kJróla mwentarzem. zabudowane wel'n 38109
.
Wywczasy Zl'mow
K
l
.Tan a Karm:lIlIe~za. 8 &ztwk ,'D·nze· bowanc. blisko Pozn a nia 10000,
.e
awa er
,
m6rg przy Poznaniu z powodu drum,. Zgloozel1la Agentura O,re- wplaty !i 000,Sprzedam
w. Za!J;opanem lub w Krymcy sa 4~, byly ur~ę~mk, syn w!aśclc!ela stosunków rodzinnych st-iesznie dowmka - ObI'lZYClko .
Nowak
. .
więceJ UI:ocze. gdy sta.lym towa,- meruchomosql •. poszukUję fach q- sprzedam. Iwański
G6rtatowo,
n 38 732
nowy dom w KoścIame. 20 minut rzyszem Jest .. IulstracJa Polska' weJ . przystoJneJ, zdrowej, intell- Swarzedz
' z c i 72 556
:.:....;=-~~---- Poznań. Skarbowa 1. znaczek.
zd 73 828
od dworca. 4 lokatorów, po.kój
zdg 73 345/6
gentnej współmczki do h a n d l u '
Znaczki
kuchma. '/, morgi ogrodu z dO-I[
lub przystaPi do prosperującego
Egzystenc"a
d
' ;
"
.
mem gospodarczym. Cena 12 000
.
- _ mteresu ,wpłaci 1500,- UŻłlnek
.
.
.)
\,!:a mem.ecku" .lednoll.'ro.srzo"ll e
R
t' T.
zł. H~poteka amortyzacwna 7000
ł.
OSOl!lSTE
możliwy. Oferty Kielce, poste- normalme pl'o~peruJaCY .skład ~o· 18,0 roku . 1009 r6zn.y ch ~ol&k.i-ch
. ~~z OWAa
zł , wpłata 3-4 000,- ~, Zgłorestante, dowód 1321.
zd 73 068 pwarów ,krótkIch ruch!l\v.a ulica s·t)rnedam na.l'Wleqe' da.J.a,cellllu. ~totrZydLJeśCI morgOWa dworek
znall1 sprzed!lm, obJ!:cl.e 6000 Alrentura O,redow.nuka - Oih rzyc- lI~wentarzem. 38 <J:OO.- .wp/aty szenia Oredo wnik. PO'Ł1lań
O t
""
n 38703
S rZeZenle.
Rzem"e 'lnik.
erty rędowlllk. Pozna n
ko.
n SS 733 10 000.- wlel~ mny<,h polecam.
- - - - - - -Unieważniam weoksłe z podiI>hsem
l S.
.
zd 72610
••
Nowak. Poznan, Skarbowa l, Dom
Stefa.n Kiwrowsk-i, platne Urząd 39. dqm lokatoramI 140,- l!llePlekarnlę
znaczek.
2-d 73 826
Ooztmyy
iaęto
rodzsj willi lU ubikacyj, ogroGO~I1odarstwo
ll1
"'{)w iatowe. dobre ooło~e- Pośrednictwo ma]"ątków
, Sę,pol'llo. Stefan Kie- kltic~~~~~~~k~ ~o~n~y 61~~~ °6~~:
dem 9000,- wpłaty 7000 _ wol- ,rowsk!.
zd 72423 downik Poznań 'd 73 0"0
sprzedam 5i) morgowe pszenną. me ea 2,500- S'przedam. DO'wodu
!lY st~mpIi. ł!'och, PoznaA, Aleje
•
•
z
v
~~drnki masyw:ne bez płJlgu wla- chor.()o~. Al!:ent1lf1 Kurie.ra Po- Józef Nowak, Poznań,
Marcmkowslnego 15.
zd 71837 •
PanIą,
,
K
l
sClcl.el. ,Floreckl, ZIOtlllkl, poczta znansk1NM JarOCI'1'
n 33700 Skarbowa 1 telefon 12·79 pole-----Zielonym kapelu~iku, <)zarnym. fu. awa. er
Pobledzlska.
zd 72 638
cam gospod'arstwa.· dzie rżaw do
Dom
trze .. Rynek Wlide!!kl'pkuPuJacą 32•• pr?JystoJny. dZielny, 16000,M" •
54
wyboru inf'lrma cie b '.zplatne
2 morgi ziemi. materiał budowla- w kIOsku .. Ilustrl).cJę . ol~ka" -IPO.SI.Ubl pąnnę przystO.Jna •. właU1-ZSZ
m61'g pS'l)ennej przy mielici-e zabu•
zd 73823,
ny na drugi dom. Cena według pr.osze w pewT\eJ wazneJ spra· sClclelkę meruchomoścI, ~'Ieksza na marmeladę jabJkowy 35 gro- dowanie masywne wpłaty S
ugody. Adam Orłowski. Czerwo- wje. o przy\>ycl~ na umówlOne.gotówką, Oferty Oredownik. Po- szy. wiśniowy 95. gliwkowy 75, amortyzacja 6400. Minta. Pnie·
••
UTT ... "TA
nako
zd 72191 miejsce w medzlelę. zdg 73347/8 znań zd 72 893
trus~awkowy 90, marmelada 82. wy, WroaJiecka 4. Znaczek.
u...., ... C" ......
'
powHl!a śliwkowe 1.10 poleca Fa.·
zd 73 700
·._1IIIIili!lllli:8_ _ _ _IC!
Kt ory
Dom
~ 6.
O"iENKI
bryka cukrów, czekolady kakao
"
zupełnie nowy. II pietro. 6 mieszoltn f!.zlachetnego USPO<lobienJa i mar.melady ŚledzilIski, 'poznań,
Restauracja
Kupię
kań. Cena 30 tysięcŁna sprzedaż.
poolulbi .oanne DO cztel'd~iN1t, ce Wromecka 17.
n 39132 skład kolonialny, duża wieli lro- dachówczarkę, podkladami i forOferty Orędownik. Poznań
Która
Coośkohvae:k oszcze dl1 ości , Oferty
SkI
§CieLna. bez kOl1lku'rendi., dobrze me do g ąsiorów .. Ol) ia. cc ne niewiasta dzieci nie majaca. ani
redO'wn:<k P02'Jnań I!:d i3 420.
ad
llros~ruj.!\.ea 3600, Swoboda - oferty
Agentura Orędownika.
zd 72648
--------=-:..~
starszych 'poślubi kupca rynkoP
t j
kolonla1!}y. del.ikatesowy pr,<yle- Pniewy, Wronieck~a. Znaezek:
Kostrzyn.
n 38 716/7
Domek
wego po 60. Oferty Urędownik.
r~s O. ną
g!em mleszkan\ęm pełnym bIegu
zd 73 /67
izba. kuchnia. - murowane lt/. Poznań zd 71 933
Danne do lat 3'J dZI elną kUiocowa bez konkurenCJI. obrót 40000,D-o.:..m--:-..---Radioo,dbiornik
ogrodu
przy Poznaniu, tanio
oośłu'bi ka waler oooi·a.dajacy sklad sprzedam. Adres Orędownik. Po·
w dobrym stanie na prąd stały
s..przedam. - Ko ch, Przetmirów
Kawaler
kolonialny. Oferty OredO'W1li'k Po- znań zd 72 756
wieś kościelna. nadają.cy na inte. kupie Okazyjnie. Zgłoszenia do
Osiedle. I-owiat Poznafi.
lat 26. poślubi pannę gotówką dla. enań zn 73418.
MI"
res rzemiosło łub emeryta tanio Orędownika. Pabianice. ul. Orzd 72621
otwarcia skladu w własnym do.
K
l
ocarnla
!lprzedam. Znaczek.
S.wohoda. licz-Dres zera 5.
n 39 558
mu.
Zgloszenia Orędownik, P O - .
awa er
lTf\otorowa komp.let. wFób zagra- Pniewy Wronh~Qka.
zd 73165
Kupimy
Dom
znań zd 72235
kll'P1ec, lat 25. 5000,-. poślubi :mczny korzystme. ReJowiec Poz.
murowany, pokój kuchnia chlew
paJliJIe w s-p 6ł'll a wodniczkę lub eks-; .. Rochota',
zr! 73 147
50
motor 8 - 12 KM na gaz lub TOogrodem mieście. przy fabryce,
Przystojna
pecl,ie<ntke mniej:;1Z8 gotówką, -~
mórg pszenno-buraczanej 1 cir, pę .. Konkol Kita. Wieleń, n. No1200.. bez długu. Bartkowiak. mówia że piękna 5 tysięcy go- Oferty Orędowmk, POLllań
I'
Sklad
morgi bez kauoeji, O'bjęcie 1 000. - teClą,
n 38681-2
DOPlewo, Poznań
zd 72 567 tówki, . wlaścicielki 2 piętrowej
zd 73 469
obuwia powiatowY!!1 mieście _ . zmaezek. M1nta, Pmewy. Wrokamienicy, wyjdzie za mąż za
wc::
centrum, egzystencJa pewna, po- niecka 4.
&d 73764
Kupię
Dom
czlowieka tych samych zalet kW'l
SP;:;R;;;';ZE A~E
IWOdU choroby sDrzedam 1500.- ~..
mot<l'r' ropowy 8-12 siJy. w domasrwny. czterqubi1<;acyjny. pie- ,ry za"Dewni. że bedeip. staly:m a•
D .c.
Oferty Orędodw7n3i3k~5Poznań
g~~1~~ec z~ghor~~:~fe ~~!y~~~a brY'm stanie. Jan Andrzejczak,
c~ml .. kbal~IOkwYIDpl, ct1l~wy, przy ,bonentem .. 1'1us tJ'ae.ii P{)Jskiej".
