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Rew-iIi! -i ar!utowania wKri~Owi!, lwy[i~!two w~olnaniu
WKrakowie policja .sk~n.fiskowałą 40~O u!otek bojkoto~ych - Wyni~i rewi~ji w !o~a!u lewico~~-"sanacyjnej"
organizacji akademickiej pozostają tajemmcą - Skandaliczne wybrykl .przeclw religII I duchowlenstwu - Mło
dzież Poznania da je przykład Polsce

I

Kra k ó w. (Tel. wł.) W sobotę o
godz. 12 do lokalu Stronnictwa Narodowego, Młodzieży Wszechpolskiej
i oddziału krakowskiego "Orędowni-I
ka" przybyła policja mun'durowa i
śledcza i przeprowadziła półtoragodzinną. szczegółową. rewizję.

. ..
Pod.czas rewIzJI z.abr~n? 4:000 ulot~k bOJkotowych, ktore JUZ kII~a~rotm~ p~zeszły prze~ cenzurę, dalej kIlkadZIeslą.t referatow '\vew~~trznych pŁ
,,0 co wal~zą. narod?wcy oraz 7 e~zemplarzy Instrukcyj o prowadzem.u
akcji antykomunistycznej na tereme
robotll1czym, wydanych przez władze
Stronnictwa Narodowego.
Po rewizji doprowadzono do wydziału śledczego i zatrzymano w areszcie studenta Akademii Górniczej
Tadeusza Bulańskiego i studenta. Uniwersytetu
Jagiellońskiego
Mariana
Wą.chałę. (kg)
Kra k ó W. (TeJ. wł.) Na. polecenie
władz bezpieczeństwa władze policyjne krakowskie przeprowadziły w sobotę w lokalu "sanacyjno"-lewicowego
Zwią.zku Polskiej Młodzieży Demokratycznej rewizję w poszukiwaniu ulotek
komunistycznych. 'Vyniki rewizji nie
są.
znane. Zapowiedziane jest w tej
sprawie wydanie oficjalnego komunikatu.
Rewizja ta pozostafe niewą.tpliwie
w zwią.zku z akcją. wyborczą. na terenie uniwersytetu oraz w związku z
masowym zagypywaniem Uniwersytetu Jagiellońskiego ulotkami o tendencjach skrajnie lewicowych.
Obie rewizje dokonane w sobotę w
Krakowie wywołały w mieście duże
poruszenie.
Kra k ó w (Tel. wł.) W zwią.zku z
niedzielnymi wyborami do Bratniej
Pomocy Uniwersytetu Jagiellońskiego,
które rozstrzygną. o losach tego jedy-

nego j.eszcze w Polsc.e "sanacyj~ego"
(i le~lcowego) Br8;tmaka na umwersytecle w ~ra~o"Yle pr~wa~zona ~yła
w s0ł>?t.ę ozywlOn~ ~~JtacJa. Wsród
~łodzIezy ak~~enllC~JeJ panow.ał podmecony nastIoJ: . Umwersyt~t Jest za~ypany całkowlcI.e ulotkami O?U staJI'Jcych do wyborow ugrupowan ak ademickich, narodowego i lewicowo"sanacyjnego". Ulotki, popierają.ce ustępujący "sanacyjno"-lewicowy zarzą.d Bratniaka, prawie wszystkie są.
anonimowe i w bezprzykładnie 0szczerczy sposób atakują. religię i duchowieństwo katolickie.
Wśród tych ulotek znajdowała się
m. in. karykatuxa, przedstawiają.ca
krowę z rÓŻańcem i krzyżem na szyi
oraz z mieczem Chrobrego na og<)nie i
napisami szkalują.cymi duchowień
stwo.
W nocy z pią.tku na sobotę "nieznani sprawcy" spod czerwonego znaku wybili szyby w gmachu Ślą.skiego
Seminarium Duchownego p.rzy Alei
Mickiewicza, którego duża ilość kleryków należy do Bratniej Pomocy i
rzecz jasna nie będzie popierała listy
"sanacyjno"- lewicowej. Ten wyczyn
wywołał w sferach katolickich Krakowa szczególne poruszenie i oburzenie. (kg)

p o z n a ń, 14. 3.
W dniu wczorajszym odbyły się
wybory do "Bratniej Pomocy" Uniwersytetu Poznańskiego w gmachu
ColI. Minus od godz. 12 do 18.
\\' ~ ników wyborów oczekiwano z
wielkim zainteresowaniem, gdyż po
raz pier\\'szy w dziejach uczelni poznańskiej zo s tało zgłoszonych do wyborów aż pięć list, z czego trzy "sanacyjne" i lewicowe oraz jedna "narodowych" radykałów.
Jednak 'wyniki wyborów. które niżej podajemy, przyniosły dla młodzie
ży narodowej
wspaniałe zwycięstwo.
Zwycięstwo
tym większe, że w tym
roku Młodzież Wszechpolska wystawiła swą. listę bez pomocy korporacyj poznańskich i jakichkolwiek innych organizacyj.
. W głosowaniu wzięło udział na
1234 uprawnionych 947 studentek i
studentów. 'Vażnych głosów oddano
935, kartek białych 8 i jedną. nieważ
ną.. Głosowało ogółem 76,9 procent.
N a listę nr 1 "Akademickiego Bloku Gospodarczego" (Legion Młodych)
padło 85 głosów, na listę nr 2 "Narodowego Komitetu Samopomocowego"
(Ułodzież Wszechpolska) 450, na listę nr 3 Narodowego Bloku Samopo-

Zwyciestwo młodzieży narodowej wWilnie

mocowego - Centrum" '("sanacja"Y .....
103, na listę nr 4 "Narodowego Komitetu Wyborczego" (członkowie b. ONR)'
- 177 i na listę nr 5 lewicy akademickiej - 123 głosów.
W rezultacie młodzież narodowa.
5 mandatów do zarzą.du, 6 do
komisji rewizyjnej i 8 do są.du koleżeńskiego. Dalszymi mandatami do
zarzą.du podzielili
się
po jednym:
"sanacja", "narodowi"-radykali i lewi..
ca akademicka. Legion Młodych nie
zdobył do 7.arządu ani jednego mandatu. Do komisji rewizyjnej obOK
sześciu członków
z listy narodowej
weszło dwóch
z listy "narodowych"
radykałów i po jednym z trzeh
list
"sanacyjnych" i lewicowych. Do są.du
koleżeńskiego
obok ośmiu narodowców weszło trzech "narodowych" ra. .
dykałów, jeden "sanator", jeden "mł().J
do-legionista" i jeden lewicowiec.
Z listy narodowej '(nr 2)' ao zarc~..;
du weszli: p. Kempiński Alfons, p.
Mioduszewski Florian, p. Gołuński
Walerian, p. Czajkowska Stella i p ..
Pankanin, z listy "narodowych" rany'"
kałów '(nr 4) p. Namysł Wiktor, z listy'
lewicowej (nr 5) p. Migoń 'Włodzimierz
i z listy "sanacyjnej" nr 3 p. Mach Jó..
zef.
uzyskała

sługuje fakt
wysłania
pozdrowienia
walczę.cym o wyzwolenie spod wyzy-

Powyższe wyniki przyniOSły
ZQe-cydowanę. porażkę zar6wno "sanacji"
i lewicy, j.ak też i "narodowych"-rady..
kałów, którzy uważali, że wolno im
dla jakichkolwiek względów i intere-sów robić dywersJę w szeregach mł().J
dzieży narOdowej.

sku żydowskiego szewcom - chałupni
kom w Warszawie.
Walne zebranie było wielkę. manifestację. sił młodego
pokolenia pod
sztą,pdaJ.:.em Stronnictwa Nal.~ego.

Wczorajsze wyoory Ba UniwersytePoznańskim wyKazały, ze mło
dzieży akademielCiej nIezym się nie
odcią.gnie od prawaziweJ 'idei, którą.
reprezentuJe na ~erenJe akaaemickim:

Na walnym zgromadzeniu Bratniej Pomocy u. s. B. mło
dzież narodowa przeprowadziła wszystkie swoje postulaty

W i l n O. (Tel. wł.). Odbyło się tu
walne zebranie Bratniej Pomocy na U.
S. B. Przebieg zebrania był spokojny,
a większość wniosków przyjmowano
przez aklamację, gdyż lewicowo - "sanacyjna" opozycja w liczbie 25 osób
opuściła zebranie.
'V wolnych wnioskach na szczególne podkreślenie za-
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Z naszego stanowiska

neofici "nacjonalizmu"

Kościół

Farny i Ratusz w Radomsku.

12 marca
Powiewy nadchodzącej wiosny czuć
nie tylko w naturze. Widzi si~ je realnie, oględając począ.tki podejmowanych robót. Ogromnie to pokrzepia
człowieka. Nawet obserwator ulega radości, rodzącej się z tworzenia.
O, patrzcie: około dworca gdańskie
go, który od czasu spalenia przez ustę
pujących Rosjan wygląda
jak drewniana rudera i buda, zaczynają burzyć
płoty, usuwać drewniane domki, kopać
ziemię, aby przerzucić szyny tramwajowe. Tak poWoli z niczego tworzy się
nowy dworzec i nowy wiadukt, który
połączy miasto z szosą marymonckomodlińsk~

*

Wielu jest nowych "nacjona1ist6w"
w Polsce. Stwierdzaliśmy już nieraz,
że o narodzie, narodowej jedności itd.
mówią ci, którzy dotychczas unikali
tego wyrazu. A nawet mówi się i pisze o organizowanym narodzie, jako
podstawie organizacji politycznej.
Nie chcemy przypominać przeszło
ści.
Ale pragniemy stwierdzić, jaka
jest realna wartość tego nowego "nacjonalizmu". Można ją sprawdzić na
podstawie tego, jak on układa swój
stosunek do państwa. Nie wystarczy
frazes, który mówi, że między narodem a państwem nie ma sprzeczności.
Bo ta sprzeczność może istnieć i praktyczne stosunki dają wiele jej dowod6w.
Naczelnym postulatem nacjonalizmu jest państwo narodowe. To znaczy, że tylko wtedy nacjonal:zm jest
urzeczywistniany, gdy pań~two nabiera wyraźnego charakteru narodowego.
Może stawać się stopniowo tym narodowym państwem, elbo też stać się
nim od razu. Ale nie może być skutecznego nacjonalizmu bez głębokiego
przeobrażenia państwa w duchu narodowym, i to przeObrażenia zarówno
pod względem prawno--politycznym,
jak i w praktycznym jego funkcjonowaniu.
Obóz narodowy nie sprawuje wła
dzy w Polsce. Obóz ten organizuje naród w Ciężkiej walce. Nie ma dzisiaj
możności, by kształtować
prawo, by
wywierać wpływ na administrację, by
nadawać kierunek polityce gospodarczej, zagranicznej i wszelkiej innej.
Ale zjawiają się ludzie, którzy mówi:).,
że są "nacjonalistami", że chcą naród
~organizować.
Ci ludzie współzawo-

ale mało z nich pretenduje do pierwszych nagród.

Warszawa żyje pod znakiem SzoWiadomość, że ' w odaz'iale pbznańpena. W teatrze Małym świ~ci stale
tryumfy sztuka Iwaszkiewicza "Lato skim ZASP-u (Zwią.zku Artystów Scen
w Nohant", osiągając setne przedsta- Polskich) postanowiono zastosować
wienie. Niedawno. w Letnim zmoder- paragraf aryjski, wywołała w stolicy
nizowany "Żołnierz królowej Madaga- w sferach zainteresowanych duży odskaru" starego Dobrzańskiego zeszedł dźwięk. Nie wiadomo, czy należy uze soony przeChodząc na popołudniów chwałę poznańską traktować jako deki po stu kilku przedstawieniach. monstrację, czy też istotnie zacznie się
Trudno tedy powiedzieć, żeby sztuki i na tym polu pewna selekcja. Dotychpolskie nie cieszyły się powodzeniem. C7..a.S bowiem dziedzina teatralna staA w Filharmonii międzynarodowy nowiła pewnego rodzaju tabu, którego
konkurs szopenowski. Posiada on inny nikt nie dotykał.
nieco wyraz, aniżeli dotychczasowe.
Duże trudności w wycięgni~ciu konDawniej przeważali Żydzi. Teraz,
sekwencyj stanowi używanie licznych
dzięki Bogu, sytuacja uległa poprawie.
Wprawdzie p'I'ocent Żydów jest jeszcze pseudonimów przez artystów. Na czostosunkowo wysoki, ale już nie tak ra- łowych przecie stanowiskach stoją
dzisiaj niearyjczycy. Gdyby się się
a;ący, jak poprzedniQ. Górują niestety
znów muzycy sowieccy, którzy zjechali gnęło do nazwisk popularnych, odkryw czwórkę" reprezentującą wysoką łoby się wiele osobistości, daleko odbiegajQ.c)'ch od polskości. Najwięcej
klasę i a.spirującą do czołowych pozyCyj. Wśród nich połowa Żydów. W eki- znalazłoby się ich w stolicy. Zarówno
pie polskiej już jest sporo Aryjczyków, wśród reżyserów, jak i artystów. Dla
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S' n owarzysza Srubki
Długo zabiegał klasowo uświa.domiony robotnik i towarzysz Śrubka o
kartę wstępu na posiedzenie Rady
Miejskiej. Byle komu tego się nie daje.
Tylko bardzo klasowo otumanieni towarzysze dostQpują tego zaszczytu.
Niby bowiem jeden z drugim nie dość
uświadomiony, widzlłC, jak socjaliści
tańczlł na żydowską. komendę, zbuntowal się...
Ale Śl'lwka był lUZ dostatecznie
uodporniony
przeciwko
rasizmowi
i kaTtę dosłał.
Dostał i poszedł.
Patrzył, słuchał...

Niczego sobie gadali. - Coż o potyczkach i budżecie i Daszyńskim.
Zrozumieć było dość trudno. Ale poj(:iobało siQ.
Bił brawo.
Raz tyllto,
gdy nie znając z twarzy mówców za:czę.t bić brawo
jakiemuś
radnemu,
!który fajnie mówił, prawdziwie jak
lIla robociarza przystało, został obISztorcownay przez sąsiada.
- Co 'to, Śrubka, z bykaście spadli,
t.owarzyszu kochany, czy jak? Belce
klaskać bQdzieciel
- Kiedy dobrze ' przygadał tym
;>Urżujom, co pyskowali przed nim...
_ Tuman jeste.ście. Toć przed, nim

starozakonne adwokat y gadaliT
- No i co, że starozakonne!
- Musicie wiedzieć, że jak starozakonny, czyli żółtek, to choć gruby i
bogaty, to nie burżuj jest, ale nasz
towarzysz-proletariusz. \Veźcie na ten
przykład Kona "Wi-My". Na oko fabrykant-"krwiopijca", a w samej rzeczy człowiek klasowo uświadomiony,
l:Jo w starostwie chciał popierać nasz
pl'eletariacki tygodnik "Zew Sumienia".
Nie bardzo mógł to wszystko skombinować
uświadomiony
towarzysz
Śrubka. Ale umilkł pokornie, widząc,
~e !l'ozmówca jest jesczze bardziej partyjnie wykształcony i sprawy robotnicze lepiej zna.
To też dalej już nawet rozumieć
nie próbował, tylko patrzył. Jak na
dole socjaliści bili brawo, to i on r~k
nie żałował, takim kształtem już do
'końca posiedzenia ani razu
się
nie
skompromitował.
POTuszył się dopie\1'0 wówczas,
gdy towarąsz Potkań
ski oświadczył, że dobrz~by byl'), gdyiby w Łodzi nazwać jednakowo po
dwie ulice. Że miał racjQ. widać bylo odrazu. Inni towarzy!"zc-socjaliśd
mu głośno przytwienlzali i sam prze-
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z obozem narodowym, pragnę.
ten obóz jest niepotrzebny. Dotychczas starali się pozbawić
go 'wpływów najrozmaitszymi metodami nacisku. Obecnie prócz tego usidniczę.

wykazać, że

sny

ideał państwowo-polityczny

i

wła.

sną światowI). politykę żydowską·
Stosunek Żydów do państwa

polskiego jest oparty na idei interesu, uzależniony od tego, czy Polska prowadzi politykę, zgodną z interesem ży
łują. stworzyć ideologię, którąby moż
na przedstawić najszerszym masom dowskim. Może pogodzić się ze stanowiskiem Żydów państwo liberalne,
jako ideologię nacjonalistyczną·
Nie jesteśmy powołani do tego, by które jest własnością wszystkich obynaszym przeciwnikom dawać jakie- wate-li "bez różnicy wyznania i narokolwiek rady. Ale dziwi nas, czemu dowości", albo państwo komunistyoni tak dużo w ostatnich czasach pi- czne, ale nie państwo narodowe.
A dalej czy państwo narodowe moszą o organizacji narodu.
Przecież są
w szczęśliwszym od nas położeniu. że w walce narodu polskiego z przewagą żydowską w podstawowych dziedziMaję. w swych rękach niepodzielną
nach gospodarstwa stać na stanowisku
władzę, w której sprawowaniu nic im
nie przeszkadza. A więc zamiast mó- neutralności? Czy to zagadnienie jest
tylko społecznym zagadnieniem i da
wić dużo o narodzie, niechaj z całym
zapalem neofitów, z całą bezwzględno się rozwiązać bez udziału państwa?
Na to pytanie każdy prawdziwy nacjością, którą się szczycą, przystąpią do
realizacji państwa narodowego! Wte- nalista odpowie bez wahania: nie!
Ale znowu usłyszymy zniecierpliwio-dy nie będzie sprzeczności między narodem a państwem, gdy nasze państwo ny 'wykrzyk: "Żydzi, Żydzi i jeszcze raz:
Ale trudno, nie myśmy nastanie się na prawdę państwem naro- Żydzi".
dowym. I wtedy dopiero "sanacyjna" dali to olbrzymie znaczenie kwestii ży
prasa będzie mogła się szczycić, że za- dowskiej, które ona posiada dla Polbrano przeciwnikom "kły i pazury". ski. Rozumiemy Objawy znudzenia
Bo jak dotychczas ten "nacjonalisty- względnie irytacji u ludzi, którym wyczny" lew "sanacyjny" ma tylko wy- godniej byłOby przemykać się obok tej
sprawy. Jednak rzeczywistość jest od
płowiałą sierść "nacjonalistyczną".
A więc niechaj ci nowi "nacjonali- nich mocniejsza.
A zresztą możemy wskazać na inne
ści" stworzą w Polsce ustrój państwa
narodowego. Ustrój ten można rozma- jeszcze dziedziny, w których idea pań
icie pojmować. Ale w każdym razie sl.wa narodowego domaga się urzeczyCzy nasz system wychow jaskrawej sprzeczności z ideą pań wistnienia.
wania
zasługuje
na. nazwę systemu
stwa narodowego pozostaje fakt, że
wychowaIiia narodowego?
Czy w jeŻydzi mają te same prawa polityczne,
go
duchu
przeprowadzono
pamiętne
co i Polacy. Przy tak znacznym odsetreformy
szkolne?
A
wykonywanie
ku Żydów w Polsce nie może być mowy' o tym, by oni wywierali równy z reformy rolnej, cala polityka osadniWynami wpływ na zasadnicze instytucje cza na ziemiach wschodnich?
mieniamy tylko rzeczy najbardziej japaństwowe, gdyż przecież mają właskrawe nie wchodząc już w głębsze zagadnienia, jak np. zgodność dzisiejniejednego ujawnienie prawdy byłoby szych stosunków z polską. tradycją
prawną, podstawę. moralności publirewelacją.
Rzecz ciekawa. Istnieje pewien _ cznej itd.
Neofici "nacjonalizmu" mają bar~do]ny artysta,
pochodzenia żydow
dz'o rozległe połe do popisu; mogą
skiego, który lubuje si~ w rolach praktycznie urzeczywistniać państwo
l'ycel'~kich. Jąkżeż to jednak widz wyczuwa, źe coś tam jest w nieporządku! narodowe. Ale jeżeli w tej dziedzinie
Trudno mu się zdobyć na wyczucie du- wszystko ma zostać po dawnemu - a
cha rycerskiego, a patos jego pOSiada tak ma zostać, sądząc z różnych
tony tak fałszywe, że słuchacz i widz oświadczeń, to głoszona. przez nich ornatychmiast na nie reaguje.
ganizacja narodu ma bardzo kiepskie
Trzeba przyznać, że Żydzi poSiadają widoki
wiele talentów reżyserskich żeby
ROMAN RYBARSKI
wspomnieć tylko Reinhal'dta a na
naszym terenie wpływ ich jest bardzo
silny i w obsadzie artystycznej sztuk
Krawłee dam.ko męzld
i w ich ujęciu, a także w forrowaniu
~woich
współplemiellców.
Dziedzina
teatrzyków rewiowych jest całkowicie
Łódź, Pomorsku 45
przez nich opanowana.
Wykonuję pierwszorzędnie roboty
Za. dwa tygodnie rozpocznie się
wchodząee w zakres krawiectwa.
trzydniowy zjazd ZASP-u. Czy para- Dział damski I płaazcze, kOlti1lDlY, IIłll'Z1ltki itp.
graf aryjski tam się już teraz ukaże? ... Dział męzk.1 płaszcze, garnitury, mundarki
Czy wpływy obce inicjatywy takiej nie
_szkolne.
złamią? ..•
Beg.tv wyb6r kolekcji bl.l.kich
WARSZAWIANIN
CeDY pZ'zyst'lpDe.
Il 398ee

ST. GRABOWSKI

wodniczący powiedział,

że niema ustawy, któraby tego zakazywała. ..
Że mieszkał na Szlezyngu, wracał
towarzysz Śrubka długo, ale się ostatecznie do domu dokołatał jakoś, a że
był zmordowany, odrazu zasn~l.
I przyśnił mu się taki sen.
Idzie niby po Piotrkowskiej i szuka ulicy Kopcińskiego. Szuka i znaleźć nie może. Na rogu patrzy na tabliczkę i widzi, że Piotrkowska teraz,
nazywa się uliclł Kopcińskiego. Ucie~zył się Śrubka, że długo szukać nie
będzie potrzebował.
Ale patrzy, że i
ta druga" co dawniej była Główna, też
.gię nazywa Kopcińskiego!
Więc
się
zmartwił, bo nie wie,
na którą ma
iść...
Stoi i martwi się. Aż tu jeden
znajomy idzie: - Czego martwicie się,
k J.a.gowo uświadomiony
towarzyszu

śrubka?

- Niby względem ulicy Kopciń
skiego ...
- Bo, ooT
- Szukam takiej ulicy i znaleźć
nie mogę. I ta. Kopciilskiego i tamta...
- A co to, towarzyszu, nie wicie,
że tera w Łodzi socjalistyczne kla.sowe
porządki i wszystkie co do jednej ulicy nazwane zostały ulicą Kopcińskie
go!?
- Zatkało ŚTubkę. - Niby jak on
teraz znajdzie tę, która mu potrzebnu? I nawet nie wie, która mu potrzebna. bo powiedzieli l{opcjil~kiego,
3. tu wszystkie !{opcil1skiego!
Zwie-

rzył się ze swego kłopotu temu drugiemu k1a.sowo uświadomionemu, a
tamtem mu poradził zapytać Potkań
skiego, który alwratnie nadchodził.
Przepraszam, ' dopraszam się łaski
towarzysza, jak ja teraz znajdę swoją
ulicę? zapytał Śrubka, zaszczycony
tym, że z samym towarzyszem Potkańskim rozmawia.
- Nie zawracajcie głowy! - obruszył się na niego
wódz proletariatu
iÓdzkiego. J meli jesteście klasowo uświadomiony, to znajdziecie bez pyta..
nia, a jeżeli wasze klasowe uświado
mienie jest niedostateczne, to nie o ulicę macie pytać, ale klasowo się u~wiadamiać, bo to ważniejsze!
! 'ajmocniej
przepraszam, ale
czemu to teraz tak wszystkie ulice nazwali jednakowo?
- A czy jest ustawa, która zabrania wszystkie ulice jednakowo ponazywać?

Tu towarzysz

Śrubka

nie

wytrzy-

mał:

- Faktyczni.e ustawy takiej nie
ma, ale jest zdrowy rozsę.dek ...
Ledwo zdążył to powiedzieć, a lUZ
towarzysz Potkallski poczerwieniał na
twarzy i._ łup go po czaszcze!
Obudził się Śrubka. Stała nad nim
rodzona żona i zamierzała się drugi
?az dać mu po łbie:
- Włóczysz siQ po jakichś tam radach, a późn i ej dobudzić się ciebie nie
można.
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Biała,

bo idealnie czysla!
Dopiero gdy z bielizny usunięty
zostanie wszelki brud, będzie ona
rzeczywiście biała. Przy gotowaniu bielizny w Radionie wyłwarz.j,
się miliony pęcherzyków tlenu.
które prze'likają fkanlnę i usuwają
z niej gruntownie brud.
1. RozpuściĆ Radion w zimnej wodzie
2. 15 minut gotować
3. Płukać najpierw w 9O,ąceJ,
potem w zimnej ytodzitt
Centrum miasta Radomska, gd~ie koncentruje się życie handlowe i gdzie mieszczą
się różne

instytucje,

Wieczny stan

Co piszq inni

oblężenia

-'°c~~~!~>~eI'~~~O!!: ~~:d~~~!: Bkre~,~uw~n~ł) bba d,u

kul naczelnego redaktora "Kuriera Porannego", p. Ferdynanda Goetla, wyrażający nadzieję, że ZZZ. przecież się
"namyśli" i zmieni swe stanowisko
wobec parW pIka Koca, omówiony zo'stał świeżo na łamach oficjalnego
organu ZZZ., warszawskiego "Głosll.
Powszechneg-o".
"Nie wystarczy kropnąć "większą czystą" - pisze "Glos Powszechny" pod adre,sem p. Goetla -, aby po tym kropnąć ...
wstępny artykuł polityczny, Nie wystarczy
hy~ autorem kilku mnie.i lub więcej kiepsluch powieści, aby mieć kwalifi'kacje do
redagowania gazety.
"P. Goetel skandalicznie się potknął,
gromiąc Z.ZZ za "apolityczność" (Wbrew
cale.i logice uchwal kongresu ZZZ). Poprostu niebożę nie umie rozróżnić "bezpartyjności" i "apolityczności" .
.,Napisał te7-, te "apolityczność całko
wita itd. istnieje tylko w pań.~twach korporacyjnych". Z tego pa.lSSUSU słusznie natrząsa się dzisiejszy "Warszawski Dziennik Karodowy".
"Na Islandię, na Islandię, panie G.!"
Jak Widzimy, zaloty p. Goetla ~ot
kały się z "koszem" dosyć dotkliwym ...

"Nie istnieje"
"Polityka" (da'wny "Bunt Młodych")
zamieszcza wywiad z b. premierem
lI.·umUl1skim, prof. Jorgą. Znajdujemy
w nim taki zwrot:
"Raz zapytalem się go (Piłsudskiego):
"A co z Dmowskim 1". Marszałek nasrotył
się z lekka i pr~dko powiedział: "Jut go
nie ma, nie istnicje". "A Witos?" pytałem
dnIej ... Takte nie ma go w politycc", odpowic(hial Marszałek",
Przj'taczamy ten urywek wywiadu,
nie dodając do niego żadnego komentarza.

Dr. med. H. ZIOMKOWSKI
speci. chorób skór. wener. i
Łódź,

6 Sierpnia 2,

Przyjmuie 9-12 i 3-9

moczopłciowych

tel. 118-33

w niedzielę: 9-12
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Pracę i chleb znalazło 888 osób - 67 placówek żydowskich zlikwidowano
ciągu naszej
ankiety
przejdziemy z kolei do
powiecie bialskim obok
Krakowa, którego ludność. składająca
się, oprócz dużego oczywiście procentu Żydów, bardzo źle sytuowanych
mieszczal'l. odczuwa Vi wybitnym stopniu panujący kryzys. Jak i w innych
miejscowościach,
akcję
spolszczenia
handlu, przemysłu i rzemiosła prowadzi \Vydział Gospodarczy Stronnictwa
Narodowego, który od kilku lat stoi
na tutejszym terenie bardzo mocno
Mieszkańcy KQt i okolicy coraz bardziej garną. się do szeregów Stronnictwa Narodowego, bo wiedzą, że tylko
Obóz Narodowy potrafi zrealizować
hasło "Polska dla Polaków".
'V ciągu ostatnich trzech lat zało
żono w mieście Kęty, w samym mieście, następujące chrześcijańskie placówki handlowe: 1) skład węgla i artykułów budowlanych, 1 sklep blawatny, 1 piekarnię, 1 skład rzeźnicki, 1
skład gotowego ubrania, 1 sklep galanteryjny, 1 betoniarnię, 1 kSięgarnię, 1

W dalszym

żydoznawczej
miasta I\:ęt w

- J(ocki

P(~litycZ'łla,

(w skrócie)
,,\Yszystko przemi.ia"
jedna z
najll1Qclrszych ludzkich maksym. Jakrie 1:rafne jest to powiedzenie, a w dodatku w zastosowaniu do satyry ...
Pamiętam ... 10 tygodni temu w jed. D.e.i z kawian't (jedyna, gdzie nie przychodzi "naród wybrany") przy stoliku
siedziała "paczka". Brać artystyczna.
Artyści-malarze Wacław Dobrowolski,
Franciszek Wa!czowski, artysta-rzeź
biarz Zygmunt I{owalewski i skromnny sługa Jej Króle'wskiej Mości Prasy
- niżej podpisany. Gadu o tym, gadu
() tam t~'m i nagle pada myśl - robimy szopkę polityczną... Ogólna zgoda
i praca wre. Dnia 20 grudnia w lokalu
Rancllo,,-ców premiera!
"Gru}ła "Stańczyk" przedstawia
śmiechowisko polityczne "Hecki-Kocki".
Kilkanaście
przedstawień,
sukces
artystyczny 1... deficyt finansowy oto plon twórców.
I dziś wpadł mi w rQce egzemplarz
.c en z Ul'O\Y a n\". Poszyty, opeczętowa.ny
j słowa: "N'a podstawie art, 11 Rozp.
Prez. Rzplitc.i z dnia 27. 10. 1933 T .... "
CO si\, zmieniło! Co jeszcze jest
l81.:lualnym? Co się prze\Yidziało. niby
IJl'oroczo '? Ano zobaczymy'

a

putowanych uchwaliła 114 głosami
przeciwko 2 przedłużenie stanu oblę
żenia w Rumunii do 15 września br: z
prawem prolongaty na dalszych 6 mle,sięcy. Stan oblężenia
obowią.zuje w
Rumunii już od 3 i pół lat, a wprowadzony został po zabójstwie premiera
Duci. Obecna ustawa rozszerza bardzo poważnie uprawnienia sądów wo-

'K'ystawiona

te Łod~i
urwipołć
słowami:

Sprytny miejski
zaczynał

szopkę

Antek

"Serwus ferajna! No, co się tak
ciarachy gapita? Frajera myślita znafieźtiśta, czy co? Ja tam wam żadnych
głodnych michałków nie będę odstawiał, ani wygłupiać
się
nie myślę.
Chceta frajdy to idźta do Sejmu. Ja
swój honor mam,"
Dziwnie dobrze pasuje poję-cie
"głodne Michałki" do "Sejmu". Ale
- nie bądźmy złośliwi - słuchajmy
dalej Antka:
"Patrzcie, co się tu tego nazłaziło.
A może pa.ństwo lefrektują. na Pomoc
Zimową.? I owszem, i owszem. Od tego jeszcze nikt nie umarł (świoęta
prawda! nikt rzeczywiście nie umarł
- J. N.), a jak umarł, to co? Dziura się
w kocu zrobi? A cerują. go teraz, cerują; na stary puc nowe łaty dają. i
siup! monopartia na całego! Ali zresztą. z kocem ostrożnie! Śtrymp zaglą.
dać komuś pod koc, sie nieprzyzwoitego coś zobaczy i pOTIlta będzie, no
''1'"
nI.

Dziwnem to "dziwne"! W-s·z ak i
dzi-siaj - po "przełomowym dnin historii polskiej" cZY'li po deklaracji
ideowej - to samo moinaby doskonale
_pisać.

zakład szewski, l.skład modniarski, 1
mleczarnię, 4 sklepy sPożywcze i 1
sklep cholewkarski. Razem 16 nowych
placówek Chl'zpścijaIlsldch.
\V nowo założonych placówkach
handlowych zatrudnionych jest 35 osób, a utrzymuje się z nich 125 osób.
,V tym samym czasie ubyły 4: żydowskie placówki handlowe, w tym:
1 sklep bławatny, 1 skład skór, 1 sklep
spor,y,,-czy i 1 rzeźnik.
Jeszcze lepiej stan polskiego posiadania przedstawia się w okolicy Kęt,
gdzie nowych placówek powstało 19.
I tak: w Kozach powstała jedna pol!'ka placówka, \V Pisarzowicach 1 polska placówka (1 r,ydowska ubyła), w
Bujakowie 1 (1 żydowska ubyła), w
'Vilamowiczach 2 polskie plaCÓWki (2
żydowskie ubyły), w Ślęcznowiczach
2 polskie placówki, W Nowej Wsi 1
polska placówka (2 żydowskie ubyły),
w Bulowiczach 2 polskie placówki :Żydów zupełnie nie ma, w Osieku 1
polska placówka, w Czańcu 4 polskie
placówki (2 żydowskie ubyły), w PoJuż to ten Antek mądry chłop! "Na
stary puc nowe łaty dają!..... Oj nieslet~', smutna to prawda! Szkoda tylko, że Antek nie wiedział o licznych
akcesach do nowego obozu - wszyscy
idą.! I d~Tekcja Opery w Warszawie,
i Pallstwowy Monopol Tytoniowy i Nowe Miasto nad Pilicą ... Ciekawe tylko,
kto 'imieniem miasta przystą,pił? Czy
rzeczywiście" szyscy z Nowego Miasta
od niemowląt do starców swój akces
zgłosili? O, 'YSlyd tohie Łodzi czy inna Pipidówko! A t~-ś nie zgłosiła się
-<.lo pracy? Ha11ba! A jednocześnie pytanie - dlaczego nie zgłosili się dotąd:
tow. Kropla Mleka, tow. Współpraca
7. Konem na czele, Klub Obywatelski
(Panie Ebor..... wypada .. , wypada ... !)
j wreszcie Tow. Opieki nad
zwierzę
tami.
Jednak to - to Dzisiaj. Wracajmy
do Wczoraj.
I cią.gnąJ później nasz Cwaniak: "Zaczyn co prawda już jest, ale z tych
drożdży to chyba się bebecki nie udadzą. (A właśnie się udały! z zakalcem
co prawda - J. N.) W ogóle płacz
wszędzie, nie tylko beki, ale ten największy, to pod pantoflem u żony siedzi - no bo jakżeby inac7.ej - on ani
pary z g~hy nie puści, a żona w Londynie na całego język o bieżuterii rozwaliła! Ale spryt ma trzeba przyznać!

Podobno mają tytuły ksią.żę-ce l'OZdawać. Co ma być niprawdą.! Dyrektorą % El~trowni już sobie zamówiły

I

rąbce 2 p?lskie plac.6wki (Żyd?w nie

~a), .w MIędzybrodZl~ 2 polskIe pla-

cowkl. ~azem w, okohcy Kęt przybyło
19 P?lskIch placowek h:;tnd~owych, Z
placowek ~y.ch utrzymuje SIę ~l osób,
~ zatrud~naJą. one 21 pracowmków, a
zydowsklCh ~lacówek ubyło .9.
Na szczegolne podkreśleme zasługu-

Jedna minuta
upływa
bardzo szybko, a przecież
tylko tyle czasu wystarcza na sporzą.dzenie
wybornego
barszczu
z
MAGGIego barszczu czerwonego w
tabliczkach.
Należy
poprostu rozpuścić jedną. tabliczkę w
Y. litra
wrzącej wody, by znakomity w smaku
i jakości barszcz był gotowy do spożycia.
Przy zakupie należy jednak
zwracać uwagę na nazwę MAGGI
i żółto-czerwone opakowanie, gdyż
tylko te oznakI dają. gwarancję, że
barszcz będzie wyborny.
n 39 490

tytuł książąt 'Kantu i Nabijalii. A znowu jeden poseł chce być marki - i ruki poszwans l"~
Tak, tak, należą się im te tytuły!
Dotą.d nie dostali, ale jak się zgłoszę.
do współpracy to pewnie dostanę.."
I szereg barwnych lalek przeclefilo,,-al. Kiehna, Pią.tek, Frontowski, Jajman Kupecki, Polak pod Oltaszem z
Expresiaka_. 0, temu się dostało! Pamiętam ... ostatnia strofa na mel. 'Varszawianki ... opasły Żyd w staropolskim
jedwabnym kontuszu śpiewa ...
, .Idź "Expressie" w "Karuzelę",
Opis gwałtu zanieś w świat,
,
'V "Panoramie" zaś w niedziel Q
Żański nową bujdę da!
"Leć "Expressie" w g'órnym pędzie,
I sensacji stale służ!
Kto cię czyta, ten nie będzie
Nigdy, nig,dy mądrym już!
Hej, kto Polak pod Ołtaszem,
Ten dość forsy zawsze ma;
Jak Poznański nam rozkaże
"Republika" zaraz gra,
"Express" nowę. bujdę da!! !. .. "
Przemija melodia miejsce Expressiaka zajmuje "K.urjer Łódzki" prasa chorę.gwiana ("Kręcisz się chorę.giewko, jak ci wiatr powieje").
W
t a.kt "marsza Sokołów"
tak śpiewał
"Kurierek":
"Ospały i gnuśny był "Kurier" od lat,
M~zerne rokował nadzieje,
Myśmy dodali też sporo mu wad
Dziś każdy I "Kurierka" się śu{ieje...

je fakt rzucenia się ludności polskiej
do handlu straganiarskiego. W samych Kętach powstało 102 polskie
stragany, w tym lG z bławatami, 12 cukierniczych, 4 ceramiki, 1 drogeryjny,
10 galanteryjnych, 2 z grzebieniami,
1 chustek i pledów, 4 z pieczywem, 6
z naczyniami kuchennymi i żelazem,
7 z owo,cami i jarzynami, 5 z mydłem,
4 skór, 2 gotowych ubra!'!., 3 nasion i
25 szewskich. W nowo założonych
102 straganach jest 145 osób, a utrzymuje się z nich 491 osób.
Reasumując powyższe, Kęty i okolica poszczycić się mogą olbrzymią. cyfrą 137 nowo
powstałych
placówek
handlowych chrześcijańskich. Z placówek tych utrzymuje się 888 osób. W
tym samym czasie ubyło 67 placówek
żydowskich, nie mówiąc o kompletnej
likwidacji żydowskiego handlu straganiarskiego i domokrążnego.
Kęty mogą świecić przykładem całej Polsce. Aby w ciągu trzech lat założyć 137 chrześcijańskich
placówek
handlowych, a jednocześnie zmusić 67
Żydów do zlikwidowania swoich placówek, na Ul potrzeba dużo hartu,
pracy, wytrwałości i przede wszystkim
dObrego zrozumienia obowiązków Polaka wobec interesu narodowego.
Przykład Kęt, których mieszkańcy są
przecież bardzo biedni, zachęcić powinien wszystkich Polaków do jak najszerszego wzięcia udziału w ' akcji odżydzeniowej. W wyścigu tym nie powinno zabraknąć nikogo.

Zjazd powiatowy S. N.

w Łomży
Ł o m ż a. (Tel. wł.) Odbył się zjazd
powiatowy Str. Nar. Salę Domu Katolickiego wypełnili po brzegi członko
wie Stronnictwa w liczbie tysiąca dwustu. Przewodniczył p. W. Tomaszewski. Przemówienie wygłosił p. prof.
Staniszkis.
Zjazd powiatowy zakończono uchwaleniem rezolucji, 'wyrażającej peł
ne zaufanie do władz i zapewniającej
o tym, że członkowie Stronnictwa będą
w dalszym ciągu walczyli ze wszystkim, co Polskę osłabia, a przede
wszystkim z komunizmem, żydostwem
i masonerią. Po odśpiewaniu Hymnu
Młodych zamknięto zjazd.

ADOWOLONA i DUMNA:
POCHWAŁ PANI DOMU.
WYGLĄDU POSADZEK.
05ZCZĘDNO$C1 (

Z

bo kupuje zawsze

tylko w firmo~

pU5zkach

n 39525
Hejże Racha-Racha dodajcie mu sil,
przestał ,spać wreszcie, obudził się
_
i ~ył."

By

Wtedy to
obraził się.

-

Imć naczelny z "Kuriera"
dziś dnia mnie nie zna
się mówi!

Do

trudno Protest DobropOlski i Wywrotyński,
ten ostatni śpiewający:
"Dzisiaj jestem dyrektorem,
Zbrodnie dam, ale bez kary,
Może i w tym środowisku
Znajdę dziewczątko dla cary ...
Cóż mi zrobi jeden, drugi,
Gdy są z,a mną Wassercugi,
I,te inne wodociągi ... "
A później niejaki pan Niewyborowicz, syndyk z Wimy" przyjaciel
serdeczny, jak mówi piosenka p.
Kona ... pardon! - p. Maksa de Wima
Plajt-Konali Przypomniano historię z
d arowizną dwa razy tego samego domu i kazano uciekać, bo "Oj idzie Kiwalski, ten cholernik dziki,
On nam będzie robił z Talmudu przytyki."
I w cz.a rnej todze wchodził p. mece.
nas ze śptewem:
"Raduje się serce, raduje się dusza.,
Gdy prezes Kiwa:lski na bój z Żydem
rusza., .
Oj da, oj da, dana! "Endecjo" kochana,
Czym beze mnie jesteś ty!
Choć żydo-maS'Ony są na mnie zawzięte
Mogą mnie najwyżej pocałować w ....
pi~!

Oj da, oj da .. ,

Żydzi nie mogą rządzić adwokaturą!
Poniewa~ adwokaci ~lIdowscy w Krakol.c'i e
to ~g()d~ić, posied~enie poro~'I.I'In'iewawc~e
sporu ~ostalo ~erwane

Kra k ó w. (Tel. wł.) W piątek wieczorem w Izbie Adwokackiej w Krakowie odbyło się posiedzenie przedstawicieli polskiej palestry i żydowskiej w celu zlikwido'wania konfliktu
powstaŁego
na tle majoryzowania
władz Izby Adwokackiej przez 2ydów.
Po stronie polskiej wystąpiło sze&CłU
adwokatów,
reprezentujących
kill(a ugrupowań adwokackich. Stronę żydowską reprezentowali przedstawiciele syjonistów, kombatantów ży-

nie chcieli się na
w celu likwidacji

dowsldch, 2ydów adwokatów niezrzeszonych oraz socjalistów, wśród których znalazł się także jeden aryjczyk,
adw. Pajdak.
Strona polska domagała się ustą
pienia władz Izby i ponownych wyborów oraz zagwarantowania większoSCI
dla Polaków-adwokatów. Żydzi
sprzeciwili się temu i usiłowali obrady odJ'oczyć. Na tego rodzaju załatwi enie nie zgodzili się oczywiście adwokaci-Polacy i konferencja rozbiła się.
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tabliczkach

Wystarczy 1 tabliczkę rozpuścić w 1/4 litra wrzącej
wody, by otrzymać gotowy do spotyc:ia barszcz

1 TABLICZKA KOSZTUJE 15 GROSZY
M'i
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Po staremu ..•
Kiedy płomienny entuzjazm i żela
zna praca Obozu Narodowego rzuciły
polskim chłopom i robotnikom hasło:
"Wstańcie!" i otwarły im bramy polskich miast, przeciwnicy nasi po krótkim, ale często krwawym oporze sta-

Przytyk był wydarzeniem przełomowym. Ostatnie z,ajścia
w powiecie wysoko-mazowieckim były dowodem,
że czynniki miarodajne
muszą się z opinią i pracą narodową
bezradni.

liczyć.

Gdy wola Obozu Narodowego sprajednego
straganów polskich, 35 placówek wytwórczych i 15 hurtowni, że setki i tysiące

wiła, że w Łódzkiem w ciągu
roku stanęło 6.000 sklepów i

n 39724

placówek handlowych i rzemieślni
czych polskich stanęło twardo w innych miastach i miasteczkach polskich na miejscu żydowskich, że całe
miasta, a nawet połacie kraju (Przybyszew, okręg nadnidecki) odżydzają.
się, że wielki polski ruch kolonizacyjny osiągnął już Stanisławów i Kresy
Wschodnie, wtedy czynniki miarodajne wyraził~r swą radość z powodu tego
procesu. Zamknęły tylko oczy na
sprawców tego dziejowego procesu.
( Niestety, zamykają do dziś. Jeszcze
do świąt daleko, a już słyszy się o
licznych aresztowaniach po miastach
i miasteczkach za "rozdawanie ulotek
przedświl~:tecznych i wyl{Onywanie napisów antyżydowskich". Każdy dobrze
wie z doświadczenia, jakie ulotki i jakie to napisy. Polak we własnym pail'
stwie w trosce o naród polski, chcą.c
wykonać napis: "Nie kupUj u Żyda!",
musi być narażony na różne przykrości.

Czy naprawdę czynniki oficjalne
cieszą się z procesu brania się do handlu polskie!lO chłopa i robotnika?
Nikt rozsądny nie uwierzy w to,
aby unarodowienie handlu, rzemiosła czy jakiejkolwiek innej dziedziny
życia mogło się odbyć bez agitacji politycznej, Założenie polskiego sklepu
nie ma znaczenia, jeśli się kupujących
nie odciągnie od żydowskiego i nie
wytłumaczy dlaczego!
Niestety, nic się nie zmieniło. Unarodowienie handlu i miast odbywa się
przy akompaniamencie kar więzien
nych i pieniężn~T ch.
JAN BIELATOWICZ

~O~Ołi"W~~ółlri[J" IrUlui~ ~i~ [Ofil wi~[ei ~ił..
Druga strona medalu - "Front antyfaszystowski' - Fol.warki "Współpra~y'~ doskonale się rozwijają, bo pieniędzy nie braknie! - Kto za to zapłaci?
Ł

ód

ź,

13 marca

Słynna już dziś żydowska

"Współ

praca" Eitingona i Kona zapowiedziała nie tylko ożywioną działalność gospodarczą, ale również i akcję kulturalną tudzież "występowanie przeciwko wszelkim fałszywym wiadomościom i spotwarzaniu obywateli". Wiemy doskonale, co to znaczy, gdy żydo
stwo mówi o obywatelach i występo
waniu przeciwko fałszywym wiadomo-

wiek Wolny - Zew Sumienia". Znamy
pismo to aż nazbyt dobrze. Jego tendencje wolnomyślicielskie i komunistyczne są. zupełnie wyraźne ... I protektorem takiego właśnie pisma okazał się potentat z "Wi-My"!
Władze
jednak odmówiły zarejestrowania tego oryginalnego to\varzystwa, motywują.c to tym,
że
nie może istnieć
zwią.zek przyjaciół pisma, stale konfiskowanego za wystąpienia antypań
stwowe. Tym razem nie udało się ...
Lecz żydostwo się nie zraża. Oto
świeżo powstało inne stowarzyszenie
"Zjednoczony Front Żydowski". O celach tego oryginalnego frontu żydow
ska "Prawda" pisze w ten sposób:
"Na terenie Łodzi powstała nowa
organizacja
apolityczno-polityczna

(jeśli takie określenie można uz~ać
szczęśliwe) pn. Zjednoczony Front
Żydowski, z siedzibą przy ul. Legio-

. za

nów ZG. Apolityczność tego związku
polega na całkowitej abnegacji doj{tl'ynalno partyjnej i jakiejkolwiek
ingerencji w sprawy wewnętrzne
kraju, polityczność zaś oparta jest
jedynie na przeciwstawieniu się narastającej
fali antysemityzmu i
wstecznego nacjonalizmu."
Zatem "front antyfaszystowski'" O
ściom!!!
istotnym jego obliczu najlepiej świad
Jednak "Współpraca" sama nie wyczą słowa dra Finkelsztajna, który jastępuje, ale ...
ko prezes udzielił wywiadu specjalneW tym samym mniej więcej czasie
mu wysłannikowi żydowskiej "Prawdo Starostwa GrOdzkiego w Łodzi
dy":
zwrócił się
członek
"Współpracy"
"Nie łatwo jest zjednoczyć ludzi,
Maks Kon o zalegalizowanie "Towaprzejawiających
diametralne przerzystwa Przyjaciół Cz,asopisma Człosłanki
polityczne, lecz ponieważ
nie mamy w sobie nic z partyjności,
Narodowca gnębi 2yd - mason psia- i płakał razem, bo nic mu pomóc nie
w szeregach naszych będziemy mieć
jucha,
mó.gł.
działaczy obozów, istotnie ścierają
Każdy Kom-Internu instrukcji wciąż
I w trzecim akcie było odsłonięcie
cych się ze sobą. Częściowo już , zoOj da, oj da...
Is' łucha.
programu przez Twórcę. Marsze szum.
stało to zrealizowane. Mamy obecnie
A potem Nasz dygnitarz, Kielma, ne, zgromadzone wiwatujące tłumy
za sobą ludzi, których, zdawałobY
A la Gajerze śpiewem:
i on - Twórca programu. I niestety
się. nic ze sobą nie llogodzi, a jednak
opada z pomnika płachta i świeci swą
"Kochane Bebe,
cel naszej organizacji złączył ich silnagością wielka. figa. A wtedy Stań
Ach te Bebe,
nym węzłem współpracy. Codziennie
ezyk z "Wesela" Wyspiańskiego rzekł:
Przy kożuchu polskim kwiat .
zgłaszają. się do nas nowi adherenci
"Domek mały, chata skąpa,
Nigdy już
szeregi nasze rosną z dnia na
Polska., swoi, własne łzy,
Nie będzie dla nas takiej 'l aby,
dzień. Pragnę jeszcze zaznaczyć, że
własne
trwogi,
zbrodnie,
sny.
Względem Bebe
w Łodzi powstała analogiczna orgawłasne brudy, podłość, kłam,
Każdy był jak dziecko słaby.
nizacja ' chrześcijańska,
o której
znam, zanadto dobrze znam!
Bebe, ach te bebe,
"Prawda" niejednokrotnie .iuż pisaByś
serce
moje
rozktoił,
czYm bez niego będzie świat!
ła, a mianowicie "Powszechny Front
Nic w nim nie najdziesz inszegoj
Co tu łgaćl
Pracy
dla Narodu i Państwa". Z orJako
te
niepokoje,
Co tu kryć!
ganizacją
tą pójdziemy ręka w rękę."
Sromota, sromota, wstyd,
Spróbuj bez Bebe żyć Jakoweś fata nas pędzę. w przepaść!
Cóż to 7.a ludzie, "których zda.ie się
Gdy ci się uda taka sztuka, to żeś
Możeby Nieszczęście wreszcie
nic ze sobą nie pogodzi"? Rzecz jasna,
chwat I"
żydowscy nacjonaliści, rozmaici "bePierwszy akt był ściśle łódzki, dru- dobyło nam z piersi krzyku,
tarowcy" w brunatnych koszuLach, kogi był ogólnopolski, a kończył się Krzyku, co byłby nasz l
z Tego Pokolenia l
muniści i wielki kapitał. Gdy chodzi
"Dzi.a.dem", który mówił:
- Szedł raz dobry Pan Bóg i zoba- Ach sumienia, sumienia!!!"
o stosunek do Polski, nic ich nie może
I każdy wychodzą.c z szopki Musiał połączyć, ale gdy w grę wchodzi naród
czył płaczącego człowieka. Co ci się
,stało? pyta. - Dom me się spa:lił, Myśleć. Musiał się Zastanowić. I to wybrany ...
panie! I odbudował mu Pan Bóg było naszym jedynym zyskiem. ~mie
Nie mniej ciekawe jest i oświadcze
dom i poszedł dalej. Idzie i znowu Ilśmy się.
nie o współpracy pomiędzy żydowskim
Ale to był - śmiech przez łzy.
ktoś płacze ... A tobie 00 się stało?
"frontem antyfaszystowskim" a "Po- 20na mi zmarła, Panie! - Wskrzewszechnym Frontem Pracy dla Narodu
JACEK NOWICKI, Lódt
sił mu dobry Pan Bóg żonę i poszedł
i Państwa". Więc to jest praca dla nadalej. Spotyka po pewnym czasie elerodu wybranego?'!!
genckiego pana, który też gęste łzy
Zawsze podejrzewaliśmy, że te przegotowe, pojedyńcze f komroni. - A co tobie człowiecze? - J.am
różne "sanacyjne" fronty pracy są zaplety.
wszelkie
zamówienin
dygnitarz sanacyjny i cierpią na brak
l11.af;}wwanymi komórkami jednolitei zamiany. K. Galar, Ł6dź
S"lacunku wśród ludzi...
go frontu ż~·do-komunvl
Tel. 262-05 1 ~l-ao ulica ,Piotrkowska nr. 275.
I szedł z nim razem dobry Pan Bóg
a 38 3'''4'
Że prezes żydowskiego "Frontu"

MEBLE

'ORĘDOWNIK, ponieaziałeI<, ania: 'n) marca 't 93'i

N'umer 01'

·stróDa , .

_=. ..-=-5 --

pośiiiiioiciirancuskie (IJ fr

nie myli się co do tendencyj tego 'd rugiego niby polskiego "Frontu", najlepiej świadczy odezwa, wydana jeszcze
w grudniu ub. r. przez "Powszechny
Front Pracy dla Narodu i Państwa".
Oto na.iciekaw!:ze wyjątki:
"A jak przedstawiają. się sprawy
w naszym domu - Ojczyżnie! Nie
jest-że ich
obecny stan gorszy niż
kied~'kolwiek był w cil,l.gu osiemnastu lat naszej niepodległości? Czy
z,,,'łaszcza w ostatnich czasach nie
przeżywamy
naj groźniejszego rozdarcia we,,"n \,trznego? Czyż nie czas
najwi\,kszy, byśmy z tych opłaka
nych stos unl<ów wyciągnęli to bodaj
minimum lwnsekwencji, że powinniśmy
nie~włocznie
precz odrzucić
to wszystko, co nas odwodzi od jedrnego w obecnej dobie a palącego
zadania, jakim jest najszer~za i moż
liwie najgruntowniejsza konsolidacja 33-mi1 ionowego społeczeństwa
naf'zej R. P. - bez względu na nieistotne lecz przez różnoraką dema- .
gogię, sztucznie wyolbrzymiane i narzucane różn i ce - rzekomo narodo,,,' ościowe, reI igijne i pożal się Boże! "rasowe" ?
I
"Zaiste, wielki czas, byśmy się
wyrwa~i z koszm:u-nego snu, w. jaki
wszelklego rodzajU społeczni l polityczni. szachraje od lat zamieniaJą. o

Senegal naj starsza posiadłość francuska w Afryce - Plaga tydów-Syryjczyków ,
e bananów w Gwinei -100 Polaków w Afryce Zachodniej
zaś tylko tubycy zajmowali się, naturalnie w sposób baJI"dzo prymitywny,
wydobywaniem złota. Niemniej odkryto właśnie kopalnię eksploatowaną
: rpT'zez nich już jakie 1000 lat temu.

~
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PIĘKNO$Ć Z NIGERU

'
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nosIe romk.mętym na .kl~~.k-ę .L warkoczach
ujętych tv plerSCLeme.

,,\V głębokiej trosce o dobro i caP a ryż, 11 marca.
naszej Ojcz:..-zny, w uroczystym
Kolonia, nosząca miano "Afrique
dla całej Polski dniu 11 listopada br. : Occidentale Fran<;ais" stanowi środ
w dniu, kied~' Prezydent R. P. wrę- I kową część potężnego bloku francu~zył Naczelnemu \Vodzowi Rydzowi- Iskich posiadlości afrykailskich.
OpieSmigłemu
buławę marszałkowską I ra się ona z jednej strony o Atlantyk
jako symbol potęgi militarnej, a za- sięgając aż do Zatoki Gwinejskiej, a z
razem jal\O symbol ciągłości ideolo- drugiej strony o pustynie. Dzięki zaś
gil pań s twowo-twórczej Marszałka komun ikacH poprzez Saharę zapewJózefa PilsuclskieO'o w tym pa- niona jest łączność z AIgerią.
mi\'tn:.'m dniu d;y wyznawcy tej I. Na kolon.ię tę skladaia, .się następu
ponad wszystko doniosłej dla nas Jąc~ terytol'la: M~uryta~lla, ~e?egal,
ideologii, zatknęliśmy nasz sztandar G.'vme.a, ?udan, Wybr~eze KOSCl Slopracy dla narodu i państwa w imię mow~J, Nl!?er,. Da~Olne] oraz ~awne tesprawiedliwości społecznej."
rytona lllemlec~le p.o~ostaJące. pod
mandatem, a nnanOWlCle Togo l KaZestawmy to ze sobą. Oto prezes marun.
'żydowskiego
Frontu,
jednoczącego
Na czele Aft'yki Zachodniej - osiem
naj s krajniejsze politycznie elemen- raz.y większe i od obs.zaru Francji ty
twierdzi,
że
"Powszech- stOI gubernator, obecme p. Le Cop'p ert,
. n~; Front Pracy" zgłasza swój akces któl'~~u po:dle,g a 9 wic~-gube~natoró.w,
do tworzonego dziś obozu pułkownika a~ml?lstruJących powyzSzyml pl'owmRoca!
C]amI.
Lecz c1"'a te "fl'on~-", idące ze sobą
Najstars7:ą posiadlościf( francuską
rQka VI' rękę w obronie żydostwa, .riie w ~fryce Jest Senegal. Był.on JUZ
w~' c z erpują li~ty żydow~kich organi- bOWIem e.kspl~ato",al:Y, z,a c,zaso:" karzac~' j. Oto również do władz admini- ~ynala :Rlc,helleu. Plel\\ szym )ed!lak
straC\' jnych zgłosili się o zalegalizowa- '" u~ernat()l em ws.tal w latach ~8,)4.
.. :_.
. .
.
18Go sławny Faldherbe. Podblł on
me załoz: CIele ,,~ocJal1~ty~zneg~ ZWlą- liczna plemiona, budował drogi i po~ku Ad" okatów . Za~ozycIelamI, rzec~ zyskał dla Francuzów tak wielkie
]a!ma, są ~nowu t:yclZl: a,:'o~at :',Rafał
sympatie tubylców, że, gdy wybuchła
l{empner l adwokat "KazImIerz Hart- wojna 1870 r., Sencgalczycy walczyli
man.
" .
jako ochotnicy na froncie francuskim.
Dook?ła ."Wspólpr~cy grupuje. SIę Skoro zaś wybuchła wojna światowa,
co~az .wlę~eJ po.mo<:nlcz.ych org?-~lza- to znowuż 50.000 Senegalczyków chwycY]'. mektore oP.leraJą. SIę w.~rrazme o cilo za brO'll i pod dowództwem gen.
socJal-komunę, lllne wst.ępuJą do ,,0- Mangina bilo s ię hohatel'sko przeciw
bozu Zjednoczenia. Narodmvego", a Niemcom. V,'raz z Dahomejczykami są
wszQc1zie działają. t:ydzi!
oni PTawdziwie przywią.zani do FranAle to ,,'sz~'stl<o przecie kosztuje?
cji. Po wojnie też prawo wyborcze zoZa czyje pieniądze się montuje ten sIało rozciQg'lli('to na. cale terytorium
żydo-komunistyczny łańcuch, którym
Sęnegalu . PosJem jego jest obecnie p.
Pol~ka ma być skrępowana?
Galandou Diouf, b. kapitan z wielkiej
Ocz:.-wiście za nasze polskie pieniąw()jny. \Y jego mieszkaniu w SeneGze. ,,''''spółpraca'' to przedo wszyst- galu nad obozowym łóżkiem znajduje
kim związek wielkich przemysłowców, się też tylko .tedna ozdoba: szabla ofiktórzy drogą wyzysku robotnika-Pola- cera francuskiego.
.
ka i za pomocą śrubowania cen, a więc
. '!en ro~legły ?,bszar AfrykI ~chod
drogą
opodatkowania konsumenta- mej za.mleszkuJe .o~oł~ 15. mIlIOnów
Polaka gromadzi kolosalne fundusze lu~nośc~, z tego .t;nmeJ wIęceJ 1/5 Eurona ,,'alkę t:ydów z Polakami!
peJcz'yk~w . . Oprocz. Fr3;ncuzów s~ty:
Skoro Kon z Widzewskie.i Manufak- ka SIę hczn~e Sz~aJcar0.w, Włochow l
tury
chciał zakładać towarzystwo ~asę SY'rY'lcZY~oW-Ży~O\~, będący.ch
przviaciół "Zewu Sumienia _ Violne- l.stn,ą .plag~ .te~ kolonn, l wyzysk.UJą:
·C· l
. k"
"
k d to'
cych memozlnne tubylcow. Do bIałej
go z. o,~7Ie a , '\\ Iemy, s ą
pIsm.o rasy należy jeszcze zaliczyć Maurów,
ma. plemądze na swą ':"Ywrot?wą.. a?I- Tuaregów i Peulhs o tajemniczym potaCJę! I to samo da SIę powledzIec o chodzeniu
pO~~,ewnej, również ży?ows!ti.ej. "Pra'\\:- . W Afryce Zachooniej :przewazaJą
dZle. Prawdopodobn~e tez l mr:~ 'p I- Jednak Murzyni, należący do najT'ozsma ":a:r;tyfaszYSt~w~~l?gO f:o:r;tu ]al{ maitszych grup etnicznych. Każde zaś
"Tydzlen Robotmka l SOCjalIstyczny niemal plemię posiada własny język.
"Łodzianin", komunizujący "Głos Po- Nieznaczna część wyznaje religię muranny" i ż:.- dowski "Głos Powszechny" zułmańska, a większość oddaje się ferównież z tych samych lub podobnych
tyszyzmQlWi, zabobonom itp.
źrodeł otrzymuj I). pieniądze na walkę
Od prosa do diamentów __
z "burżujami" czy ~endeko-faszysta
mi", "rasistami" itd.
Kolonia ta jest w większej części
Dziś wystarcza samo słowo "front".
krajem rolniczym. Uprawia się ryż,
Ma już 0110 ustalony charakter. ~ We proso, kukurydzę, maniok; posiada ona
Francji, "front ludowy" kierowany jest oliwę roślinną, wydobywaną zwła
przez t:rdów, a grupuje komunę i mi- szcza z tzw. w Polsce (JII'zechów amerylionerów, '.V Polsce za.ś nazywa się to. kańskich, kalcao, kawę, tytoń, gumę
"front P'l:acy dla narodu" ... a wygląda arabską., bawełnę. Poważną. pmycję w
w g-runcie rzeczy tak samo....
ekspoorcie zajmuje bydło, oraz kQlSztowt:vdostwo coraz zuchwalej sięga po ne drzewo, a zwłaszcza mruhoń.
właclzę na rl światem, a zarazem coraz
Wielą przyszłość
Gwinei etan 0,'",ią. bogate plantacje bananów i anabardziej się demaskuje.
ha.
nasów. Afryka Zachodnia posiada
wspaniale bogactwa mineralne, dotl).d
prawieże nietknięte.
Na pierwszym
miejscu należy wyliczyć kopalnie zło
La, diamentów, nafty. "L'Office du Niger" zajmuje się specjalnie ba.óaniem
n 39713
łość

I
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Pokłady
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I

naszą rzeczrwistość!

im surowców. Ponieważ ekgploe.tacja;
kolonij ~eet imprezą. nad W}Taz k()sztowną, wQlbec tego nie ulega wątpli-

złotodajnych terenów. Około 100 S'CYzostało już wywierconych. Datąd

Mw

złota znajdują się

Ludzie

zwłaszcza

pograniczu Gwinei i SucLa.nu, w rejonie Siguiri.

Widoki emigracyjne
dla Polaków
\,"obec powyższych danych, należy
postawić pytanie czy Afryka Zachodnia mogłaby się stać dla Polaków,
choćby

w małym s t.o!pn iu, terenem
emigracyjnym. \V kompetentnych śro
do '",iskach powiedziano mi, że tak, ale
p()d pewnymi wa:runkami. Mogliby
tam znaleźć pole pracy lekarze oraz
inżynierowie,
ale jedynie w prywatnych przedsiębiorstwach. Na terytorium tym bowiem istnieje 257 instytucyj sanitarnych i 2 oddziały paryskiego "Institut Pasteur". a mianowicie w
Dakarze i w Kindii. Ta ostatnia plar
có\yka, zajmuje się przede wszystkim
różnymi doświadczeniami na małpach
i na ,vężach.
Największe
jednak widoki powodzenia mieliby ludzie, pragnący oddać
się plantacji bananów,
lub uprawie
ziemi. Koncesje są. udzielane za darmo. Na to jednak, by osiedlić się ~ na,..
leży zaplacić 4-5 tysięcy ft's. Pozłtym
trzeba zakupić narzędzia, bydło itp.
Koncesja musi być eksploat()wana. Po
pewnym czasie specjalna k()misja
udaje siQ do takiej koncesii celem
kontroli. Jeżeli oceni, że ",~-siłki dały
pożf.!dane rerl.ultaty, to przechod.zi ona
na wlasność jej tymczasowego posiadacza, który może ją. nawet potem i
sprzedać.
Po 2-3 latach, powiedziano mi, można dorobić siC ładnej sumki, ale posiadając. przy zalożeniu około 50 tysięcy frs.
\Y o,b ecnej chwili,
przebywa w Afryce Zachndniej około
100 Polaków, na ogół lubianyoh i cenionych.
Wspaniała

lComunikacja
lotlnic:<!a

~Z1nu
muszą dbać

o swe zdrowie I JlfJP-

W1. Fillttanka energlohr6reseJ
01'omaltyny Dra Waoclera odnawia sntyte Ił.,.. Smaezna, ła
twostrawna, łatwa do przyrzIIdzanla nawet w czule pracy.

OVOHJlLTINE
...,
ng
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waści, że
na mają

roszozenia koJ,ooialne Berliprzede wszystkim na wzglę
dzie utworzenie w sercu Afryki strategicznych baz lotniczych, a potem i
morskich, aby ewentualnie zagrażać i
paraliżować chiałalność Francji.
Ale, oto fakt niemniei znamienny:
mieszkaI1cy Toga jut dzisiaj protestują. nawet przeciwko możliwood powrotu na łono Niemiec. Miałam wła:Śnie
w rękach list tubylców z tej posiadło
ści, wysłany dnia 7 stycznia br., oświadczają.cych
kategory~znie:
"Nie
chcemy Niemców na naszej ziemi".
W ostatnich czasach zaszedł fakt o
d<>nioslym znaczeniu. Oto nie rzą.d
Trzeciej Rzeszy, ale "DCiUtsche Kolonial-Gesellschaft" z Berlina zawarła.

Kolonia. ta co pra""da bardzo odjednak pierwszorzędną
lotniczą.
Dość
powie-

legła pos iada
komunikację

Tale podróżujq poprzez pust ynie matlei mau·
ryta,iskie z dziećmi.

...

dziać, że podT6ż samolotem Paryż-Da,..

k8il" trwa 20 godzin, - natUJralnie nie
jednym ciągif>m - gdy podIrÓŻ koleją
Paryż-Warszawa trwa 30 godzin.
Da;kar, stolica tej kolonii, przy tym
pierwswrzęd'l1Y port, jest ta.kże łącznikiam pomiędzy starym kontynentem a
Ameryką Południową..
St.ą.d
wylatuje. samoloty "Air-France", trans'Po.rtują.ee pocztę

lotniczą.

paryż-Dakar-

Ponad tę. koloniI). przechodri
również trasa wielkich rejsów. Posiada ona doskonałą organizaCję lotniczą., o czym dowodzi 30 terenów do lądowania ocaz 11 ośl"O'dków, posiadających hangary i warsztaty. Ta organiz~ja lotnicu...a. Afryki ma naturalnie
wielkie znaczenie nie tylko turystyczne i handlowe, ale oczywiście i wojskowe, Datego nie od 'l"'ZOCzy bę<hie
poruszyć w tym miejscu sprawę coraz
naahalnieljmy;ch niemieckich żądań
kolonialnych.
NaW.

Niemcy w Angoli
Najbardziej
oowiad'Czają, że
run nie dad~

beZ'stronni
zna.wey
ani TO'go, ani KameNiemco-m potrzebnych

- umowę
~ -~

"

'"

,

"-

z Portugalią. w sprawie
Angoli. Portugalia nie ZT'zekła się
co :prawda suwerenności n3Jd tą kolonią., ale owa umowa wiąże ją z Niemcami na :przeciąg lat. .. 99! Na mocy
jej Niemcy ma.ją. prawo eksploatowania całego terytorium Anglii - posiadali tam dotąd 86.204 hektarów - pła
cąc rocznie 3 miliardy 500 milionów
fM.
Z AngoH ZM - jedlynej kolonii w
tej części Afryki, gdzie biali znajd'Ują
najlepsze wa:runki dla osiedlania się Niemcy będą. mogli importować: kawę, kukurydzę, oliwę, bawełnę, wosk.
tytoń, sól, kakao.
K{)I{>alnie dostarczą.
im miedzi, złota., diamentów. Diamentów wydWyto tam w 1936 r. 490 karatów, zakupionych przez sławne konsorcjum d1iamenciarzy bruJureJ.skich. W
Angoli zna;jd.'ą przy tym Niemcy także
pokłady n3Jfty.
Ukbłd wi~c niemiecko-portugalski
moo:e mieć doniosłe konsekwencje nie
tJtlko pod WZ!gIłęldem handlOwYm, ale i
~QlIl'tyloznym, a to zarówno dlJ,a Francji
Jak i d~<a WieIkiej Brytanii.
L BRIARES.

\

ja.k. również twierdzi, że nie udzielaj
fałszywych .informacYi co do UZYski_\
wania pożyczek długoterminowych oraz wekslowych. W dalszym ciągu
osk. Koniecznp wyjaśnia, że jakiś czas
był w radzie nadzorczej Zachodniego

Proces

Banku Spółdzielezego. Do winy .it ale
przyznaje.
Po ukończeniu 'Przesłuchiwania ()skarżonych są.d o godz. 12.40 zarządził
przerwę w rozprawie do pOniedziałku,
godz. 9 rano.
(mz.)

marnotrawców
cudzego grosza Mistrzostwa Polski wkoszyków(e meskiej

p o z n a ń, 13 marca.
trzecim dniu procesu w
sprawie oszukań c zej spółdziel ni sQ.d
w dalszym ci?gu przesłuchiwał osk.
Ęitanisła \V3k.i ego.
Dziś

w

Stanisławski z~Zllał, Ż'3 początkowo

biura ,,\Vza.iemności" znajowały się \V
Domu Rzemi eś lniczym, późnie.i zostały przeniesione
do prywatnego mieszkania Stanisławskiego na ul. Pieka-I
ry, 'w reszcie na ul. św. Marcina. stą.d
wreszcie na ul. Kraszewskiego, a w
kOllCU na ul. \Vałv Augu::;ta. Stan :- l
~.

-.

oj

.••••••• - • • , . .

.