M
z
o
wiosce . trzymol'g"owym ogrodem Krzemieniewo. po wiat Les2ll1o.
8 !lCJI.
18'0
o,!nama 3000,zdg 73 349/50
otor
' ! L o r i " ' ) 000 ~ wplaty 1000
zd 72 <l22
.
ID>leszme BartkowIak:. Dopiewo,
.
•
I
-".L OCarnla
•
,Poznart.
zd 72 566
Brunet
r<?pny 20 P. s~ uzytkowym 8ta-I~lug9bij8ca, żniwi arb. kosiarka.
Nowak
Miech .~
"
starajllCT się o spłatę 18 000.- ~I~. kor7.ystl~le sprzedam Wl:lzyt~la sloma .. Zs:-ioszenia Majęt- Pozna1\.. Skarbowa 1. zd 73827 kowalski i wi e rtarkę używana
K UpU:
szuka towarzyszki życia. która Imskl, Bron iewo p. wyrzyskJ.,ność BrZOZOWIec. per TrzemeszOk
" 1kupię zaraz. Oferty wraz cena do
d om przy tra mw a Ju wpłacę 13 WfPołYczy 100,- Oferty Oręn 39502
.no.
zd 73363
aZJa
Orędownika. Poznań zd 72 980
t~s. amorty~acja. Oferty Orędow- downik, Poznań zd 73149
'
W k "d
Z!!-mienl!: powóz kryty na polo·
mk. Poznan zd 72 655
SkI d
az ym
wlec. Zgloszenia skład rzeznicki
Dom
"
Gosposia
.
a. pas;z:y
kiosku. nabyć mo:'lna najler.szy Paczkowo, powiat Poznański,
ze sklad'ó!m kolonialnym lub innej
Wille
panna czterdziestoletnia, przystoj. z wyrk?blOn~ klIentelą I nawiąza: tygodmk .Ilustracja Polska".
zd 73531
branży. na prowlI1cji kupię. dochodową woln a od stempli _ na 2000 gotówki wyjdzie za po. nym
0dntakt~m Z producentamI
zdg 73 301 /2
Wplata 4- 5 tys ie cy zlo tych gowpłaty 39000.- sprzedam, Adres ważnego i religijnego. Oferty ~araz o s.tllJ:lm y z powodu . wyCiężarówkę
tówka,
Oferty Dod . .190 /1" Orędow~lk. Poznań zd 72731
Orędownik. Poznań zo 7l 990
~td~' Wla omość Orędo~l1~~ 073
~wie dachówczarki
C~eyrolet Six dobr)"m t!tanie oka. Biuro Ogloszeń, Bydgoszcz, 600 I 450 pIł',!: (czeski typ) sprze. zYJme sDrzedam. Oferty Kurier Dworcowa M.
n 38 743
Dom
Dla
.
.
Rolwagi
dam zaraz . .IlJ. Galas, Borek Mie. Poznański zdg 73758/9
noWT.. 7 dublka~J • . chlewy, 1/. mej bratanicy. Jat 22, gospodar- jednokonne resork b
k f
lęcki. POW. Kępno.
n 38700
Kolonialkę
Drukarslde
morgi ogro U s'pl eszme sprzedam stwo rolne 60 mórg poszukuje
. k 'k'
ę, rYJ z ę, urmaszYl1...Y kupie. Ja Ś ki " wi C'z . Poy•
Właściciel Szafrański. Środa. - wet ... BR'łata rodzeti/;twa 7 000 ~ ~.gn Piet ars l, T!°t~.z
Je
nokodnn
Gospodarstw
pewna
egzystencja...
dużo
ŁOWRznań.
Plac
Nowomi ejski 59.
allera 16.
zd 73 071 Uferty Orędownik Poznań
' Ló~~oK91" an)n e s -le spn;e am.
O
fil,. obrót 120.- Lazarz powód
zdg 73551
n 39 078 33 rpor.gi dobrej zif'mi.. dobrym \VYJa~d !tl)Tzedam. Oferty Orę- _ _ _ _ _--''--_ _ _ _ _ __
zd 722'72
'
I II1sklego 32.
Dom
połozemu, 5 mmut od mIasta, za- dOWOlk, Poznań n 38 775
Gosp"'darstw
. k
R"
Wdow
Sprzedam
budowąl1lem. z powodu chorony
"U
• D'Ie ami.ą w m ie§el~
yne... t I'
a
sklep SPOŻywczy L6d" ul. Po- st.ar08Cl tanio sprzedam. ZgloszeSprz d
pszennej ziemi poszukuJ' e przy
IIllorzed,m, Oferty A,gentulra Ore· In e IlI'entna lat 40 samotn go' . . . . . n 39 08.' ma PO. znań. Traugutta 30, m. 2~
.
e am
wplacie 8.000, 10.000, 13.000 16.000
downi'ka Osbrów (W1kIoJ
tówką mieszkaniem, wyjuz~e za morska 122.
.. KulskI,
zd 73 282 r~stAuraCJę z własnym urządze- 20.000, Otręua. Jarocin, Ki!jJl s kjp~d 73505
eomeryta lub urzędnika, Oferty
Sprzedam
S
mem z powodu choroby.
Oena gO 2.
zd 73 521
rędownik. Poznań zd 73285
d
1.200 zl. Oferty Orędownik Po·
Domek
sklep sPOŻywczy dobrze zaprowa·
. prz~ am.
zllań zd 73691
•
IW
,
2 pokoje kuchnia przy -n..._-nł
Wdow
dzony, przylegle mieszkanie. Wia- skład. mag,lel, mlOszkallle, meble
17.
LOKALE
cuz;na u
a
domość Orędownik Łódt
powód WYJazd. Of(' rty Ol'ędow·
SkI d
n 39 0 8 1 '
nik, Poznań zd 73 312
a
okolica lIa skład kolonialny rok !.at . 44. % mies~kaniem szuka mez góry. Adres Orędownik. Po- za na stanOWisku. Oferty Orękoloni!llmy towarem. maglem. m~eSkle}1owy
znań zd 72 786
downik. Poznań zd 73292
Sprzedam
.
. Zakł.ad
s2'Jkal1lem bez konkurencji wed~ug
lokal, pokói i kuchnia do wynaję
D
k
zakład fryzjerski z u.meblowa- f~yzJerskl Poznllmu, dobra dziel· &~~~~\~k~eWo~na~ ~"73 7Ad res cia, Łódzkul. Fialkowska 3 (przy
Wólczańs ' jej 257).
n 39 075
jednomieszkan~:.e Poznaniu ku- Dwud~estosz~ś~iolełnia nym mieszkaniem. blisko Star~o mcą· egzystellC',Ja pewna, miesz·
ip, lub zarol'enio ~rowm' CJ'o, _ p!l'Jlon&, !J.ledna, wYJ.dm
.. e także za Rynku. Oferty Oredownik. Po- kame korzystl1le s>-Tzedam, poDomek
~
..
o
ed
d
I
h
znań zd 72 194
wpód
chorobn.
Oferty
Orędownik
SkI
fj erty Orędownik.
oznań
kI nego, usa re IgLłnyc . Tyloznl1ń zd 73 295
2 miesJrJkaniowy z oJ!'rodem ooa,r•.
ep
zd 73140
nlk.IP~~z~a~ z,~g~~~~n OTę<\owSkład kolonialny
kow!!-1lY o8,rcela dla
handlarna do odstUlem!l .. Ló,I~, Naruto~~Administrator domu
magiel, 2 duże piwnice z przyleTanio
rtroolU l'zemi~lnuka t8\llio - wy- ~~,~
n!lrozl~k PlOtrkow~klCJi
. '. . .
Kawaler
g!ym mieszkaniem w I,>elnym sp,rzedsm. sklep spożywczy z iaed. Ofert" O.redowJlitk Poona.ń
la omośc u ozorcy.
n 39 07
:l:kiezf~lt~~irn~~god~~i~~ c~ł<lć lat 341 POSiadający 80 morgowe blegu
dobra egzyst.encJa na F~eszkąl1le~d przy k ~Iównej ul,
zd 73 795
Lokal
mtalym czytelnikiem. • nustra~i gospoaarstwo szuka żony gotó~- 'Wrze Ci a\.z Po;odpu. w YJ3zdu. Jan nikzn1>~;nań ~~s7;-8'laze OrędowDom
obszerny, korzystnie poło~ony PoW
t
P_olskleJ·...
.'\g 73 341/2 Pozna1\
ką do 4000.1.Oferty Oredowmk ma
,rekcz'14
.
o
"n
ń n a k a w'arnl'
k'
. od _
~a
zd '/3123
a
•ozna
m ,2'1. 10 Ta zdawrzy;
71821> .
,s kI adem k{)lo1l1ial'llym dOlb:
~ a
I
!l.. cn Jerl1le
Sprzed
61?eruiscy nie.dalel{o Pozn'~~ao~~= d~m gospodarza, Uferty OrędowOkazja! Gdynia
.
Przystojna
.
Jajka
gosl'odarstwo 72 m~i 10 kflo- 10 e~y.s' ten.cJa ea,new.niona aDrze- mk. POZ'llm D. 20237
•
Dom
b
tk I t 24
. d .
dra~etkowe, likworowe. pomadko· metrów od Poznama' budynk' ~ - WYlu<l. Oferty OredQw- "
zd 73 797
18. DZiERtA WY
;dochód mi~ie=nY soo al eena si~~~r8i'w~ prżrm~s~o!!:ca ~l"Zed: re'l p.e~ipanowe. karmelowe naj· lI\asywne, ogród. Adres Orędow~ mk POIlnań
mi nieruch('mościami wz:a ~~_ ka~ eJ abryka cdukrówSczek?ladr mk, Poznań zd 72886
Gospodarst
_ .
&3.000,
Will
cydowan
G tó k
a ao, marme l a y. ledzlńskl
\VO
a
dla WSPÓ1~~gta~~bra °porad~n-; Poznań. Wroniecka 17. n 38026
Kolonialka
~ mórJ<' - buracealla zabuliO'W:t.
Wydzierżawię
~~08gd w!!$iec7lllY 400 IIJ! cena Cel matrymonialny. Agenci WY:
M
mieszkaniem maalem . t
,n ~em storowne. dla rem,Ltn'a.nta zar.az ogród: .owo<)e . . .warzywa,
..
Skład
kluczem. Of,!!r.ty Oredownik. Poaszyny swetrowe
natychmiast' do o sprz~d~::re~ ska.der koolo.nla.J.nym korzy!'tn.ie k~'laty. ogrodmkowl, ktory przyjznań zd 73095
pOńczosenicze.rekawicrr;lci, fa- Adres wskaże On:downik 'Po- 1>0me am.
fertv Oredowl1-!k - m~e dozors~wq domu. Zgloszenia
ikobonidnv z mie ,\Zkaniean., cena
b.ryki ma6l1lyn Alekay Linike _ znań zd 72960
•
_ oonnń zd 73796.
Lodź. PabJamcka 88.
n 38410
Wdowiec
L6dź, I\)()le.ca .. Welnia.llIka". Po- -'--~-::~::---::-::-----1000. Biu.ro Pośrednicze.. Józef
Knda'Wa~ Gdyn~a 10 Ln.tClj({) 17, la~ 46. ,!zuka tony krawcowej, _ znań. PO(j,;ó~na ),3;
Kolonialkę
...
[el. 317-0i>.
n 39 284 coskolwlek gotówka celem otwarP ~ A 5(6-53.39'8
towa.rem malrłe.m tanio &Dornedam 1'1'
cia interetlu. Oferty Orędownik.
SkI
oowód rodziml1Y dzierżawa 40.
Chrześcijański
100
Poznań Er! 73 598
ep
Ad·re" \vll\1ka .że .. Oredowni.k" Podomów. domków/,. z składami lub
do sI1rzedania z racji wYjazdu ::zn:.:.:a.tI:::....:II::.::d:....:.73~3:::So:::·._ _ _ _ _ _ __
grOdami cenie z.500-20.000 poBrak
właŚCiciela :; Rad9mska. w. do- eca Otręba. Jarocin, Kilińskiego tow!l.l'JlJSki-ego bda _ znajo.mo- brym I-unkcle mIasta, Wl~doOkazyjnie
<_.
p
.
.
.
moM
w Agj!nturze Ol'ęliownlka
d'
3
a.nowue sytuowam poo:nala Radomsko PiI~url~kicgo 22
' ra IQ
la.m'Dowe.
ll'ra.mofOiJl
.
z d 73522 ""I.
PO<laŻ~e"Dan1e. ~el ma.UJ'ymomalny
, n 38 698
•
skrzynka n" 3 tony sDrnedallll.
PIE~~' IĄDZ
.. Patrla Gdyma, ZYlrmunota-AuMeNllITdu~ Sclwl;z. KIecko ze.g-arZDUŃSKIEJ
Sklep
miebrz.
n 38 7W
Ilrueta.
n 1)9 283
przy ul. Marsz. PIłsudskiego 18
Wspólnik
~dowa
~~~~~:~o~~ 8~rziłdr~1~'ic~obg::
Domek
lub wspólniczka 3000 zlotych _ 57. własne m.letlzkame szuka to- weJ1 l?ow, Radoms.ko, w dobrym 3 wlroi-e. 3 mo.rz i Z ! t'Il1,i. modo!a.
rentowny interes. koloni alka, _ warz;rsza żYCIa, do 00 lat. dobre- pUll {Cle wraz. z IDle!,zkaniem po- oowiat śred",ki ,,"o rzp.i!a.m. S.zczewódki. rzeźlJictwo. okolIca nad- /;,0, bIednego. Oferty Oredowmk. kÓJ z kuchma. W.ladomość w pan Cier<oka. Sro/h. Ko&'Ciu~f7..kj 1
zwyczajna. Zgloszenia Oredow- l oznań zd 73564
Agent\!rze O~ędowmka. Radom.
n 3S 728
poleca na sezon wiosenny po niskich cenach
nik. Poznali zd 71102
P" k
sko, Pllsudsklego 22.
n 38 699
Ok
le a n
azja kawiarnię
mudne płaszcze, ubrania męskie i chło
Spólnika
wdowiec. lat 46 t><>ślubi panne, Nasienie
z powodu wyjazdu sprzedam ta·
pię~e •• spodnie spacerowe, sportowe,
samO<tmeogo go tów,ką 100 7J/ do ks- cośkolwiek gotówka dla usamo- białej akacji na sprzed d
Zgło- nio, dobrze proRpernj"!cą w cen·
Ore&za'l'ni. śróto wnika. wym.iruny 7Jbo- dZlełnienia. Ożenek zaraz. Ofer- szenia Agentura Wieleó 'n No- trum mia...sta na Pomorzu
odzlez roboczą ect. Oeny stałe - duży
ża iJla a,rtY'lmly młyńskie. Zglo- ~y Oredownik, Poznań zd 7359,? tecia.
ng' 38683-4 downik. Grudziądz.
ń 88740
wybór - rzetelna obsługa.
8'lJeIlI~a Ored owniik. P07lIlat\.
2-d 73471
Kawaler
1 000 sr.mochotł6w
Skład
Z
okazji
otwarcia 5 0 rabatu dla okaziciela
!Jr'3ly~iesbka. ni-eska,,;itelrra 'pJ'lZe- rozebranych.
używane
ezę§ci.lOrolonialny, towarem. urząilzeniem .
1 000•~łOŚClą, śl'Usarz - 8
Srem. podwozia mleczarskie. opony naj· ,prz)'l!egły pokój, il"lówna ulka za·
niniejszego ogłoszenia.
e 89ó5~
ita hipotekę posz\ikuję na nieru- 'llOOi'llbi IF~ um.ciwą. iJllterese!l1. taniej w firmie. Autoskład. Po- ru l!/ll'!'Zedam, Ce-na 1500. ~homość,
wąrtoścJ
45.000,- ~f~I~~~ ~ Oredownilk. znart, DąbrowskIego 89. tej. 46-74 Schneider, Pleszew. Szkolna.
"'...
1III
•••••••••••••••••
1I!!!!l• • • • • • • _ .....
Jy Oredowmk. Pozna6, . . ~ .
_
..
d~ 22 1114/5
zd 71'l ~4
._
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strona 18

•

I\VSP61~zesne
"Buchalteryjne
,
Wyklady" War~za- UCZCIW~,

m~rg do.brej, żytniej wyd-mernaWIe, Objecie inwentarzy i zapa,
sów 12000, Oiminy 120 mórg,
Ki'11zhuber. Sulecineck.
zd 71 644

_P ro~zę

"

No"-o!:rodzka 1 , gwarantuj a
I WielOdZierlZinoWą
samodzielność

\

WH,

. _

n~lychmiastowy warsztat prao 'YRkazal1Je m.lCJSt'IJWOSCl. gilzie cy! Znmiej8cOWym koresponrlenWydzierżawię
m,Oql,la otwo~ZY" zaklad, kro WI('<:- cvjnie.
'f 20 331
8 pokoje z kuchnia. 2 morgi ki, ZI!!oszenla Ol'~doWl1Ik łJór!z, .
N!rOOu.
100 d rzew owocowych. pod "Krawiec".
n ~IJ Olli I
(;\\ iatlo elpktryczne zaraz w Mu•
rQwanej Goślilli",
('I'na wcdlug
DZIewczynkę
}J,lbą Y '1::108zell1a Walczjak"'17-39'od lat 15 przl'jm~ za \\·I".ną, - Oglos>zenia do 30 801ó,, dla IJ{J6ZU'
o Je Zl~ ,,1.
ZC 4
f!.fertl z fotogra!lą:, RI'del Piotr- kuj.ącycb pos~dv vy tej .l'p.br1<:e
Piekarnlo
"ow frybunals·kl. hrakowE'ka
obliczamy po Jednej trzeCiej cerue
zd 73483
dl·ohnycb.
w wiekszyU1 mic;;cie powiatowym
poszukuj" cclrm clzier7.awy KanR
k
uulski, Wronki. Poznal1ska 20.
ysun 1
) S'
ob d
_ _ _ _ _-.:z::.:,:..,1~'i2 2_2_7_ _ _ _ _ bud{)<wl3Jne. ko.'etorY9Y.
kierow- a
"'lł~ a
onIowa
nictwo prac m-nrar"k:c cie<'elskie wykonuje. Oferty Kur,le!' PoDziewczyna
50
znaiioski zdz 737112
tylko huraczall('j
zahudowanie
masywne> z il1\\'rlltar~ami, obję
cie 2000,- or! wlaściciela. SzymaJa, \Vl'ze8nia, l\!ilosławska 2.
zd 72 B21

il

38.,

Numer. ' ~

Osoba

,znaJąca do,mo"!\,e, prace,
prasoVl 8 111 e sztywneJ, bleliz~y 0;8zuka posa,dy chętme wYJed2!le
na prOWIIlCJn. Oferty Oręuowmk,
Poznllń zd 73184

{m u.IS..la """
,!rD·<t
. e;~:

,. z · ~r. anu 'Jnó~~~~ktę9~9tE?;J;;
zawiera j'qteqo 5.00 jędn>Ną~:~i~&:
~ i 250 i •. "'o" :' -W1tbmin'[Y:'
:
.