.

lJ'tL

~--------~---------

Trzeba przyznać :2:ydom, że mają tupet.
do tego, że zaczynają głosić, jakoby w okresie paryskiej konferencji pokojowej byli pracowali - na korzyść Polski. podczas gdy wszystkim Polakom, którzy się zetknęli z tą konferencją bezpośrednio, wiadomo dobrze, ~e wysiłek ży
dowski szedł wówczas bezwzględnie w
tym kierunku, by Polska była mała, słaba
i nie±ywotna, co oczywiście byłoby stworzyło najdogodl1iejsze warunki dla żydow
skiego pasożytnictwa. Stwierdził tę prawdę w swoim czasie w obecności piszącego
te słowa na senackiej komisji spraw zagranicznych człowiek, którego trudno posądzić o nieprzychylność dła :2:ydów, a
mianowicie nieżyjący już od kilku lat, a.
w czasie wojny światowej i konferencji
pokojowej mieszkający w Paryżu, senator Posner z PPS.
Wbrew tej notorycznej prawdzie pisze jakiś p. Stupnicki w "Momencie", co
Doszło

-

do mi&trzostw Pol-ski w kosz}'k6wce męhali okręgowego ośrodka w. f. w Poznaniu.
goszez) 26:25 (1ł:18). AZS (poznań) - WKS
Oskarżeni
(Grodno) ł8:26 (20:10). Cracovia - Sm.igły
Sztem
Nowacki
(Wilno) 36:17 (22:9). PZP (Nowy Bytom)
- Wiktoria 44:19 (20:14). WKS (GTodno)
- LubI. Wytw. Sam, (Lubli-n) 20:13 (9:9).
sławski oświadczył, że zwrócił sie do
KPW (Poznań) - PZP (Nowy Bytom)
Radosława Mańczaka, który zdaniem
55:17 (19:10). AZS (Poznań) - LWS (Lujego posiadał szerokie stosunki w sfeblin) 50:28 (22:15). KPW (Warszawa) rach bankowych w Poznaniu, aby ten
Ciszewski (Bydgoszcz) 32:24 (20:10). KPW
wystarał się w "Wzajemności" o redy(Warszawa) - Sokół-Macierz 24:22 (15:11).
skont weksli na sumę 50 tysięcy zło
Było to najciekawsze spotka:n.ie dnia.
W sobotę przed południem odbył llię
tych. Mańczak nadużył, zdaniem opierwszy pólfinał. w kt6rym niespodz.iaskarżonego, zaufanie, jakie w nim ponie i dość pewnie poznański AZS wygra.ł
kładano.
Część weksli miał zdyskonz Cracov i ą w stosunku 33:26 (13:14). Waltować na swoje potrzeby.
ka by ta bardzo oieka.wa. i nie%wyik>le za- następuje:
cięta. Do przerwy Krak1>wianie prz~wata.U,
Stanisławski po objęciu sp6łdzielni
zwłaszcza szybkością. Po zmianie stron
"Wiemy, te w Wersalu bawiła reprepo Nowackim przystą.pił do energiczjednak AZS przeszedł d'o generalnego ata- zentacja :!:ydowska. Wiemy, że reprezennego ściągnięcia tych nielicznych poku. Cracovia opadła wyratnie na aiłach. tacja ta miała rozlegle stosunki i tym sażyczek, jakie wtedy udzielono. Zwrotu
a jej końcowe rozpaczliwe wysiłki wyr ów- mym wielkie wpływy. Niestety, te wpły
tych pożyczek Stanisławski domagał
nania były spóźnione. W AZS wyró±nil wy nie zawsze były wykorzystane wyłącz
nie dla dobra :2:ydów; przeciwnie, wiemy.
jące:
się Różyck,j, dawny gracz KPW Poznań.
się po upływie jednego miesiąca, podże w pewnych wypadkach, naprzykład w
I{PW (Warszawa) - Ciszewskl (Byd- Inne wyniki sobotnie:
czas gdy były one udzielone na przegoszcz 32:2i (20:10). KPW (Pj);mań Ciszewski - Wiktoria 6Q:33 (22:19). kwestii zagwarantowania praw mniejszociąg lat 20.
toria (Częsrt:ochowa) 68:22 (36:10). AZS (Po- ,PZ.N (N. Bylom) - L\VS (Lublin) 27:19 ści narodowych. :2:ydzi ponieśli duże ofiaNa pytanie przewodniczącego, co do znań) - WKS (Grodno) 48:26 (26:10). So- (19:15). Sokół Macierz - Śmigły 20:17 ry. nawet wyrzekli się wyraźnie pewnych
wprowadzenia osk. Szterna do spół kół-Maeie.rz (Lwów) - CiszeWlSki (Byd- (10:4).
zastrze:!:eń, byle nie nastręczać trudności
rodzimej dyplomacji w jej pracy. (1)
dzielni, Stanisławski wyjaśnia, że to
"W odniesieniu do wysiłkÓW reprezenuradziły ich żony.
tacji polskiej wiele już opowiedziano, tak
w
kościach
O 8'odz. 11,10 sąd rozpoczął przesłu
po stronie ±ydowskiej, jak i po stronie
chiwanie osk. Józefa Sterna. Oskarżo poai.a~}. a,rtre~yCJ' i. reuma tyey. odewwaj"cy Schen fDZPu.szczaj. kWH moowwY. 'll8llWaj"e polskiej. Wszyscy (I) stwierdzili. że delew97.elkl~ zm ,any pogody.
Nie nalE'ŻY
jego złogi. regulują przemian~ materii dzięki
gacja żydowska wiele zdziałała i te w
ny wyjaśnia, że do przystą.pienia na b?lell!lle
cI~rPleć bezr~.dnIe, kiedy te ,. obja~y zlej prze·
czemu stosuje się je w cierpIen iach artrety~·
wiciu wypadkach wspomagała delegację
udziałowca "Wzajemn()Ści" i "Fortu- m:MIY. materII moźna łagodZIĆ. Zlola magi@tra
nycb. reumatycznych i bólach ischiasu.
polską słowem i czynem. (1)
Po części
\'VytwÓf.nia. Ma;:lster WolskI, 'Vars:u""R.
ny" n.amówił gó Stanisła:wski po u- ~olskl.eg~ ,ze ~als:. ochro ,.ReU'Ill08.a". zaw:eraopowiadał nam o tym tak~e p. Nachum
Jaee
nleZmH~rnIe rzadk. rośll.n.ę chIńska ScbinZlot.
14,
przednim porozumieniu się z jeS'> żo
Sokołów w swoich wspomnieniach, oraz
1\ 3G 569
ną.. Stanisławski zapewniał, że oskarStephan Wis e."
żony wyświadczy wielkie dobrodziejPowtarzamy, że nie można tego nastwo sp6łdzielni i PQszkodowanym
zwać inaczej, jak tupetem. I żartowa
członkom, jeżeli przystę,pi z udziałem
niem sobie ze społeczeństwa polskiego i
!l tysięcy złotych i zapewnia.ł S'>. że
ze _prAWY polskiej.
dostanie je z powrotem. Oskarżony
Sp61ka BocJalistyct:no - sanacyjno-chadecka w Rad~ie MieJSteru informował się jeszcze członka
. skiej Pabianic uchwalila #awarcie nowej u 'm owy ~ Tow.
zarządu Plończaka, kt6ry zapewnił go,
Elektrowni Ł6d~lo:iej
.
~e to Wzajemność'" jest idealn~ instytucję" oraz przeprowadził wywiad o Sta.p a b i a n i e e, 13. 3; W ubiegły gu już po obniżeniu 1.100 tY'Sięcy zł
nisławskim. uzyskujJ3,C o nim jak najlepsze referencje. Osk. Stern został czw~tek ? godz. 8,30 .":Iec.z.. odbyło się jeszcz~ ni~d~godne, a co najgorsze drugim członkiem zarzą.du z pensją. pO~ledezme Rady MIejskiej przy u- w mysI oswIadczenia p. prezydenta
dZIale. 32 radnych. Na zebraniu tym na podstawie tej umowy nie b~zie
aoo zł, na. którą jednak nie liczył. o~wlano.
P"OII&ek do pieczywa
przede wszystkim eprawę mogło być umowy o obniżeniu obecStwi~dz.a, że na bankowości sit nie
galaretki f budynie
zmIany mekorzystnej d·la miasta u- nej wysokiej ceny prądu.
znał.
DływaJ Jedynie 1
mowy
z
Tow.
Elektrowni
Łódzkiej, oDlatego
też radni narod~wi stojQ.c
Wyroby polskie!
Przew.: - 1eśli pan bankowOŚci nie
zna, to dlaczego pan się godził być dru- ra.z uchwalenie nowej umowy na do- na stanowisku obrony interesów mia5taw~ prądu z. tegoż Towarzystwa. i
sta i odbiorców prądu, domagali 8i~
gim ezłónkiem zarządu?
na
fmansowaDle
budowy
~dz&ń e- odroczenia sprawy u~hwalenja zawarOdnośnie do zarzutów aktu oske!'cia. umowy a wybrania specjalnej kożeni·a. osk. Stern twierd'zi. że żadnych l&ktryfikacyjny~h miejskich.
Projekt umowy referował prezy- misji, któraby jeszcze raz cały protransakcyj z poszkodowanymi udziadent miasta p. Futyma.. Po referacie jekt umowy poddała rewizji i łącznie
łowcami nie zawierał, ani 6i~ ,p rzed nimi nie ukrywał. R6wnież twierdzi, że wywiązała się o~ywiona dyskU8ja.. w z Zarządem Miejs):{im za poś.l'ednic
War s z a. w a. (Tel. wł.) Kierownitwem Ministerstwa wyjednała warwtnieprawd.ą. jest, jakobY miał si~ poda- toku której im. Klubu Radnych Na.roctwo
Wydziału Narodowościowego w
dowych
zabierali
głos
r.
r.:
Szymanoki
mo7iliwe
do
przyjęcia.
Domagano
wać w ulotkach za właściciela HKornowitu" w K6rniku. Czy Stanisła.wski wiez, Ru.szewski, Uznański i ławnik się przy tym przyznania miastu ta~ Min. Spraw Wewn. po ustąpieniu Sukich warunków, jakie ma firma Pa· chenka-Sucheckiego Obejmie p. Skarzwod.ził ludzi nie przY'P'Omina sobie. Kuśmider. lak zresztą. z góry było do
bek, dotychczasowy jego zastępca. Nie
J llIŻeli podpisywał różne dokumenty, to przewidzenia socjaliśCi, "sanacja" i bianickie Zakłady Włókienni~ze.
W wyniku dwugodzinnej dYl!k.~ji jest wykluczone, że z czasem zostanie
dlatego, że Stanisławski mówił mu, że chadecja starali się wszelkimi siłami
uchwałę przeforsować.
wniosek Zarządu Miejskiego przeszedł powołany p. Paprocki, b. kierownik
tak trzeba.
Klub Radnych NarodOWYCh U$to- 17 głosami frakCji socjalistycznej, "sa.- Instytutu Badań Narodowościowych.
Dalej za.daje szereg pytail. osk.
Sternowi prokurator, a osk. Stan1- sunkował się do uchwały takiej ne- nacji" i chadecji, która dała jeszcze
"ławskiemu jego obrońca MW. Piekar- gatywnie. Radny narodowy p. Szy- jeden dowód dziwnej pr'Lyjatni & ~
Ujęcie
manowicz oświadczył im. Klubu, że cjalistami. Radni narodowi na znak
ski.
spl'awa
tak
poważna
nie
może
być
na
protestu
opuścili
salę
obrad.
D&luy
B
u
d a p e s z t. (ATE) W piątek uNa:stwnie s~ przesłuchał oskarżo
nego Stanisława Koniecznego. Oskar- "kO'lanie" uchwalona. Radni nie mie- ciąg zebrania ze wzglę.du na sp6tnio- dało się policji budapeszteńskiej za.li możno6ci dostatecznego zaPQznania n~ porę przerwano. Cała ta ~ra.wa trzymać grupę składaję.cą się z 23 ni~
żony opowiada, że zaangażował go na
agenta Spółdzielni ..Wza.jemność" Or- się i przedyskutowania projektu umo- umowy oprze się, iłlk ei~ w)"daje, o bezpiecznyeh komunistów.
Aresztowani zbierali się w podmiejlewicz, opowiadając mu prz;y tym, że wy i wszczęty~h pertraktacyj, ponie- wyższe władze.
skim hoteliku, gdzie były prowadzoM
w Spółdzielni siedzę. bardzo bogad lu- waż przed.gtawiciele poszczególnych
regularne kursy szkolenia wywrotodzie i że posi!lJda ona kilka$et tysi~ trakCYj odpisy projektu umowy otrzywego. Pod~zas wykładów wtargnęła
mali dopiero na trzy dni przed posiezłC>tJ"ch krupitału.
zesłano
policja., U'e\9ztuję.e nauczyciela i słu
dzeniem Rady Miejskiej . . Klub radPrzed.: - I pan w to wierzył f
Osk. Konieczny twierdzi. że i~lot n~h narodowych uważa, że aby noKraków (Tel. 1f1.) Władze admini- chaczy jednocześnie.
Wł umO'Wł przyjąć, trzeba. du.ż;..o rzenie Wierzył tym zrupęwnieniom.
straerJne od5taw1ły do Bereą w 11Przed.: - Czy pan opowiadał. te !G- eF:y zmienił. Pnede wszy5tktm ter- bieRłr ptłtek ezesnastu dztllacą kodzie z pańskiej poręki dostaję. por&rcz- m1n umowy na tl"zynaści& lat je\!t sta- muni~tyemyeh z terenu wo1ewództwa
nowczo za długi i krępuilłcy, cena krakowskiego. Wśród "izolowanyeh"
ki?
Osk&riAlny Z8IPIfzecza powyższemu,. P!'łdu za w7soka, warunki I',Plat dłu- przeważaj, oczywiście Zydzi. (.kG
Polsk~"!
l<'ragment z defilady drużyn, które stanęły
skiej. Mistrzostwa te rozgrywane są w
W P(}zna.niu, w hali okręgowego OŚ1"odka w. 1., ro~poczęły się w piątek rozgrywki o mis1Jrz{)5itwo Polski w koszykówce pa.nów. Do mistrzostw stanąłoo ogółem 11
drużyn. w tym dwie z Poznania. Spośród
czołowych okręgów na tegorocznych mistrzostwach nie jes-t repreze,n towany jedynie łódzki okręg, którego przed.stawiciel, WKS. nie przyjechaŁ W pia,tek rmegra,no wałki eliminacyjne. Uczestniczące
dru~Y'I1Y pod'Zielono na. cztery grupy. z
ktÓlI'ych do półfinału zakwalifikowały się:
J{PW Poznań i Warszawa oraz AZS Poznań i krakowska Cracovia.
Wynikj w pierVl-;;zym dniu ruie przya::iooły na ogół tad·n ycb niespodzianek.
PóJ:finaliŚ'Ci do decydu'j~cych walik na. ogół
'Pl'Zesz1i bez więlH;zego wYf!ilku. JedynJe
koleJarze warSZ8lVl\SCV musieli się napracować. aby uporać się z groźna, drużyną
,lwowskieg-o Sokola-Mac.
Wyniki pierWlSzego dnia były następu-
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Z administracji

komunistów

16 komunistów
do Berezy
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Zaburzenia
sofia

stud~nck!e

wBułgarii

(PAT). Zaburz enia studen ckie trwają nadal. (Stude nci domagają
się przywr ócenia im public znych praw
wYbor czych - Red.). W dniu wczosfm'sowało
rajszy m 500 studen tów
Zdrow ia
ji
Dyrekc
u
gmach
do
wejście
Public znego, po czym kilku mówcó w
wygłosiło z okien przemó wienia , p::-oi rzą
dącej ~ Madry tu do Francj i. Przed- testujące przeciw ko profeso rom
stanmanife
ko
e
przeciw
no
obecni
\Vysła
gają
dowi.
przebie
e
rządow
linie
nie
wojon
szwadr
i
'
policji
Mimo
ały
ue.
moddzi
Trijneq
to
przez miejscowość
ska. W wynik u starcia są ranni po
ltiesprzyjają.cych warunk ów atmo~~e
osób.
ryczny ch, lotnict wo rZlłdowe rOZWIJa- obu stronac h. Areszt owano 60
ło ożyw ioną działalnośc; przeszło 500
bomb lotnicz ych zrzuco no na .okopy
pwstal lcze na odcink u Guada la]ara.
Dr. Med. Maria Frankiewiczowa

ka rządowe
Zajęcie miasta przez powstańców spodziewane jest każdej chwili - Wois
stawiały

-

S e w i II a (PAT). Przemawiając
przed mikrof onem gen. Queipo de
LIano dementował komun ikaty rządo
we o operac jach na froncie Guada lajara. Generał stwierdził, że oddziały
pOwst. allcze na froncie tym posunęły
SIę dalej naprzó d pomim o zaciekłego
O~Ol':U przeci wnika. Nie istniej e obec111e zadna dominująca pozycj a, która
celach
mogłaby być wykor zystan a w
strateg icznyc h przez obrOllc ów.
Gen. Queipo de LIano twie.rd zi, że
trzy ataki wojsk rządowych zostały
odpart e ze znaczn ymi stratam i. Na
fronci e północnym wojska pow stallcze zajęły kilka miejscOWOŚCi, a wśród
nich wioskę Espina za de Renare s. Na
odcink u Las Rosas ataki przeci wnika
zo s tały udarem nione. Na froncie baskijsk im nieprz yjaciel podjął daremne próby ataków na Mondr agon. Ofensyw a nieprz yjacie lska na odcink u
Oviedo uległa załamaniu. Na froncie
G~adalaj ara 4 samolo ty nieprzy jacielskIe zostały strącone przez wojska
nieprz yj acielsk ie.
. B u r g o s (P AT). Radios tacja tuteJsza ogłasza komun ikat iż na fron~ie Guada lajara, a specja inie W poblizu drogi wiodącej do Aragon i na odcinku Brihue ga toczą się zaciekłe
walki. Oddziały "dynam iteros" ścią
gnięte zostały specja lnie z frontu, celem atakow ania czołgów powsta nczych. .Samo loty powsta ncze krążyły
p ono w l1l e nad Guada lajara, rzucając
odezw y wzywa jJ}ce mieszk anców do
podda nia się.
Radios tacja
T e n e r y f a (PAT),
tutejsz a donosi , że wojska powsta ncze
zajęły nader dogodn e pozycj e na odcinku Cogoll udo oraz na drodze wiodącej z Brithu ega do Torija. Na mia-

itowania
Sk ładki i pokw
pism.a n_go z/otooo

w

aKlll11imóstf'aoc.iń

da.J-",z Y1l1

cofnięcia Sl-ę

opór

na odcine k drogi,

wio-

położnictwo

Laureaci Konkursu Szopenowskiego
Polak

"HIalcużyński

z{lo był trzec iq

Wars zawa . (PAT,) Wczora i wieCzorem zalwnczył się mi~dzynarodo
wy konku rs pianist yczny im. Szopen a.
Uchwa la sądu co do rozdziału nagród
ogłoszona została o godz. 2,45 w nocy.
Pierwszą. nagrodę, im. Pana Prezydenta R. P. w wysokości 5.000 zł otrzymał Jakub Żak (Z. S. R. R), drugą. ministra w. r. i o. p. w wysokości 2 i pół
tysiąca złotYCh dostała Roza 1 amarkina (Z. S. R. R), t.rzecia min. spraw
zagr. w wysokości 2 i pół tys. złotych
- Witold MaJcużYllski (Polska ), czwartą im. prezyd enta m. \Varsz awy w wy-

nagrodę

sokości 2.000 zł - Lance Dosser (i\n:
gUa), piątą. Filharm onii War:za wskleJ
w wysokości 2.000 zł - Agi Jambo r
(Węgry), szóstą. Warszaw~kiego Tow.
Muzyc znego w wYSOkOŚCI 1.000 zł Edyta Axfeld (Niemc y), siódmą be~
imienn a w wysokości 1.000 zł - Momka de la Bruche llerie (Franc ja).
Nagrodę ufundQwaną. przez p~licz
ność w wysokości 2.000 zł podZie lono
na 4 po 500 zł, które otrzym ali: Jan
Ekkier (polska ). Tatian a Goldfa rb (Z .
S, R. R), Olga Iliwick a (polska ) i Piw
Mailla rd Verger (Franc ja.

Dajmo dnieisz e desenłe w wielki m wybor zo poleca

i~:Z~6w "KRA WAT POLSKI" ~~~!~wska 111 i 110.
15
Oddziały hurtowej sprzeJaży:

Dg 19880

POZNAŃ, Wielki e Garba ry
WARS ZA W A, Bielań.ka 16.

Sukces polskiej ekspedycji
archeologicznej w Egipcie
wa;
1Jdalo się jej odkopać :15 grobó w z ok,"e su stare go państ
w
miotó
pr~ed
2000
ziono
znale
w groba ch tych

w

.Na po~nik Serca JezusowelfO: M. Z. z po..
>d1ZA1'ę kowalIlII e'IIl z.a 0II:.rI2ly m8ne baek i z prośb II o
y{lla'~ 2,-, .,arz;em z J;>01l'I'"ZJednilO pooIk wiltxl'w>am

K a i r. (Tel. wł.). W Idfu udało się
polskie j eksped ycji arCheo logiczn ej Uniwel's ytetu Warsza wskieg o wraz z
instytu tem archeo logii
francu skim
wschod niej odkopać 15 grobow ców z
okresu starego państwa. Znalez iono
bogate zastaw y grobow e, przybo ry to-

1llli 14<5,50 Illl.

Na pogorzełc6w _ ni. FabrY~DeJ: S. K.
05,-. ra~ z J>oOtP(l"iZ>e«lnio rQlklwl!\t()wamyml 100,60
Druioa 9 bm. wypłaai~i'ŚIIly aiOEltnze An.nie

zacięty

nieprzy jaciel uruchomił olbrzym ie rezerwy o przy pomoc y czołgów i samolotów wywarł potężny nacisk na pozycje rządowe. Oddziały rządowe stazacięty opór, w
wiały dłuższy czas
koncu jednak: zostały zmuszo ne do

oj ą gu ;

lZII<Yty"(;h

bardzo

llAl

blleodlmyoch PlliI'8fiU N-1liI'81I1l<l>W'IoCe 10,- d.

sto Torija posuwają się dwie kolum ny zmoto ryzow ane, które znajdują.
się już w odległości 8 km od tego miasta.
Nava l Carn ero (PAT). Jak po.daje koresp onden t Ravas a na f;roncie
rz. Jaram y z wyjątkiem niezna cznej
-s trzelan iny panuje względny spokój ,
z czego korzystają powsta ncy, aby uNa odcink u
twierdzić zdoby ty teren.
Chinch on lotnicy sygnalizują liczne
ruchy wojsk i taboró w na tyłach. Samoloty powst ancze nieust annie bomsię
bardują wszys tkie koncentrujące
Aragon ,
oddziały rządowe na froncie
od Guada lajara,
Tle!. południ o-zach ód
dalej na wschó d od Madry tu i na
wschó d od Jaram y, przeszkadzają.c w
ten sposób ruchom wojsk rzą.dowych.
Lotnic y stwier dzili, iż ze stolicy transporty wyjeżdżają ty-lko rzadko . Przeciwdziałanie lotnict wa rzą.dowego było bardzo nikłe.
A v i l a (P AT). Agenc ja Havas a
donosi : Na odcink u Siguen zy wojska
lJowst ancze prowadzą w dalszy m cią
gu rozp,oc zQty w pią.tek atak. Kolum na posuwająca się wzdłuż rz. Tajuny
rzą.dowych .
oddziałów
oLlparła atak
Eskad ra czołgów, posuwająca się na
drodze <lo Arago nu, zajęła ważny strategiczn ie pagóre k, bronią.cy zacię.cie
przez międzynarodową. brygadę. Kolumna postępują.ca wzdłuż rzeki Nenares zdobyła w piątek, mimo nie~przyjają.cych warun ków atmosf erycznych, cztery wsie oraz płaskowyż, panują.cy nad pozycj ami nieprzy jaciela .
Nowa linia frontu przech odzi na odcinku tym przez miejscowość Espino sa de Benare s, Copern al i Valne Grodas. Akcja zmoto ryzow anych jednostek była na odcink u tym utrudn iona,
z powod u rozmiękłego terenu .
Rada Obrony
M a d r y t (PAT).
Madry tu ogłosiła w południe następu
jący komun ikat: Wojsk a powsta ncze '
ciągu
w dalszy m
przeprowadzają
gwalto wne ataki na wszyst l{ich odcinkach frontu Guada lajary. W piQ.tek ł

I

aletow e itd., większość w zupełnie dobrym stanie. Ogółem wydob yto 2000
przedm iotów.
Ze strony polskie j w pracac h wykopalisko wych brali udział: prof. K. Michałowski i proł. J. Manteu ffel.

i choroby kobiece

UcH, al. Sosnow a 32 róg Naplórk owskieg o
n 89867
od g. 3-7.

Orkan

śnieżny

nad

Irlandią

północną.
Irlandią przeszła gwałtowna śnieżyca,
k lóra spowodowała duże szkody .
Komun ikacja jest niemal wszędzie

Lo n d y n.

(PAT)

Nad

przerw ana. W Belfaście daje się odcmwać brak mleka, gdyż dostar czanie
go do miasta napoty ka na duże trudności. Ponad to brak też jest lekars tw
i środków opatru nkowy ch.
Śnieżyca była niezwy kle gwałtow
na. Podobn ej nie pamiętają od 10 lat.

Zajścia

w Sofii

S o f i a. (ATE) Rektor uniwer sytetu zawiesił na czas nieogr aniczo ny wykłady. Zarzą.dzenie to poprzedziła demonst racja studen tów przeciw ko ograniczen iu praw wyborc zych do organi zacji akadem ickich.
W godzin ach rannyc h na dziedz incu uniwe rsytetu oraz przed rektor atem
zgroma dzili się studen ci. Policja aresztowała 30 spośród nich i rozwiazała
•
wiec.
poyli
Wówc zas studen ci utworz
chód, udają.c się do centru m miasta .
Pomiędzy poliCją. i akadem ikami doszło do starć, przy czym wielu studen tów poturb owano .

Wykrycie spisku

J o s e (Costar ica). (ATE) Wła
tutejsz e wpadły na trop spisku
!:'klero wanego przeciw ko republ ikom

sa n

dz~

śroclkowo-amerykanskim.

Po otrzym aniu tajnyc h inform acyj
na teAtlanosoby.
mające obywa telstwo nikara guajsk ie.
. Spisko wcy zostali odesłani do wię
zlema w Puntar enas. Po ukoncz eniu
śledztwa spisko wcy zostaną wysied leni
z granic panstw a.
wysłane zostały oddziały policji
tytO'J'ia przylegające do oceanu
tyckieg o, gdzie aresztowały 22

św.
yk a n s k i e.

Zdrowie Ojca

. ~ i a s t o 'Y a t

(P A T)
OJcIec ŚW., ktory był na zebran iu karwyraził
dynałów w ciągu 3 godzin ,
wobec kard. Pacelli ego swoje najwyż
sze zadow olenie z możności dokon ania
tego bez zmęczenia.
"Nigdy nie czułem się tak dobrze ,
jak dziś" - powiedział Ojciec święty.

Zgon Huhay'a
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B u d a p e s z t. (ATE) Zmarł nagle
w czasie pOSied zenia Towar zystwa' Muzycz~ego największy węgierski skrzypek l znany kompo zytor Eugen iusz
Wygłaszaję c przemó wienie .
Rubay .
lIubay nagle zasłabł, osunął się na
stół i skonał.
Eugen iusz Rubay urodził się w Budapesz cie 15 września 1858 r. i wkl-ótc e
zasłynął ,iako znakom ity skrzyp ek, W
r. 1882 Hubay został profes orem konserwat orium w Brukse li, w r. 1885
przech odzi do konser watori um w Budapesz cie. któreg o dyrekt orem został
w r. 1919. Prowa dzony przez Rubay 'a
kwarte t smyczk owy zyskał wszech światową. sławę. Hubay . jako kompo zytor, był niezwy kle płodny. Pozost autworó w
wił on 150 najróżniejszych
8 oper.
jest
h
któryc
wśród
znych,
muzyc
OpeTa Hubay 'a .. Anna Kareni na" zyskała wszechświatowy rozgłos.

Na froncie nowodzi

-

v .-

.',

".

. B y d g o s z c z. (Tel. wł.). Woda w
Istniej e obawa ,
~lągU nocy spadała.
~e we wtorek lub środę napłynie świe
za z góry rzeki. Jednocześnie z Torunia donoszą, że w Dobrow niku, Silnie
i Torun iu poziom wody niezna cznie

podniósł się.

. Z Kielc dono.szą, że sytuac ja powodZIOwa uległa znaczn emu odpr~żeniu.

Strona 8 -

OTIĘDOWNIK, ponjenzialc~,
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GDY TWÓJ ORGANIZM W ALOZY

Z przeziębieniem dopomożesz do
zwycięstwa, stosując syr op

PULMODAL"

"

Mgr. B. Dalskiego
Apteka pod ZŁOTYM
LWEM w Poznaniu. ~tary Ryoek 75.

Wyrób i

Rplzedaż

naprzeCIW

głównego

odwachn.

Pg 2:j 140 '1,1-10 .23/27
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UWAGI
Sędziwy przywódca radyhałów hiszpań·
skich, b. minister Lerrollx, zdołał zbiec
z czerwonej Hiszpanii do Francji. Obecnie ,
ten stlIprocentowy radykał i m(ll$on, ty.
powy przcdstarwiciel
tego pokolenia pali.
tyków, dla którego
hasła Wielkiej Rewo·
lucji
francuskiej
wciąż były źródłem

nie

wyczerpanych
i dudzeń,
ogłasza
_ plsmle
"L'IlluHration"
swoje wyznaru4 peł.
ne rozczarowania.
Rzqdy hinpań.
skiego "frontu lu·
dQwego", które były
mu tak bliskie ideowo, %musuy go do .łZU.
kania schronienia poza ojczyzmq.
marzeń

KALIGRAFIA ANALFABETY:

Polacy
Bardzo brzydko piszą,
I, że coraz gorzej.
Słyszę, że

Także

często słyszą.
że
"Piszących"
mało
\V
się

Jak dobrze.

u nas
jest
ten sposób
tylko
P o I o W l e dostalo.

',UB PRZYJACIól. P. SI1IiIPSON:

"Klub Przyjaciół
Pani Wally Simpson",
Który dziś ju~ liczy
Coś siedem tysięcy.
Pani Simpson pono
Z tego się weseli Za to Edward pyta:
Czy to nie z a w i e l e ?

Powstał

"Eksterminacyjna walka przeciw partii radykalnej - pisze Ler·
raux - była nieubłagtma. W Walencji i okolicy pomordowlJ1l.o posłów radylealnych, a w niektórych
okolicach także członków partii.
W Malaa:r..e i Alicante organizo-wano formalne polowania na radyka-

walka wówczas mnie nie wzruszy,
Dwunogich istot rozbiję nory!"
. Hola, hola, proszę pana, toż to kryminał! "DWUl1<>gich istot rozbijać nory?" Ile pan ma nóg? Dwie? No ,,,idzi pan. Jak pan sobie rozbije norę
(rozumieć należy <lczywiście dom), to
gdzie pan będzie pisał swoje wiersze?
PO'd gołym niebem? A jak będzie
mróz i deszcz tO' co? Kataru pan dostanie, kochany panie, albo zgoła grypy i tyle. A myśli pan, że policja to
pieprz? Za kark by pana do ciupy
wsadzili i posiedziałby pan ze dwa
latka jak ulał. Nie warto, stanowczo
nie warto.
Ale panie, co pan wyrabia w tym
"Peanie"? (sir. 16). (Widzi pan, nawet
do rymu, jaka ta poezja zaraźliwa).
Mówi pan: "każdy szelest jak szmer
ciała".
Przepraszam jaki szmer? I
czyjego ciała? A może rzecz dzieje
się w nocy i "ciał<l" to śpiąc wydaje
!'7.mery? Pisze pan dalej: "Ja nic nie
znaczę.cy nędzny poeta". No, na tego poetę" to zgoda, ale panie, jak z
tym szmerem? Aaa, pan nawet bawi
się w "PIMA" ?
Ale coś U pana nie
klapuje w tej "Przepowiedni burzy",
"Iuż deszcz pada
tnie ulewa
grzmot zaśpiewał
błY'Skawica!

łów."

Strach na. ulicach
Brr... brr... brom... brum ... ,.
To chyba w narzeczu plemienia
Kwak-Kwak? Czy tak?
Uuuu... A tu coś specjalnie dla
mnie, ,,'V odpowiedzi dziennikarzom'(str. 25).
"Kto mnie zrozumie
STRAJK SZEWCÓW:
ZIMA W ZAKOPANEM:
\V
trudzie i szumie
Dalszy ciąg crrt,-kulu jest jednym cięż.
\Varszawskie szewez~r ld
\V Zakopanem Zjazdy,
W nOc ciemną. i dzień
kim CMl,arieniem rządu mabyt;kiego j. jego
Slalom - jeśli chcecie,
Buty szyć przestali Gdy ogarnia mnie leń".
stronników.
Prosili, grozili Tylko, miast na nartach,
N<l widzi pau, nie mówiłem, że tam
l zastrajkowali.
Zjeżdża się na grzbiecie,
Tragic:r:ny zai.3te los spotkał tego siedem·
coś jest z tYm lenistwem? Nie, panie,
Zjazd to "pokazowy",
A zawsze mówiłem:
dziesięciotrzyletniego starca. Zrozumiałym
\Varszawo, zmie!'1 no się!
Pokaz, lekcja, schemat,
ja naprawdę nie rozumiem, w jaki
jest rozozarowan.ie i ból jego, który mógłby
Gdy tak dalej pÓ,Idzie,
Pokazują bowiem sPQsób pana ten "leń' oga'I"Ilia. A moBędziesz chodzić boso ~
Jak się jeździć nie ma.
powiedzi.eć, że jest jednym z współwinnych
że to jakiś kumpel niecnota?
No to
tego, co się dzieje w Hiszpanii.
panie w ryło faceta. Co ma panu barbulić i w natchnieniu przeszkadzać!
Dzi.ś zmuszony żyć poza krajem rodz,i n·
O jej! A tu znowu:
"rm widzi - o iTon-io - jedyny ratunek dla
"Moja tęsknota
swej ojczym y w mcycięsmj walce swego do·
Jak dumna kokota
tychczasowego wroga generała Franco i idei
Ciała części rwie
narodowej.
Grozi, drwi i zwie",
A to ci babsztyl (tylko czy tęskno
ta, czy kokota. ?). A może pan jej co
winien? Przyznaj no się pan.
Pomnik się Panu marzy? Wiem ja
wiem, "J;'omnik" (str. 28).
"I pomnik mój szary człowieku
Zdobyty za cenę mojej krwi
Promieniem będzie w cieniu wieków
"Krakowiaka")
Zwycięstwem ducha wśród
kaskady
M~ze rzekł raz Kuba
drwin."
SW()jej ,żonie Jagnie,
A e<>! Udało się Tuwimowi drapŻe Łódź ludne miast<l
żEŃ SIłt. JASIU...
KAPITAl.Y:
nę.ć 10 tysięcy złotych od naiwnych
Należały nam si~
Mówią, że jak wszędzie,
Stoi wciąti; na bagnie.
Od Niemców miliony,
Kto się dziś ożeni,
łodzian, to pan jego wspóŁplemieniec
Które jakoś dotąd
Dostawałby za to
ma. być gorszy? Tylko śmiało, śmiaŻe gleba pod Łodzi.ą.
Były "zamro~one".
Coś w rodzaju premii.
lo panie Szef tel. Jak pan się uprze, to
Grzę.ska jest. i miękka,
Zamiast nich - surowce
Zawszem do malŻCl'lstwa
może Koociuszkę przeniosą.
gdzie inPrzykładem jaskrawym
Niemcy dać gotowe,
:Miał dobry stosunek
dzieoj, a panu na Placu Wolności pomPrzeróżne "bagienka".
Wiedząc, że lubimy
Lecz mnie nieco Wita
nik ukropię. jak się patrzy. Należy
Wieść życie s u r o we.
Przestraszył rysunek.
.
Wiersz: Stan50.
Ilustr.: Wit. Gawęcki slę'Ono nie?
_
. . . ._ • •_ _ _• _ _ _ _ _ _ _ _ _. . ._ . . . . .~_ _• •
000 ... a tu już bardzo zle.
Pisze
1esz{:ze błę.d~ echa
Onej "Mak,s owej" świty,
pan (,,"W yznanie" str. 38).
Która się składała
"Przyszedłem dziś do ciebie chory
"G dy nasi nrobią" w poe~j; ...
(Może nie?) z elity.
Tyś pieszcz<>t mych czekała
Lecz zamiast łaski i pokory
Wielcy dygnitarze
Tyś rozczarowań dziś doznała,"
A jakże, ci z ,.góry",
Rzeczywiście.
Biedaczka czekała
Gdzieś drzewa miejskiego
na pieszczoty, a pan przyszedł chory
Wywozili fury.
Ano, zanurzmy się w te "głębie".
L . nastę.piło przykre rozczarowanie.
L ó d t, 12 marca.
Po niciach ze chmur przejmuje do Bardzo jej współczuje. Ale po kie3'O
"Przyjdę do was cicho na sI\. zydlach
glQbi duszy nastę-pujący czterowiersz diabła pan przyszedł do niej, będą.e
W końcu się ,..sypnęli"
anioła,
chory? Nie trzeba było się wstrzyCnej "Maksowej" świty,
utkanych ze p. t. "Modlitwa" (str. 6).
na niciach zł<lty{:h
"I abym wszędzie był zrozumiany,
mać?
A może panem mi<lŁała zaKto ciekaw niech patrzy
chmur ...N
zdrość, ta o której pan pisze (str. 39).
Proces Zalewskiegoo.
Takim to utworem zaczyna się tom Daj Boże mi tyle spokoju,
"Zazdroszczę ptaszkowi, który leci z
"poezji" (k<lniecznie w cudzysłowie) p. Abym ulwić mógł ludzkie ra.ny
drzewa na drzewo
W radio, co ma Żydów
Benedykta Szeftla pt. "Akordy" (Łódź I pracować dla wszystkich bez znoju."
Hm ... Ależ to poprostu leniuch J: ZazdToszCZę wiatrowi, który pląsa Si,
Pół kopy z nawię.zką.,
1937, wydawca Henryk Szpakiewicz,
i żali".
Od pewnego cza.su
przedmowa
Janusza Ikrzewskiego) pana., panie Szeftel. Pracować bez
I tak dalej, i tak dalej ...
Też coś baa'dzo grząsko.
Pan Szeftel jest łodzianinem, mniej- znoju? A może tak jakieś pośrednicCzyż te p,r óbki żydowskiej (po polsza o to, że jest l'ównież Żydem. A two, fors-ę pożyczać na procent, co?
Taka "praca" t<l oczywiście bez znoju sku pisanej) poezji nie wołają o pomwięc nasz kochany kominogród wydał
Choć się lud "dymkami"
stę do nieba? Czyż niema już nikogo,
na świat jeszcze jednego poet~. Ciesz i tak asof po żyd<lwsku.
Usiłuje bawić,
A fe, .panie poeta, . tak .od:a.zu się ktoby chr~nił naszą piękną m?wę od
się o miast<> protestów i plajt, nie jeTo jednak po cichu
wydawal: ze swego mearYJskHl<go PQ- tego rodzajU tortur i okaleczen ?
s teś takie biedne, kiedy na twych zaPolaków się "spławia".
chodzenia. No, zobaczymy dalej. W
Ist.nieje miejsce odosobnienia dla
błoconych bl"Ukach zakwita raz poraz
nOwy bard i piewca twych wdzięków, wierszu "Bunt" (lStT. 8) p. Szeftel W~ przestępców politycznych, a czyż poHej, możnaby o tym
wyższy fakt nie krzyczy o miejsce odPan Janusz Ikrzewski w pięknej ła:
Mówić jeszcze dłużej,
przedmowie dużo pisze o wielkiej war- "RoZ'Sypię wszystko i dłOOmi roz,kru-l {}sobnienia dla tych wszys tkich co w
W miei3cie, na PTzec1miE:"~cia('h
lości artYStycznej płodów p. Szeftela i
Izę,
tak bestial:"ki spo, ób zn~cają "ir. nad
Kałuże ... kałuże. ..
Wolą. swoją przelJ.ijQ tory.
nas7.~ll1 jr.zykiem.
X. D.
o niemniej wielkiej ich głębi
KADE.
"Wszystko %lTliszc::yli - s1carży
się Lerroux ci "boha.terzy", co
podeptali naród i ojczyznę, wolność i prawa ludzkości. .• T o dzika horda, która jraze&em równoici
&krywa krwawe swe polź.tye:me mGchinacje."

rr , brr, bum, bum ...