b) Inni.
- -

Szukam

posady ]'ako stangret na depu-

.: ' ~:

tat, żonaty Iat 33, :kawalerzysta
Zgłoszenia Agentura Wjeleń,
N
.
nI. oteClą·

O

R. Barcikowski S. A.

" S9S6ł

Rysownik..

Czeladnik

'. ";;="l.. '~

Poznań

Robotnikowi

lito~Tll.f. pi8mo chrom, dziewiecio- d.am, atl!.ła. l,racę le!,ką w przed
d•

z

praktyką poszu- letnIa praktyka poszukUje ~osa- ",,:blOrstwle z golo\\'ką 300
o
kuje pracy. Zgłos7.enia Banach dy. ZE?:loszenia Orędownik "Lilo- 600,- Pakula, Pn,mn(l, Staro/ęka

młynarski

Antoni, :lcllll1ska Wola, Szadkowska 32.

--------Okazja----------

n 39 08:\

ch rom',

zrl 72 (;.j6

Włodarz

Sekretarz dominialny

poMaj. Piozd 73 0118

j}iekarnia na
dolu'yeh warun·
kach, pe\\'lIa C'~zystcllda, pow6'[
wyjazd zag-ranicG. Of~rty Orę
downik, Pozn;ul zcl 73 371

Gościniec
dobrze prosperujacy blisko Poznania z powodu owr10wienia wydzierżawię.
sPl'zeLlam. Lp.wicki,
Poznań, Lazienna 1. m. 1.
_ _ _ _ _ z_d 73359

30.-

zł wydzierżawię skI ad kolonialny
z oberżą bli~ko Poznania, Oferty
Orędownik, Poznill'l zd 73151

.•

Inkasent
sprzedawca kaucja 400-500,- od
zaraz praca stala. Oferty Ore('ukiernik szuka posady od 15. 3. downik, Poznali zd 73107
Ofert,. Kurier Po,mal"tski
Rejonowego
zdg 73 274/5
inkasenta grupy d OJllokrą:!m,.d,
wyma,gana glyarancia na tOWM
Cholewkarz
,
,
stala pensja. Zgloszenia ,.RioMz kll,rta rzemIeślniczą, kawaler, ta", Łódź, Ogrodowa 9.
ka.tollk. cwtl. z własną maszyn~
zd 72 !):J3
"~uk.a ~osady. ~askawe oferty
h..urlC'r l'oznańskl zdg 73 443-4
Kominiarski
cZE'lannik potrzebny od zaraz.
Rolnik
Leślliewicz, Ot:>atówek, pow, K:Izel 73 IHi(1
lat 26, z 2()()-morgo.wego gO/Opodar- lisz,
st\\'a,
dobrą poraktyką, poozukuje posady gospodar'~a, na.jch~tm:iej
Przedstawi€~ieU
,amodzil'lnie na wiek~ym JZ:QISrjJO- do odwier1.zania l"7,kól. 1J.i'ur, &k:l~
c1arstwie. OfertT Oredownik, Po- pów na prowindę przyjmiemy.
znań W 728ł7
Oferty Orędownik. Poznań
zd 73067
Zbożowiec
Pomocnik
k",i",!!owy,
k· wa;ler W'iel()'1etnoia
ora,ktyb .. Romilk" W,rzffin·ia 81<U- kl'a,,'lecki, dzielny potr:r.ebn,. od
ka P06ac]y, Mieiscowość Oiboiet.na, zaraz. Mokronowski. Odolanów,
n 38 730
Karol Kar"zP'wsk,j.
\oY'nześnia. Rynek 3.
R7.lkolna.
n 38 734

Piekarz

.,m~J !~t,) it'tl:ł!

1~.33 m llz:vka r)pe_rowa z plyt: n.55 poc:adanka soolec.z.na: 16,00
'1)I'O!!l'am na iutro: 16.05 muz:v,ka
,lekka iii nlyt: 18.20 świat romant)'Gznl' (ph·t)')· 18.40 .. O 1''<: a nizacja rzemio,..la nn t, renie wo.ie1\'ó'lrztwa Iwoms·kie.!!o" poga"~:1kl1, dr. Adam IlaoOlel'Ski: 23,110 m uZl'ka lc-kka e Dlyt,

Poniedzialek. 1. marca,
6.00 pl'OJ(lram lok. dla Katow'c
6.30 audyrje poranne: lUlO auPiekarnia
dycja d,la "",kół (dla rJz~ecl ;>tarprzepisowa z calC'1ll ul'z~dzeni('m ,,zych): 11.57 srgnal cza@lI: 12.03
z powodów rodzinnych zaraz ko- k()ncNt ork·ie6trv woj ... ko\\'cj ood
rzystnip do wrrlzier7.awienia. - .r]y r. por. KazilLllierza Kalla,da (e
"'iIIlo - ;3.110 muzyka DO'PUAdres Or~dowl1ik, Poznal1
Katowic): 12,411 deienn:k oolul1- 1;11'na (pb'o')' 15.15 koncert reklazd n 070
niowy: 12,50 .G,Jeie kob;eta do- mOI\',:
lii.2!} ż,cie kultural:ne
- - - - - - - - - - - - - - - ,łHze rzarlzi - tam !!o.,'pod~ . ,." ne miasta i orow'ncii: 15.30 cod,zienoobładz'"
00 d k di
k
lU o,leinek prov.y ... Nad czarna
Poszukuję
"
wi~.h.k;:;;-h (e!aL~o-\~'<I): \5:~O ,\YOlla" - Haliny G(m'kiej: 15.40
Mierf.awy ziemi do 6 mórg 2l mie· biet
wiadomości gOo'lpodarc"c: 15.ts - 'pro;:ram na iutro: 15.50 ki"m13.ąz
szkaniem w Poznaniu luh pobli- ;programy lokalne: 16.15 .. Skrzyn- Kazinko\\'y WygI.
Fl'l'der:;k
Ż1!.. Oferty Orcrlownik, Poznań
b . .ie:zyko.\\'a": 16,30 fl'az-Jnent '111 Lc,;ki: 16,0' mu"yka oPe!'etkowa
z,l 73 035
Jfiede)'narodowe,!!'o Koo!;ul't"u im (plny): 18.20 .. Rzemienn:;.m tłv
F.ryl1eryka Chopina. Tran,m:-'.i; ' \Zlem" . PI'l7.'O cSwi1em", DOg, VSkład
e sal: Ffloha.nnouii v.rar~eaw".k:e.i: liii ,;,nniew"ldei: 18.30
korlce.rt
rzetTIieki z 2 pokojami. ogrodem 17.00 .. Pol€lka w demokracji Euro- ·,lIa m!Q,]z'pźy e obiaAn. Zofii La:.tajnią Poznaniu. Adrf'R wskaże Dy" orIezvt wyr!!, orof. ~rnrceli I\'e~k'e.i Barh, mi",'('7, or!!'an6w".
Orędownik. Poznal1 zd 73033
I-IandelS'lUaln_ 17.15 Józef lTi1fIS:
.. Dzień i nn ' " _ ,,"uita nn
Toruń - 13.00 lVc<>oła mne,cekH
'ooora.n hlnl): 1.1.1:> koncert reklamowy:
i orkiesrre kameralna z ude. lIe- lii.3.5 po;:arlanka SlPol N.'7. n a: 15.40
Rzeźnictwo
tenor Ern,",wydzier7.awię luh kupię. Zglosze- lenv ZboiTl.kiej-Ru~lZkoly"'kei (~o- '1'01111:1.",0 A lcaide nia Sailura. Golcrz!'wo, Poznań oran) (z KI'akowa): 17.GO .. Sluł- nr i E.nl':ro Carl1'''O - tenor boh.
.
zcJ 7:1 001
bia - miotacz ha.I'pnnl'\\''' - pn- (:Jłnr): 14i.01l rozmowe ze :;Jl'u{'ha!!adanka - 1\'j·Z!. Axel ::iti(>rna (" CZ'lI11: _ 0I'zerlr{)wad.7,' Stanielaw
°
Wilna): 18.00 pO.<:adanb aktunl- X
I
k' 1820
d k
k
Dzi erzawy
na: 18.10 w ialj()mORCi t;POI'lo.\\'e: • 0\\'3 '0\\'18~O . 'PO!{:I. al1 -a a :.mhnll., 1Il0t n-OWp!!0. wodne-sro, do- 18,20 pI-ogramy lokalne: lR,50 _ Iualna:
.'
Di~'Plllki nea'ooLi'Dr ..; okoli<!v. lu,h wnnia,lIv ma,ki. .. P~na.imv PI'rlP'Di~y Lnan '0\\'0- ,tafi<kie (poJrty): 18.40 prOJuam na
"'\os7J\lk1jj,e_ ZI!'I~, A!!emtura Ku- .rolne" inż 'G'ryderyk %oll _ ju l l'o.
riel'a PoznaJl<'ki,,"' .Jarocin.
(Gódź narlaje aud. lok.): 111.00 Katowice - 6.00 sndyeis 'DOn 3S 7:ł7
audycja żolniel'eka' 19,30 koncprt .rallna: 11.30 audycia dla mlomalej ol'k:e", r !'Y P. R. z lldz. i\fie- ..lv.irż.v fłtnl'<"zrj ,,,,,k61 P ()'Wl9ZP chMajątek
c7.:V"lawa Klinickie!!o (~oielV):
i "7.1<61 :'I'erln:ch D. t ... '''jel1400 mórg buraezanpj. mwenta- 20,15 tr,,,
'atru Wielk'el!o w ,kn.,or w ZI\'\'czniaeh lurlowych na
T2JC, zapas, 12 lat, objecie ugodo- \Va'l'",zawie fl'a!!"'n ooru
aknuenl'l ,~ l n"kl1" - ,y ooraco\\', nora Jó'WO.
Minta, Pniewy, Wronieeka 12kou4,cecll f:takn. Nlewlailu,Il1;-;.k~~!!I): z('fa .Tnkl1ho\\'~,kip<:o: 13.00 kon4, Znaczek,
zd 7'3768
,a ,-Z ll'l!.":,- wlec.zorny: ~b.,}d --:- cel·t
źH",el:'
13.15 kon"Potrr).lnl'
fral!'ment "IUCItOIYl- cr:·t Sl'lllfnl1'renv w "'I konnll1u
Kuiawy stnmorgowe buraczanf>j, "ko\~'Y ~ d"amatu Plau'ta. Oor:1co- OI'kie."t1·), Lnmoul'eux Don
nyr,
zRhur1o~-nniC' wrlbowane, bez in- wan ..e l komenta.r« lte-rnckl oror. .\'bcrta Wo!rra (oh·ty): 13,58 wentarzn, ol,"inne. rlwan"ści"let- ~:~I1I";a \\ a .f,e.lll>p:ck:pc:o. Jteż)','r- w:arlomo,<,i !!le!do\\',,' lIi.15 konme. objecie 2 OO\J,- v,'ydziel'Żawię ria An:on',,-, Cwoj,dzil"skj~<:o (/Ze rel't reklilmOW.," n,35 życie kll,lNowak
IJ\\'0\\'a):",:U.30 .. 9d.:.Iosy \\'ilp(l- tur~lne ::;Ia,.ka· 15.40 muzyka. taI'ZClZrzny ... Karal>nll - a.ud,"cJa !1(>elZl1n (plny): 18.20 ..1l0hOt,111CZY
Poznań Sknrhn\\'a 1.
VI' opracow3n:u S)'lwl'9tra
C,zOó'- Kluh SDorto\\'y" - olwarlanka _
zd 73 ~2,)
nO\\'i;kie<:o w wykonaniu zl'"ooln WI· '!1. rprl. Stani"lr\\ Rocho\\'iak:
chóra,lne.go i i,n ... tru.menta·ne2:o: 18,~0 mu",ka talleczna (p[yty): Dzierżawa
22,Oą koncert mUZylkl
holender- 18.45 pro.gram lU! iuU'o.
V.'~ko.nawcY.
Orkieo:;ll'n
d"Wadzicśeiamorgowa inwenta1"7-em Sklej. Krak6w 14.00 lokR1n<t wiszabudowaniem.
wiosce. objęcie SrmcrQJ1i~na P. R. pon rl .H . E,Iz udz, Ma.rinu<5a IJo·mości gOiS'oodarcee: H.Da mu~O zlot~-('h wYdzier:i:3wle. Nowak warda Flhpea
F'iipea.
(fortep)
ZYk~
rozn'l\'ko'\'a
(,pl.l't:d: lil.15
Poznall, Skarbowa 1. Odpowie'l;i;
,.
konc~rt reklamowy:
15,30 Alezn~c7.ek,
zd 73 830
"'torek. 2, marca.
I,"'ande.r Brn'101.y,,ki !!rll. .. (plyty):
Rzeźnictwo
6.00 pro,Zram lok. dla Katowic. 1:>,55 3ucIrr.ia cHn dzieci: 18.20 k"
I"
• tl G,30 audycje poral/1'11e: 11.30 au- It"eal'll Slrau<·s ... (plyty): 18.45
. lk"
wie -\cJ
-OSCle, l!E',! WSI,. ~'WHl <Trcja dla "zkół (dl·a d.zieci mlorl- or1cv.nanie pr(}!!ramu na dzień
Jarocin od wla,SC\Clel1!..,0.1!Ję5Ie 650 ,,irch): Obrarzek 'D. t ... Z!!0da bll- na~tel)n:v,
zl. Otr<:ba, Jalo~In~?h.lhn5klegO 2 duie - nie2lQ'oda ruinuJ'e" - Luzd 13;) 6
~
L6dź 13.0" .. Co.< rlla kM;nec,ny K,rzemienicckiei: 11,57 BY- !!O', (plyta Z'l ołrta): 14.57 ł6dv.kie
gnał ceasu: 12.03 ·Plrogramy lokaIKolonialka
ne: 12.40 dv.iennijk ,połudl1iowy: _ wia.Jomości 2'iełdowe 15.15 konreklam~"',: 15..11, rOZIDOIwe /l.
wielkipi w5i . pow. Jarocin, lIrza- 15. OO wiadomości Jro.."poc!al'czP: - ce.rt
rl,,'ećmi: 15.r,0 mu,zyka ola d?iieci
dzpnipm, to\\-are!u, ohjęci.. 1.000 15.15 p,ro.zram..v lokalne: 16.13 - hh·ty):
11i_05 .,erenadr (płyty):
(,izif'r:i:awa 20,-) Otr~ba, ,Tarocin. ,'s'kl'rlyn.ka P. K. O.": 16.30 dupty 18.20 ut\\'or E.J'WMdc Griet:ta _
Kilill~kiC'go 2.
zrl 73 52:) i arie ope.rCYlYe w wyk. Zofii F'l- (nIYl,): 18.45 .. Lodzianin na,eebry (somrn'n) i Wiktora
Brrzy rokim śVl-iecie" - ,,\",cieczka do
(tenor): 17.00 .. Dni pow8zednie
Jarocinie
p8iistwa Kowalr"kich" - nowie~ć S:zto.kbolmu·',
~klad kol<l11ialny. rIobrze Zl!.prOWR"'torek, !. ma~ca.
d7,ony, Illif'~zkanicm, urządzenje, mówiona w op.rn<!, 1\Il\,r~i Ku<!ewi'Van;;zawa
12,03
Ka.mil
towar Ul~O
(uziC'r7.awa 40-) c.zowej: 17.15 VIII audYCia z crklu
"Sonaty
&krzYlPcowe
L.
v.
co
.
t
S
( I t)
12 'O
OtręhR, Jarocin. J<iliJlskiego i,
Beell1ove,na". \V o,ro,Z.ralmie Scnnt ,-,,,:n -~ al'ns
o y y
. .,
zd 73 321
OP. 30 Nr, 3, G-dur: 17,35 o l'Oo.<:>r a- .. Skrzynka rol'ni~n" - inlŻ, Wamy lokalne; 17.50 .1\Iie-dzy becz- clnw Tar,kow .. ki: 15.15 Mala ()rJarocinie
kil win~, a 'beczka .rnoly" _ mo-- kie,"t.ra P. I' : 16.00 .. Stol,iea i jej
rzetnlctwo, przepisowo urzRdzone nolog Ma,l'i, J~hanny Wiel{)<pol- "'-I)ra wy": 16.10 .. Życie kultora'].ne
z mieszkanif'm, urządzeniem. ob- "k~ei
w
wy!konaniu
Teof.In "loHcy": 17.35 k\\'arln1l1" Allberta.
jęci"
1,000 (dzierżawa 70,-) Tffł:-ciń"k-il'lro: _ 18,00 po.zadanb Ketelbey'a ('ołyty): 18.20 koneert
l'ekInmowv: 18..15
Oro.!!r3m na
Otręba, Jarocin, Kilińskeigo 2.
a"ktllal,na: 18.10 /;WOtl't w miastach iutro; 23,00-2:).30 muzyk!!. .. danzd 73523
,i miamerekach - ,p.Qlradanka (z cingu. "Cafe-Club" w Warsllawue,
LodZli): 18,20 p,r~ramy loka Ine:
Ogród
18.50 pOgada'J1jka alk-tual'na: 19,00
Lwów - 12.03 Ant01lli Dwo1'l1la.k
Wl!znY'IV!IT 10 mórg, mJoeezkM'lie, .. DY'I!l>kut'u.imy": .. Ws>pól"aworlnic- ('olyty): n.50 skrzy'n,ka rol·nieza.:
p a'!"k , siaw z roku na rok, gotów- two czy w.,pMd~ialanip" - dysku- 14.30 koncert żn'll.eli: 15.15 k()'Ilki 1200 zł. Poste Restante Gra- "je zazai f anis'law Thuzutt: - ce.rt reklamowy: 13.:10 lwowskie
"Ni m(}ralny,
eabzany wia,looOlości Itie7.-uce: 15,35 melodie
nowo "Adam",
zd 7'38:\13 19.20
walc" - aud:vcia mU.ZY<Y.lla w 00-- rewiowe na Il'łvtaeh: 15.50 fłklrzYn
oracowaniu
Stani;olawa
\\'as"Ie-wka rlla dv.it>ci w ?orac Ciod Ady:
Dzierżawa
",kiezo (z Poonania): :W,OO rou..mo-- 16_00 progoram na j'ut ro: 16.06 blisko Poznnnia trzystamorg-o\V~ wa mnz)',ka ze &luchacza.mi radia nio,<'en,l,i "nltieloskie ('Olyty): 17.35
obsiant' ('ze~CiOWyml zaPllsami.
hez inwenta ('za "oiE'sznie wydzier- - audycie Ip,r(YWad~i PI'()f. Broni- f,po>oold Godol\~""'i JZ\r·~ (rplyty): 20.15 koncert 18,20 muzyka lekka l!! pht: 18.35
:i:8wip Nowak, Pozna(1, Sk" "how'l ",law Rutkowski:
1.
zc1 73923 <>ymfoniczny (/l.e Lwowa). Wyko-- "Iowo o Pawie \Yhit'hennan'ie) nawcy: ork, snnf. Jj'ilh. rpod dyr, s.zkie litera.eki: 23,00-23.30 mllZ. Lat~pwE'lkieJZ;o II ud.z. N. Od- z:vka z dancingu "Cafe-Club" (IIJ
Gościniec
kolomalka sala urzarlzeniem,- nopoooff ("kn,). W wzerwie ok, -W-wy).