I

2(umer M -

l:m.~DOWNIK, poniodziałeic,' <łnla 15 marc!!. 't937 -- 'Strona;
k1łrM1 refeumtów, uleea się ja,k na.jliczniejtu& %glaszani& się chętnych, którzy
che!!, być do-brymi mówcami i szermieI'Z!l.ml wdzięcznej pracy uświadamiającej.

Zegarki, obrączki i biżuterię

w:!~~: 41EfiD

Dci

szające wieści

z Małopolski

Robotnicy małopolscy garną 'się do szeregów "Pracy Polskiej"

L w ów, 13. 3. W niedzielę 7 bm. llych, postanowiono założyć w Ka.- okupacyjny trwał cały tydzień i skoń
odbyło się w Kamionce Strumiłowej mionce Strumiłowej os'o bny oddział
czył się ZWYCięstwem robotników
w
'W sali "Sokoła" organizacyjne zebradniu 5 bm. Na skutek interwencji
dla tyc'h robotników.
ni~ . oddziału "Pracy Polskiej" dla
Równie pocieszają.ce wiadomości prezesa "Pracy Polskiej" ze Lwowa
mIejscowych pracowników przemysłu nadchodzą z powiatowego miasteczka prof. Szklarczyka w sprawę wdal się
drzewnego. Jak wiadomo w Kamion- Radziechowa. Są tam 4 tartaki i 1 wojewódzki inspektorat pracy i miejce Str. jest kilka tartaków, których młyn wszystko w rękach żydowskich. scowy starosta. Robotnicy - w liczwłaścicielami są Żydzi, a pracownika- Robotnicy Polacy byli w tych przeq,bie 120 - osiągnęli swoje żą.dania:
mi POlacy i Rusini. Na zebraniu zja- • siębiorstwach tak wyzyskiwani, że umowę zbiorową, 8-godzinny dzień
wiło się około 300 osób, z kŁó:-rch o- musieli wreszcie zastrajkować. Strajk pracy i podwyżkę płac.
koło 100 przystą.piło do "Pracy Polskiej". Referat główny wygłosił delegat lwowskiego okręgu "Pracy Pol." ~-----------ł PRZYGOTUJ JESZCZE ------------~
DZIŚ - GDYMASZ
:n. Fischer, z miejscowych zaś pp. TurCZAS
SWĄ
GARDEROBĘ
ORAZ JlIELIZNĘ
czyński i Dudek, ze Stronnictwa Nar.
p. Schindler i kpt. Bilil'lSki.
Robotnicy skarżYli się na wyzysk
~ydowskich pTacodawców, którzy ka-
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wszelkiego rodzai U na dogodnych
warunkaCb nabyć można w firmie
W. ŁUCZAK
ł.6dś, Zamenhofa 2 - telefoll 2lł-25
oraz duży wybór dywanów, chodników, mat meblowych i firanek wła
snego ,,,y konania.
Ii 39782

żę.

in.: pracować 12 - 14 godzin dziennie i płacą za to 1 zł do 2 zł, a tylko
wykwalifikowani majstrowie, których
jest niewiele, otrzymują. od 3 do 3",50
zł dziennie.
W wyniku obrad założono oddział
"Pracy Polskiej" pracowników llrzemysłu drze,vnego, którego przewodniczącym
został
robotniczy
działacz
miejscowy p. Stanisław Josephi. \\TOb<lc wielkiego zainteresowania. wśród
mi:>jscowych robotników
budowfa-

Zebrania
DzIś, w niedzielę
"Pracy Polskiej" w

odbędą się zebrania
następujących mief·

'
SZOPIE NICE. Wlallde zabrnie pubUc.m8, o godz. '5.
PAWŁÓW.
Zabranie człOGkow.Jde, o
godz. ił ~ lokalu p. Lesz.. Obecnośt
scowościach:

człcnków pożądana.

MICBALKOWlCE. Zebnmle członkow
skie. Obec:DOŚĆ członków 'Poźłłdana.
BYTKÓW. Zebranie czloDlu,.'8kle, na
które o licmy udział m:łonków i sympaty.
k6w zaprasza zarząd.
CHORZÓW L
Związek Wla·ścicieJ'i Pojazdów %wołu
je na dzień 21. bm. nadzwyczajne walne
zebranie, na którym uch walone ZMianie
przystą.piC'nie w całości do Zjednoczenia
Z. Z .•,Praca Polska". "Praca Polaka" ze
swej 5trony będzie 8t~ra.la 8i~ atWQT%yć
hUTtOWl\ sprzcdat pa.ezy. Nadmienić nalety, te Związek "'1aśc. Poj. liczy ponad
tysiąc

członlt6w.

SKIERNIEWICE
W ·· dn. l·i, bm .. o godz. 11 w lokalu przy
ul. RawIS1kiej 37, o dbędzie się ogólne zebranie członków Zw Zaw. Prac. Przem. Szkla
ne-g-o .,Praca Polska". Ze względu na
ważność obrad, upra.sza
się
wszystkich
czlonków o ,p unktualne i bezwzglt:dne
przybycie.
PABIANICE
Zw. Zaw. "Praca Polska" oddział w
Pabianicach urządza w ni&duelę, dn. U.
bm., o godz. 11,30 przed poL w saH kina
Oświatowego przy ul. GdańskieJ wielkie
ze.~ranie. na którym prezes zarządu otręgowl:go p. Szulc z Łodzi omówi kwestie
rcbałnicze w ustroju narodowym oraz se·
kretarz zan.1du głównego p. Budda z
Warszawy wygłosi referat pl. ,,związki
zawodowe, a kt7estja robotniC'ta".

p IE

Imponująca

organizacyjne

SUCHA GÓRA
W niedzielt:. dn. 7. bm .. o godz. H odbyło się tu zebranie czlonkowskie Z. Z.
,.Praca Polska". Przemówienie wygłosił
delegat O'k~gowy p. Bialas, który przedsta wił 'kwestię robotniczt\ i program
Obozu Narodowego. W dYl\kuBji nad referatem omawiano m. in. deklarację pIka
I{oca.
Zebranie
zakończono
hasłem
"Szczęść Bote"l
PIEKARY RUDNE
W minioną niedziel~. o godz. 16 odbyło się tu zebranie Z. Z. ..Praca Polska"
Przewodniczył p. Sadloń.
Delegat okrę
gowy p. Białas wygłosił obszeTny. treści
wy referat. Omawiano równiet deklaracJt: plka Koca. Zebranie zakoilczono haslem "SzczE:ŚĆ Boże".
MiKoŁÓW
Odbyło się tu w dn. 7. bm., o godz. 18
7.ebranie członków Z. Z. "Praca PoliStka".
Zagaił p. Gierlatka, referat wygłosił p.
Frą.ckowiak z Chorzowa.
Po krótkiej dyskusji i przyjęciu kilku nowych cclOlIlków
zakończono zebranie ha61em "Szczęść Bote".

KATOWICE
W miniony poniedział~k , o godz. Hl odbyła się w lokalu IIO'telu "lIospiz" konterCllcja prezesów oddziaJów Z. Z... Praca
Polska"okręgu śląskiego przy obecnoś~i
3() delegatów. Po Ob87.ernych &prawozdaŁÓDŹ
niach wybrano komisję, zło~nl\ z tTzech
osób celem opracowa.nia regUlaminu . Po
Zarząd gł6wny Z'wfązku Praoownlków . wyczru-pującej dyskusji zakończono konPrzemy!;łu włókienniczego .,Praca Polska" ferencję haslem "Szczęść Bo·t e".
w Łodzi wzywa wszystkich członków, delegatów, mężów zaafania oraz apeluje do ZDU~SKA WOLA
sympatyków, aby nie łamali solidarności
W niedzielE: m i nioną odbyło się w 10robotniczej z majstrami fabrycznymi i : kalu Stronnicl\\ f Xarouowego organizanie zajmowali mie;sc strajkujących mnj- c~' jne zcb ra n:e Z. Z.. .Praca P o:sb " 6P \'·
slró-v w Wilizewskiej Manufak1urze.
ł cji sczono\\C ów pi ly u lzialc prlc~zl o 1:>0

złoło

i arebro

n 39 718

"Praca Pol sila"
w Pabianicach
P a b i a n i c e. W sobotę dnia 6
bm. o godz. 8 wie cz. w lokalu Str. Nar.
przy ul. Pułaskiego 13/14 odbyło się
miesi~zne zebranie Zw. Zaw. "Praca
Polska" oddział w Pabianicach. Wobee licznie zebranych zagaił zebranie
prezes p. Gabrjollczyk. Po odczytaniu
przez sekretarza p. Komorowskiego
wygłosił p. Gralla referat na temat zagadnień robotniczych, po czym wywią,
zała. się ożywiona dyskusja.
Poruszano sp'rawę przewidzianego
strajku ogólnego w ptzemyśle włó
kienniCZym, który został odłożony na
czas poświę.teczny. Podano do wiadomości skuteczne wyniki interwencji
delegata "Pracy Polskiej" w różnych
fIrmach.
Dr. med. L. NlTECKl, specj. chorób skórnych wener. i moczo-płclOwycn.
Łódź, Nawrot 32 - telefon nr. 21~.18
Przyjmuie od 8-9,30 rano i od r:.,30-9 Wlecz.
W niedziele i ś\Vięta 9-12, li I7lsa

Plecie trzy po trzy ...

#

"Pracv Polskiej" na

życie

Kupuje .tare

Z notafnilia

manifestacja

C h o r z ów. . W niedzielę, d. 28
lutego o godz. 16-tej odbył się w Chol';:owie na sali !{atolickiego' ,Domu
Związkowego wiec publiczny Z. Z.
"Praca Polska". Sa.la przepełniona
była po brzegi członkami i sympatyk~mi "Pracy Polskiej". Po zagajeniu
Wlecu przez p. prez. Staśkowiaka, głos
zabrał p. Nowicki, który jasno scharakteryzował sytuację w górnictwie
polskim, nawiązując przy tym do szaściogodzinnego dnia p:r;acy, którego ze
szkodą polskiego robott:ika domagają
.się socjaliŚCi i komuniści.
Nast~pnie przemawiał p. Zymła z
Cz~l3;dz~ n~ temat komunizmu. PrzemO'yIen!e Jego nacechowane dOWCi P-\
ną .lf(~ll!ą pod adresem przywódców
~ocJahstycznych i komunistycznych,
wywołało burzę oklasków. lako trze-

•

n 3D 687

E W S Z YS T K O S U CH

Sp"awrt 6-gorl:;:itutego dnia

ŁODZ, Piotrkowska 3
J łelefoll 104-60 -

B KOWALSKI

p'racy~ lconuud:;:n~

Sląsku
i f. d.

ci przemawiał p. Franiel z Piekar Ślą
skich, który w przemówieniu na temat szkodliwej działalności związków
zawodowych oraz nawiązując do deklaracji p. J{oca: spowodował wielkie
poruszenie wśród zebranych, którzy
masowo zgłaszali siQ w dyskusji.
MiQdzy innymi pp. Szweda, Lech,
Stokłosa, Frąckowiak, Habik,
Czechak i inni. Niefortunnie i katastrofalnie ' wypadło przemówienie jednego
z działaczy B. B. 'V. R. p. Drzęza, urz~dnika policji miejskiej, który silił
się nad przekonaniem zebranYCh co
do wartości deklaracji p. Koca. WygWizdany przez zebranych opuścił zebranie. Zebranie zakollczono odśpie
waniem Hymnu Mlodrch, oraz ha s łem
..szczęść Boże".

robotników sezono\I,vch. n cfera L na temat doli r obotnika w ustroju socjal - komunistycznym - a w ustroju narodowym
wy~łosił p. kpt. "Grzegorzak z Łodzi, po
czym w ię k s zość Zebrania zgł o siła swój
akces do Z. Z. ,.Praca Polsl,a". skladając
deklarację i wybierając
z ,pośród siebie
zarząd.
Nalety zau watyć, te na zebraniu zjawJla się boj6w1ka Bocjali6'trczna w
sile 20 l'lldzi, chcąc je rozbić. Dzięki stanowczej postawie narodowców usilon'ania
B<)cjal - komuny spełzły na niczem.
NOWY SĄCZ
W sobo tę, 6. bm. odbyło się w lokalu
własnym pr7.y licznym udziale członków
zebranie Z. Z. "Praca Pol.ska". poświęco
ne aktualnym zagadnieniom.
Wame dla wszystkich pracujących
W' Rybniku i okolicy.
W ubiegły wtorek zostało uruchomione
hiuro sekretariatu powiatowego I Z. Z.
"Praca Polska", które mieści się w Rybniku przy ul. Raciborskiej w domu. gdzie
znajdll..ie się takte sekretariat powiatowy
Obozu 'Yszechpolskiego. Wsz~'stkim zainterelSowanym u-dziela się wszelkich informacyj. dotyczących orgal.izacji, obrony
zaw{)dowej. Ponadto mogą. zgłaszać zapotrzebowanie na referentów na zebrania
związkowe.
Wobec zamiaru przeprowadzenia przez zarząd powiatowy ,.Pracy
Polskiej" w nie-długim czasie spe<:jaln~go

W swoim czasie, z racji

bezmyślne

go czepiania eię i demagogicznych wysŁą.pień przeciwko radnym narodowym w Łodzi, zwróciliśmy .. Kurierowi Łódzkiemu" uwagę, że - komu,
jak komu - ale szlachetnemu.organo.wi Wimy" i zbankrutowane] "sanacji'-:' nie przystoi udziel~ć rad... .r,adnym narodowym. ;,Ku.ner- ŁódzkI za
tę skromną. uwagę obrat"ił - się na nas
(wielkie tmartwienie!) i długo trzymał się VI "rezerwie". Coś gó jednak
musiało zdenerwować, bo oto w numerze z dnia 12 bm. wyczytaliśmy nową. "filipkę":
"Jest rzeczą. więcej niż pewnę.,
że roboty prowadzone być muszę..
I że kredyty na ten cel się znajdą·

"Pucu więc ta demagogia, że
jedna. z frakcyj w danym wypadku Obóz Narodowy, uniemożliwia
zatrudnienie
największej
liczby
bezrobotnych, czy rozpoczęcie robót wogóle '"
Demagogia?
Powiedzieliśmy już
raz, że "Kurier Łódzki" mierzy wszystkich innych ludzi swoją. miarę. i
dlatego plecie trzy po trzy... Czy długo
jeszcze? ŻydZi takie głupstwa chętnie
czytają. ale czy o takich czytelników "Kurierowi Łódzkiemu" chodzi?
Dla tych chyba wystarczę. ogłoszenia
'ŻydQwskie?

*

.zydowsko-socjalistyczny
"Łodzianin lubi pisać "prawdę". \V ostatnim numerze teg'? czasopisma czytamy:

"W

"Wyjaśnienie
związku z notatką

zamiewe wczorajszym .. Łodzia
ninie" w sprawie strajku w Kochan6wce wyjaśniamy po sprawdzeniu źródeł, iż informacja, jakoby
ks. Olesiński polecał łamistrajków
do pracy w Kochanówce całlwwi
de nie odpowiada prawdzie.
»'V zwią.zku z powyższym ks.
Olesińskiego za
wyrządzoną
mu
mimowoli krzYwdę przepraszamy."
Znowu nałgali i musieli odszczeszczoną.

kać.

Czy "Łodzianin" pisze "prawdę"?
Naturalnie - tylko "prawdę".
Czy .zydzi kiedykolwiek kłamali , ...
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SPRAWY KOBIECE

TRZY MODELE WIOSENNE
Już wiemy, jaka obowiązywać bę
dzie syhvetka w bieżącym sezonie, jakie tkaniny są modne i jakie kolory.
Kobietom, które na wiosenne oclświe-

"Kresowe" drogi - Historia o koniu na Podleśnej - Rzeki brak, ale powodzie
Czemu się tak dzieje?
Ł ó d ź, 13 marca.
Kresowe drogi mają swą sławę. Nie
darmo się mówi "beznadziejny jak
droga na Polesiu" .. , Łodzianin może
Jodać, że na Polesiu I(onstantynowskim!
Lecz nie narzekajmy na Polesie
Konstantynowskie. Tam jeszcze nie
jest tak źle. Są. gorsze okolice! W każ
dym razie trudno powiedzieć, gdzie
drogi są bardziej rozlewne i przepaści
ste, na Kresach. czy na kresach Łodzi...
Trębacka, Niciarniana,
Mazowiec-

żenie sylwetki dysponują sporą
ką pieniędzy, nie będzie trudno
nać wyboru.
Pomyślmy więc o

bezdrożach

- Piszczatowski wczoraj kupił kalosze, ale jak go sąsiedzi z bajora wyciągali, to mu kalosze na dnie zostały ...
Łodzianin, przeniesiony nad Prypeć
czy Stochód, czułby się tam, jak u siebie w domu. Te same bagna i topiele,
ten sam miły zapaszek gnijących
wód ...
Podobno przed kilkudziesięciu laty,
gdy jeszcze na miejscu dzisiejszej Ło
dzi zielone lasy szumiały, na miejscu
dzisiejszej ulicy Podleśnej koń się chło
pu wraz z wozem utopił, a dziś? .. Na

sumdokotych,

dla których sprawienie nowego pła
szcza, kostiumu, kompletu czy sukni
pozostanie tvlko marzeniem. Oto trzy
dla nich modele: najpierw śliczny i
świeży śnieżnej

białości

kołnierzyk,

obszyty haftem na skromnej, ciemnej
sukience. Modne są, jak widzimy,
znowu wszelkiego rodzaju sztuczne
biżuterie; duża broszka, spinająca koł
nierzyl{, doda efektu, przez co stara
sukienka małym kosztem tak się odświeży, że wystarczy naj zupełniej na
chłodne jeszcze dni wiosenne.
Druga

Ulica Tomaszewska w

ka, Inflancka ... Takich koszmarnych
ulic jest tu w Łodzi moc. I nazywają
się odpowiednio.
Na Karpiej - karpie można hodo-

fotografia przedstawia model ślicznej
bluzeczki, robionej szydełkiem, do wykonania bardzo łatwej. Moda wiosenna
faworyzuje w dalszym ciągu trykota-'
że ręczne i fabryczne.
Na trzeciej fotografii widzimy elegancki kostium wiosenny w dwóch
kontrastowych kolorach. Sprawienie
takiego kostiumu nie będzie bardzo
kosztowne. Do starej pódnicy kupujemy nowy żakiet z grubej wełny i kostium gotowy. Nowością nadchodzą
cego sezonu blldzie uwydatnienie tak

Łodzl.

JUZ nie utopił,
ale na Solcu .. , lUo wie?
Gdy mieszkańcy Warszawy, Wilna
czy Bydgoszczy w czasie wiosennych
wać.
przyborów wód obawiają się powodzi,
Folwarczna - podObna jest do zo- wiedzą, za co cierpią. 'V lecie mają
ranych ugorów.
plażę i l,ąpiel, "słusznie" więc wiosną
Strumykowa - jest właściwie łoży mogą się trochę poniepokoić. Lecz za
skiem wesoło szemrzącego strumienia. r:o ci erpi ą od powodzi łodzianie?! II
Jęczmienna bardziej się nadaje
Rzeki brak. Ka wiosnę zaś zalewa
do wysiewania na niej jęczmienia, niż całe dzielnice aż po pierwsze piętro!
do chodzenia po niej.
Bałutka, kochana bałamutka, latem
Doły - istotnie z dołów się składa.
tylko śmierdzi .iak nieszczęście. Ślepa
Smutna - jest rzeczywiście bardzo kura ją. przeskoczy... A wiosną, ho,
smutna ...
ho!
Ale łodzianie to ludzie wyt!',,'ali.
Ale rzeki wiosną cz~r jesienią, małe
:.tyją mimo wszystko! Uparcie brną. po czy wielkie, są zjawiskiem normalprzez doły i bagna, jak ptaszki skaczą nym. Natomiast, żeby ludzie na środku
z kamyka na kamyczek i wesoło szcze- jezdni (nie wiadomo czemu tak nazybioczą!
wanej, bo nikt prze.iechać tamtędy nie
- Pani Marcinowa uważa, dziś tyl- może) - otóż żeby ludzie na środku
ko do kolan sięga '.' .
jezdni grzęźli w glinie jak muchy w
- Skacz, sąsiad, w prawo, bo tu syropie! To już normalne jest tylko w
kamień już zupełnie wlazł w błoto ... Łodzi ...
przy kostiumach, jak i płaszczach
wszystkich szwów. Będą one obszywane skórą lub lakierem, lub haftowane
grubym ściegiem w kolorze, odmiennym od całości. Nasz model żakietu
ma właśnie haftowane grubą wełną
szwy, co wygląda naprawdę efektownie.

Przepisy i rady
Narazie pościmy ...
domowy: ·Wsypać w kamienny po,
lewany garnek żytn:ej razo ..... ej mąki
za lac
pr.zegotow.ana letnią woda. dając na katrle czubare 4 łyŻ'ki mak i. szklankę ..... ody. Za w.ią.zaĆ
garnek papierem. kt6ry trzeba ponakluwać szpilka, by powietrze minIo dostęp. Posta w:ć w
cieple. Po trzech dniach kwas jest got6w do
użytku.
Żur , czyli ba·rszcz żytn:, można przyrządzić w uwoiaki spoc6b: czysty i zabielany.
:tnr czysty. Zagotować wodę, dodając dwa
listki bobkowe, kilka .zia rn zieh angoielskiego,
kilka ziaren pieprzu, cebule, przekrojoną na
cztery części. Osolić do smaku. Gotować p61
godziny na wolnym ogniu, porl przykryciem.
przecedzić, zaprawić kwasem żytn;m do smaku,
zlewając kwas ?; garnka do rondla przez bSJI'dzo
gęste sitJko.
Okr asić drobno krajanymi skwareczkami słon:ny .i jeszcze raz zagotować.
tur zabielany. Przygotowal' żur jak podano
powyżej.
Na wydaniu zaprawić świeżą kwaśna
śmietaną.
Nie krasić słoniną. Do żuru, za:r6wno czystego jak zahielanego, podaje się
ziemni.a,ki smażone.

tur

żytni

•.. a na ~wieta szyn a
Gotowanie szynl\i. Szynkę litewska namoczyć na 24 godz., masarska na 2 godz., wlożyć
do goracej wody (by zanurzyla s ię ) i gotować
na wolnym ogniu pod pr.zykr~·c;em 2-3 godz.
(zależnie od wielkości i uwędzenia). Pr6bować
ostrym patycz:dcm, czy mickka. Po ugotowa:niu wyjać z wody, połOŻYĆ na większym p6lmisn lub misce, wlać trochę wywaru i od czasu
do CZIlSU polewać nim szynkę, aż zupełnie ostyg·
nie. Tak post<lpując, otrzymamy szynke so.
czysta i smaczną. Przegotowana będzie sucha
i twarda. Razem z szynka można ugotować

Podleśnej możeby się

bywają

Czemu tak się dzieje?
Miasto przemysłowe, bogate, pła
cące wielkie podatki, nie może się zdobyć bodaj na wybrukowanie ulic polnym kamieniem!
Poznań stać, Warszawę, Lwów, nawet ubogie Wilno stać!
A w Łodzi ulice zupełnie jak w
Kłaju czy Grzązkiej Wólce!
Mówi się, że Łódź tak szybko się
rozbudowywała,
że nie zdążono ulic
porządnie zabrukować. Wygląda to na
rację, ale dostat.eczną racją. nie jest.
Weźmy na przykład Bydgoszcz.
Miasto wprawdzie stare, ale dawniej zajmowało ledwie drobną. część tego obszaru, co dziś. A jednak ma pierwszorzędne kostkowe bruki! Nie, tu musi
istnieć inny powód.
Pewno taka już
jest "natura" łodzian, że im w bajorach "najzdrowiej" i "naj dogodniej"
(?). Wiadomo, kurzu takiego nie ma!
Ale porzućmy żarty. Te wszystkie
"kresowe" ulice Łodzi są czymś dopraw
dy niezrozumiałym i beznadziejnie
smutnym. Są. one dowodem tego, że
Łódz nie umiała i po dziś dzień nie
umie rządzić się swym groszem podat-.
kowym. Jak '\Toda płyną podatkowe
pieniądze i jak woda pozostawiają po
sobie jeno muł na rozmaitych Smutnych, Folwarcznych i Wołowych ...
Nie tak dawno, bo parę tygodni temu, na jednej z tych "głębokich" Ulic
zdarzył się taki wypadek. Zachorowało dziecko. \Vezwany lekarz nie mógł
dojechać do domu chorego i musiał
brnąć ka"'ał drogi po straszliwym bło
cie. Gorzej było później. Zaszła konieczność
wywiezienia dziecka do
szpitala! Z dzieckiem na ręku trudno
czepiać się płotu czy skakać z kamienia na kamień. Niosła je tedy matka
do taksówki, dosłownie brnąc po kolana w straszliwym błocie.
A teraz z innej dziedziny. Człowiek
jest człowiekiem, młodość ma swe
prawa, nawet przy ulicy Strumykowej. I otóż wyobrażamy sobie kogoś,
kto stamtąd wybiera się na zabawę.
Wkłada pantofelki czy lakierki (czło
"'iek jest człowiekiem; nawet w dzisiejszrcll, kryzysowych czasach nie
lubi iść na zabawę w długich butach) ...
i teraz wychodzi na u1icę!
A jednak ludzie i stamtąd chodzą
na zabawy ...
A może i nie chodzą? Może mieszkają jak troglodyci ...
Czas z tymi nieporządkami skoń
czyć!

o.zory i kier,base. Szynkę w ma!YilI1 kawancu
gotuje sie w ten sam spos6b, lecz kr6cej, moż
na zaszyć w p!6cienną ściereczke.
Pieczywo
Baby świąteczne. 1 kg. mąki. 8- 10 rlkg
drożdźy.
Itr. mleka, 25 ż6ltek. 35-40 dkg
cukru, 30 dkg masla, la'ka wanilii, 1 dkg migdał6w gorzkich, 5 dkg 1T0d.zynek, lyżeczkę Boli.
20 dkg mąki zapar.zyć mlekiem, rozetrzeć dobrze, dodać drożdże rilztarte z Iyżka cukru. 20
dkg mąki i letniego mleka tyle, by rozczyn byl
jak dobra śmietana. Po wyrośnięciu dodać 561,
ż6łtka unite na parze, C'Ukier, re-s.ztę maki i mleka tyle, a by ciasto bylo woa.lniejs.ze nilż na
placki. Po wyrobieniu dodatk6w wlać letnie
stopione m',slo. zap~chy i wyrahiać, aż ciasto
orlstan:e od ,rak i naczynia. 'V~OŻyć wymyte i
obsypane mnką rorlzenki , posypać lekko m/llką,
pr.zykry!' i PIASta wić w cieplem miejscu. Po wy.
rośn ię ciu wlożyć do form wysmarowanych ma.
slem i wysypanych bułeczką (trzy czwarte formy). Gdy \ yro§nie do pelnej formy, posmarować jajem i wstawić do średnio gorącego pieca
mniej więcej na 3()-45 minut. Wyjmować z
formy po lekkim ostygnięciu.
Niedrogi placek. 2 kg mąki, 10 dkg d-roo<lży,
do 1 Itr. mleka , łyżeczka soli, 10 calych
jaj, 40-50 dkg cukru. 30 d,kg masła (można dać
trochę smalcu), wanilia lub sk6rka cytrynowa,
10 dkg rodzyn ,k (trochę sk61'ki pomlLraczowej).
Placek można rohić bez zaparzania mąki.
Zrobić rozczyn, po wyrośnieciu rIodać oa·le jaja
rozbite, resztę rlo.lat.k6w i wy'rahiać jak wyżej.
Mas'ło można dać nie topione.
Blachp, nasmarować maslem i wysypać buleczką, ciasto w~o
ŻYĆ p61 formy.
Przed wstawieniem do pieca
po~ma'rować jajem
i posypać kruszonką, po
upieczeniu zaś miałkim cukrem .
Kruszonka: 10 dkg mąki. 5 dkg masla i 5
dkg drobnego kryształu. "\"\'szystko razem wy.
sie-'kać tasakiem.
Baoka migdalowa podolsko. 12 dkg masla,
5 ż6łtek, lII, szkl. cukru, 4Q dkg mąki pszennej,
1 szkl. mleka surowego, 3 Iyźeczld kremotartari,
1 .Iyżeczkę sody, 20-25 migd03lów gl>rzkich lub
lit flaszki olejku migdalowego, 5 bialek - piana.
Maslo, cukier i ź61tka dobrze utrzeć, potem
dodać resztę dodatJk6w, pOO'zadnie wymięszaĆ.
Gdy deszcz popada. ulice Łodzi zamieniawlożyć pianę, wlać do
formy wysmarow,anej' ją się IV bajora. ..Piękne" widoki ulic
mas'lem i wysypanej tarta buleczką i piec oko- łódzkich (0<1 góry): Inflancka, Kal."llia,
lo godziny.
,
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Wvstep

nowej orkiestry
Ł ó cl ź, 13. 3. Łóuzka Orkiestra Rozrywkowa pod dyrekcją ~agujewskie
go, prof. KOłl8el'watol'ium Heleny Kijrllskiei-1)obkie\viczo'w ej poraz pierw~zy zadebiutowała "", łódzkiej rozgłoś
Iti Polskiego Radia, dając spoleczcl'lSi \YU chr~eści.i~llskiemu audycję
muzyczną, sR'lada]ącą siC
prze\vaż,nie
z
kODlp,oz rtorów
polskich.
'llt worów
\Yielu z radiosłuchaczy zastanavdało
~iQ na pewno nad tym, co to za kolo;salna zmiana \\' pro:;Tam,ie. Czyż,by
:Żyuz i stali sir. odl'azu tak "wielkimi"
Polakami i gol'li\vie popierali rodzimą
6ztu k r.'!
Dowiedzieliśmy się dopiero od jednego z czlollków wymiellionej orkiestry rozrywkowej, ż,e jest to mała orkiestra salonowa Związku Muzyków
Chrześcijan "Praca Polska", składa
,jąc a siC z 12 osób.
Ucieszylo nas to
aliezmiC:I'nie, że po tak długich ocz eki"'aniach usłyszeliśmy nareszcie poliSt l;!, orkic"Łl'Q
na falach eteru. Jeste~1~1Y dumni z tego, że w tej nieszczQsim' ej Łodzi, w której od zarania -:\iepodleglo:'ci naszej Ojczyzny
Żydzi
przy\vłaszcz.di ~obie rolr.
krzewienia
kultury muzycznej, dziś im stopniowo już, siQ te "-pływy w dziedzinie
!,';:tuki odbiera. \Yierzym\" \\' to mocno, że w niedalekiej l)rz):szlości pod
naci~kiem
spoleczcilstwa polskiego
na tą,pi przelom na polu propagowania sztuki i Polacy chwycą, za ster, a
wówczas nie b~clzie ani jednego ut,,·ol'U polskiego pisanego r~ką
naszych
lIlistrzów rodaków, któryby Polakom
nie bYł znany, a co najważniejsze nie
był sly~zany jedynie dlatego,
że się
nie podoba Żydom.
Jako żyw~' przyklad niech po,:łuży
symfonia charakterystyczna Ignacego
Fr!iksa DO])rzylbkiego.
Kompozytor
społczesny Chopina (1807-18Ci7) romantyle Dzieło to bezprzecznie war,?~:ieio\\'e, lecz nie"tety przez kilkadzie" ląt lat szerszemu ogółowi spoleczeń
::: lwa pobkiego w Łodzi nie było znane. Dzi'ę ki Zw. Muzyków Chrześcijan
:,.Praca Polska" mieliśmy wyjątkową,
okazję zapozllać się z tym prawdziy .. ym arc~-dzicłem wykonanym
przez
chrześcijailską orkiestrę
tego Związ
ku po raz pierwszy w Łodzi. Symfonia została przyj('ta przez nagromadzoną ,,,ó\\'czas publiczność z wielkim
aplauzem, cze~o lla.ilepsz~m dowo lem
jest to, że hędący na inauguracji koncertu j)rzedsta\\'iciele oŚ\Yiaty i kultury zarządu miejskiego w o.;obach pp.
~aczelnil{a
" 'altratusa i kierownika
Piotrowskiego gratulowali zarzadowi
Związku ~luzyków tak
po,Ya~mego
sukcesu, a po kilku clniach Zarząd
~lieiski oświaty
j
kultury zamówił
kOll 'cert w na.·iym Związlni Uur.yków.
prosząc
o powtórzenie tej pięknej
symfonii.
Koncert powyż 'Z~- odbQclzie się w
niedzielę, 11: um. o godz. 11,30 w sali
::ipie\\-aków przy ul. 11 Listopada 21.
SpolecZCłlSh\'o pobIcie wyraża wydziałowi za to "ielkie uznanie.
!\lamy już teraz na terenie Łodzi dwie
orkiestry. Mianowicie: duż,ą orkiestr·ę
symfon iczną składającą siQ z 65 osób
i małą orkie trę salonową, liczącą 12
osób. ~Iala orkieslra otrzymała naz"'Q oel dyrekcji tutejszej rozgłośni
Pol"kie~o Radia jal\{}
orkieslra 1'OZry\\kowa pod dyrekcją Br. Ka~ujew
,skiego. Skąd siQ ",ziQla ta orkiestra
szpiker lódzkiej rozgłośni nie nadmienił, nie chcąc ,,-idoczniB
narażać
się
Żydom, ponieważ jest to zespół czysto
chl'ześcijaIi"ki.
Lt\\'o ry grane podczas audycj i małej orkiestry w dniu
7 marca br. oel god;dny 19,45 do 20,20
hyły ladne i naL!z\vyczaj
melodyjne,
z Któryl'!l na podkreślenie zasługują:
piękny bo:- lon nieznanego kompozytora. Sen lIa "-jśle i brawurowi polonez
Klll'piil~ldego Witaj Królu.
Młody dyrygentpl'of. ?\a'!'uje\\'ski .iest człowie
kiem o \y~sokiej kulturze i duż,~'m intelekcie muzycwym. To też odrazu
TJostawił swoją orkiestrę
na właści
"")"111 poziomie.
Każdy utwór był sub-

Dziś

Reprezentacyjne

ma za'lzczyt

(11

-

OnĘDOW~rE, poniedziałek, (lnia 15 marca 1D37 -

stosowanie niuansów doprowadzało małej orkiestry do najwyższego podo bardzo efektownego wykonania ziomu artystycznego.
Zwra{:amy się z apelem do rozgło
wszystkich utworów,
Orkiestrę
tę
bez przesady można zaliczyć do czo- śni Pol. Radia o nadawanie koncertów polskiCh orkiestr, by muzycy Połowych zespołów w Polsce.
Życzymy
Związkov,' i
Muzyków lacy nie potrzebowali walczyć o swoje placówki kulturalne w rodzinnym
Chrześcijan dalszej owocnej pracy nad
podniesieniem zarówno duż,ej jak i kraju.
RADIOSLUCHACZE.
telnie zagrany, a przy tym umiejętne

Polska Fabryka Bielizny,

wyborze

Z li.om.itetlt Tygodnlct ProJ)flgmuly cltrzeiicijmłsldego rze1I~iosl((~ luul(llu~ J)l'zenłysllt i za'w oclów wolnych ·w Zgie)O;:nł.
gospodarstwa narodowego. Po nabożeilstwie o godz_ 12,30
w , sali Tow.
,Śpiew. "LUT.:\lk' ul. Pierackiego 2,
zebranie gospoclarcze, na którym przemówienia wygłoszą: ks. dr. Sz. Smaż~'ch i inni.
'Vszystkie cechy i orga~andy
chrzecijałlskiego
rzemiosła,
handlu, przemysłu i za\yodów wol- nizacje gospodarcze proszone są. o deIlych. W ramach tego Tygodnia bę legowanie na na])ożcllstwo pocztów
dzie przepro\\'adzona propaganda na sztandarowych.
2. ,V środę dnia 17 marca br. o
rzecz popierania chl'ześcijal'lskich plagodz, 7,30 wieczorem w lokalu Stroncówek go"podarczych.
lliclwa Narodo\\"ego. ul. Piłsuuskiego
Obowiązkiem każdego Polaka myślącego i czującego
po polsku jest 28, odbędzie siQ zebranie gospodarcze,
solidaryzowaniB się z haSłem: "Musi- na którym przemówienia \vygloszą, p.
OSTATNIE DNI! SPIESZ

"I: D R S O"
Najpotężniejszy

film

SIĘ

i ZOBACZ BEZKONKUKENCYJNY FILM w KINIE

LÓDź, LEGiOnÓW 2

miłosny

wg. Williama SZEKSPIRA

ROMEO i JULIA

w rolach glównycll Norma SHEARER i Lesłie HOWARD.
Glęboka m ilość! Nienawiść . Zazdro~ć l
Następny

Zemsta Nadprogram .ORKIESTRA LOKATOROW"

film: Wyprawa na JUongo.

my spolszczyć nasze gospodarstwo
narodowe". Odnosimy siQ z apelem,
aby wszy tkie zakupy czynić wyłącznie u chrze~cijan, Trudną tą pracę
musimy wykonać zdecydowanie i po\"ażnie .
Nikomu nie molno wyłamy\\ ać się z solidanlOści.
Tydziell trwać b~llzie od H marca
br. do 21 marca br. włącznie. Ka program Tygodnia zlożą się:
1. -:\ieclziela dnia 11 marca br. o
godz. 11 rano w kościele parafialnym
uroczyste nabożel'lstwo na intencję

ZA

Leopold

Zajączkowski

łl 39~57

i prelegent

z

Łouzi.