""ilno _ 12.03 muzy'ka J>OrW'attrzymor.<:owYI11 ogrodem wi~ce Il'odz. 21.00 drtJiemnik wi-eczolT1Y i
1rzyc1zie~('i mi('~i('czni" wyrlzierża P02'adapl~;a ak,tualna: 22.3~ ;;D.ra· na z płyt: 12.50 nieco o nawoollch
ma~Y
~",at()o",e
PO
o()IO<lku
.,,>,tnoCv.nych.
po.!!, Wyg!. RO'lDuald
W1e No\\'ak. Puznall Skn rh(,w~ 1
zd 73824 Feklc h!erackl Stef. FlI.I'kow'Ikle- We-ck0w100: 13.00 lUJUZylkll J)OoMlznacz01<.
2'0: 22.4?, mUllyka oz da!lclI1,gu "Ca- larna ('Oh,ty): 15.1& kWlcel't refe-CluJb w Wl.rszawle.
klamO'wy: 15.25 życi~ kuHur",lne
Resztówkę
miasta i prowinci' . 15.30 coo.zien.. tot:rv.Ydzie~C!Ol()lrgO\\·e
Of'Zennl'j
ny od~. 'Drozy: Nad czarna Wir
,dworek ill\\·e.ntarrzem wla§ciciellk,i
da" Halinv OeJI',<kit·i: 15.411 p.r()lrl"Ziesiecioletnie ob.icr-·ie 5000 wyPoniedziałek, 1. marca.
!!,ram na Jubro: 15,% z ~r{)<n,iue1l'rłv.ieria\yie Nowak Poznań SkarWarszawa
15,15
J!le81)(11 kow"kieh ryper (oplyty). 16,00 J!l 11howa 1 "naczek.
~d 73 A22
.. Alma.r i Otten"; 16.55 .. WSZy",t- \ ew,;oki<!l' hk·I!!'O):a1w610a'kl;U8d,101yeh l.: (""Z
. k
kieJZ:'Q DO trochll" - audyc.ia dla lez, PO -1 lan ,; l.
,a erews ..•.
Resztow ę
dzieci: 18.20 komeert reklamowy: 1 op, .. loIanrn (1PIyty). ~7.35 utwo-ItJn)'M:l.!l1101'1!")\\,'ł dwol'ek inwenta- 18.'15 ,proJZ;ram na jutro: 23.00 do ry arty"'tycv:,ne nR or.kl,e,g.Lre deta
.rzem, obicc ' e 10000.-, Mlvn mo- 23.30 mejodie taneczne (plyty).
(pl:vty): lS.~O .. Mlod,~l~ w, te-a·
torowy. &to ol·ze-ml~hl
1500..
trze" (o ten Ll'rlp ~,z,k(>lnYIll1) dlaloJl'
lW,dr.ierio.,,"'e Now""
Poz.nań.
Lwów -'14.30 koneert życeeń: w op.rac, dr. \Vlady&lawlI Arei,skubo"" 1. tell'f. 12-79.
15.15 kOIlIcert rl!lk,lamowy: 15.30 Illo",·iw.a: 18.35 Ilowe płyty l: men",rj 73821
Ilwo.ws,kie wiadolliośc: bierżaee: - zyki ;aZl!lowei ~olytyl.

-111\'Ch

, "

RA OWE . "

Karni! Sa.intS'lens - pl:vly (z \Y:l,r~zawY): 12.50 p()moI·.~ka ![;l.zctka ro~nicza:
13.011
p,ree~larl ooe.l'etek (olyty):
15,15 koncert re:,I~lllo,\'y:
15,35
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ChowlS'kielto: 17.3~ ~L'cha IDimnn 8am,orl,z\elny czeolarlnnk pie'ka'rskog.rH", (plny): 18.20 utl\'or.l' for- cllklernl~7.Y ~ dl,ut.,szll prą.kty'k~.
tc-pianolye na cztery rere: 18.4~ pO~7.ukl1.1.e n~acy, ,ZgłQSZenla: Jan
orIc,,)'taol!ie w:v;:ra.m u na u.zieli nu- JJa hedzkl, hobl'hon, pQW, ~roto;>terI1Y.
~z)'n,
7.d li! 763
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(1)Irty).
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".Tot", Łódź, Piotrkowskll 1;;5 _
(10-12).
n 39 074

lIa wlorek:
n.45 Londyn Reg. - S1m,fonia
IX. C-du.r Schuberta.
16.00 Frankfurt. Rec. !00"t. noro!,
ROllTIualda \V3oka.r·lSIkiago.·
17.4li Wiedeil. - Reoc. fM"t. Pa.
wla Emericha..
19.00 Lipsk•. .Mlłft!JimHia Demi"
op, Schoooka. 19.25 'Viedeń. T>!'MI6m. J!l ooery, 19.30 Brno. Koncert galowy z ok. ro.=iey
uwc!zin B. SmetllnY.
20.10 Budapeszt.
~N.i!ll.o()'ft"
O'pt. Majo.rce,.,.'eKo, KoenhrsW1l4lt.
Wiec'6ór
tuka. Sztutgart•
Wieczór melodvi O'oerebkowyeh.
:W.30 Oslo, - ..K-róIO'wa na jede'll
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Biurowa

pif'zącll.
na ma~zynie zaraz nft
stałe, warunek zlożenie zabezpieczema podać wysokoiiI'.
OfertT
Oredownik, Poznl1ń zrl 73 BOj

Uczeń
fryzjerski potrzebny 71 ntrzymaniem. Ofel'ly Orędownik,
Poznań zd 73781

Starszy

mlowierk ()otrzyma leoklką nraee
hiurze /Zlożenie kwoty udziałO'wd
koniecr.ne ]}Or1ać wy,soko!\ć. Of"rty Orll'downik, POllnnr1 z,d 73808

Ucznia
przyjmę cRl,m
be"]; może być

utrzyma'niem lub
stnrszy. Rulki~
wic,z, mistrz szcwski, P07Jnall. n!.
Strza!owa 3.
zd'l' 73776
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na lloniellzialck:
17.45 \Viedcń. Re<:era 60nntn na
8.krZ'l'ocP i forr.
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Lyon. ..JUd8S1Z
Maka.opuse" oratorium Haelld,la.
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2Z1er~kleJ.
n 39 07U
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3.-; skrzyneczki dedrktorowr od
75 gr, Poznall, Rtnry Rynek !)1.
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prze.clstawicieli 1).a pos:r,czeg6lne
powiaty do prZYJDlOWa11la zam6wień na
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drzewka, krzewy Owoco."-e i 0zdobne, Ofert! Oredownik, Lódź
pod "Szkółka'.
n 3D 072

Kurs trykotarski
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.. 'Vełlni anka", POlJnal1. Pod,1l:61'na
13,
pg 24577-33,392
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IIurtowni~, \\'ytwór.nia - Po·
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];)-44.
n 30 21\1
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Pani do no" cj sluża,cej: =- ... , i. jC6.zcze iedno: U na"
musi iść ......szy.;tko punktualnie: o 6-tej wsiać, o 12 obiad,
o 19 kolacja, o 22 spać.
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Mnie jednak nie chce się wierzyć.' aby z tego mieszkania, o którym
pam mówi, moglo być jakieś zamaskowane przejście do podziemi. To brzmi
wprost fan tastycznie - uśmiechnął się
sceptycznie. - Skoro, jak pani mówi
wielokrotne rewizje nie zdołały nic po~
dobnego wykryć ...
- Właśnie dlatego nic dotąd nie
wykryto, że kierujący rewizją tak byli na to nastawieni, jak pan w tej
chwili. 0, .la urządziłabym to inaczej
- zawołała z zapałem.
- Więc pani sobie wyobraża, że
mogą być jakieś tajemnicze drzwiczki
w ścianie, w podłodze, w piecu, lub
coś w tym rod7.aju? pragnął się upewnić.

Nie mogę panu dokładnie tego
- odpowiedziała. - \V~'star
cza, że jestem najmocniej przekonaną,
iż w pokoju Krrgierowej jest przejście
i nie dam się przekonać, by mogło być
inaczej. Chodzi więc teraz o to, aby
pallski przyjaciel zdołał to wypatrz~'ć.
- Hm ... o ile tylko nie ukręcą mu
łba mruknął Haczewski.
'
- To zależy od jego sprytu - ucięła policjantka.
- No, a .ie~li nasz \Vitek do północ~'
nie wróci. cóż wtedy uczynimy? zapytał
Haczewski po chwili milczenia.
- \Vó"-czas już udamy się tam
wraz z policją - odpowiedziała. Będzie to bowiem nieomylnym znakiem, że pan Rutecki wpadł w ręce
-

określić

banrl~'.

Teraz umi1kli na czas dłuższy. Haczewski z prawdziwą przyjemnością
obserwował delikatną, prawie dziecinną twarzyczkę Janki Horzelsldej, dostrZegając w niej jednak obok kobiecych wdziekó", niezwykłą. energio i siłę woli. Kontrast, jaki zachodził pomiędzy tymi dwiema właściwościami.
młodej pOlicjantId. dodawał .iej uroku.
Haczewski nie mógł tylko zrozumieć
właściwej przyczyny, która skierowała
tę dziewczynę w szeregi kobiecej policji obycza.io\vej. Z tej krótkiej z nią.
znajomości
wynosił przeświadczenie,
że lIorzelska jest kobietą. o niePl'zecfętnej inteligeIlc.ii i kulturze i na pewno mogłaby zająć odpowiedniejsze dla
niej i popłatniejsze stanowisko. Dlaczego więc poświęciła się tej niebezpiecznej i ciQźkiej służbie, pozostawało
dla Ludwika nierozwiązaną zagadk:;t.
Chciał ją o to zapytać,
nie potrafił
jednakże znaleźć odpowiedniej do tego

formy.
- Mimo wszystko, podziwiam panią zaczął okrężnymi drogami zmierzać do celu. Przecież na zajmowanym :przez panią stanowisku powinna
się znaleźć inna kobieta,
powiedział
bym bardziej przystosowana do tych
warunków. Tymczase(Il pani, inteligentna kobieta ... no, co tu dużo gadać ... Dla pani byłoby odpowiednieiszej inne stanowisko, nie policjantki
- podkreślił ostatni wyraz.
- Tak sądzi każdy, kto nie zna
istotnych przyczyn,
jakie skłoniły
mnie, studentkę prawa, do oddania się
służbie policyjnej ...
- Studentka prawa T... zdziwił się
Ludwik. - No, więc widzi panL ..

powieść współczesna

-

Napisał

l proszę powiedzieć czy nie mam
racji ? ..
- Nie; sam pan przyzna mi rację,
skoro zapoznam pana z wszystkimi
okolicznościami, jakie się na to złoży
ły. Chociaż to pana nie będzie interesować - skrzywiła się. Jestem przecież dla pana tylko obcq. kobietą ...
- O, nie - zaprotestował żywo.
Spojrzała mu wymownie
w oczy,
jakby z uczuciem wdzięczności.
- Nie b~dzie to pana nudzić? - zapytała t~-lko w tym celu, aby usłyszeć
gorące zaprzeczenia.
- Spra\"'i mi to prawdziwą przeyjemność; chciałbym dużo....
dużo wiedzieć o pani. ..
Spuściła oczy w zażenowaniu.
- LTprzedzam jednak, że opowieść
moja. jak się spodziewam, nie sprawi
panu przyjemności.
- Więc będę pani współczuł; proszę \\"sz~-stko powiedzieć ujął ją za
rękę i Janka poczuła lekkie
drżenie
jego (Hon'i
- Tak, ma pan rację, że obrałam
niewlaściwy ella siebie zawód. ale musiałam tak postąpić, ażeby mieć okazję dokonać zemsty na tamtej podłej
kobiecie.... Aby pomścić krzywdę mei
biednej, ukochanej siostry ... - urwała
i w jej iasno niebieskich oczach zaszklil~T się Izy.
- To musi być naprawdę jakaś tragiczna historia - odezwał się Ludwik,
powtórnie ujmując Horzelską za rękę·
- Ale niech się pani uspokoi przemówił pieszczotlhyie.
- Tak, mnie nie wolno płakać otwarła oczy. Ja muszę działać, muszę \\"ytęż~-ć wsz~-stkie siły, ażeby dzieło zemsty doprowadzić do kOllca. Jej załzawione jeszcze oczy płonęły
niezłomną wolą postanowienia.
- Ale nie dokończ~Tlam panu tej
historii. Nie będę rozwłóczyć się dłu
go, bo po cóż odgrzebywać przekre
wspomnienia, lecz powiem krótko, że
siostra moja została podstępnie upro\vadzona przez Krygierową i odsprzedana handlarzom żywym towarem,
którzy wraz z innymi dziewczętami
wyw(eźli ją do Arge·ntyny. Przed rokiem jednn.i z biab'ch niewolnic udało
siQ zhiec z lupanaru i powrócić do kraju. Od niej też dowiedziałam się, że
biedna moja siostra nie żyje ... - Horzelska westchnęla i pogrążyła się w
bolesnej zadumie.
- To straszne, to potworne - wyszeptał
Ludwik j z prawdziwym
współczuciem spoglądał na zadumaną
policjantkę . Nie rozumiem tylko jednego, a mianowicie, dlaczego dotąd
tej podłej kObiety, Krygierowej, nie
dosięgła ręka sprawiedliwości?
Horzelska się ożywiła. - \Vłaśnie i
ja się temu dziwiłam, skoro zrobiłam

wszystko, aby krzywda mojej niewinnej siostry została pomszczoną. Krygierowa była nawet aresztowana, nie
potrafiono jej jednak udowodnić zarzucanego przestępstwa.
- Dlaczego? .. był przecież świa
dek, w postaci tej dziewczyny, o której
pani wspomniała zdziwił się LudVi'ik.
- Tak, ale niestety ta biedna dziewczyna była już niespełna rozumu. W
pier"l\-sze-j chwili rozpoznała Krygiero-

specjalnie dla

"Orędownika" AntQnł

wą, ale wkrótce po tym zaprzeczyła
swoim poprzednim zeznaniom. Oczywiście taki świadek nie mógł mieć poważniejszego wpływu na bieg rozprawy sądowej i w konsekwencji ta podla kobieta została uniewinnioną. Ja
jednak nie spocznę, dokąd nie zdemaskuję tego potwora dodała Horzelska. - I sądzę, że chwila ta nadejdzie
niebawem.
Kawiarenka, rzęsiście teraz uświetlona, poczęła zapełniać się gośćmi. Ze
zrozumiałych więc względów musieli
zmienić temat rozmowy, aby jakim
nieopacznym słówkiem nie zdradzić
się przed nikim z rozpoczętej energicznej akcji. zmierzającej do zlikwidQwania g-roźnej bandy.
- Nie trzeba się zbytniO przejmować tym wszystkim, panno Janino starał się Ludwik pocieszrć zasępioną
dziewcz~'nę · Tamto się już nie wróci, a w tej chwili musimy wytęż~'ć
wszystkie siły, aby krzywda, wyrządzona pani ukochanej siostrze została
pomszczona.
- Cz~' :o:ąclzi pan, że to potrafi utulić ial? u:3l1liechnęła się smętnie.
- Nie, nie sąd7ę, ale przynajmniej
to prześ",iadczenie o dokonaniu f:,iO
sprawiedliwości, może go częściowo
złagodzić odparł Haczewski.
- Nie mówmy o tym - przerwała
mu clziewcz~'na.
- Tak, nie mówm~T - zgodził się
sk\V8pli",j~ i aby już nie powracać do
tego tematu. rzucił znienacka pozornie dziwnie brzmiące pytanie:
- Czy pani obdarza mnie pełnym
zaufaniem?
Podniosła na niego
zaciekawione
spojrzenie. - Czy obdarzam pana zaufaniem? - powtórzyła jego pytanie.
- Dlaczego pan o to pyta?
- Bo "'idzi pani. pOlicja jest zawsze bardzo podejrzl iwa, a pan i jest
przecież jedną z jej przedstawicielek
- uśmiechnąl się. - Mam na myśli
ten onegcla.isz~' incydent. \Vprawdzie
zdołaliśmy przekonać panie o nasze.i
niewinności,
jednak...
no, powiem
szczerze, obawiam. się, że mimo ws~y~
stko mogło w pam pozostać na dłuzeJ
pierwsze wrażenie... Zresztą niezbrt
pochlebno o nas...
.
- A czy panu bardzo zalezy na
moim dobrym o nim mniemaniu? zamru7.Yła filuternie oczka. . .
- Tak .. bardzo - odpOWIedZIał z
powagą·

- Chciałabym
westchn~ła. - No,

w to uwierzyć a Jeśli tak, to dlaczego?
.
.
- To trudno powledz1eć, panno Janino - zaczął nieśmiało. - Zresztą,
jeśli pani pozwoli
towarzyszyć sobie
w przyszłości i poza sprawami służbowymi, jakie nas chwilowo łączą. . . to
wtedy .... wtedy dowie się pani wszystkiego... nie mógł zdobyć się na
zdradzanie swych myśli, lecz Horzelska mogła się łatwo tego domyślać.
- Ciekawa jestem, czy długo będziemy musieli czekać na pana Wiktora? - powiedziała nagle, jakby pragnąc unikną.ć rozmowy na zapoczątko
wany temat.
- Stęskniła się pani! - zażarto
wał Haczewski. A przecież miała
pani z nim istne utrapienie, podczas

Hram

tego aresztowania, którego nigdy pani
nie zapomnę...
.
- Tak, stęskniłam się - odpowiedziała z filuterną, kobiecą. przekor/ł.
- Czy pan z tego zadowolony?