3. ,,, niedzielę dnia 21 marCa br.
o godz. 12,30 w sali Tow, Śpiew. "Lut11 ia" ul. Pierackiego 2, odbędzie się zebranie gospodarcze dla kobiet.
\Vszyscy, którym l-cży na sercu
sprawa spolszczenia naszego handlu,
'rzemiosła, przemysłu i zawodów woln~'ch, ' '''inni zallokumentować swe
stano\Yi~ko przez przybycie na po wyższe zebrania i wcielanie w czyn haseł
wysuwanych przez Komitet.

I

W~AD01M.IEN~E

Xiniejszym za\\"iadamiam.
c~' Chrzdci,ia(lsc~-a ot\\-ol'zylcm
się nadal Szan. l\łiC'ntC'Ji

n 09 ;19

że po zJlk" ido" aniu Spółki ,.Zjednoczeni KrawZAKLAD KRAWIECKI Damsko :\lę,ski. Polecając

BRONISLA W JARZĘ B OWSKI Lódź. Główna 11, tel. 194-33.

Szukajmy (hleba dla Polakówl
Jł'ażlly apel Stou:o 11.upcÓW

i

p)O~e'myslOi('CÓW Z"olskich

'IV Łodzi

Ł ó d Ź, dnia 13 marca.
Stowarzyszenie Kupców i Przemyslowców w Łodzi nadesłało nam poII iŻSZą, odezwę z pro~bą o opublikowanie:
"Do Was Polacy
Chrześcijanie
zwracamy siQ my, kupcy z gorącym
apelem, wierzą,c głęboko, że nie pi'zebrzmi on bez echa, że wywoła z])ioro\~ y wysilek całego społeczelistwa polskiego wszystkich jego warstw, by z1'ealizovyać to, co dziś się stało ogólnym
basłem: "Spolszczenie
handlu polskiego chrześcijal'i.skiego, stworzenie
silnego stanu mieszczallskiego".
"Oto do nas i do " las zwracają się
szerokie masy, czy to przybyszów ze
wsi, która ich dziś wyżywić nie może, czy to robotników miasta,
którzy
znaleźć pracy nie mogą. a którzy,
cZQsto obarczeni liczną rodziną., ze
zgrozą, patrzę. na powolną
z głodu i
chłodu śmierć
swoich najbliższych
przychodzą. do nas i wołają:
DajCie
nam pracę! Pomóżcie nam! Pożycz
cie nam choć kilkanaście złotych, abyśmy mogli zac7.ąć handlować! 'Wskaż
cie nam w jaki sposób, i jak i czym i
gdzie, abyśmy mogli uczciwie zarobić
na ka"yałek chleba, abyśmy nie po-

głównej najriękniejsza

sezonu pt.
artystka. ekranu

"
MARTA EGGEBTH KIEPt;"ROlVA
oraz Hans S..,HNKER, Ll1cy ENGLlSCH, Fritz IMHOFF, Rudolf CARL i Tibor v, HALMAY
Najws"anJalsza komedia .laką kiedykolwiek .... Łodzi wIdziano. Powyższe6 n_zwlak' ._m. mówIą
za ftiebie, Humor! PIękne pi ... senki! Bogata wyatawa! W.panlała Val
n 89864

Pożyczek
iż będzie

Gna służyła w całej pełni zadaniom,
~ ytkniętym przez Str, Narodowe. Wyrażamy również życzenie, aby dla dobra wspólnej akcji nowoutworzona
Kasa przyłączyła siQ do centrali kas,
mieszczą.cej się w Warszawie i powołanej do życia dziQki inicjatwie Obozu Narodowego.

Z kroniki politycznej
\V a l' s z a w a. (Tel. wł.), Wiceminister Szembek przyją,ł w sobotę posła
czeskosłowackiego dra Slavika.
(w)

Zjazd

urzędników państwowych
"~T

a r s z a w a. (Tel. wł.) Dzisiaj w
nastąpi otwarcia dwudnio,,-ego zjazdu delegatów stowarzYf\Zel'l
urzędników państwowych. Obrady toczyć się bQdą, w sprawach zawodo'wych,
podatku specjalnego i zapowiedzianej
rewizji uposaże11. Zjazd jest ściśle
zamkniQty. (w)
niedzielę

Z g i e r z, 13. 3. Celem przyczynienia się do wzmocnienia pod wzgl·ędem
gospodarczym społeczellstwa polskiego w Zgierzu został zorganizo"vany
specjalny Komitet Tygodnia Propa-

i dni następne

roli

dużym

Zgierz broni sie przed zalewem żydowskim

kino"RIALTOtt !::...ODŹ PBZEJAZD 1
w
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nia. Kasy Bezprocentowy{:h
w Łodzi, spodziewając si-ę,

Szadkowski,Papiewski i -Ska
I:. ó D Ż -

poleca najnowszycb wzorów BIELIZNĘ MĘSKĄ w

przedstawić na]wspaniałszą wiedeńską komedię

SKOWRONEK "

Strona B

trzebowali żebrać.
"My, kupcy - Polacy z Łodzi podjęli::imy starania o zalożenie Kasy
BezprocelltO\\ych Pożyczek Kupiectwa
i Przemysł u Chrześcijallskiego w Ł0dzi. Sami w miarę możności zapisujemy się na członków tej Kasy, sami
zbieramy fll11UUSZe, ale to za mało,
Zbyt dużo jest proszących, Dlatego
też zmuszeni jesteśmy zwrócić się do
Was Polacy chrzeŚCijanie, zapisujCie
się na członków tej Kasy, czy to opła
cają.c skladkQ, czy to wpłacają,c więk
szą sumę jako darowiznę
\HgI~dnie
legat stosownie do statutu. vVszyscy
przyłóżcie się do rozbudowy,
by nikt
uczciwy i pracowity nie odszedł od
nas bez pomocy!
"Tymcza<:owt> biura Kasy Bezprocentowych Pożyczek mieszczą się przy
ul. Piotrkowskiej 183 w sekretariacie
Stow. Kupców i Przemysłowców Polskich \V Łodzi i otwarte są. od godz.
9 rano do 12 w poło oraz w środy od
6-9 wiecz.
"Dwa razy daje - kto prędko daje. Gdy każdy da choć tylko grosze,
tych groszy zbiorą. się sumy, które
zrealizują.
nasze zamierzenia. Speł
nijmy to o czym tak często mówimy
i piszemy! Pokażmy, że słowa nasze
nie są. pustym dźwiękiem, ale za nimi idzie z realnym czynem całe społeczeństwo polskie.

Aresztowanie socjal,isty
R a d o m, 13. 3. - \V dniu 12 bm.
przed sądem grodzkim w Radomiu toczyła się sprawa
o kradzież kawy,
przeImaczonej na doż~' \\'ianie biedn~Tch
dzieci. Na ła\vie oskarżom-ch 7asiedli
Stanisław Sar i członek PPS Glabicki
Stanislaw, oskarżeni o to, że w " dniu
19 stycznia br. przewożnc :1rtrkuły spożrwcze z Rolnej Spółki
do szkol v powszechnej im. Montwilla. l\1ireckiego
na "Glinieczek", skradli 14 paczek kawy, przeznaczonej na dożywianie biednych dzieci.
Oskarżeni do winy się przyznali.
Sąd skazał Głąbiekiego, członka PPS,
na 8 miesięcy wit;'zienia. Sara na 6
miesi~cy wiQzienia z zawieszeniem na
4 lata.

Morderca żyd skazany
na 5 lat więzienia
L w ów, 12. 3. - Onegdaj zapadł w
Zloczowie \V tamto Sądzie Okręg. wyrok, skazujący Żyda Bernarda Zuckerl{andla na 5 lat więzienia za zabójstwo
śp. Jana Ferenso\\'icza, stróża rzeźni
miejskiej.
Zuckerkandel. który. jest rzeźni
kiem, wszczął kłótni Q w rze7.ni z śp.
Ferensowiczem. Kłótnia zakOllCzyła
się tym, że śp. Ferensowicz padł ugodzony nożem. Świadkowie zajścia nie
zaobserwowali dokładnie momentu ugodzenia nożem, a ponieważ zabójca
twierdził, że zamordowany- sam się na
nóż nadział i dowodów przeciwnych
nie b~'ło, sąd wymierzył krewkiemu
Żydowi karę tylko 5 lat więzienia,

Z organizacji pIka Koca
War s z a w a. (Tel. wł.).
Ostatecznie zdecydowano komu po\Yierzyć
wydział wiejski w obozie płka Koca.
Przewodniczyć zjazdowi bQclzie senator gen. Galica i jemu prawdopodoblJie będzie powierzolle kierownictwo
wydziału wiejskiego.
(w)
.
War s z a w a. (Tel. wł.). Do akcji
płka Koca zgłosiły akces I1arlamentar11e grupy regionallle województwa
krakowskiego_ Akces ten jednakże
nie został podpisallY przez dwóch
członków tej grup~-, miano\\' icic k~_
dra Lubelskiego z Tarnowa (członka
Stronnictwa Narodowego), oraz przez
dra Stanisława \Vróblewskiego, profesora Uniwersytetu JagielłOllskiego. _
Jednocześnie ogłoszono komunikat że
podinż~'nier KUCZ~-łlSki z Częstoch~w\
nie naler.y obecnie do grupy wojewódź
twa krakowskiego. Co to ma znaczyć
nie wiadomo. (w)
,

4 kwietnia - bieg nKuriera
Poznańskiego' ,
Te~oroczny, XVII z rzędu bieg na
przełaj "Kuriera Poznal'lskicgo" oclbrclzie siQ w niedzielę 4 kwietnia, ze stai·tem i metą na boisku Sokoła. Długość
trasy wynosi około 4.500 m, startować

?10~ą wszyscy, którzy ukOllczyli 17 rok
zycla.
Trzeci bieg młodzików o puchar
,,~(uri.Cl:a Poz.nal'l~kiego" odbędzie siQ
1'0wl1lez W medzJelQ 4 kwietnia. Startować mogą. roczniki 1920, 21 i 22 _
w wieku od 16 do 17 lat. Długość trasy
okolo 2.000 metrów, wpisowe dla seZarząd
niorów 30 gr, ella młodzików 20 gr.
Kasy Bezprocentowych Pożyczek
Zgłoszenia przyjmuje przewodniczą.cy
Kupiectwa i Przemysłu Chrześcijan komisji sportowej POZLA p. Jan 1\1 a 1:w Łodzi."
c i n k o w s k i, Poznałl, ul. S z w a j_
Zamieszczając
powyż,szą
odezwę,
c a r s k a 5, m. 2-3.
\\ yrażamy pelne zado\\'olellie z podReg'ulamin? biegów podamy w nuj~ria inicjaŁywy w sprawie ut\\'orze- l merze pOllicdzialkowym

Strona U
Kalendarz rzym.-kat.
Niedziela: Matyldy wd.,
Leo·na b.
Poniedziałek: Longina t.
Klemensa D worz.
Kalendarz słowiański
Niedzipla: Bożeny
Poniedziałek: Dlugomila
Słońca: wschód 6,12
Niedziela
zachód 17.53
.....
Długość dnia 11 g. 4,1 min.
Księżyca: wschód 6,18, zachód 20,41
Faza: 2 dzień pC' nowiu
Marzec
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TELEFON redakcji t administracji 173-55
WOCNE DYŻURY APTEK:
N')cy dzisiejszej dyżuruja następujące apteki
Kahane"o (żyd) - LLman')wskiego 80 Trawkowt>kiej' - BrzeziJ\ska 56. Koprowsk',egQ
Nowom iejska 15. Rozenbluma (żyd) - ŚrM
miejska :!1. Bartoszewskiego - Piotrkowska 95.
Czyńskiego Rokicińs'ka
53
7.:akrzewskiego
- Katna 54. Sinleckiej - P.zgowska 59.
POgotowIe P. C. K.: tel. 102-49. PogotowIe
ubezpiecz,alni: tel. 208-10. Pogotowie miejskie:
tel, 102-90. ' Sh-aż ogniowa: tel. 8.
-

Teatr Miejski, o 16 - "Grube ryby", o 20,30
"Gdyby mloQdość wiedzia·la, a starość mogla".
Teatr Popularny - "Raz się tylko żyje".

KINA LODZKIE:
Metro i Adria - "Tylko ty".
Corso - "Romeo i Julia" i .. Orkiestra lokatorów".
Capitol - "San Francisco".
Mimoza - "Bohater" i .. Tul'andot".
Mewa - "Roberta".
Miraź - "Tajna brygada".
Oświatowy-Słońce - .. Jego wielka miłość"
l .. Kocha, lubi, szanuje".
Ikar - ,.Król kobiet".
StylOWY - .. Palac we Fland.rii".
Przedwiośnie "MeyerIing".
Palace - "WIelka miłość Beethovena".
Rialto - .. Skowronek".

KOMUNIKATY
Teatr w sali Geyera - Piotrkowska 295.
niedzielę, dnia 14 b. m. dwa przed&tawienia o godz. 4,30 Pll. i 8 w'ieczorern, arcywesolej komedii M. Fijalokow'Skiego p.
t. "Pa.n poseI" z Józefem Pila'r s'k jm w
roli tytulDwej. Bilety do naby,c ia w kasi e
teat.ru w nie,tkielę od 11 rano. C3ny zniżo
ne od 25 gr. do 1 zł.

.w

śWIATA

ZE

PRACY

Wypłata zasiłków. Według

danych siaty,s tycznych \Voj. Biuro Funduszu Pracy
w Łodzi w okresie od 22 lutego do 6 marca r. b. wyptacono zasHki us ta wowe 24459
bezrobotnym. '>IV wyżej wskazanym okre.sie zarejestrowano 1.400 nowozgloszonych
bezrob·~tnych, zdjęto zaś z ewidencji pohierających zasiłki 3.500 bezrobOltnych na
skutek skierowania do pracy zarobkowej
wzgl, z powodu calkowitego wyczerpatIlia
,przY'8fugu-j-ą<:ych im ś 'wiadczeń

SYTUACJA STRAJKOWA
Likwidacja strajku. W fabryce "Łód
ka" w wykOllczalniach przy ul. Srebrzyń
skiej 42, wczoraj został zlikwidowany po
tygodniu strajk robotników. Fabrykanci
Żydzi zgodzili się wreszcie w trzech ratach zapłacić zaległe zarobki i uregulować stawki płac na przyszłość.
Konferencja majstrów z przemysłow
cami. W lokalu związku wielkiego przemyslu włókienniczego przy Al. Kościuszki
nr. 35, odbyła się lwnferencja z przedstawicielami związku majstrów fabrycznych
na temat warunków pracy i zawarcia umowy zbiorowej. Ostatecznie związek
przemysłu przyjął
warunki, wysunięte
przez związek majstrów w kwestii płac
itd. Poczynił natomiast zastrze:tenia w
kwestii ubezpieczenia majstrów jako pracowników umysłowych, która to sprawa
jest już od szeregu lat przedmiotem sporu pomiędzy przemysłem a związkiem
majstrów oraz w kwestii przyznania majstrom dodatku na komorne. Konferencja
została przerwana i przemysłowcy po 0=
pracowaniu wJasnych propozycyj zawiadomią związek o terminie nowej konferencji.

KRONIKA GOSPODARCZA
Dziwne drogi motoryzacji. OS'tatnio rzucone hasIo moto,r yzacji kraju w temp1e
przyśp.ieszonym, by choć w minimalnej
częś'Ci dotrzymać krarku zachodnim są,sia
dom. Przed,sięlJ:iors-twa au{obuso'we., k,oncesjonowane i utl'zymujące komul1ikację na
linjach województwa Jódzkiego, z,godnie
z zaleceniami władz n,adzorczych przys,tą
piły do wymiany taboru, zastępują stare
j mocno już zniszczone wozy nowymi. W
myśl
pr.ze'pisów koncesyjnych przed .się
biorstwa są zołJ.owiązane zaopatrywać się
w samochody krajowe. I tu właśnie spotykamy się z dziwnym zjawiskiem. Mianowicie przedsię'biorcy autobuso'w j łódzcy
łącznie zamówili ok010 50 podwozi autobusowych, nawet wpJacili milionowe zada:tki i czekają jurż od kilku tygOdni na
11adeslanie samo-chodów. Opóźnien 'ie tlumruczy się zw.iększeniem zapotrzebowania.
wskutek czego zamówienia są W)11l\:onywane w kolejno~ci. Zaklady samochodowe

ORĘDOWNIK, poniedziałek, dnia 15 marca. 1937 -

"Wódz" Leiczak skazany

10.
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Centrala Poznań, Aw. ~8I'Cin 70. P. K. O. Poznań 200149. Telefony centrali: 40-72 14-76
mleSlęl:lZOle 2.34 zl. kwa.rtalnie 7,-. Poczta przyjmuje zam6w·ieni. tylko
33-07, 4~-61,. 3a-24. 35-25: .po god~. 19 oru w niedziele i awif:ta: 40-72. 14-76. 33·07
na ~ w:r~ań .ty~dniow~ (bez poniedzialkowego) .. - Porl opaskl\ w Pol.. ce
. Reda~tor odpOWIedZIalny Andrzej. Treli •• Poznania. Za wiadomości i artykuły z m
~l mle<:lęczme. Naklad.l CZCIOnkI:
r\lkarJ!..a Polska. Spólka AkCYJna, Poznali, św. Marcin
ŁodzI odpowIada Leon l'relIa. Ł6dt. PIOtrkowska 91. Za ogloszenia i reklamy.' A t
Rę\<OPH!ÓW me.zam6wlOnych redakCja me zwraca.
Leśn iewiez" Poznania.
n On!
razIe wypadków 6'powodoQwanych silą wyższą. pr.zee2lk6d 'W' za.k1la dZie, Itrajk6w itp .• wydawnictwo nie odpowi.ada za dostarczenie pisma. a abonenci nie maj- ~rawa do.
. . . d t
c1lonych numerów Ind od.szkoaowam8.
.. ...
m~garua SHl me 08 aT'

Orędownika

ł

KRONIKA PABIANIC

Redakcja i Administracja ,.Orędowni
ka -- ul. Gen. Orlicz-Dreszera 5. tel. 230.
K,i na: Oświa:towe - "S31m na S,a m". Nowości ,,5 Dziew~zynek z Kanady", Lu"St'ł+onnictwo DeJ'Uokratycf:ine" ~glosilo akces do Obo~u Zjena - "&ko,,vrotIlek".
dnoc~enia Narodowego ~ o/nviadc!łiyl nac~elnil~ stronnict'ł"a,
•• Baron Kiniel". Koło L. O, P. P, w Pa~,
f:ideg'ł'adowany J'Uajor
bianic3JCh wystawia w środę. 17 b. m, o
L ód ź, 13. 3. Sąd Grodzki w Lo- na więzienie i degradację ze służby godz. 20.15 wieczorem w Kinie Miejskim
Oświatowym operetkIj w 3 aktach p'. t.
dzi rozpoznawał po raz wtóry sprawę wojskowej.
"Baron Kimel" w reżyserii Wacława Llpzdegradowanego majora Stefana LejPonieważ brak było pieniędzy na skiego.
czaka, twórcy i naczelnika Stronnie- pokrycie wydatków, przeto Lejczak i
DObry gust pana naczelnika. Przed nietwa Demokratycznego, Antoniego Te- kompania poczęH zbierać składki z dawnym czasem trzej człotIlkowie cechu
odorczyka jego zastępcę i prezesa, różnych firm oraz instytucyj, jak ga- rzeźniczo - wędlinia:rskiego w pahianiLajba Goldsztajna, Izraela Kuriańskie- zownia miejska, zakłady Sclteiblera i cach p. p. Gietler Edward (Kilillskiego
go, Mariana Drożdża, Feliksa Połecia Grohmanna, Ejtingona i inne. Skład 33), Skoczyla,s Henryk (Kamienna 15). i
RZl.\idziński Leon (Konsrtantynowska 28)
i Leona Cieślika, członków zarządu ki te zbierano na różne {ikcyjne cele. ZW1I'6cili
s~ę do naczelnika urzędu skarbowzględnie najemnYCh inkasentów i a- W ten sposób poszkodowanych zosta- wego w Pa.bianicach p. Fe-li.ksa Stójki w
gentów tego stronnictwa.
lo łącznie 47 firm na poważne kwoty. spTawie nadmiernego szacunku jednej
Stronnictwo Demokratyczne zorgaNa rozprawie Lejcz.a k oświadczył, sztuki świn~ oraz prosząc ~o o rOZ'P3Jtrzenizowane zostało przez Lejczaka i Te- że Stronnictwo Demokratyczne zgło rtie powstal)11ch zaleglości płattIliczych.
odorczyka i w siatucie zapowiedziało silo obecnie akces do Obozu Zjedno- Naczelnik Stójka przed rozpatrzeniem ich
fantastyczny plan zebrania 10 miliar- czenia Narodowego płk. Koca. Nie po- postulatów, ra·dzil wycofać rekursy. które,
z góry zastrzegl, nie będą uwzględnio
(lów złotych i utworzenia funduszu, mogło to jednak. Sąd wydał wyrok, jak
ne. Gdy rozgo·ryczeni rzeźnicy chrześcijań
przy pomocy którego miałyby być u- na mocy którego Stefan Lejczak ska- scy zwrócili mu uwagę że rekursy Żydów
ruchomione gigantyczne roboty i zwal- 7.any został na 7 miesięcy więzieni.a, z reguly cies'zą się większą przychyllllości~
ezanie całkowicie bezrobocia. Na lep pomocnik jego Lajb Goldstajn na 2 - pan naczelntik OŚWiadczył: - "wolę Ży
ten niewielu poszło, ch{)ćby ze wzglę- lata wię7.i.enia i pozbawienie praw na dowi rE}kę uścisnąć, jak rozmawiać z pol·
du na osobę Lejczaka, który już po- lat 10. Pozostałych oskarżonych sąd skim rzeźnikiem".
Bardzo charaktery'styczne, Że pan na·
przednio za nadużycia skazany został uniewinnił.
czelnik ma taki gust, to jego· s'j}l'awa" ale
czy opinia publliczna przyjmie to z api au(.PoIski Zaklady Inż.) tlumaczą, że nie Morgasa. Rozprawa została odroczona z .zem - to bardzo wąipHwe. .
powodu choroby obro:ńey oskarżonego Ży
mogą zwię,wl{JSzyć tempa proou,l~e.ii, bo 0KRONIKA ZGIERZA
da.
żywienJe może trwać kilka tygodni lub
Naczelnicy się bawią. W dniu 30-go
miesięcy a po tym zmuszeni byliby oplaZ działalności K. S. M. W niedzielę,
września 1936 r. do restauracji "Roma"
cać robotników. mimo. że nie znaleziono
by dla nich zatrudnienia. \V ten sposób. przy u). Piotrkowskiej 152, przybyli samo- dn. 14. bm .. o godz. 18 w sali Tow. Śpie
mimo, że rozporządzamy tysiącami bezro- chodem b. naczelnik wydzilau gospodar- waczego przy ul. PiłsudSkiego sekcja
Katolickiego
botnych specjalistów produkcii nie zwięk czego Ubezpieczalni p. Stanisław Grabow- drama tyczna miejscowego
sza się. hamując z je,dnej strony rozwój ski, IderO\~nicy wydziałów Ubezpieczalni Stowarzyszenia Młodzieży wystawia ko·
mQtoryz·acji z drugiej pow.hkszając bez- Ryszard I{ędra i Eugeniusz Przybyczeń. medię sportową w 1 akcie ZbignIewa OrMimo, że byli już w stanie podchmielo- Iowicza pt ... P. O. S." ora,z obrazek ludo·
robocie.
nym, zabawiali się w dalszym ciągu, po- wy w jednym akcie pt. "Flisacy" Wł. L.
lecając szoferowi taksówki oczekiwać na
POD PRĘGIERZ
Anczca. Podczas przerwy członki'nie wy·
nich na uJicy. Po godzinie zniecierpliStragan żydowski czy szkoła? Jak się wiony szofer, wszedł do resta uracji, żąda !konają. inscenizacjęznan,ei piosenki ludodowiadujemy z wiarogodnego' źródla, p. jrlc zapłaty za postój, a gdy odmówili, wej pt. "Grządki".
Józcfina Puternicka, dyrektorka szkoly przyprowadz)ł posterunkowego P. P.,
Zawody bokserskie. W niedzielę. dnia
przemyslowo-gospodarczej w Łodzi, ze- Franciszka Kurca. Obecni stawili mu o- H. bm.. o godz. 11,30 w salli kino "Apollo"
zwala handlarzom żydowskim wstępować pór, doszło do tłuczenia szklanek i awan- Pierac1kie-go 2, Tow. Gimn. "Sokół" Zgierz
na teren szkoły, gdzie ci ostatni uprawia- tury, oraz wymysłów pod adresem poli- urządza propagandowe zawody bokserskie
ją swój proceder oszukiwania gojów.
cji. W rezultacie wezwano dalszych czte- z uclzialem następujących klubów: I. K.
Mało tego, pani dyreldorka w dniu 3 bm.
rech posterunkowych, którzy panów na- P. Łódź, Stasiak. Weber. Więckowski; K.
lmpiła na korzytarzu szkoły
o]JrUS od czelnil,ów silą doprowadzili do komisa- S. Z,terlnoczone. Łódź - Bystry. Zwierzhandlującego tam za jej wiedzą Żyda. rialu. Grabowski, Przybyczeń i Kędra chomski. Szaprowski, Adamiak;
Tow.
Radzimy p. Puternickiej, aby natychmiast stanęli przed Sądem Grodzldm i skazani
Gimn ... Sol,ół". Łódź - Wal. "\Vaclawek,
przepę!:lziJa Żydów. gdzie pieprz rośnie.
zostali każdy na 3 miesiące aresztu. Na Góns.ki. Szczeciński, Muszyński. Niewad·
skutek odwołania Sąd Okręgowy I(adrę sil. D\-bilaś; l{, S. Wa\vel. Kraków...J
Żyd przedstawicielem chrześcijańskiej
firmy. TOTUllski Młyn Pa,rowy L Rychte- uniewinnił, pozostałym kara uprawomoc- Drużbińs'ki; Tow. Gimn. "Sakół", Zgierz
ra mimo wie,lol;:ro,tnych upo,mnień tak w· nila się.
- Gałązka.
Oszust w roli kolportera. Przed Są
naszej s-trony jak i Chrześcijań'Skiego Cechu Piekarzy jak by na U'l'a,gowisko d"m Grodzkim w Łodzi odby1a się spra- KRONIKA TOMASZOWA
wa przeciw znanemu i wielokrot.nie kachrześcijan, do dnia dzisiejszego nie zmienil przedstawiciela Żyda. D. Cyna.'ffi<olJ:\, ranemu oszustowi 36-letniemu Romano\\'i
Akcja oddłużeniowa zarządl1 m. Tomaszoktóry do obecnej ch\\'ili p-,lia.c1a wylączną Frankiewiczowi vel Sakrajdzie. Osobnik wa. Komi"ja oddłużeniowa - oszczędniościc·
wa
w Łodzi po zaznajomieniu się z warunkami
ten
poprzednio
był
kaTany
za
dcfraudacjlj
tylkD s,przedaż mąki i sldali na ca,lą Łódź
nie wylączając chrzeci,ia.n ani Żydów. Da- w łódzkiej kasie chorych, za liczne .oszu- w ToQffiaszowie w dz:ed.zinle spraw finansowych
wid Cynamon wpad'l obecni1 na ' nowy po- stwa, przyw1aszczenia Hp. Ponieważ o- . umorzyla pretensje większych wier.zycieli oelno'
~nie procentów i odsetek w wysokości 61000 zł.
skarżony znał żydowskiego fryzjera Bornmysł i zaangażował ali wizytora Polaka
Na"tępn:e umorzone zostaly procenty niezaksię
aby przy jego pomo,c y zyskać klientelę steina, prowadzącego zakład przy ulicy gowane w wyslYko§ci 100 000 zł oraz kwota 57
Gdańskiej 117, a przy zakładzie rodzaj achrześci i ańską.
tys. z! jako wierzytelność jednego z wielkich
nonimowego biura informacyjno - praso- tutej;;.zych ~aklad6w przemysloQwych. Ogólem
wego, Fr,mkiewicz skorzystał z pomocy i wojewódzka komisja odd'lużeniowo - oszczędno
JUDAICA
zl;J,chodzH do sądu, gdzie wyszukiwał spra- cciowa umorzY'la wierzytelności w wysokotici
tydowskie "baranki wielkanocne". Jak się dowiadujemy, na rynku pokazfl- wy, w których zainteresowanym za leżało 313000 z!.
na ukryciu pewnych szczegółów i następ
Szczepienie przeciwdurowe. Wydział zdro·
ły się już masowo wyroby firm cukierniprzy zarzącl~ie miejskim P'l'zeprowadza bezczych żydowskich produkujących z oka- ni~ szantażował, pObierając opla ty za rze- wi,a
platnie szczepienia pnzeciwdurowe. Dbający o
zj; zb1iZających się świąt Wielkiej Nocy kc.me wstrzymanie artykułu. W ten spo- s\yoje zdrowie mieszkańcy Tomaszowa winni
baranki wielkanocne z cukru i czekolady. sób wyłudzi! od clr. Samera 20 zł, l{tóre "ię poddać temu szczepieniu.
Nie jest to żadną n.Qwością, bowiem rOk-I dostał jedynie tytułem odczC'pnego, bo
Honorować urnowe zbiorową.
S~ grorlzki
rocznie firmy żydowslde olbrzymią masą gdy zjawił się powtórnie, dr S. powiado- IV Tomas?Owie rozpatrywaJ sprawę wlaściciela
tych wyrobów zar7.ucają rynlii l(rajowe, mił prokuraturę i szantażystę aresztowa- piekarni pr.zy ul. Spalsk:ej 2. I. Pawlaka. ono. Sąd GrodzId po rozpoznaniu sprawy, "karŻoQnego o n:ezgodne z umową zbiorową pociągnąc z kultu religii ehrześcijallskiej i
skazał Romana Frankiewicza na 1 roI,
trąc:m:e zarobku czeladnikowi E. Ojzanowskie'
z tradycyj katolicl{ich kolosalne zyski. więzienia.
mu za dni świąteczne, przypadające w tygodniU
Należy stwierdzić falit.
że karygodnym
dniu. 'V wyni,k u rozprawy sąd wy'rok nakajest, aby Żyd handlował przedmiotam i
zująCY Pawla'kowi wyvlacić Ojzanowskiemu pc.
kultu chrześcijańskiego, warto również KRON II(A SPORTOWA
Kalendarzyk sportowy na dziś. Boks. traconą naletżność ZSl wszystkie dni świąteczne.
wspomnieć o bardzo wątpliwej wartaści
odżywczej wspomnianych
wyrobów cu- W sali Teatru Polskiego przy ul. Cegielnianej spotkanie bokserskie o drużynowe KRONIKAZDUIiiSKIE.J WOLI
kierniczych.
mistrzostwo Polski pomiędzy zespołami
Kina: Uciecha...:.. ,,'V blaskach slońca", :Mut<RONIKA POLICYJNA
HCP (Poznań) i IKP. Goście przyjeżdta
za - "Noc przed bitwą".
ją
w
pełnym
składzie.
Zawody
rozpoczyZakaz używania godła państwowego.
Zebranie kupców. 'V ·ubiegJa niedzielę wie·
Zgodnie z zarządzeniem władz central- nają się o godz. 11,30.
czorem. o godz. 18 oc1by,loQ się zebranie kupców
Piłka noin8.
\V związku z wiosenną chrześc:jan II: refera tem o międzynarocIowym
nych, władze starościńskie obecnie wspólnie z zarządem miejskim podejmują kon- pogodą, szereg klubów piłkarskich roze- handlu żydowskim kpt. Grzegorzaka z Łod~i.
gra dziś szereg spotkań towarzyskich. I Podczas dyskusj·i omówiono szereg spraw lotrolę reklam, szyldów itp., celem niedopuszczenia do nadużywania godła pań lak na boisku Wimy gospodarze grają z kalnych.
"Potop" w Zduń8kiej ~ro1i. 'W poniedzin·
stwowego dla celów reklamy prywatnych 'Vidzewem, natomiast w Pabianicach na
przedsiębiorstw, co jest objawem bardzo
boisku Sokoła gospodarze grają z miej- lek w sali Straży p.oża'rnej Teatr Kra ko\vski
pod dY'!'. p. Orskiego i K:nelskiego wystawi
scową Burzą.
Obydwa spotkania odbędą sztukę
częstym, szczególnie w różnych
żydow
pt. "PoQtop" w VI odslonach wedlug trY'
sldch przedsiębiorstwach koncesjonowa- się przed południem.
logii Sienkiewicza.
nych. Zarządzenie to wskazuje równoPływanie. W basenie YMCA przy ul.
Traugutta odbędą się. po raz pierwszy w KRON I KA LASKU
cześnie. że również używanie herbów wojewódzkich i miejskich dla celów rekla- Łodzi zimowe mistrzostwa pływackie omowych jest zakazane i winni wykrocze- kręgu łódzldego dla pań i panów. MistrzoKino Lna - "Barbar Radziwilol6wna".
nia ulegają karze administracyjnej, a ró- stwa powyższe oczekiwane są z wielkim
Z ruchu narodowego. Dn. 8. bm. w lokalu
zain tel'esowaniem, gdy t liczba zgłoszo
"rnocześnie szyldy zostają zajęte.
\vlasnym przy ul. Widawskiej 10 pod przell'od·
nych zawodników w bietącym roku prze- nictwem
miejscowego kierownika kola odbylo
KRONIKA SADOWA
](racza 60 osób. Początek zawodów mi- sie zebranie poszczególnych sekcyj zarządu obwodowego Str. Narod. w Ła,sku. Na zebraniu
Redaktor "Głosu Narodowego" przed strzowskich wyznaczono na godz. 16,30.
sądem.
Wydawca i redaktor niewychoLekka atletyka. Na boiskach łódzkich oQmówiono szereg spraw goopodarczYt!h i finan·
sowych kola.
'
dzącego już oszczerczego sanacyjno-:tydowodbędą się biegi na przełaj, organizowa·
Zebranie ogólne odbedzle sie dla członkiń I
ski ego łÓdzkiego "Głosu Narodowego", ne przez poszczególne kluby dla zawodników stowarzyszonych i niestowarzyszo- członktiw S. N. w tym samym lokalu w niedzieStanisław Pietrzycki w instancji odwodn. 14. bm., o godz, 18. O liczne i punktual·
ławczej w Warszawie skaza.ny został na
nych na otwarcie sezonu lekkoatletyczne- le.
ne przybycie prosi zarząd S. N. w Lasku.
4 miesiące aresztu z zawieszeniem i 500 go. Początek na boisku ŁKS. o godz. 9,30
1;yd popełnił samobójstwo. Dn. H. bm. w
złotych grzywny z zamianą na dalszy azaś na boisku Zjednoczonych o godz. 11
reszt Z3.1 zniesławienie zakrystiana Rakie- przed południem. Liczba zgłoszonych go- Łat>ku sekretaTZ kanceIarli adwokackIej Żyd
Hain Kępiński. lat 24 w kancelari.i .arlwokatn
ta z kościoła św. J{rzyża, którego publicz- ści wynosi kilkaset osób.
równie?; żyd.a Dancingera, pl. 11 Li-stollada 2,
nie pomówił o ];:radziet pieniędzy kościel
Gry sportowe.
salach przy ul. Ster- pOPe'In,il samobójstwo przez powie zenie s:ę na
nych. Ten sam Pietrzycki wczoraj zno- linga i Rokicillskiej dalsze spotkania w sznurku przy sztabie od d'rzwi. Przyczyna ss'
wu stanął przed Sądem Grod:>:kitn w Ło koszykówkę i siatkówkę o misirzostwo o- me>bójstwa prawdopodobnie by,1 zly stan mate'
dzi, oskarżony o zniesławienie niejakiego kręgu klasy A.
,riaJny.
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żyd Grzegorz (!) Kamieniecki rozmawia ze swoim obrońcą na odległość - Augustyn

Dyrda, b. dyrektor K. K. O. w świętochłowicach obrał inną taktykę

C 11 Ol' Z Ó w, 13. 3. - Urzędowanie
~v ~{omunalnej Kasie Oszczędności w
SWlętochłowicach, mieszczącej się w
gmachu starostwa, już z górą 5 lat temu nasuwało poważne zastrzeżenia
b~d~ to przez plotki familijne urzęd
mlww tam zatrudnionych, bądź też
przez szeroką rzeszę obywateli.
Zdolny urzędnik tam.tejszej Kasy
Komunalnej p. T. N., 5 lat temu przejrzał nieuczciwą gospodarkę panów dvrektorów, na co też zwrócił uwagę
władzy przełożonej. Odniosło to jednak
w.ręcz przeciwny skutek; usunięto go
mezwlocznie, dając mu zatrudnienie
na dr~lgim kOI1cU Śiąska, aby tylko

P~)Zbyc się

"przemądrzałego"

urzęd

Rozmowę tę potwierdził Kamieniecki telegraficznie i depeszę tę złożył adwokat Daab prowadzącemu dochodzenia prokuratorowi p. Śliwińskiemu.
Drugi współobwiniony w sprawie
niezwykłych transakcyj finansowych
Komunalnej Kasy Oszczędności w
Świętochłowicach były dyrektor tej instytucji Augustyn Dyrda obrał taktykę robienia
ze siebie skończonego
głupca i jeśli jego faktyczny poziom
um~lsłowy
choć
tylko w niektórych
dziedzinach jest taki, jakim go p. Dyrda przedstawia, oznaczałoby to, że nie
kwalifikował się ani
na stanowisko
woźnego tej instytucji, w której prawie
przez lat 10 był dyrektorem. (AJS)

mieniecki wyjechał w przeddzień w
sprawach handlowych podobno do
Warsz3"·y i Gdyni. 'V zwią.zku z tym
rozeszły się pogłoski, że Kamieniecki
zamierza swoje zeznania złożyć w
'Varszawie.
'V piątek wieczorem obrońca Grzegorza Kamienieckiego adw. Daab w
Katowicach otrzymał z Gdańska telefon od swego klienta, w którym ten
zawiadomił obroiIcę, że dowiedział się

mka.
Systemem nieuczciwym operowano
nadal do chwili, kiedy prokuratura
zajęła się celem zbadania sprawy, którą. un10rzono ze względu przedawnienia. Dziś jesteśmy jednak świadkami
aresztowania głównego dyrektora Kasy. Komunalnej p. Augustyna Dyrdy,
ktory został w ostatnim czasie zwolniony ze swego stanowiska na polecenie specjalnej delegacji min. skarbu,
która znalazła stan gospodarki w katastrofalnym stanie. Kasa poniosła
straty na przeszło 4 miliony złotych.
Zwracamy się do miarodajnych
cZ~'nników z apelem, aby energicznie
zajęly się sprawą. i wymyszkowały
wszystkie nadużycia, nawet te, które
popełnione zostały przed 5 laty, powołują.c jako świadków zawieszonych
swego czasu urzędników.
W związku z wydanym przez sąd
nakazem aresztowania kupca Grzego-I
rza Kamienieckiego w Katowicach
prz~'była do jego mieszkania w piątek
rano policja, która stwierdziła, że Ka-

o zmienionej decrz.ii sądu i wydanym
na niego nakazie 8l·esztowania, wobec czego postanowił przerwać zała
twianie swoich spraw w Gdańsku i powrócić do I{atowic celem stawienia się
do dyspozycji władz.

"Nasi" uwięzieni w Hiszpanii
Pięciu,

l·wpców Żydów
szpanii i tutaj
War s z a w a (Tel. wł.)

wyjechało

spotkała

Władze
sprawą. zniknięcia

w grudniu ub. r. do Hiich ... niespodzianka

międzyczasie otrzymał
E7panii, donoszący, iż

on list z Hizajęły się ostatnio
istnieje moż'li
pi-ęciu kupców, przeważnie Żydów,
wość nabycia większych transportów
którzy zwyczajem dorocznym udali pomarańcz po bardzo niskiej cenie.
się w grudn iu 1936 r. do Hiszpanii w
Arl<us wrócił do ·Walencji i podejrzazwiązku z importem do Polski
połuny o zbyt cz-ęste przekraczanie granidniowych owoców. Okazuje się, że cy został zatrzymany przez policję hikupcy po przybyciu do Walencji za- szpań ką i osadzony w więzieniu. InwarIi większe umowy i mieli wrócić llych kupców również aresztowano,
do Polski. Od dłuższego czasu rodzi- jednak dwaj z nich Gorensztein i
ny tych kupców nie otrzymały od nich Fuks zdołali zbiec do Paryia. Jedna
żadnych wiadomości.
Zaczęły kursoz tutejszych agencji donosi, że polskie
wać pogloski, że zostali oni aresztowafirmy owoco,ve uznały potrzebę zaanni., a nawet rozstrzelani. Pogłoski te gażowania do obrony kupców aresztookazały się przesadne. Jeden z tych I wan~'ch w Hiszpanii słynnego p arykupców Arkus, po zawarciu tramak- sldego adwokata Thorresa. Thorres
cji w Walencji, wyjecha~ do Paryża, wyjechał w tej sprawie ~~ Wa.lencji i
gdzie pozostał przez peWIen czas. 'tV otrzymał podobno za sWOJ Wyjazd do

to zdrowie w rodzinie.
Pg 25 32Q·K. 37.17
olbrzymie honorarium w
75.000 franków. Równi~
polska placówka konsularna w Wa.lencji poczyniła starania, by areszto>wani kupcy zostali zwolnieni.
Hiszpanii

wysokości

Nadużycia ~,sanatora"
T o ruń. (Tel. wł.) Po przeprowadzeniu lustracji kasy gminnej w gm:inie Podgórz- Wieś starosta powiatowy
po ujawnieniu nadużyć zawiesił w
czynnościach przy równoczesnym skierowaniu doniesienia do prOkuratury,
wójta Waleriana Rutynowskiego, gorliwego działacza w zlikwidowanym
BB i w Zw. Strzeleckim.
(z)

•

Po skreśleniu Zydów

w i l n o. (Tel. wł.) Donosiliśmy, że
z wydziału przyrodniczo-matematycznego Uniwersytetu 'tVileńskiego skreślono studentów Żydów, którzy demonstracyjnie opuścili większą. ilość
ćwiczeń praktycznych. Wczoraj rektor
Staniewicz zawiadomił studentów, że
o ile znajdą. wyjście umożliwiają.ce im
przystąpienie do zajęć, u-chwała o skraleniu zostanie poddana rewizji.

Paragraf aryjski
War s z a w a. (Tel. wI.) Koło Matematyczno-Fizyczne studentów Uniwersytetu Warszawskiego postanowiło
wprowadzić paragraf aryjski.
(w}

KTOŻ INNY POTRAFI ODGADNĄC TWĄ PRZYSZŁOŚĆ?
tylko najełynniejezy Jasnowidz - GrafolJog WOMOUTH
Mistrz Międzynarodowego Instytutu Wiedzy Tajemnej
.' uznany jako wszechśW1iattowy fenomen dysponujący mocą !!'U.. gestii i magnetyzmu oraz jasnowidzenia na odleglość. PrL}' po.:.~ mocy ~łynnego i jedynego na kult ziem!>kiej Medium .. TA1.1AHR y", które posIada nadprzyrodzony dar promien;owania
i wysyłania fluidu astralnego. W transie jasnowidzi bez róźn 'cy
oddalenia, za pomocą kontaktu pisma i kilka włosów danej
osoby. Odkrywa wszelkie tajemnlce życiowe każuego. ougaduje
przeszłość. teraźn iejs zość i przYRzłość.
opracowuje horos'kopy
i a.nalizy grafologiczne. Daje m ożność zdobycia miłości pożąda
neJ osoby. rady i wskazówki. odzwyczaja od wszelkich nałogów.
Odnajduje zaginione osoby. Medium .:rAMAIIHA·· Jest nieollly!ne. Zestawia w transie 8ZC*
śliwe i pewne wiekszej wygrane Nr. losów. w~każe guzie takowe moe;na nabyć.
Napisz natychmiast do mnie, podaj pytania. stan, datę urouzenia. załącz kilka włosów i 1.- zł
znaczk; poczt. na koszty przesyłki. a otrzYlllas~ w przeciągu 4·ch dni odemnie dokladne przepowiednie·horoskop. który \\'pra WI Cię w podziw i zach wyto
ng 38 m
Medium .. TAMAIIRA" wybierze dla Ciebie w transie szcześliwy Nr. loeu. ktÓry pod gwarancją będzie wygrany. Otrzymasz odemn:e prawd",iwy kłuc'z nowego życia, który przyczyni sili 00
poprawy 'l'wego bytu matPrialnego i zadowolenia duchowego. \Viele wielkich wygranych. to owoe
mej pracy. dłatego te? każrly zWI·acający "ie do mniE' rlziękuje Pisz jeszcze dziś do mnie. na adrea:
.Tasnowidz WOl\fOUTU. Krak6w. Lobicz 2:1 m. 2. - Bezpla tnych horoskopów nie wysy!aan.

ENGEL
ulica Główna 40 - poleca

D~LENA
ł.. Ó D Ź -

Bieliznę męską, damską, dziecięcą. ąbranka dla
pończochy, skarpetki, obrusy, materiały
różnych firm, popeliny w wielkim wyborze, materiały na wsypy pierwszorzędnej jakości i t. p.

dzieci,

Na n a d c h o d z ą c e święta najkprzystnie]
1r firmie cbrześcl)ań.klej

"Bławały

ł.6dź, Żerom.kiego

wełny, jedUwagal Wykonuję wszelką bieliznę z własnego i powierzo- Poleeamy
wabie, białe towary.
nego materJalu. Wykonanie szybkie i solidne
o B9@59
Kapelu8Ze męskie.

]t

M[ll[
1IA

~r.&

agl e

nowoczesnej ko.nstrukcji-silnej
budowy wyrabIa F a b r l k a
Łódź, Kilłó.klego 121, łelefoD 194-54 B. Kapczyó.kłego, Ł d ź,
Momentalnie odświeża O'arnitury Podrzeczna 33. Rok _al. 1889
b '

kostiumy i palta, reparuje. ceruje. pierze • • • • • • • • • •
na sucho farbuje, przerabia nicuje. Wykonanie pierwszorzędne szybkie i punktualne. Odebranie i odesłanie bez·
DZIAŁ
płatnie.
n 398631
Dla Pad: Suknie - Spódniczki
K O N F E KC J Ą DAMSKĄ MĘSKĄ ł DZIECINNĄ
~:~ - Reform,. - Bie.
.. na b y ć mozna
• •
w naszym magazynIe
Dla PaJlów: Ka-pen.u - Kra-.
na]tanle]
'M..
~1...
S 11..:
wa t y 0'11. IIJrpe ""I.
r:e IW
Rekawiezki
Hp.
M. KOLODZIEJSKI
Specjalny dział miarowy.
LoSdt, 111. AlIdrzeJa 33.
Przyjmuje obstalunki :Pl własny eh i powierzonych maCeny n.iski~.
n 39722
terjałów. - Wykonanie solidne.
II 39870
..........

NOWY

;;=======:.==============;;;;.;;;;;;;

UAHlunWA filnfiLn~A WtO~li ul. IlUlilka nr. ~l

S. Wróblewski

Ł Ó d ź, ulica Rzgowska nr. 37

41, tel. 133-31
galanterię męską
i

Przyjmuje obstalunki i reperacje.

dziecięcą

Kołdry, ko.metyka.

n 3986.

JÓZEF SOBOCIN'SKI

Polskie"
oraz

roboty

tapicerskie

.:.!:!:t.~!~:ee

A• SZUBSKI
' Rzgow.ka
ŁODZ,

9

PODczoClay, skarpetki, rtkalVICJr:kl,
::i:ci:nf/damskltimf/sk"kra-watYitpo

ZEGARMISTRZ

JAN CHMIEL
N

5

~t .awrot 2 - tel. 20 -35
~przeda~ .ze~~rk6~, zegarów

I 'Yszelkle] blzutem. Pole?am
mo] warsztat r e p e r a c y J n Y
"Filii nie posiadam"
Jl 39 723
Zakład KODfekcji
M. KEPLER, ł.ód* Gł6-- 17
..,
-Poleca wielki wybór
wszelkl·ch
ubrań oraz ubiol'7 •• kolne
Ido k omnD fi BW.
.E.
Dział miarowy wykonuje pracę
z własnych i powierzonych
materiałów. Wykonanie IOlidne.
Q

,V&81

n 2181S

H. p A B I C H, Łódź, Główna 5
"HELENA"

/SZCZYT tonu selekcji

sk'lel> nlanterri!t,. L6dź. Zgier· . t
i ś i
R d' db
ska
15 poleca J:łleliznę dzianą. i I an o c to a 100 tornik
nocną damską I ~eska. poścIe·
Państwowych
lowe.
oonc?;oobY. skar· "
lakł dDctki. trykotarze.
r~kąwiczki. krawaty i kol.
a oW'
nierzykl. Wdebki w:ytbór llarnitor· Sprzedaż na raty i za gotówkę
0
ntu
i
ków -rt
t krfekeJe
'fin. S
R k
kf~yjn~WDa~!sol:. ~~ . IlU,j~d,~atf~ tanłsław ut OWS 1
~. Wa~k~~Y ~:i~~~~~10r~~:
Łódź, LegłoDów 1.
s<>rIach.
n 39 858
n 39607

ECHO"

es

ag 87&0

ł.ód~

n 8.885

GALANTERJA

398G6

w języku polskim :Pl dobrego domu, inteligentna
p o. z u k i waD a przez przedsiębiorstwo handlowe,
w Łodzi. Oferty pod ,,104" "O r ę d o w n i ki' Ł ó d ź.

ardaroby

Pracownia Obuwia
damskiego i chiecłęeego
Własnego wyrobu

JIIęskiego

dam3ką

STENOTYPISTKA
Ods" WlOez' alnl'a

1i::::::;;;I/J" Chrześcijańska

·t7:

O strzeżeni e
Sekcji Instalatorów - Elektryków Chrześcian, dotyczy

budujących i zakładających instalacje elektryczneo

Wobec wwodzi za.i.aleń Z~ strony iklientów, Zarząd
Zrze6zenia IIl8talatorów - Elektryków.
t
d dd
przee rzega. prze
awaniem 10bót elektrycznych .p~l"Q.L
nym n;t0nterom i. osobom !Iiep{)siadają.cym koncesji nav'Aąow"'
w~
konanIe r(}bót IIlBtalacYJnych. P. T. Klien"i b"d" miel~1
...... ć
-"b·
" ...lI
pe~n"" • <lU ~o:u i~talacji, ~~lidnego wykonania i ceny,
umlarkowa.neJ .Jeteh od ~łaszaJą.cych się przedBiębiorców
ża,da.t będą J'egitymacji Chrześcijańskiego Związku Insta:
la tOl'ów-Elektryrków.
n 39 7~
Za Zarząd: lnt. M. Kruażyr, prezes. Sto Sobczak. sekretarz.
Chrześcijańskiego

°
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Chrze'cllaó.1d Sklep

Bławatów

I Galaaterjl

Samochody

'W. CZ:l.DEL

Łódź, Piotrkowska 286.
Tel. 2a - 53Poleca w dużym wyborze: WEŁNY na płaszcze, ko·
stjumy i Bukuie, JEDWABIE gładkie i wzorzyste,
towary białe: pościelowe, bieliźniane i stołowe. Firanki
odpasowaoe j Da metry. TlUle wszystkic szerokości
l koronki siatkowe na story I kapy. BIEL~ZA damska
, męska, pończochy, rQkawiczki, skarpetki, kOłdry
watowane I gobelinowe. Wszystko w dobrym gatunku,
ceny jaknnjniż9ze.
II 21589

Obrączki, ślllbne i wszelką bi~uterję
zegarki i platery
poleca

W. 8ZYJ.lA-ŃSKI
Łódź, Główna

DUZY WYBÓR.

41.

n UCSb

CENY NISKIE

FIRANKI gotowe i z metra,
MATERIAŁY

w

dekoracyjne

każdej jakości

ł

i stylu,

meblowe

NAJWIĘKSZA

Stary Rynek 44, nar.

.,Chevrolet"

kraiowej montowni Lłlpop Ran
i Loeweostein w Wanzawie.
Rejonowa sprzedaż dla:

A. DZIAMABA

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

"

Łódź,
~ HUR7

Piotrkowska 148
Żqdac

wncdzie

DErAL

konkurencyjne

ł.ódź, al. Główaa 69, telefon 140-75
Poleoa na iwi4lta WielIcanocne 1ł' dużym 1ł')'borse
owoce, czekolady. karmelki oraz baraald cukrowe, czekoladowe, zajączld l jajka 'włątec:zae.
.8t861

porceI

anę

szkl·
o I krysztaIy

ł

poleea aa 'wł.a

O CZVM MARZY
o radio aparacie
paiiatllowych saki. "
Na
rat,

Na
raty

Sprzedał

([H~U Ceny
K. GABRYOŃCZYK, Łódź, Główna 2
niskie.
tel. 233-15.
Cen)' niskie.
n :m 718

aa .. a ty i aa

Stanisław
ł.6di,

Trykotaży

tel. 175-45

Ce

n S9 700

JaUl·SZeWI·Ce"

9_

jakuszewski

Wyroby [bałupni[łWa POlIkiego

Rutkowski

Lerioa6w

111'.

1

Henryk Otto

n 39705

PARAMENTA·SZTANDARY

p ABlANICE, Sw. Krzy.b 23

POLECA
WJELI(OPOLSKI Z A K ł. AD
BAnÓW ARTYSTYCZNYCH

;:;
...

K. KĘDZIERSKA ~
POZNAN. UL. SKARBOWA'

z

ZAKLAD KRAWIECKI

Polecam moje wyroby

fr. Rogowl~i i M.li~ba

MarqU~:t:-:::,

; : : : ; : dekoracyjne, Kapy waflowe "Poznań"
Popierajcłe Chałupnłc:two Pol.kl.11

ł.6dź, ul. Orla PI'. 12 Dl. 2. parter

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.i WykoDuje wazelkie roboty wchowiec męski
dzące w zakres krawiectwa.
K A M I N S K I, Łódź Abramowskiego 31 -B-r-o-n-c-h-I·-n-o-I- _--_ Cenynp;;;::ępne . . . ~~~!ruill!!!lill!!!lill~~~=~11Lr:e:l':z~D5i~c~a
Kr~

JAN

n RnD27

front, losze p. (dawniej Gubernatorska)
Przyjmuje roboty wchodząoo w zakres krawiectwa z wla·
BDycll i powierzonych materiałów.
Ceny przystępne. bardz.o eknteczay 'rodek
11 81 85t
przecJwkocle!'pleniomdr6g
-----------=-~-=----------- oddechowych jak I katar
In.Un·","''' l płuc, kaszel, kokI nsz, zaflegmieale itp.
Nazwa zastrzeżona

KRY ST lA N WUTK E

wla~c.

A. Wutke -

Łódź

Piotrkowska 157

poleea na sezon wiosenno· letni: Nowości VI' materiałach
ubraniowych i paltotowych pierwszorzędnycn firm
bielskich i angielskich. Pledy. koce, kołdry i chustki.
HURT
DErAL
Na sezon letni przyjmuję fu tr a na przechowanie.
II

KANAPA-I..Ó~KO.

R~H»

FOTEL.J..02KO

Gr8Z

FOTF.LE KLUBOWE.

TAPOZANY, OTOMANY, LIiJZANKI, KRZESLA. MATERACE
hit::-:liczne poleca po cenach niskich i na dogodnycb warunkn('h
Jl 3L ; )8
Zakład Taplcel'llkl
.:rANA WIAT.ROWSK.lEGO
w l..odzi. WóJczaftska 78
Zamenh_o_'a.-'-)-:...= = -

KRAWATY

"TKACZ.

Najnowszych wzorów
Poleca w dużym wybone
LÓDŹ, VL. PIOTRKOWSK!.,!!!:

Praktyczne podarki
łelazka

:=

Gdzie k

ić

Up

obuwie?

16 Ifr06'tY. katde

. . d~m,

. .~~~!\.PARCE1;;!;

Sprzedam

dobr~, wygone i tanie
ZaJ. r. 1564. K. dkarżyński
Tylko we firmie
Stary Rynek 41.
ALF.RED
Telefony nr. 12-01 l 71-31.
7DI"
t'r 24127-40'7.f1:1L

E

:c N E

-

ŁODŻ

..

"";'~~;;~;~............, Ł;~ P....":;,':m'- 'ol. 17~7ł ....., P~"':-':~' to' 1~" Kana~y
WO'I~I·

KOSTl:UMY
I FUTRA

oraz m a t e I' i a ł y
,
na skladzle poleca

•

dzieCIęce

S"'t• Mazure k

samochodziki,
rowerki, drezynv, zabawkI,
l.ódt. ni Kiliaskic,01l4 D 3~3:ó
Ceny niSkie.
'JelefoD 153·65 D S96S~ .ROMAN GALA.R-Z,ócfi
iii"illu. ,i"'"I1I1U111111111111111111 "III 111111 1111 III Piotrkowska 229 rógdaw Rańskiej

E. Stachlewski -

Łódź

OgloaeuIa

wśr6d

Dom

DROBNE

drobDych: t·lamowy mrumetr 10 aroszy.

Dom,

i fotele łóna

ZAKLAD KRA Wa;CKI

meble klubo.we, kanap:. tapezanT. materac:e. ~ as tapczanT •
• -d I I PI t k
k 25" ma teraee hlgleruczne. Wykollt.W lLoU Z a.
o l' owa a
I
,
~. A_
Ce
'k' __,
lewa oficyna
.l-sze piętro Jl'Ie ltO.hme.
n,. nU! Je "",eca
Wykonuje wszelkie roboty
Zakład Tapicemko- DekoraeyJą
KRAWIECKIE -ęlki. idaDllkie
ST. PIESTRZyręSKI
Ceny nader przystępne. 11 OHIO L6dł, RadwaAska I. Tel. Z68-08,
• 397ln

J. N O W A K A

WydzierżawiaD1Y
DowoczesDe ttuchnie gazowe, kuchenki gazowe, telazka do
prasowaula, DajDowsze piecyki do ogrzewania za opła~
5V gr do 5,- zł mi ee.ięcznie.
Po 2 wzgr. 3 latach aparat ~azowy przechodzi na wlasnoM
ko.n/iumenta.
Blitaze warunki i wyjaśnienia
n 39 798
w ADMINISTRACJI PRZEDSIĘBIORSTW ItIEJSKICB
Telefon 18-87.

w

GrudzIądzu

ul lIickJ.8W'lc;u 36.

'lelefOlI 18-87.

v..

Znak Of8"' na.przykład: z 18921, n
d 1790
1 t. d. - 1 słowo.
Drobne ogłoaenla w dni J)O'W8zed,nie "nyjUluje
ei, do godJ:. 10~. w B~b()t, t d.n.:i ,przednią.teeme p~yjmuje eSę do Rod~. 9,ł6.

Gdvnla

I

I

rodzaj willld, dwumieszka- skłagem kolonialny!n zaprow,adzo, na IrDreedat Dok(ii ' l'uchnill,l!I o- dom /I ubikaCyj nadoJę ~Ie do
mowy, oirród OW?cowy. z I>Owodu IIY DO ll\t, 2, po~oJe. kuchma ,- g:rodem z L bonia u., 3 Maja 6, nądbudowy do ~przedl1rua. KaPlace
chorob,., . starośCi. 11.000. Adres przyllalezl)o~claml. centr,ąm ml~'
N 38 844
Iml~nna Górą WIlia WIktona. N 000)
k . . t j t I Or~dowruk, Poznań IId 78284
ata powI~loweg!l . w,.dzled;awu~
D om
W,ladomOŚĆ łM1\, p!!lc D.brow\lo
m przy -~ leCla e an o
60.- zl mIes. OIU.!lcle 1600,- J6sklelto l, - UrbanowlC~z,
nrllZ sprzedam. 'Vlad9mo8ć: AnDom
zef Lipiński, Września, war·l! pokoje I kucbnia chlewy, o~ró·
sd~ 7916iiJ6
tbniewski, Itód~9 ~~ablow8ka S. dwu7\.a!'OłJ\łkoWJ' centrum. 10 1Ilń- szawska 31.
n 39 792 dek. S morgi dobrej ziemi bhsko
D
Poznania. 5 minut od koleI od ZIIDom
n
a
. kac;'. & inter_w. elektryka. do-I
chód rocm,. przeazlo S 000 - Ceom
raz do wydzierżawienia. Przyjmu- z składem lub piekarni•. poł.ezo·
Domek
.
na
00 000,- wp.lat,. 22 000,- l) mórg prywatne Wagrowlec je się t lko poważnych reflek- ne z mieszkaniem. kupili, także
todem.. przy JarOCInie kupie - sprzeda powodu ehoroby wła@ci.lprzYlesieliWO'w-Wl-łatJ'8 6OOltantów. ~głoszenia Stan. Sadul'a, na prowincji. wpłacę 4-{j 000,~!OfJ1!JeruA- Ag"entura Orod<>wruka l Ciel.
Zg!oszeliia Szlwdlarek. - ' spiesznie. Saja.. urowieC'. Pia-1Golęczewo, po,) Poznaniem.
Ofert1 Orędownik, Gd1Wa.
aPOCla. l'7JUlC 18.
• "922 Jarocin, CiśW\ca,
n 3992S skowa 7. - zd 75 531
zd 78 801~ - - ' .
n 39 302
- /- -

~

H. WarrJ·koffwJ
110

Guziki i klamry

Poznań,

OGŁOSZENIA

zwierząt

.. AG. WET.
--

111. Kopernika ZZ
~!!B""'~ TeldOll ln·eT
Oddział,.: weW'll41tl'1lnJ' l chi.ru~.
ir8lalitowe t drewniane fantyy; &czepie.nia psów' koni. S myne w najmodniejszych w~racb tenie PlIÓW i kom. ką.piele dla
Itolorach poleca
ps6w. Kucie koni. nitowanie koFabryka rUlil!6w i Idamr
pyt. PrzTjęaia w pl'SJ'ehoom
BUTONIA"
od 8-1 , od s-ł,
n S640
wl. Antoni ChrsauoWllkl,

'1

dalez~ eł1lwo lO ~rGluy. S liczb = jedno 8łowo,
l, w, &. a - k&id~ stanowi 1 ełowo. Jedno o~łoMenie nie Ul<lCte przekraezać 100 alów. w te.
• Dagł6wkOWJ'C~

po bardzo przystępnych ee·

438392

· łym Or ł em "
P d Bla
,,0

cenę).

Nagłówkowe ełowo (tłusto)

"

dla

11011111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Król. UprzywIl. Apteka

....."'......

....EBLE

.L".&

nach poleca A. Koprowsld,
Zgienlra 56. W.,r6b wla..y.

elektryczne, kucheald, piekarniki J gnefDłkI
~orska 22,
teL 236-16, dojazd tram". l, 8, o.
eleldryczue fabrykatu ..GRÓD EX" poleca na bardzo
Na SEZON WIOSENNY w wiel.klm wyborze poleca
dogodnych warunkach
ADMINISTRACJA PRZEDSIĘBIORSTW MIEJSKICH
Ubranka l sukieDki dziecIęca w najnow~ych
w Grudzlłt<·,ZU
fasonach, bieUznę męską, damską l dzloclęc",
skarpetld. pończochy, rękawiczki i swetry
1'elefoD 18-87.
ul. IUckiewicn 3ł.
TelefoD 18·87.
oraz krawaty i apaszkf.
(l31okowa taryfa przewiduje dla celów grz -jLych najnit8zl\
n 39797'1._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

IP

i dziecięcą

~W~[ARHIA ~tani!ława Wilnyń!kielO

"REPREZEi:~~~j1"
Krak6w )
akr. poczt. 7&

Stanisław

~.3Dpź~:tł:ó~::.~~d:iazs:

tra_w. 3, lS, 6, 8 l 14
Poleca Szan. PP. w)'kwintną

Telefon 12-41

p 25091-70,41

Fabryka Bielizny i

.881'14
C • • Y' .1. kle.

U. MARUW~KI i~-ka

warunki spłaty! Żądajcie bezpłatnycb

In

HALIN A"

-

Wielki wybór bielizn" pończoch, rękawiczek,
kołnierzyków, pasków, kra wat ów, kUp.ów.
dodatków krawieckich damskich i t. p.

mereżkowania

Idealna bielizna dla PANI

.r. 'T.

Galanterię damską, męską

pościelowe w kraty, wyl'abia
ChrześciJańska Tkalaia Mechanlczaa
nowoczesne bębenkowe z długoletnIą
wł. A. Sz,!ajdlel', Zduóska Wola
gwarancją, nadające się do
en- ' -"-_ _ _ _ _
Jani.zewn~e,
pocztowa
54- . l
d1owania,
itd. baftu,
Dogodne
_ _ _ Skr.
__
__

li,

10 -

Posaań.ka.3O -

Z,ODŹ. alloa Zgier.ka

Surówki ~:;~!l~) bielone, prześcieradłowe

MASZYNY do SZYCIA ZŁ 168,-

111'.

Ltcs7q, ...

DODATKI K.RAWlECKIE poleca firma CHRZEŚCIJAŃSKA

Poznań
Woźnej.

w UtbI, .lIca Aadneia

Telefoa 168-56
~elefoa
125
polecam pierw!!!ze] ]akO§cl:
NASIONA rolne, traw, drzew, warzywne i kw:iatowe
CEBULKI i kłącze kwiatowe. NARZĘDZIA ~ przyrząd.,. pszczelnicze. NAWOZY do celów ogrodniczych.
PREPARATY chemICzne, owado i grzybobójcze,
DRZEWA i krzewy owocowe.
11 '1I08~
CENNIKI RUZSYl.ANE SĄ BEZPŁATNIE. -

FIRMA W POLSCE

B. Pieezyóski,

w składach moich prowadzon)'ch od 1870 roku

w

Gdynia, Abrahama 27.

dywany, chodniki, pomosty
oraz dodatki tapicerskie poleca

L• JASIN- SKI

Parcel

budowlanTch. największy wyb6r
naj taniej plany zatwierdzone ku~iMó tylkO w 'firmie .. OsadowI".
Poznań, RzeczTJlOsP?liteJ' a
lód 78780

Dom

'

z 'p\chrsem sprzedam lub WJ'"
dzierżawię w Strzalkowie (Pokowiak, Pozna1l. Ssamarzew ~ki cgo 22.
-~
zd 79012

znańskle). Zgłoszenia Sto Bart.
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. Numer 61

Dom

Wdowiec

m

c.

1

Skład

Za ozna

Kolonłalka .

. Skła~

"

t p 'alnym inteli-fkolOnialny ruchliwym mieśme za-'dobrze zaprowadzoną,. tamo t!,wa- papIeru l.!3PlerosóOwf ~przeOdamd' _
celu
6
;entna ,.
el ty
nowski. Ciświca, poczta Jarocin lat. Ml!-Jątek dla wSlpo!nego d!>- 28. ka" a $1. dR al atkPosa !-łasnym IOredownik Poznań zd 79690
nik, Poznań zd 77986
n 39 589
bra POZą9u.y. Oferty AgeneJa 10 tys: 1..>.an y( a I z
, _\ '
--Kuriera Pozn" Ples'zew. n 39 800 przcds)(:blOrstwpm hand!. lnie" 'f
180
Kolonialk"y .
Dom
kluczone
Łaskawe
zg oszemo
•
P anna
Orędownik Poznali zd 79142
mórg tylko pszenno-buraczanej - zaprowadzoną
przy ruchliweJ
.
d h6d "100
nowy, P OZnal\IU,
oc
i>.
,'
dobre budynki, inwentarze, pry- ulIcy, towarem, maglem, mieM " tkl
~pla~ 20,000.. - . reszte a~ortyza- lat 29 z wyprawą i umeblowaWdowiec
watne wplaty 35.000. Oferty Orę- szkaniem sprzedam. Adres wska-.
.
a]l).
~Ja. 9zczepanskl, Poznano Og,!'.9: niem, 'krawcowa pragnie Wyjgć za b d' t
l' t 49
posiadający downik, Poznaii zd 79408
że Oredownik, Powań zd 78655 zIemskIe folwark!,... ośropki • goowa . m. 1.
zd 79 od, mąż Oferty Orodowmk Poznan ez zle nY'1.8,
dówki"
- svodarstwa rolne . ..u0II!-y uOO oąo.
zd 79 48-'
dom poszu <Uje patnn~ I w t _
Kolonialkę
J a dł o d a i n i a
we centrum ŁodzI, w!l1e w ml~
______ __ .. ;)
gotówką 8000.- z. ve .ma ry
d
. . d . Iniście
na przeclulIeśclU. domkI.
9udow lane Drzewo
korzystnie dostarczap
monialny. Oferty Orędowmk, Po- ,zaprrwa zoną w rO\\eJ '~~ka- kawiarnia. urządz.eniem własnym młyny wodne, parowe. rentowne.
Ją MIYIIY i Turt~ki Debienko, \
a n n v . znań zd 79 068
~rem o,:;ri~' r:aglff:N; m~skaże mieszkaniem. dobrym punkcie :- kupno. sprzedaż" d~ierżawy polepoezta Steszew. tel 6.
bogate, różnych sfer. wszystkich
O ęd
rk f, . - d -41 W8
sprzedam 900,- Adres wskaze ca W. Dudek. L6dz. R~dogoszcz.:
zd 75014
miejscowości f'ol~ki. "'pozn~ią paKawaler . '
r OWTIl,
oznan z I
Orędownik, Poznań
zd 78823 Szosa Zgierska 50. telefon 257-60
- - - - -:.: __ o
l1óW cele~ oze.nku. Rudzki, Ka- lat 42 (rzemieglnik) posIadający
Kiosk
n 39 851
Sześć
hsz, KośclUszl<l 17.
zd 78 707 dom na prowincJ'i szuka p.ann~
Siewnik
wyd,zieI'Żawie - Slprzeda.m inwaG
d
t
ce
3
ł
k
parcel Starolece 6000 m lub oddo lat 35 z $.otów -a.
. tyslą
!lidlZie. Oferty Oredownik. P07Jnali 2 rnrbr, brYoC7Jka. młóckarnia. naó)SPO ars W
dzielnie po 1000 m 800.- parcela
Kawaler
wyprawą. .Kzecz ~owazna.4 c e
d 7" -69
rZ 4 dzia rolniocze okalZyjnie s,p rze· ka:!:de~ wielkości - do kupna l
y.
z
•a
"
'
O erty Or ~ dowP ozna.
ń S Z8!ootuls{a
26. Zi",liń- 1 urz<:dnik na posadzie paiistwoweJ. matr1Inonl·aln
dam.
Ja\}łonka. G
niezno. '
ZICI
o'ny dzierżawy
dla poważnych re fi e k l
ski,
zd 76633 flozna panill..•. celeą1 ożenku. Ka- nik. 'oznań Z(I 79591
Kawiarnia-cukiernia Rynek 5.
n 39 200 tantantów poszukuJe CzachorowISZ, uL KOSC1Uszkl 17, m. 10.
Wd
same centrum Byd.gos,zczy, pierW'
ski, Poznano św. Wojciech 30,
D omek
zd 78708
owa
szorzedna, świetnie prosperujljca.
Kolonlalka
zd 77 306
pod Poznaniem z ogrodem tanio
lat 5(). sympatroc.zna z. braku ma- w'Sokutek koniecznej kll>racji wla- dużej wiosce, jedyna butelkowa
G
sprzedam. Błażyilski. Lasek. ul.
Poważnv
jomości poszukUje meza. Cel lIl:a- ściciela korzystnie na sprzedaż, sprzedaż w6dek - nadaje Rie na
ospodarstwo
Stawna 4. Nowa ORada.
inteligentny wdowiec posluhi mi- trymonialny. Oferty Orędownl,k, Lokal obszerny. cankOowide odno- rzeźnictwo bławaty. Kurier 35 morgowe blisko Poznania. inz<l 78315
lą panią 50-GO, materialnie Sy- PoznalI zd i9514
wiouy.
kOlIllple-bnie \IJrzlldzony. Pozn. n 30766
wentarzem (wpląty 4000'p-) reI
Dom
tuowana. dyskrecja ząpewniona.
- -10biekt podwój.nej warto~ci cen.
szte amortyzac.ia. Nowak, oznań
Oferty Orędownik. Poznań
Panna
sPJ"!ledaży.
śpies,ooe oferty poSamochody
Skarbowa 1. Znaczek. zd 78 730
iętrowy z kużnia Zaniemyślu.
z<ł 78 725
ml'ł~ I'ntell'aelltn" 27, ,;vypraW4 _ waz.nych reflektant6w, r07.,JJorzą~-orzystnl'c
rIo
I
'
n
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"
d
I
tó
k
k
I
9000
I
czn§ci
używane
pOdwozia
mle"
sprzer allla' cena
,
• "
, 4.000 w jupotece, wyjdzie za u- ,~aJącyc I go w' ą o.',? o
.z 0"
...
~odł.ug ugod~. Piotr Krajewski. DwudzlestoszesclOletm rzędnika lIa stanowisku do 40 tl ch. pod .. F. 216/119 do BIUra c;(~[~~:ga~~~~Yja~~~~PW~~~;:dt~~ .,.H.
KUPNA
_
amemyśl, sroda.
n 39743 kupiec. ksi<:garz _ papiernik po- lat. Oferty fotOllrafią Oredownik Ogl<!~zeń, Bydgos-rez. Dnwor3~08'1~ lefon 75-17.
Ng 38 833/4
Swarzedz
dobno przystojny. pozna panią Poznań zu 79396
nr ;) .
g _ __
Parcelę
dom wiclki i p6ł morgi roli ulica niezależną. Uel matrymqlllalny.
Przedsiębiorstwo
Kto z firmy Columbus, Poznań. (8 000) zamienie na gospodarstwo
Parlerewskic"o s~rze<lam. Adres Łaskawe oferty Oręoowmk, PoPanna
d b
.
b'
tl Wroclawska 15
Oferty Oredownik,l Poznań
"
znań zd 79 318
lat 20 orZy.'tol·na
OOO""U
"'5
o re tamo
do na 800.yCla ewen
.
Rowerv
zd 79 <147
ws k-aże O r<:downi.
Poznań
~
~"'"
'" t y- przyjmę,
wspólnika
zł go~iecY o.ragnie oOimaC oan6w do- t6wki. Oferty Orędownik, Poznal} kupuje. ten się nie oszukuje.
zd 78 851
Urzednik
bme 9ytuoWanyc}l Oferty O,rezd 70067
d 22377
Znaczki
Parcele
kawaler, lat 3;), na stalej posa- downlk Powań n 20 302.
1600 m! w Junikowie 45 gr na dzie pqszu.kuje żOI)Y, panny lub
Sześćdziesi~t
Jajka
Pqczto.we, polski.e, gdańskie nie~. rzcdaż.
Fi~chgalla Junikowo, wdówkl. sle~oty n)e. wykl.ucz<,>ne,
Szukam
morgo~e pszenno - żytnie), zabu- draźetkowe, likworowe, pomadko- Imleleckle, zagramczne stemp)owaJunikowska 37.
.
zd 78703 dą lat 3q, .n(lJchetmeJ z d?aecklem kaoła'nki rlomowe~o ol1'niaka kou- dowamaml gospodarczymI. wt?la- we. persipallowe, karmelowe naj. d ' ~i~~te~~?wall~ zakupie każ
me teraz nieJ szych j:loglądow. z reoiec samod~ieJn:v właene mie€l?Jka- ty ~ 300.- reszta GO lat. SchmIdt. taniej Fabryka cukrów czekolady p~zA~tl' it 0J1~niło Orędownik.
Snrzedam
ligijnego domu. ~głoszenia P!l: nie.
kawaler. lat 45 l1/:YID.-kat. l'mewy, św. Ducha.
zd 79129 kakao, marmel.ody. _ Sledziński. _ _ _ _p_o__z_ _ _ _ _ _ __
...
.
wazne z i10łaczclllem fotografIl,
2k ąomy przy. rynku. nad8Jace na kt6rą"sie zwra~a. Oferty Oredow- Oferty Oree~\\2ói~rQm\ań
Pięćdziesiąt
Poznań.. Wromecka 17. n 38026
Kupię
aOzO<lą
branzG 10000,- .wplaty nik, Poznafl zd 7(1287
8 0,- Adres Orędownik, Popszennej wpłat], 2 500,- 60 mor" "
znań zd 79 133
Sierota
gowe wplaty 3 <>00.- reszta amorMI~zSZ
4 dr1Jwi 100-095 z futrami. wyDla
~zy~tol'(1.a oanna "otówQci 5 ()()() tyzacj,a 60 lat, Swoboda, Pnjewl1 na malmelade jablkowy kilo 3;j 9dtawowe Zoknlo no~e luO,b !"rzecl;ko,
'Yromecka.
zd lU 1215 g'1'oszy. wiśniowy 95, śliwkowy 75. z().ne.
g oozerua
r""owm ,
mej siOE>trv lat 23 jasno blondynki " ~
Dom
wyjdl?ie /la maż Piotr Mróv.-'ka.
"
truskawkowy 9U', marmolada 82. Gruezno SGS.
n 39 271
nowy 7 m6rg ziemi pszennej - nie bmyrllk:pj kra'wcowei zaoe\\'- Poznań.
ś,-Woiciech
2a
1.
JeZioro
sprzedam tanio. Zgloszenia Iliona kl,iente:a o08zukuie odoo~
powidła śliwkowe 110 poleca Faz,l 7963
hodowla karpi kilka mórg. dużpj Ibryil;a cukrów. czekOlady. kaka'>
1., nn UTV'M A.n~r.TA
wprost wła;;cicielki Hanitz - wiedni nartii na stalej J:>O<!alhz;e.
Oferty Kl:rl~" Poz,nnński
wIosce sprzedam.
Oferty Orę- i marmelady śledziiiski. Poznań.
.,~..~
...
_.,&I~"'~.-:;.n-~:.:,~j.:;~~
Ostroróg, p. Rzamotuły.
•
downik, Poznali zd 79116
Wroniecka 17.
ng 39131-2
.:
B rune t
d.1t ?2 -184 'ii
zd 79 045