Wiedział, że oczekiwała potwierdza)ącej odpowiedzi, ale l w nim rozbudziła się ta sama, dziecinna niemal
przekora.
- 0, nawet bardzo - ucieszył się·
- Zawsze mówi.łem, że z naszego Witka to szczęściarz. Żałuję teraz bardz:o,
że nie zastą.piłem go w tej niebezpiecznej wyprawie.
Byłaby pani, panno
Janino, spokojniejszą, mając go w tej
chwili przy sobie - począł ją. prowokować. Niechby raczej mnie sp otkało coś złego ...
- Niedo))l-r pan jest... bardzo niedobry - nadąsała się.
- Teraz już pani nie rozumiem rozłC'Żył szeroko ręce.
- Bo nie wolno tak mówić -:- odpowiedziała. Ja nie chcę, aby panu
miało się stać coś złego.
Słowa te były zbyt bezpośrednie i
szczere, aby Ludwik mógł dalej przekomarzać się w żartobliwej formie.
Zrozumiał dziewczynę i serce jego na-

pelniło

się

niewysłowioną

słOdyczą.

I\fiai3t słowem, odpowiedział jej wymownym spojrzeniem i obydwoje spuścili oczy i popadli w dziwna. kontemplację.

Horzelska spojrzała \vreszc1e na zegarek.
- Pan Burski jaI{Qś nie nadchodzi;
mial tuŁaj być przed ósmą, a tymczasem dochodzi dziewiąta - powiedziala, opanowujęc te clzi\\"ne, nieznane jej
dotąd uczucia, które tak niespodziewanie rozgorzały w jej sercu. - Nie
wiem jak sobie to wytłumaczyć!
- Istotnie; ta sprawa poczyna i
mnie niepokoić -;- odpowiedział Ludwik, otrząsając si~ :II zadumy.
Obawiam się, aby nie przedsiewziął czegoś bez porozumienia z nami.. Ten człowiek obecnie zachowuJe
się jak dziecko; wymaga stałej i troskliwej opieki.
- Cóż on mó~łby uczynić? - zaniepokOiła się policiantka.
- lIm ... czv ia ,,;icm ? .. - wzruszył
Hac7ewsJd ramionami.
Może p'obiegł za Ruteckim ...
- Co?!... nie, to niemożliwe! _
pl'zestrasz~'la siO IIorzelska. - To byloby szale6śtwem z jego strony.
- A jednak Stach na każdym kroku popełnia takie szaleństwa. I wcale
mu się nie clziwiO. Nie chcieliśmy go
zabierać do \Yarszawy, ale nie sposób
było przekonywać go
bezskutecznie.
Zadzwonię do niego - powiedział Ludwik i poszedł do telefonu.
.
.
(Clą.g dalszy nastę.pl)
_ ' _ _II!!
Przez Polskie Radio cały
swiat słyszy i P o d zi w i a
instrumenty
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PRZYGODY BONIFACEGO SZCZYPlORKA
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Przedruk wzbronion)',

------ ~-~-

Chłopcy bywają psotni,
Zwłaszcza tacy bezrobotni.

Niby zajll,c przyłapany,
A naprawdę to wypchany.

błoga min!!.,
już zajęczyna.

U Szczypiorka

Pachnie mu

Co tu gadać, takie kpiny
Wyrywają - potoł< śliny.
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Nowa sa1a wesołydI przygód Prota t Gerwazego

1)

Odradzali przyjaciele,
Lecz to nie pomogło wiele.
Na ich upór trudna rada,
Darmo Grus i Hernes gada.

Jut hen

9)

13)

"Orędownik"

gdzieś

A najbllordziej tydy płaczą.
Kiedy znowu ich zobaczą.

8)'

6)

5)

Nadszedł moment potegnania
Pełen tyczeń i szlochania,

Tu ubrani tropika1nie
,Wyglądają kapitalnie:
Rewolwery, karabiny,
Najgrożniejsze to ich miny.

Uwzięły się oba bzdyki,
Więc niech jadą do Afryki.
"Orędownik" łódź funduje,
Prot obrotność jej próbuje.

daleko Gdynia,
Naokoło wód pustynia.
Łaziki "Hymn młodych" ryczą,
Tu ich władze nie przychwycą.

pruje fale,
Pro t steruje doskonale.
Wtem krzyknął: "Tam do licha!"
..w. łodzi nawaliła kicha!"

Usiluje rejterować,
_
Plan ich całkiem zsabotować,
A gdy daje czasem nura,
Na podrótnych cierpnie skóra.

Mknie jak
A za sobą

Świetna myśl natchnęła Prota:'
żer na haku w morze miota,
Żarłacz połknął mięso z hakiem

łupiny
Zęby szczerzą złe rekiny,

Niddaleko ich

Jak "sanacja" paszcze chciwe,
SIepie takież niepoczciwe.

I chce

umknąć

z niem zygzakiem.

11)

14)
Widząc'" koniec
Wziął Protazy

ich wędrówki
nót do ręki,

J ednem cięciem przertnął
Rekin nura dał w głębinę·

linę,

morzem jak po mydle,
chociaż silne bydlę
Zmęczył się, jak widać z twarzy,
Bo tet słońce strasznie praty.

czenia własnej wolności, złożyli tycie w
naud
przedstawił
Towarzystwu "Les, ofierze dla oboju krajów. ZainteresowaAmis de la Pologne" projekt pomnika O- nie się pomnikiem polskim jest powałne,
chotników Polskich, który w przyszłości czego najlepszym
dowodem świadesy
ma stanąć w Pary tu.
zbiórka, która przyniosła do tej pory okoInicjatywa post~wienia w stolicy Fran- lo 35-40. tys. fran~ów..
cjf pomnika polskIego wyszła w ub. r. z
Pommk Ochotmków Polskich w ParyTowarzystwa Przyjaciół Pols.ki. Projekt żu będz~e przedstawi.ał rzeźb~ o wysokiej
pcmnika zostal równiet przyjęty. przez p. wart?ścI artys~yczneJ. PO~Dlk wygl!\dać
amb. Łukasiewicza. Jednocześme rozpo- b'ldzIe następuJI\,Co: wysoki postument na
częto zbiórkę na pomnik.
~tórym stoi postać nie.wia~ty, wyo~rażaSymboliczny gest ze strony Towarzy- JąceJ Pols~ę z symbollczme wzmeslonym
stwa Les Amis de le Pologne" Jest tem- do góry mleczem. Obok postumentu maWięcej' wzruszający, te pomnik Ochotni- kieta pOlr,mika przedstawia pię<:iu żołnieków Polskich w Paryżu stanie i zostanie rzy polskICh z r6tnyeh epok woJennych. z
wybudowany ze składek, złotonych przez sztanda~ami. Na post~mencie w.yrZeŹbi?-j
~połeczeństwo francuskie. Francuzi chc& ny będZIe Orzeł Polski, a pod mm na'p~~
wykazać tym sposobem jak drodzy sI\, Ci, po francusku. ,.Aux Volontalres Polonals .
h łńrr,v w obronie Francji i w ceJu wyw~\.,
.

Wtem Gerwazy spytał: "Procie,
Czy to ląd? Prot rzekł: "W istocie-I"
Był to fakt, albowiem w dali
Ziemia jakaś błysła z fali.

Rekin,

15}
Poczem wypłynął na wodę
I z wstrętem wypluł przeszkod~
Myśląc: "Pal was wszyscy czarei,
Nic innegoście nie warcil"

Pomnik ochotników polski(h we Fran[ji
Rzeźbiarz francuski p. Franciszek Re-

Pędzą

strzała z liną w pasz esy,
łódkę taszczy.
Szczęściem, że był bardzo młody,
Starszy narobiłby szkody.

Popychani wartkim biegiem,
Wnet znaleźli się nad brzegiem,
Aby z ogromnym rozmachem
Zetknąć swoje gęby z piachem.

16)'

Gerwazy i Prot poczciwy
na zamorskie dziwy,
Przytem trwoga ich oblata
Na myśl, co im los wypłata.

Patrzą

Kobieta krzyczy tym głośniej,
im mniej ma racji
Jeden z przyr()dników włoskich Obli-,
czyI, te w normalnej rozmowie sila głosu męskiego wynosi 90 do 100 drgnień na
sekundę. Głos kobiety w tych samych
warunkach dochodzi do 460 drgnień. Ten
sam. przyrodnik - widać nieentuzjasta
kobiet - stwierdził. że głos kobiety,
schwytanej przez męta na "in flagranti",
dochodzi. do 1800 drgnie! na sek~dę, 8
w przecIwnym wypad~u dochod~1 nawet
do ?600, przy czym ~obIeta potrafI "w tym
tODl~" wymy~lać Wiarołomnemu maltonkOWl 36 g~dZID.
.
.
Natęteme głosu kobiecego Jest ~awsze
w odwrotnym stosunku do watnoścl spra

wy. Kobieta - tak twierdzi inny ucz~
ny włoski, sławny archeolog Bonni _
krzyczy tym głośniej, im mniej ma racji.
Oszczędza ua mężu
- Więc pani sama teraz gotuje. I jakte. czy oszczędza pani na tym?
- Ależ naturalnie! Mąt je teraz o wiele mniej.

Wtedy ule ule kosztuje
- 'Xleż pan ma apetyt! Wprost nie do
wiary!
- O. to jeszcze nic. Gdyby mnie pan
widział na proszonym obiedzie!