a~~C:l, sB8~i. (}f:r~~' If~~~~~ t~oj~'I~i~ęc~,a~t~z ż~~~~d I~L~
5

r

:losP~Jt~I~r:: pandnę dp~nl:(t ~a~~~ ~at~~\~~~e~l~t<td?~l ~(a~~ ~ :i~~~ża~~gl~lf.:.. pokg~'e~U&:e~o~ ~1?~;C'lJn~n;ł870,

nr~9 ~72

Kto.

h

li

!

O

K

gy()\:ałl~~~~ci~ieds~~~ni:~Lat~wy~~:

Zaprowadzony

Kawaler
wym mieście szuka żony Wielko- zakład fryzjerski ' przy Placu
Gospodarstwo
33. fachowiec. rzym,-kat .. :1000 polanki. blondynki do lat 32. - \Volnogcl. egzystencja pewna. _ 46 mórg w mieście powiatowym
Szosip K6rn ickicj cztery morgi lat
gotówki. poślubi prz~"Stojną: inte- Mojatl'k pożądany. Łaskawe wy- stosulIki rodzinne, tanio sprzedam (g'imnazjum), dom mieszkaIn:!',
sPl'zedHm. OfE'rty do Orędownika ligentną
panią. gotówką. Ofl'rty.
Poznań zu 78 300
oferty. tylko z foto- Oferty Orędownik. Poznań
~~l~~a, \~i(fluSg·rtO&~~ct'y.SP~;ro~~cn;
fotografill kieTOwać [lrOSZe Orę czerpujące
grafin· którą SH} zwraca do
zd 79 058
P"
P
. M
.
dOlwnik, Gdynia .. Fachowiec".
..Par',
POpzn2a-.li3.~P60-5r11.1--1594.119",
.. ar \
oznań.
Parcele
n W306
u
.,
Dom
kowsklego
11. pod Aleje
,,54.104".arcmP
24
335-54,104
ca 900 mtr. Poznaniu sprzeda
w Junikowie, blisko stacji z owłaściciel. 'Varunki. cena ugodo.so
Dla
grodem,
składelll
kolonialnym
Kapeluszy
wa, przewłaszczenie zaraz.7
SPRZEDA2E
pnń r6Ż'nego wieku i panów Sy·
3000 m' sprzedam. Adres wska.
Adres Oredo\\·nik. Poznań
tuowan~'ch, uJatwia znajomości
że Orędownik, Pozna!'i zd i!J 008 ~k!3d. urlliądzemeJ.Il, t0'Y8I;em ~
__________~z:.:(=-l7928;)
matrymonialne "Partia"
Gdy3 nawi)"arki
sroclmleśclU, tama dZlerzawa z
.. . ,.
85
powodu choroby zaraz sprzedam.
nia, Zygmunta Au~usta 6.
po 12 wrzeCIon do naWIJama mCI
Oferty Oredownik Poznań
Dom
n 30 307
z powo<lu braku miejsca sprzp- mórj!' komp letJ1e zaqlz dą sprzezd 79 230
pokój kuchnia, ogród przy Modam. Oferty Orędownik. łJÓr1!t.! (lama.
LudWIk 'VI.erz~lckl, sinie, bez długu 2 100,- dla emeWspólniczki
Maszyna"
n
39
700
Krzyszkowo,
RokJetmca.
G
od t
pod
ryta sprzeda Baraniak. Mosinn.
Z( 79 089
OSp ars wo
Rynek.
zrl79178 1500.- do dobrego przea~iębior
________________ stwa. Óżenek mo:Mh'.y. NieanoSprzedam
50 mórg budynki masywne, mar_
,.
.
Wyszynk
twy, ży~vy, nadkompletny. miejllimowe poważ,ne zgloszenia pro- .
Dom
ezę Ore-do-wnik. Pozmań zd i41 727 k~a};zona ,., kn,p~stę. ,'la~omoM. wódek w Poznaniu sprzedam. _ sce. wyclcczk.owe 14090,- korzyL()<I~.
l{u~o"
sl,a
7,
plwmca
pot:!
Oferty
Orędownik
Poznafi
stllle,
Baramak, Mosma, Rynek.
nowy 3 uhikacje. ogród przy
pocztą,
n 59 69.>
zd 79 i36
zd 79 179
dworcu 3400,- wi<:ksze, mniejBlondynka
sMze !lajtaniej sprzedaje Bar~nil);.k 28, biedna malYIn mIeszkaniem.
Do
Cukiernl"cv
•
Pl'ekarze
F
" ki
,osma, Rynek.
zu 19117 pragnie
WYJŚĆ
za
robotnika
•
ryzlers
wdowcy niewykJuczpni.
Oferty sprzed.ama sklep galanteria mę- Kuwertura kilo 2,30. kakao 2.65, IV ~rórlmieściu Poznania na 6 obParcele
Oredowmk, Poznań zd 79 7~6
ska, flrm.a egz. nd 1879 1'01.11. - maslo kakąowe 4.90, persipan sług, mieszkanie. egzystencja zaMosina przy dworcu m! 0.45 do
IN~lforltnac.Je SŁ1 Godłewska i ~Mł5IS,60'83SYroP blatyl 85 g8LO'Oazy , ci!!m - pewniona korzystnie. Oferty Oręl <łownik, Poznań zd 79295
0,7'> tnlllo sprzl'i1a J'Uflwik BaKawaler
aru OWlcza.
ze ,
ny
. marnle al1a
. pOWIli"
śliwkowe 1,10 poleca Fabryka
ranl'ak, Mosl'na R{nek lQ.
cukiernik 8000.- gotówki. ah·
Sprzedam
Cukr6w, Czekolady. Kakao ~le'
zel 79 i"
~tynent szuka stosownego ozen...
_ . . dziń ski, Poznań. Wroniecka 17.
Sprzedam
ku. Pośrcdnictwo rodziny mile O m6rg ZIeJlII. pszcmczno - zy~meJ
ng 39 175
"[ledytorstwo w pelnym biegu. Dom
wirlziane, Oferty Orędownik, Po- z budynkamI, ogrodem 0\\'0<;0' - - - - - - - - - - - Oferty do Orędownika, Poznań
centrum składem 5 pokoi kuchnia znań zd 79242
wym ~rzy. PI:zystal"!ku tramwa}oRestauraC}"ę
zd 79 241
elektryczność 4600,wiele inwym Palll811l('e. wIeś Łaskowl('e
Roman Biskubski.
n 39 921i urzadzeniem koncesja lub bcz
l k
.
d
B
c
nr I :r. orl!ystmc sprze a
araPiekarz. cukiernik
pqwiato~vym l\'~ieście pr~y targoGospodarstwo
mak. :l:oslI\a, !tynek.
zd 79174 lat 26 własną JJieka rnią pozna
Sftrzedam
wlcy mleszkal\lem. po~od chorr-170 m6rg pszennej blisko Poznania
Parcele
pannę większą gotówka. Cpl m a - ' "
ba zaraz odstaplą· Z((łoszenjn Ikompletne wplaty 10000. Kwiat. . 950
ł
t rymonialny. Oferty Orędownik, sklc POO sPożln~czYl_ zl:) uJt'ządlzenilPOm Anll'cntura Or!l,dowmka. \Vrześ!)ta kowski. Poznań. DziałYIlskich 10
przy ul. R u k ows J{jej
m na Poznań zd 79 147
za 2 ,- Z. vÓI Z. "ra ers ,a
.
ynek, pod .:1.
n 39 158
zd 79288
sprzeda:il. Oferty Orędownik, Po- _-=--'-.:...:=------_
II 3n 834
znań zrl 78 674
Młodv
-----CZ· - ' - - - - - - - 1
Mleczarnię
Drogeria
inteligent szuka pani, kt6ra po.
k
nOWOCzesnym urządzeniem dużcj l b
d
t
Dom
mogłaby w wykształceniu sic. Cl'I powodu ,,:,YJazdu sprz~dam ~ lep wsi bez konkurencji odstąpie ZI1- ( () r ze ZH]~{OWa 7,ona. d cen .rum
pi~trowy ,z ogrodem i cMhlaelwesazmkai matrymonialny. Z"'loRzenia do gala_nterYJny \y Łodz~. \Ylado- raz. Zgłoszenia Arrentura O)'(~-I j~11l0 I sprze
po\\'ó w}iazp'.
if;!~i~~,J\Iul.ceZli~10~~0~3~
Orr,downika, Poznań zd 70 206
1l10lic Orędowmk, Łóllz. n 39 730 g~.wnika, Wrzeiinia, Ryn~k39~~~ 13 ~~/~la5. ty o znawcy. zrr 78e~5d
Przy

-------

----li

l[....

...

I

r·

&m.

~~~

-----J stal"Szym

Parcele

\}n,dow1ane Bukow.. ka
Dabrow9];;'1'((0. Rocha Anton,'npk Starołelka. Rataje oral? ,,'yb6r innych
Borzedaie. ..O;;odopol" RzecOlYPo900Litej 9.
zd ;9633

Panna

wit.ku. ('o:'kol'wiek oszc7.edno~ci wyjdzip Z,I uczciwego
0<1 lHt .)(l. Ofprty Oredownik, Po&::.:II,;,;a,;,;(.;.I,;,;z;.:.d,;,;. ,;i,;,;!}_4;.:1..:4_ _ _ _ _ _ _ _
-

Przystojny

Maszyny

kawaler malarz pragnitO poznac
pannę celem ozenku. goto\yka 00'
wi,Iaa w Lesznie. wolny od pod at· ząd~na. Ofl'l·ty Orędowmk, Poków, 5 lokatorów sprzedam. Zgło- znan zd 79198
srenia agentura Orędowni,ka. Les,zno, Ka,rasia.
n 309 347
Panna
lat :!!l. gotówki 2000,- wyjdzie
...
. . za mąż. Panowic na stalei po. .2.
PIENIĄDZ
. . Radzie do lat 35 .. ~aczą złoży c
oferty do Orc(lo\\ mka, Poznań
E
t'
zd ,9376
I .
mery
OWl
KGahsz, Szopena 9,
odd3tn do użytku mieszkanie w
Panna
.ener. przedstawiparku. warzywnik, staw za ~oży- ~1
d
CIel:
czke 2.000 zl. Zgl. Orędownik - oJ • .' g\?SPO arna, prasowaczka poCentralny Magazyn
Poznań zd 78 547
Rlarla)a~a ~yprawe 1000,-. gąt6wkl zanl1eszkala w KOśclan'e
Pianin
szuka męża naj chętniej rzemieśl- P
ń p.
.
t'>~~~TrT
nika lub niższego urzednika. _
oznll,
lerackle:f'0 11. Nlsbe
.I!III,_6'___
"'&II..
=_,.n_~_
Oferty Oredownik. Poznań
ceny - dogN~dn3e8s8P5111/t8Y'
zd 79 357
g

Dom

•

. . __...:II

Kawaler
lat 38, przystoJny, posiada
12000, p zna w celn matrymonialnym pannę lub wdówkę
m Ilej pow ierzcbownosci do lat
35 z poslłgiem od 400U. Zam'ejsc:Jwe i z gospodal stwa
niewykluczone. Oferty Orę
downik, Łódź pod N. N.

Kavlaler

przemyslqwiec. lat 38. własnym
przedsleblOrstwem pozna l?annę
lub wdowe. Cel, matrymomalny.
Oferty On~dowmk. Poznań
zd 77939
------

R zemi eśl n fk

lat 29, wlaściciel przerlsiębiorstwa szuka żonr. z gotówką. Oferty Oredowmk PoznaIl
zd 78 980

Handlowiec

przystojny, 42, ewangelik. mieszk:lnipm szuka panny językiem
niemieckim. małą ,gotówką, celem
ożenku. Ofpl'ty Orędownik, Poznań zd 79650

Przystojna

panna, lat 38. posiadająca dobrze
prosPl'l'ująCY interes woj. łódzkim
wyjdzie za przystojnego, inteligentnego bez nałog6w, dobrej 1'0dziny, got6wkę od 3 tyskcy lub
Dla
przyjme prOI.OZl'cje.
Powm:nc
tą oferty życior.xsem nadsyłać do
b ra k-u Z naJ'omości poszukuję
I t 40
Oredownika. Pozn'ań zd 79 146
~d~~~o n~el~z~d~?I~Y1~b ~aIDodzi~~:
nego o rzemIeślnika. 80siadam 4
Wdowiec
l'okoj!!. cof' got~wki;, ferty Ore- piekarz, lat 48, pośluhl panne
dowmk, Ioznan zO 18328
krawcową, gospoSIę .co~kolwiek
got6wką celem otwarcIa IlItere~lI.
Szatyn
Ożenek zaraz. Oferty Orędownik,
lat 29, rzemieślnik poszukuje, Poznań zd 79 145
skromnej, gospodarnej żony na
P
gospodarstwo 40 morg.. z kamie.
. ~na
. .
nicą 10 pokoi. hlisko mIasta. Ce- uczcl~a, mIła. bIegła .kuPlectwle
lem . ~płaty Jloźarlana gotówka. IlIt 2t!. pozna pan:\ ~ohclneKo. Cel
Oferty z· fo(o::rnfi:\ Orlldownik,111:111')·11I01\i'1111'"
Of'·I1.y Orędow·
Inik, Poznali zd 7U 115
1'0;;na(l JOd zd 7B -liG

Kolonialkę

I

Gospodarstwo

do s7.yda ,,8il1:;pl'a" i nowe nle- sprzedam. Adres Orędownik. po-lkom].If'tne BO mórg, powodu wymieckie 100 proc. gwarancja - znań zd 79011
jazrln zagranire sprzedam. Alek~llrzP(laDl tanio. UirJź, Nawrot 54
sander 'Vasiplewski. Radz:vń, _
m. 4.
n 39 726
Skład
poczta Kazimierz. powiat f'3zamomieszkaniem. centrum. dobrze za- tuły.
zd 77 638
Mvdlarnia
prowadzony. (Izierżawa 70,- ceperfumeria do sprzedania. Kiel- na 2500,- Oferty Oredownik,
Kolonialkę
ce. Sicnkiewicza 17, Rybicka,
P.;..;.0.;.zn=R;.:ń..,;:z..:d..:7..:9~3:..:6:..:4~_ _ _ _ _ _ mieszkaniem sprzcdam. azlerzan 39 7 0 9 '
wa 4;;.- Adres Oredownik. Po.
Dobrze
znań zd 79314
,
Z dobryeh najlep- prosperującą zaprowadzoną ka- - - - - - - - - - - - - - sZIl Sle. wybi~ra. - wiarnię. cukiernię. pełen wyszynk
Fotografie
Wle~ Jak
In.5 tru- '!I'6dczan..Y ~przedam. powód .WY- pocztÓwkowe sześć sztuk piel! złomen - to ty j k o
~z~. llRex . Pozna1\., TrzeCIego p
1\.
Al' M
. k
k'
"Arnolda
aJa.
zd 79 221 8.°~:ctierscy~Jeport%i~ ge~~ li~i~
Fibigera"
T lk
żone.
zd fi6 G3ll

PI"ekarm a

V

O

dla znawcy dobrze prosperujący
Tytonl"owy
sklad delikatesów kolomaIny w.1'szynk wódczany _sprzedam - skład w6dczany, win, centrum,
.. Rex", Trzeciego Maja 5.
dobra dzielnica sprzedam ... Rex",
zd 70222
Poznań Trz('ci('<!o Maja 5
.
.
d ~8 7-9
.
Ob '
z I o
. e~a
.
sklad, II dobrej roll, kOŚCIół, s~koStolarni"
ła,
wplaU'.. 5000,- Odpowledt
y
zpaązek. WO!fniak, Steszew Ko- dobrze zaI-rowadzona. rynek z posIckIego 13.
zd 78642 wqdu. ch!>robJ' sprzeąam lub wydZlerzaw)(:. ,<,gtoszema Agentura

zaprowadzona ,naj ruchliwszej ul.
Restaurację
Orędownika, Milosław,
Ostro\ya . z powod\} c.horoby do d b
.
20 I
J dzd 78874
odstąplemR. Jańczynskl, St. Tar- o rle proS~erUJllcą
. at e
gowa 5. Ostr6w Wlkp_ Znaczek ndych Zrękl-ac . korpzyst~le ,~przeSftiesznle
na odpowiedź
zd 79395 am,
li" 08zema .. aWllon , Po~
.
znań., Marsz. Focha 15.
sprzedam 18, rzeźnictwo bez dłuzd 78 611
gil, ŻrWy ma!tw~L podług ugody,
Okazjal
Marcmkowskl. Krosno. poczta
Sklad kolon i a,lóJJy, dobrze za:proOkazja
Mosina.
zd 78909
wad...:ony, sprzedam zaTaz. powód sklad towarów lw-ótkich normalposada. miasUl !PO'wia tow e, go- nie prosperujący ruchliwa ulica
Wiatrak
t6wką :I 000. Dzierża.wa :I lloko- Poznania sprzedam, potrzeba 6 w dobrym stanie zurowadzonr
jp, skład 4() -m. Zgłoozenia Ag-eal' tys, Oferty OrerJownik, Poznań.
wymianą mąki na sprzeda:!:. Zg.
cja Ore-downika, Krotoezyn.
zd 78 643
Dera, Krosinko, poczta Mosina.
n 31J 916
_____-"z;.:d,;,;..,;7..:8~8;.:8..:6_ _ _ _ _

Szlifiernię

Cukiernia

z pracownią w pełnym ruchu do
Prase. , .
L
sprzedania okazyjnie. Grlrnia. - do I
I
eS'Zno. oraz poolewnia lmrter świętojańska 49. SikorskI.
8 omy. m ocarn~e l mątqr Jak
maszynami, urządzooiem kOI'ZY'Stng 39 305
nowe sprzeda tanIO OlemIk. nie sprzedam, Jagsch, Les~no.!
Kepno.
n 39788
Pi'h:mdeokiego 1.
n 39 340
Dom
G
muyWlly 4 lokator6w 8 m6rc
d~ia
Skład
pszennej ziemi, które nadaje się Stolarnię. mechamczną. sprzedam
towarów krótlkiclt sp!'%ed&lJl ta- na zalożenie interesu sprzedam, z calkowltll!l ur.zadzemeJ.Il mas:z:ynio, centrum. Adres . k ż O
podłue ul{ody Michał Bud~ Ja- nowym (ubikaCje w dZler:!:awle).
do-wni-k P
ń zd 79 ~1~ e J'ę' atr21emnikl po'czla Opalenica
Zgloszema Orędownik, Gdynia
,ozna
"
n 39 7 8 0 '
n 39 304

Go P d

t

~ ~ ars wO
ZIemIa I:JoUraoza.ma, pelnym zyw~:m, martwym lnwentaI'zem talllo swzedam. T7(IZIewS'ki, Poznań, RZl'w&ka 14 - ..
zd 7973<1
-

_

5() m~rg

Kiosk

do.br&e l)r<>spe-rująey, agende gazet, eprzedaż tytoniu. piwa, C1Ikr6w i owoc6w zaraz &przedam .
Adr. Orędowllik P~nali
N as 848

Gospodarstwo

_

....

. Mieszkani~

o.pokol.ow~ z wygodamI takte na
bIUra. 1 .Pletro ora~ warsztat do
'YynaJęcla. Gru~zlądz. Plag
Slyczma 22, portier.
n 39 79;)
..

li

15. POKOJE UMEBL.

Przyjezdnym

pokoje naj'korzy'Stniej
P07J!\ań.
pJae Kolegi·acski 5 - 3 (Nowy Rynek), Dzwo.nek noC'l1y,
d22~

"18, DZIERtA WY _~
Wydzierżawię

zaraz ogród: owoce. warzywa.
kwiaty, ogrodnikowi. który przyjmie dozorstwo domu. Zgłoszenia
Ł6d~. Pabianicka 88.
n 39 710

Sklep

rlla solidnej firmy rzezniczej. pokój z kuchnią i Rok~' oddzielnI
d
. . Ł-'
d < k n
o wynaJecla. o z,
al,s a .. I.
narożnik Andrzeja.
n 39 856
--------------Piekarnię
cukiernie przyległym
mie!!'zkaniem, urządzeniem, śródmIeściu,
bieżąca dzierżawa
natychmiast
sprzedam 1 800,- Ra tajezakn. _
Poznań, Skarbowa 18. zd 79670
mie~cje

Piekarnia

powiatowym, dobrze za[lrow8 11zona powodu stosunków
familijnych do wyd7J!erżawienia,
Zgloszenia Agentura Oredownika
Jarocin, Rynek,
n 39 921

Rzeźnictwo

dohrr-e .z3Jl,l'0\yadzone od 1. <4, do
zadzJ(~rlfnwlema. Józef SzalbIerz,
",!aśclcl... l Strzałkowo. - powIat
\\ rześma zd 79394

Piekarnia
L1u~a kościelna wipA mie/ll7Jkanie i
",kład zarsC1; do wydC1;ie-I'Żawien,ia,
Znaczek na od·oowjedż. Wlierzba.
Blociszewo ~. Sren:n.

n 39806

30
i1obrej, zabudowania nowe, :!:ywe.
martwe inwentarze. okolica Stęszew a, objecia 800,- Wotniak.
Stęszew, Kosziyk7iSeg640113.
u
Dzierżawa
300 mórg nadające sie na ogrodnictwo, zabudowania masywne.
kanalizacja, siła, światło elektryczne, 30 krów dojnych przy
Poznaniu korzystnie oddam. _
Kwiatkowski
Poznań Dzialyńskich 1 0 '
, zd 79289
_____. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~
Dzierżawa

50 m6rg. martwy. z·ywY. zl'eml'.
a
[lszen.no-żylma.
111, ~pntnara z

morgI. Bratmak. Mosina, Rynek
zd 79176

250

do 300 m6rg wYdzierżawic natychmiast z inwentarzem martwym i żbywym. Pośrednicy wykluczeni.
ferty Orędownik, Poznali zd 70 144

______________,
Piekarnl"e

pełnym biegu przepisowa urządzeniem. miejscowość fabryczna.
elektryczność, okolica letniskowa
wydzierżawi gospodarz. Oferty
Orędownik, Poznań zd 79 127

Piekarnię
,
d'"
bl'
wy zlerzay,rlfl
1~f~rr:Z&~~~wc;&~r~~z~~sta. zd 78326
parową ta~1O

18 mórg okazyjnie z powodu
przejecia większego 3700,- wplaSkład
ty 3200,- sPIesznie Antoni Szu- oróżny filja rzpznicka bez konmill'ala. Nekla !!O~:: ~roda.
j· \ture l1 cji. Gosjlooarz. Oferty OrQ'.
zd /8 ;)<10
dOWlllk, Poznań zd 78 9U8

Strona t8 Uczeń

Sklep

ORF,DOW~IK, poniedziateJt, dni1\, 15 marea 1937 Młvnarz

Nmne1'

~

Krawcowa

rze~icki z urządzeniem,
dobre dwa. i pól lctni~ nnukrt, ol;rodnik ~G. żonaty. obeznany swym za- poszukuje posady z dlugol~tnią
J%żenie do wydzierżawienia . _ szuką posad~' cflem r/ok,01lCZCllla \\'orlzi<" specjalista na wyrób do- praktyka. wykonuje prRce plerwNaj('hętniej do praMroziński, Gdynia 4 Śliwkowa. nallln. ZglOSzellla pou~Tllem wa- brej mąki w wysokim procencie szorzcdnie.

runków pod adr. J,. ~krzypczak pO~7.uk\lj(' posady. Oferty
Opa!enica. Poznall<ka 10.
rlownik, Pozna!'i zd 783i6
zel 79 1 \)3

n 39 303 '

------.::~:...::::...-_ _ _ _ _

Orę-

cowni konfckcji damskiej. Oferty
Orędownik, Poznań n 39803

Piekarnię
"'k
Mlodszy
rnie:icle powiatowym wyd",ieTŻa
Buietowv
. ~ I Od szy urzę d n,l . pomocnik fryzjerski, początkująwię. Oferty Kurier Poznaliski
z obsluA'lI. t rzeźwy. ~ul1lienny
ZlJ11Clll po.sarlę od l. 4. ~nerglC~- cy poszukuje pracy. Uferty Oręzdg 78 636 '7
obOWlnzkowy
z kllkulet.mą downik.
Poznań zcl 79594
\lraktykll
na wzorowych
___________
.::.:..:...-_ __
Pierwszol'7.r,rlnn, s-\\'iarlCCl\\,,'l szuka lIY.
Dzierz·awy
Opofsady zapraz... K~ucj:} 1.000 zI.20-;: kach z dobrymi świadectwami i
Ogrodnl"k .
er ty ., '!.r , '1,ol'Un, pod .. 1
poleceniami. Ohecnie praktykuje
domu dużym ogrode,]l szuka żoPg 2" 340-1>4.121
\\' maj. J. P. Hrabiego Czarnec- ,ka, w.a,l er, la,t 29. ,~ :/llllku.re p()08a~Y
r:nly bezdzietny
emerytowany
ki<,).{o w Ru~ku. Oferty skiero- mleJSo('(}woś(o oboJ~lna, praJkty,~a
pr,ofeso.* Agend wyklucz~ni. Urzędnik gospodarczy \\"nć do Piotr f,'lorczyk, majątek hand lO')'"a. ~7,(k~zenla Ored<l'wmk.
U,erty Orcdowl),lk. Poznań
kawaler. lat ;lS. szkOią rolnicza.,Hu~ko poczta Rusko powiat Ja- P02man 12:11 .9 ,Jo17
zd 18619
18 lat praktyki. Jwjlepsze pnlcce- rO('lIl.
zdg 19390-1
G
o""a
nia. poszukuje po_auy. Lasbwe
GS:p ~I
27 WOLNE MIEJSCA
oferty Poste Rest'lntl' KrzcmieUczeń
wiei6ka samorlzIelna lizl~k!l . 1 ' 0 s : a - "
niewo. pow. Leszno
..
Dla
rzadcy"
"iekarsl-o-cuJ-ierniczy
uczciwy
dy.samotnego
'pana
w
mtlCscleolub
Cholewkarze
zdg 79 087
.'
,
"-.: k
WSI
Zgło;;.zellla Agen u"a
re--------~":..
praco.\\'I\r. starlsz~:m \YI!l-U -d dO',,:nika Wronki
ng' 39 809 chrześcijanie
potrzebni.
PodarOddam
prOWI11CJI POSZt1 Wje mleJs.ca o
. .
referencje. wymagania do .. Par".
4 miesicczne dziecko na wlasność
MIody żelaźnia!t
za 1'37.. " :\gentura Oredowmb~;:Uczeń ogrodniczy
Poznań, pod .. 54,111".
ł~"skawe oferty Oreuownik ł~ó(lź obeznany w szkle i porcelanie jnk ChodzICz.
n 39 116~, d"'uletnl' o praktykp poszukuje
P 25_~7-54,~11
.. Ch/opiec".
.
n'3985;; i kolonialkIl z czteroletnhl pralt"n..
<.
.
maJąt-

K

I

. Grzebień

~~~r~' p~l~d~~W~1C~m~:'~lk~0e km~gr.~

Panienka

R. Barcikowski S. A.

:11

~~i~~ra;:~~re Ukr~\~z~~ia1l1~~~~k~~

Agenc.i

d

Poznań

Przedstawicieli

I
h
t
n': ~~;,~t
ny artykuł dziennej potrzeby. _
. .
k
"raz płatna
WOWIZJIl wyso"a z" "

r~gr~~hzfPk~~~r~~~~t

~gloszenia Urędownik. Poznań

zu.:..79:....::.10:.:8=--_ _ __

Elew

~1~~~06l~rc~~ sl~~J:;J~}~~t :;na"';~~:

. . "-a skromnym wynagror!zelliem . 7, prowincji poszukuje posurh .ia- Laskawe oferty Pl'osz.c. luOero,,~a~ ~orrz~ IzaProwarlze~r ,w ~kl~paclh dZE'lliem. Majlllek .TaiJlkówko. per
ondulUje krótkIe l 300 zl kaucji. Zglo~zenia Agrn- ko l'kspcclientka, hranża oboJet- dq agent.ury .Orcdo~'1ll 1,3.
stro\\ o OnIa nyc,l ~jJrze. az,! as y .r ~ Jal'oszewo. pow. \Vągrowiec.
(lIw:!e wtosy. o.s?;czędza czasu -:- it11l'3 Kurirl'a Poznański!'g'o. śmi- na Oferty Orprlo\\'nik Poznań
\\, Ikp. M. 'piłsudskIego 24a (por! podl?g poszukl\va.m. Z~loszema.
z<1 79143
fryzJCl:a,
Plemęrlz~'.
Sprzedaje giel, Rynek 12.
zdg i8 G:>2 ,.
zd 79229 '
uczeń).
ng 399:.!1-= ł,ódz. Zak'itn;38~53m. 4.
drogerIa KucharskIego, P07,nań
Pannę
Podgórna 6.
zd 79487
do f'amorlzielneg'o
prowad2;enil.
Potrzebna
uczennica do sklepu galanteryjnp- kioskn. penf:ia (j(J i prowi'llja. w~J
Oddam
nc
mieS1Zkanie.
300
ka
uda, O fe'!'go. Wiadomogć Ol'~clo\\'l1ik. Łódź.
dziewczynkp, 3 mies za swoją.
ty Orędownik. P02lna11 :/ld 'i'95()9
n 39728
O [t>rty proszę Agentura Oredownika Kostrzyn.
n 39818
,
- 9-"
l
I'
Biuralistka
Krojczyni
~
ka z pl)'t: 16.ao w&półce:<,'ny ?~-I ~owr: 10._0, z~~I.e k2 1;!l1ra n~; m la - (ta) znnjący księgo',"ogc: kore~- i 7.Il~odo"e bieliźniarki i. hą.fNief:zystGśCi
~.,,",r.\~fT'JIJ;.:a·,
let - pll·ty: 18.20 mUI1:)'ka lek b "ta. I orow InCJ!. 10.30 cQoolz CnllY ponrlencJe polsko - I11cu1!eckn. _, ciarkI polrzebne do fabrykI blcc e ry. PIegi pryszcze usuwa oraz ~~ :V!!o,;; ,~- '~''''J"';;;'>
,hlek:ch krnju\\' olyty: 18.40 or!C-ll1ek 01'1)7.)': .?)"C;(' mam)' Par- Oferty z I,odaniem wyna).{l'odze- liwy i Lrvkotuw. ,\d,'ps Or/ldowu~l_~likatnia ni<,zru\\'Jiany 111Ój
Poniedzialek. 15 marca.
..z okna pier,,""zp~O !Joc:n.<:u ko- ker". nowela J\.a tacz)'nY :\lnn"'- nia Orędownik, Łódź, pod .. żv- nik Pozn'all zrl79096
.. l\.rpm Kwiatowy". - D r o g e r i a .
lei 1,,"o\\'s,ko-rzcl'I1io\\'ieckiej" - flel"l: 15.40 o·rOlrrn.m 11a łlltl'O:. - eior)'s'·.
n 39727
'
.-'-'-----Kucharslaego, Poznań, Podgórna' 6.?0 aUdYCla_POl'ann~: 11.30 au- po!::anal1lka: 23.00-23.30 mUl"oyk3 15.45 mU"' .• k~ pol'~a (p-/)' t y): 16.00
Panna
nr. 6.
zd 79489 t!ycJa dla &z'kol: a) .. Z p,ekl1Hh lekka i t3n"('?113 M plvtach.
ze &;)raw l:t('\\'",1;:('h aktL1'IłllYćlr
Starszą
.I
•
- ..- - - , k<;iaże~":, "Kal'lum';ef:>:-l'rz,ęr\\'u-:
' <
.
(I\' jez. llo!.',I<im): 1 .10 Illlleyk~ l!
.
1
.• l
rl
got6wka 5ąO zl. do. sBt)'lodz!C nego
NlepOżał\ljesz
T ctmaJer' - w oprac. illarll
"'Ilno - 12.03 ut\\'ory P ,ot,ra olvt: 17.15 mlolz'ellcz n pie<ni I'-n-ł~tn;i~n\~ P!,O \\tt'f,,\a
O~l~"'~- PI'o,,:adz<'llla kolol1lalkl zaraz I?ospróhować .. NargilIo" które rze_,I~biIlY (Kalowice nnuaia a.ud. CZl1iko\\f1klego (p!yt~,): .13.00" o.o~ 1'I)'la . Sz)'manrYw-"'\;'e:!o.
\\'ykonalkt~;iec. O~po\~'le~~z 7:nric~~~. u:: ~;-ukl.\\'_ana. ~oQ&?ty Oręuowmk,
c7ywiście odz\\"yczają orl palenia lok.): 12.03 paLr,?, pro;:ramy 10kal- n~I"I'ynp ,lllelo rlIe o~ero,,~ .~Pł.~yJ~ Stan i la.'~a
KO,I'\\"ł1-SZYll,lnn ow -lzgloszenia Orędownik. Poznań
roznal! ZII I. " J
t~"toniu natvcbmlast.
Drogeria Cle: 12.40 dl1:1.enmk pol !l r!." ,Il \\ l'. - ~,).10 k, I1ce!'t rek.lamo~ ~.
0:.0 ",k'l: H.3a 11: W Ol')" D el~u 'r'l' el':o zd 79689
Kucharski,
PoznaJ!.
Podgórna
6.
12.50
..
PlotkI
~"l",.cd2lkle
_p,'~a-I
r.)·,c:e
l,!ritur
I'n€'
mIaNa!
P
1'0'\\ 1l1- (nhl,): 18.20 w ~'y;et,e ralll!lł' "
Uczeń
_
_ _ _ _....:::zd::... 79 488
,lanka Anton Iny Mal o.<l1:rco\\' ny; i ('.iI: 1,•. 30 cvdlo.en'ny onc;ne.k 0'1'0- Wyg!. .Jerzy Put rament: 18.,),) Fryzjer
<7.ev,"'ki potrzebny. K. Nowak,
15.00 wiaclomwci J('a&lJodarrzc: - 2,: .. Żre ,e mamy Parke-r" - no- w""chód w pie.sni Turcja - 1
k
k'
I
P~z.n·;111 Dą\}rov."'kip~o 35,137
15.15 P3tl'l"o proj!ramy lok";I1P: - \\'rl~ K3131'11:l'. n:v Mal1""field: 15.40 (phty)
ams
męs.1 ol1(ln ator ",araz\,
,
d ':til -.af
. .
16.15 ..krzynka ip,zykowa: 16.30 - OrO«rUlll na' i'utro: 15.45 G ;u(',k :
',.,
_
11:1 Ft~,:. ~fer·r ~"arUnkan!l. , z
I
,
Nowość
patrz programy lokalne: 17.05 - melool'a (nlnr): 15.50 poC'~,lanT&rnn -:- 12,00 oomM.<k~ I':n-d)llrll'lk~Sz~111allskl Gostynii 01.<i1
Pomocnl.,k
're karty od.. Wiedv.a <:l'polpc'z.n" a żrc:e tiDO- ka aktuałna:
16.00 g ró?;nyeh eetka roJn:(,I1:11: 13.00 mu,<>;) ka - ~_~:.
n 9 ....:.,
kryją Ci Twołcecme": .. SocjoltJ~ a prakl)".}{" - ,lrcl1 .;wiat· (plyty):
16.30 po-d OIYI,:. 1,):15 knncer~ rrk.amo""y:
W
'l·k
kraW'lecki potrze1;lJ1Y zaraz., Adres
i,) przyszlość i
otlCl!rt; 17.20 A lek",anuer Grpcza-I \\''Jł)'\\'.em .iazeu (o-Iyty): 18.20 -111i.35 Hc:e kullur~:n" P O.rl1oma:
SpO Dl a
\\'skaże Ol'l~dowlllk. Poznan
~"spokoją kan'llo\\": K\\':ntet G-dur: 17.50 - .. H zPIl1:rnn\"lll rho-zlcm" w:f'Ś 1,5.40.u t\\·01'l· fort",o:,!no"'e \\" \\ )'k. z glltc)\\"kn 1000--1500 do !abryzil 79602
ida Twojll cie..
,,J('ościni" tl bohró\\'< - DOJ!a- \\,::l'II."ka wMre:m I;>p6Icl"ie lczo,"'~i. Ser!:: lll"'W R~ clllnnn nowa ,- ply- kacji dolJl'ze .prosp,eru.iaeego to----kawośl'. Cena
l . ln'lIa f1aw:(',ka: 18.30 .. "'ł'- t ):. 16.00 p'orw,:,zv tJO~o,kI okret \\";1ru
4lnnka
W"I':I.
Feli:,,,
Dan«
'el
I\"\'\r
w
wl>1M1ych
ubi,ka.cjach.
Krawcowe
za ta lie I gat.
(e W !llln\.; 18.00,0 nall,ko\\:c.i rll:cill"k.i .Illuzyczne" - koncert dla WOJenny -:- re l~~:on ""~"C:I. rJr :Ja- ~7.rz"T}bp u~-tl]ie'il 9J~8\Y Orę- na ,płaoS<zcze d lłJm",kie. Ro€'merr
;1.~0 zł: za taor!!~n;Z;1Cll w P oilSce ": 18.10 \'""1- I1llode;c-zy
IIU"Z St"~ZC,,-'ĄI.
l~._~ muz,l,n r own".
nznan 2l I ••J;
i::\OIe\\'... ka 12.
I!d 79527
j'c
II gat.
rJomo~ci ti'POI'lO'W(,: 18.20 palI''''
. '
. v Al1 n t Eało~owa - plyty: lilA,) pro~raJl1
Słuz"ąca
2,.,0 zl. Do zaproj!l'alUY
lr>ka1n0:
18.50
..
RzlI
toTO!"I1.12.03
nt"or
..
,
J
r
a
na
Jutro.
"':i?-,i.enia należy załączyć conajWoźny
PoznaiJ _ 12.~~ "krzynk" roln'- \\'iej~ka potrze.hna. ()o(j r.ara,,; do
l" :HeJ 50 gr. w znaczkach, resztc Wy CZy rz('c!O\\'y "ip\\," (L.-"lź nn- K ctr:!Jp~'"n - nIny: 13.~O eE'o.'>po19.00 .. \\' :o<na Iv I ~o,r; p/)'t.:'": 10.15 kl>n- cea: 1~.00 l\' koncrl'[ .. "\!'L')'d."p- [Jrowa,l7.cl1ia małego' go~'podar- potrz<>bllY gotówką 500 zl. za bezZa zaliczenirm pllrztowY111. Każda uaje Rnd. lok.i·
1\"Cl':larza"
ó')rarzrk
z
OUII"'p<d
O('''t
fI':dnll1n.w~"
10.35
J'l<O,,_3r1~'ln.
I
~t\\'3.
Adr€"<
wskaże
Orę;:]~wnik
,
pipczrnie
pewne.
O[prty Oredo?laliazawiera 48 kart z hroszur'fl·r'll"ł"
I> II"'.'Ilk'l
"," .snołl'('~n'l_. 15.49 LUd,''''\;: "n. la J1111v.~-ki" O'I'tj': 13.50 PIT,O': n.
79676_ _ _ _ _ __
nik. Poznań 7.d 793i7
k~ pouczaillCa SIJO~cih kładzcnia i •.,
""
, 1)1 .. l>',ll'.' 11 Z T
I
c'
I
1 <:':eltlow~': 15.1;) koncert rek'nlll"- P c,zl'ali zcl'---"-:.c:...:
o
; l,"~'~": -:,0Il3t'1 :-~no." ?P. 1 '>
1"30
'k l
'
'
"prawi du/'o rar Il~d za h'l \\'kowej ,l",k:r.i laki": 19.20 .. \\' l;ra.iu
Zatrudnię
w każdym domu. - Znmówi('nia w'na i rrz'lrrla""l" _ all'h"';a \\' Ir:1.r'.)r'ZIl,I). 16.00 kr7,nka d.a wy: a .• ;.yr·:r: "tltl~r"_ 111' 1 ,':,0Wspólniczka
,
,
t ",
'."
,
17'poi
W 001' Z'l f'i Bo~n",'n\\'- lecp.n« J O7.nan:1: 10.:\0 m\1Z~ ka
t I
b'
.'
prosimy skiC'rować uezpośrednio dniu iśw'«la
nal'o,lowec:o \\' PC'IPI"
. ". . "~;
mv'ka r07.'·ywkowa _ nin)': 18.20 !I_ ~n ~a c w l'Ull'ze za P~'Z)':z~nI~m ranna golówką 1000 poszukiwana
do
w onrap. ~ lan' .. l:1'\;l Roy'a (17. "'~leJ. 1r.':10" 1l1'";YOO~ p .- twory .kl'z,"prowe wyk. ::.rarra -I!Il, . Dam dohre z.'lhe7.PICcze: zaraz, ('PI(\111 '\'r-:pó:l'I'~H'Y w skła....
Po<znanla): ::0.0;; re-oital hrtl"p:a- ",1' - [1" j,. 1ą·~0 pQ.!:ar1anka ak", ' _ :
l1le. Ofel'tr OI·~do\Yl1lk. l'oz.nall r1zie kolonialnym. późniejs~ oże
Wydawnictwa
nowy ~.a ni.dn \\ a 8zpina'l"'k:e!.!O (z t ua lila: 18.~0 p .o."!"l1.kl z 00f',re1f'fk S... rubero" na.
zd 70728
Poznań
Wi lna): 2 ;Jó rpzer\Ya: 20.45 - - p'lyt)': 18.40 prOl':1'3m na Jutro.
Katowice 6.00 au,jl'cja po- - - - - nck. OfertyzdO!:,<lrl.!'\~'nik,
.. Nowości"
19.19<>
r <" ~nań. Stowackiego 18 lub
dll ,'eienn'k \\' ierzol'l1Y: 20.;;5 nogaKntowice _ 6.0n ~,l:'nal CZ3S11 i rnlln:1: 12.50 .. O PI',lCY gO,"porl)'ni
Zastępcy
nuszego pl'zedslawid('IH
rJa'lka
aklnnlna: 21.00
.. Cola. Il'P<11 poranna: 11.30' aurh'rja nla wie.i,~kiei" - nO'!'H)3nb in;;. Ze- pr>wiato" i, o.dwier1zajn<cy d,ro~e
Marszantka
H i~nzi" - fr",~,m rnt ""UCho\\"~~o-ll.l110':~:('Ż:."'Zkcll oo,,"~zeChnYc.Il ,ot. fii Prai.mow"k,iei: 13.00 konc ort rie. [rYlzje ró\\,. otrzymać mogfl
S. Centowskieoo
"li l! dran:atll _\dam'l _\"'n) k,l. .. H'l rZlh~(·
u.nrh-"! \\'1Ol"na T.)'er.ell: 13.tr. fraglllCnlY v. 011. w)'I,w7ol1p za,.t~t)St",1) art),kulów rlzielna potrzebna. Pichptowft.PoznalI. pl ar' \\'olnoRci 10.
Ostrów
Kaliska.
zd 78186
O;)I'aCO\\3n :e .Jerze,r:o Ba rln :('k:e- 'drde" 12.03 .Ja"'cha Heoifetll ll'rn .. Ai ,13" G. YrrrPego (p:yly); - nla.~O\\ l"ch . Z"lo.~ze nia Or~do-wP 2~ 361-210,70-2
~r (oZ I'Il,,-nnn,n): 21.30 mn'a 01'- 1 (DIn)' " \\":lr"lln\\'y)'
13.00 kil n- 13.58 wiadO!lllośri gie!,lo,\'e:
nik. l'ozllaJ'i ?leJ i~ !it22
kle'MI'n p, R.: 22.00 ~onćer.t,,,,)'Ill- rcl't ż)'czrfi; 1~.l5 n;ef'.l11iel'~elnc 11i.lii k()J1C'crt rrklamo\\"": H U ! 5 · .
Osoby
,Fsychografolog
[on'c::ny w wykonun:u o~'j"e$tl'y O;lerr'.I{; (,.,I.-t)·): 13.58 wiarll)l1lo- ~lrw'fka r'\noi~C'lZl1a' .1~'i:~O )pkd,a
Z.egarmlstr~owskiego
rlo wsp6!pracy maIli gotówkĄ do
Bellachilli hyly prpzes z\\'ią7,ku P. R por! dn. Io:n:Jc!'-"'o , CI!lI!~ 1'-1 :<"; !::'"ł,;o'\\r: 15.15 koncert r€<~la- l~)),a f?o!:"kl€'~,?: ,ta.,)a ,,,h uk:p - ll('Z('lweg'O pomocmka na stałą. po- ko!'zystJue zaprow8d~01ll'go o~a
astrologicznego w \Yieuniu. opra- k3 z .1Icl7;;ał!'m l:ie,,"crrna SJJ. ec- ml)w)": n.lIG ż)'cie kultoralne s'a- kl. ,,!nfl~;e : . " :~.~n h,t\\"n, 00,1 ".at1() kaUCJi!.. od zaraz prz~:Jmf'. znnego skla,lu "mehII poszukuJc"
cowujp indi\\'idualnc horoskopy w ko"",,,k:e',o,
.',~: 1;).40 Chór .Tural1da ():}!yty); w,;(,1\Zb~ : 18.20 ",:uzrJlka ol':olnn: ~7.nnczak, Poznań 8w. M:arcm 79 Oferty Or~dowl1lk. Poznań
kierunku: po\vodzrnia, kariery,
16.iłll parafrnzy fortepianO'we I':n3- 18.30 "GorlZ'D'1 ż)'('I1oeń" n°\\'czrl 7972:)
z,l 78785
loterii. pSY('holol!irzne porady '"
"Wtorek. 16 marca.
n\,ph me'<lll'i (p!yty g \\. a r.;>za \\'y) la ,~'itolda Zcchen:cra; 18.45
~aw~edzioyej. qJi~gC~ {lepresjra<:ą
6.30 aunrcin poranna: 11.39 - 18,20 .. \Yeza,,)' robo:n!ClZe" - PO- orO!l'ram na jutro.
Stróż
Agentów
u~ OWYC; l I Ja - z ,o )y'.' "mi osc allrj) cja dla ~"kól (dla dp;;ec: m:or~- z'H'all!;-" wnd . .T3cek 'Wne,k:
Kraków _ 12.50 .. P I·O"lol11Y rIo nocny. kawaler. potrzebny. Wy- Chrz('śrijan do sprzedania narzę
~~~3~"n.r.l ~~O.h~" Nładeshl dat~ ","zych): .. Rietl)ria o hałwanku 18 ~3.0 H e'ntp; Hupnprt;>. ze I'>\\'a mi.krl)folll1 ..... : 14.00 .",,;'ści z ww. magana: u<,zciwoŚć. rekomendu!'je dzi
rolniczych [·0 wsiach poszuK~~~ów. V!o~l~ts~;r na por ftHle~OWym" - O'hragek ..lu~ho-I 01",,'''''11':1 (plnr): 18040 prOlrram orkie.~trY (p!)'t,-)· 15.15 kOI1('prt kaucia 200,- zl. Majątek Dą- kuje ,.żlli,,~o", L\v6\v, Ku~ze,vi
n 39532
29.
wi",koo",y Jounn:v KatNkiei: 12.031113 jutro.
,1'ekla.1I10",~": 15.30 .. CZY wiec·e. hrówka Kościelna, voczta Gle' cza.
ng 39 i61 2
oDPularna 111uzyka POI''';,3 w wyK k6
1903 J
h H' że ... ": 15.50 .Jul'i(·ha IIe,:fetz gra, .. boczek.
zd 79168
konan iu ol'kieo"tl'y dcte.i: 12.40 - I r a ' w - ,-: .. ,3;C a ,Cl~ (płyty): 16.00 fe 'ictDn : .. DrukoJ't,\kania
d'z:e<lJ1ik polurlniolVY: :2.50 oatrg fetz <:,1'>1 ', ' i (p,~"\y 7. '\a~,;,za".y): wane Ży('ip" r~d. "'-itolrla ZerhpnMaszVft~sta
nr~z wszelkich warl mowy i gło- prOll:raDlY lokalne'
la 15 Datrtl H.GO Ic.knnr" ,a,cl.•l,U10,C'. g'OOPO
1820
-,
k
.~
1\ oduczam radykalnie. Metoda
'. I k l ' 1615 Si"·" . _I darl'zr: 14.05 k(fljcert ko.ffilp<oZY- tf'ra;
.
W!,.'~o_e.zePna muzy,-a me('hanik zdolny kierować clek'.. l~na i pewna. Dużo podzięko- k~o.lrpam~
:\.n
30' l!'~;n·~'!~;~" tOl'uW "wdcI'l"kich ('płyty): 15.15 "!,!'I1IY'p-eowa: 10.40 prograilI1 na t 1'0\\ nia na większy maj~tek poRadioodbiorniki
\\,"1 od obarczonych oraz os6b S~hu'l)e rt:' "::1;Hlcl'~r - fant'a'~·.i~ koncel't }'rkllll1lolq": 1li)9" mUI1:Y- dBI!'ll na~tC'PIl.v.
tl'zehny. Zgłoszenia życiorys bateryjne Philipsa. Spłaty do 15
,·.... bitn~ch. Na życzenie wy jeż- C-uur 00. 1~. \V wykonani,u Ire- k~ (')'l!all'~~;J rnłrty).: 1.o.oa .audyLódł. _ 12.1)0 .. Ooś d,l" kn,.;'de- Orędownik, Poznań zd 77 902
miesięcy. Ilustrowane ~rospekty
d~am. Dange - '\'nl1kowski. pe- n, Ka"~llw",kiei - fOI' L2'nian : - CIp rlla, rl~:e.. ·r: .. ~ e~lel l dre- zo" - phta za p-!Yla: 14.ó7 l ó r l p ; - "
bezpłatnie.
Radioekspert. Śnia·I agog wymowy. Pozna.ń, DIł- 17.00 .. Dn i pow"zeun:e 1Ja(,~twa ,,:'enkn ': 16)10 parafr3z~ fortp- !kie wi~dol1lo~ci z'ehlowe: Vi.H
P'lastunka
deckich 1. telefon 64-44.
)~,jwRkipgo :lI. Ul. 15, pt. (dom Kowalekich" _ Pow;E>'ić mó\\':o- "311;"\\'C znam','h m!'lodn (pł;vty koncert r"klamowy:
15.40 do 1'/, rocznego dzil'cka dobre
P 25133-54,24
o.~;·odowy) 5- 7.
zdg 79194 ';; f1a w O'prac. Mariii Knn ce\Yiczo- e. "al..,~a\\')'): lS.2~ pol;;ey l>ICŚ- ."Aktualn(AŚei": 15.55 o w~y~tk,;m rekomendacje od 1 kwie'tnia _ -----..;.,....:...;~=~:-.---',[,"
',
iik-2":'2'!!!EII!!>~.'_'-A.~."K.fA4A
wej: 17.15 .. MlIl!yb chhi"ka" - nIa'~e (płyty): 18.40 program na po troo-zku: 16.00 kwadran .. aryj świadec;twa. warunki Czarlińska.
(ol:!'t)'): 17.45 .. Xa !i.w' .. ta" - Q'7.:en na/'teopm'.
operowYch (,pl yty): 18.20 rOZlmowe Brochnrówko. poczta Chelmża.
_
;ąDQ_~ł:'ii___."!IIIII~ "krcz Zof ii SI.arowiey.'-'k,:ei -:\f ot'l"tl Ł6dź _ 12.03
Ja."cha HeiJet.z 7. radloołochaoMm; o" t . . . Koty
zd 79078
nowei (v; Krakowa): 18.00 poza- 1':1'3 ([J!Yt.v z \\"ar.'7.R \\':r): 13.00 _ za 'Dło-t," orraeoro\\"nilrzi rhr. Bahnan:-a 3,ktuulna: 18.10 .. Soort "" .. Co':; nla bżde,!!o"
(płyta e:a dal1 Pawlow,i,C<!:: 18.30 murz)'ka
Nowoczesnego
Szofera
kroju, morJclo"'an ia uczymy ula- mia"tach i JIlia~t('c<zkarh" - 'PO- płna): 1,1.57 16rlilkip wiadomo{)- rosyjE;>ka (p)yty).
z po!,"ocnikie\n na ciężar~wkl z
twionym opatentowanylU SU080- ga(lnnka (z Torunia): 18.20 patrz ~el .Il:>ldo\\r: 15.15 koncert reklakaUCJą 2 t)"s. zł poszukUJe
ubem. gl'l1ntown~ \\')"twzl'nie 35 zl. orouam, 10kal'I1<:': 18.50 ol)'2'a'lan- m ow,: 1;;.40 rl'>z,1n0IY3 z d.dećm~
tOPl'zewóz. Poznań, "'ielkie GarF"ma Franke i H-ka. Łódź, Ki- ka "aktualna:
19.0~ .. Dyeku!u.l- - n rv;ep'ro,,"arllZi \\'u iek RMliowy:
bary 18.
zrl 79316
liJ1skir.go 92. O,l(lzial Rzgowska n!y : Jf'd.n~ .c;zy WIele 0r::o: an ''''3: 15.50 kW3,11':\'nl" rPa d,zieci (po/:vty):
52, m. 28. U. lJI. Okrzei 12.
r.l} m torl",.. ez"
-:- (Lv",k"UB.I~ za!"al 16.IJ5 Jll;'n'atuT)' BeoethovOO3 (p)y_
Urzędnik
11 lI9 i29
Jozef S~n_o~'E'kl: 1?2~_ .. ~a\,u!;al ty): 16.~0 p,arafra.zY forteopin,noDa poniooziałek:
gospodarczy. kawaler, bezwzgl4ld- Połtawka - u·kra1ll6b ll,"'~- we "nan~'{'h molorlll (plyty z VlTart
H
~. nip. uczciwy wykwalifikowany• A B ..
19.~u"
""a ooe~" w S-ch akta('h M lko'.3.la "'Z3 ""y): Ht2f1 ur,,"ory Fr. LiElŁ'ta
u .. apellz. .. '0f1Y3,,1 dobre świadectwa zaraz potrzebL):sen'Jn no tek<"tn. IWi'l1a T<.o lolar- (j)ly!y): 18.45 .. Dookola Eu,rcm.v Laezlo 'lP. Erb"ela, tran<SID. ,z 0- ny.
Majątek Dąbrówka Ko1fIr'hala nn moto('V'klu" - [~I,;et on wyglo- pery .króle""9kleJ. Oslo. - "eEo, ścielna. poczta Glehoczek
Ogłoszenia do 30 ;;olów dla poszu· ~kl!'C'o . . Ra c1!o fon ,.';o:a <:J3
zrl 79167
kujĄcych posa<Jy w tej rubryct' I A,nLoI1Qp.ll:O ~Udl)lOk l~ h (ze Ll\'o- ... i .Jan ~'ily i ń,<k i ( .. ł~odp;:anj.n na le kwarlety woka.I'~e.
waj: 20.40 dl':lpll11l1, WleCZOrn,: - :'lzrrolkim t'\wipcie"):
20.00 KopenhaJ(o. Muzyka
oblIczamy po jednej tneciej cenie 2D.50
ll'O,ltadanka ruktmalna: 21.00
r('\oll1antY<lZna
w
wyk.
orko
20.50
Przedstawi.ciela
drobnych"
,.Panma TeorlO'Z.ia pi<SlZe walcv,:v"'torek. 16 ma~a.
Hilvcl'I!lIm l, - .. Aci .. ,i Gal,a t hea" nil poszczególny powiat osobnO' z
ki" - audyc', muzycma w O,prac.
"'al'l!7.awll - 12.50 "Skl'l"oynlka Haendla wy!k. orko chóru i eoli- prowincji rio propagandy dziel:
Stanil:>lawa V\'aeylew~ki('l':o (rz Pob) In •..,,;
€tów.
Glówna Ksiegarnia Wojskowa
znania): 21.40 .. Sl1:czer~ć w ooe- ",,~n;~:l": 15.15 piOO'E!'llki (pł)'j)'):
21.00 Brno. - .. Gpth~"mani" o- oddzial PoznalI. Wysoka 4.
'
-~
?;j'" _ f<7..l:;' c litHacki
Karola 16.00 .. .s~olir'a i jci e>prawy": 16.10
ra
torium
~11rhe~o.
Mediolan.
_______
....:z::d:...:.79::...;:1:::.09::....-_ _ _ _ _~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Skotarz
Tl"IZykowsk,ie,lt{) : 21.55 Pl"IZerwa: _ "Żnie kult u 1':l~llc ,"'01"0": 18.20
dojarz fachowiec s7.Uka posad" 22.00 k{)l1cert z('..,PO'!l1 śpiewaeze,g() kon('rrt rpl:;lamowy:
Koncert
z
u<lllialeIl1
:\-Iercndee
Ca18.45 0'1'0zaraz IniJ od kwietnia. "-o.iciech .. :\fotet i ::.radrygal" 000 dyr. -""ram M jl1tro: 23.011-23.30 mu- PtS~rr i Beniam:no Gl,goIi. 21.30. Karolczak. Ułowieniec, p. Pobie- Henr)'b On,:eIi"lkipgo i orki<?€,try
Utwory klawE'f!<Yz k.awiami .. Cafe-Club" w Droitwich. dzisk a..
zd 77 199 Rarliofo'ni,i S7.wac.iar",k iei ,[}()d dn. "areza""lc
nowe Hal'llfl t a w wV'k. W. La,"rlow$kie.i.
Lilie.
- Koncert l:'Vmf,
ITauga (tr:w>,mlie.ia p; LOM1Jn:v).;' Lwów - 12.50 ",Rak z'E'Illlnia".Zm l!,n;~h
Poszukuję
22.30,mul!vk:: z ka'w ... Cafe CIU'b ('(Łan" :Lll!!raia :\faloool""ce 'Vscho- 21.55 Sztokholm.
Bot(ów"
Oll,
WlL~nera
- a~t. III.
stalej pQsady dla mego bip,ltlego w VI 31">"t1'o3W;e.
rlntei" - o'O~nt1nnka - WYlrl. inż.
(?~f.l
żonatego 6luż~cego z powodu zliAI('Ik"~ndPl' ZlI,h:
14.30 ,koncert
D1I wtorek:
kwidowania !!'tv."poc1ar~twa domor.Yr'«ell: 15.1:> kaneNt reddillID-O<WY;
wego. A. hr. RaczYJlska. Obrzyc20.&0 Wiedefl _ Weeoly alfa15.30 lI\'o,,"""kip wiailam~i l>ieko - Zamek.
dg 22 477
20.05
Poniedziałek. 15 marca.
żace:
15':!!' notf}O'urri (JIoe-retko- bet" aurlyci>t mu'Zyaz;na.
PraJ(a.
K-oncert
C21AAkiej orko
"
1900 J
h H' "'e '" olyt · lii.50 .. kI"lZY'Tlka nla.
'. al'l!7.0wa •. " _ 3PC a., PI- ,J",ieri w oOI'ncrwaJl,iu Ciori Any; f il harmonic;,nej pod dn. M.hi...
Uczeń
' ,gra (plytyl:. 10-!5 k~'IMet 16.00 nrO.!::rfo1n na haro: 16.05 _ 20.10 Frankfurt. - Hayd,n - Mokrawiecki 2' 1, letnill praktyka po- [:nz
szukui.,e nauki. Zgloszenia: Agen- ~.tefana Raoh~m.!l' 15.55 ,"~ .6ZY...r-1 n1Plor1i" wip)p,l..k'.e na plytach: _ zart - Beethoven. koncert OTk.
kl~:ro.
'PO t.ro(,hu - audYCja ąla118.20 no ,.low ;nr1<k! tomar (ohty): LilJslr. - Wielki k~ncert rozrywtura UredownikH. Rogoźno.
dZleCI: 16.30 O'arafra~y forte'P!a- 18.35 .. Litera turn ,,",pnnmieli ul"oil!- kowy.
n 39 iS4
20.1D Beromuenster. no\\'e z~anyc.h m ,el?d Y' (~ł~ty): -:IC iJi"t W:1" ~z.k·~ Literaok,i _ Koncert Iłymf. pr>d dN. BrUllo
1~.22 konce1 t. .re~hmo" l., 18.~o 1\')'<:'1. nr Jn,nina Gal.ha~zo\\'''4ka: Waltera. !o.ao Radio Romarua.
MIvnarz
o-lo:-ra';11 na lutro. 23.00 mUl"oy<ka 23.00 lllJl'l)'I-a ]!l kaw'larnl .. CaIe Kl)nceJ1: um!.
kawaler olJeznan\' motor~mi gll- leok,ka ohty),
..
Ci11b" w " ' a,rma wie.
21.00 Rzym. .. ~ OI!II..NJzowymi J-oszukuje posarly zaraz
T,w6w 12.03 wYJą 'tkl ,; OP.
.
lub Q.óźmci. Agentlll'a OredOwlli- .. Faust" - Gonmoda - olyty: '''iJno - 12.50 o tr:iarnie ai_- dmieiekti" cm. M{)Gr.;8<l'ta p; UOI"o. Erny
ka, \Vrześnia por! 24.
n 39 791 14.30 ko-J,cprt ż:VC:>Jr>ii' 15.15 kon- nYm ;,\107.. Marnall 'V'o.ieiecho- Sack i T.ito Schipil. %1.35 Strru;CNt reklaoillO'\vy; 15.30 Iwowf'Okie w,IC'lZ: 13.00 co: lWQI·C7.~i .Jooeb, bur«. - .. Cnlaneria" ()P. PucciMecz koszyk6wki z p:o:zeszkodamJ"
Piekarz-cukiernik
,,',iatłoomiic i bieżac,,: 15.35 zf'I<'po- IfH.,·,lna (p;,ty):
1~.15
porane.k nif'l!!'o. nat/t. ballet.
- Co za idiota przyprowadzi! tutaj tę trelsowaną fok~!!J
kawaler. dobrze wykwalifikowa- łY rewelrlerl"Ów - płylY: lii.55 - rozkolny. \\TrkotlnlYcy: o,rk,ieęvra
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l-lamowy ~I1imetr lub je!Ś o mie).;~e koeztujl',: VI" zwyczajnych na etr ,J !'l.ie 6-ł.&~owej 15 groazy. na et:onie. rejakcyjnej (ł-lamowe) a) przy końcu cz~ści
redakCYJne] 30 grOBzy. b) na stroml' czwarte) 50 groszy, c) na dtron'" drUgiej 60 groszy. d) na .. tronle WIadomości lokalnych 1.- zł. Drobne ogłoezenia
(na jwy:tej. l~ iiów, w tym 5 nag~ó.wkowycb) sIowo naglówk?we druki.~m tłustym. 15 g.l'uii!~y, k~t.de dalsze słowo 10 groszy. Ogło.szenia większe wśród drobnych. poczynając
)d lIo3{~tnleJ stron:r, l-lamowy II;Ill,metr 30 grOo>zy. O~.łO€~e m~ c3komp.hko~vane. z za.;;trzezenl~m mle,l(\Ca - od posz~ególnego wypadku 20% nadwylki. Ogłoszenia do bielącego
wydama przyjmujemy ~o ~odzlnY _1~.~, a do v.:ydó.~ Dledz:elny.ch l śWlątectnych do g(>dzmy 9,45 :ano. Ogł~zem.a z poza .Wielkopolski przyjmujemy do wydali bietących
do godz. lO, do wydań D1ooz1elnyeh I s-.ną.tecznycu dnia poprzednIego do godz. Hl. Za błędy drukarskIe. które me zme kształc8]ą treści ogłoszenia admin!f:1tracja nie odpowiada
Ogłoezeniaprzyjmujemy tylko u opłatą gatówk~ z góry. Konto w P. X. O. nr. 200 1 1 9 . '
.
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Afryce

erwazy

Bo nie jedli nic od wczora.

"Gotowe!" krzykną,ł Gerwazy
"Maja, dość!" odrzekł Prot&zJ.
Wnioskują to po skorupie
Która się od góry łupie.

Stoją docna ogłupiad.i:
Tego się nie spodziewali,
Bo z jaj wychodzą malusie,
Ale bardzo żywe strusie.

Strusie z samego zarania,
Maja, talent do zmykania,
Czują dobrze co je czeka,
Mianowicie od człowieka.

Szlag może uderzyć w c7)łeka.
!{jedy żarcie mu ucie~a.
Bo i zresztą z jakiej racji
Mają nie jeść dziś kolacji?

A tymczasem strusia kwoka
Nie spuszczała jajek z oka,
I z troskliwym sercem matki
Śpieszy by ocalić dziatki.

PrzygłodniaJi Prot z Gerwazym
Za struiliami pędzą razem,
Spóźnili się o dwa susy;
Struilie wpadły pod kaktusy.

Ani z tego ni owego,
Stało się coś straszliwego;
Protazy dostał kopnięcie,
Tam gdzie brzuch ma swe

Fatalnie

Wylądował na kaJktusie
I że cialo nie skorupa,
Wyczul niżej kręgosłupa.

To co się z Protazym stało
To się i z Gerwazym działo
Też rzucony z pełnej mocy
Wyleciał jak kamień z procy.

Jako biedni męczennicy
Siedzą nasi po dr6tnic y,
Zejść im bardzo niewygodnIe,
Bo zostawia, prztem spodnie.

Strailznie kiedy lew zaryczy,
Jakby diabłów sto na smyczy,
Wtedy 'komu mH~ skóra,
Choć pod ziemię dałby nura..

Posły6Zały ryk łaziki,
Przeszedł ich zmrożone
I eud zrobił, bo wisusy
Opuściły swe kaktu,gy.

Pędzili

Jajka prata, i gawędza,
Przez co czas C11;elkania spędzą,
Bo im w brzuszkach fla'czki burczą
I tołądki at się kurczą.

Jajka w rękach im zadTtaoly,
Może się już zgotowały,
Byłaby najrwyższa pora,

poczęcie.

Afrykański lew w pustyni
Okropne wratenie czyni,
A kiedy bardzo zgłodniaJly,
Rozedrze cię na kawały.

Piękna

dostało

mu

się,

wieczornica polska wLens

Dziewczęta

francuskie

śpiewały

W Lens, we Francji pÓłnocnej odbyła
się piękna wieczornica polska w żeńskiej
szkole francuskiej, dzięki staraniom i
niestrudzonym zabiegom dyrektorki prywatnej szkoły żeńskiej w Lens, p. Lary,
która przy pomocy całego grona nauczycielskiego umiała odtworzyć na scenie
szereg pięknych obrazków Ż życia ludu
polskiego, a także z świetnej polskiej

polskie piosenki

Program wieczornicy
opracowała
p.
Kwiatkowska w porozumieniu z p. Lary i
p. Herbichowa,.
Po słowie wstępnym, wygłoszonym
przez uroczą "łowiczankę", wyszły na
scenę małe dziewcza,tka
z ochronki w
kieckach i jaklach z chustkami zwią.za
nymi pod brodą, śpiewaja,ce swym lalusiom śląską kołysankę. Za nimi weszli
przeszłości.
na scenę "furmani" łowiccy z parą koniWieczornicę zaszczycił swą obecnością
ków każdy, galopując po scenie w takt
generalny wikariusz z Arras ks. Mare- piosenki. Wysta,piła równiet Hanka z
chal, który ma specjalnie poruczoną 80- Krosna, której z odpustu wszystkiego bybie opiekę nad Polakami w diecezji Arras, ło za mało.
przewodniczył zaś ks. Heneguet. Przybył
Baśń w 2 aktach o "Sierotce Marysi"
również przedstawiciel konsulatu w LiHe,
przedstawiła
niedolę
biednej sierotki,
który nie miał doŚĆ słów uznania dla or- której lis zagryzł siedem ga,sek.
ganizatorek tego pięknego wieczoru.
Ślicznie
wypadła
również
insceniW przerwach sprzedawano polskie zowana piosenka śląska "W poniedziałek
pączki, placki i mazurki, a takte i kra-l rano'"
Pierwszą część zakończyła piokowskie czekoladki i cukierki.
Jednym senka Chopina "Gdybym ja była słonecz
słowem całość była prawdziwie polsl{a.
kicm na niebie" odśpiewana po polsku

I

szpiki,

przez około setkę panienek francuskich.
Druga część zawierała przede wszystkim wspomnienia przeszłości.
Rozpoczęto ją kujawiakiem i polonezem w kontuszach przy dźwiękach muzyki Ogiń
skiego. Pięknie i z dużym wyczuciem odegrały następnie starsze panienki obrazek sceniczny z życia krÓlowej Jadwigi
p. t. "Serce i korona".
Na zakończenie trój głosowy chór żeń
ski odśpiewał z akompaniamentem fortepianu Żukowskiego: "Kochasz ty dom" do
slów Konopnickiej.
Zarówno dobór programu jak i sprę
żyste wykonanie całości
obok pięknych
kostiumów zyskały pełne uznanie publiczności,
która szczerze oklaskiwała
. poszczególne
numery
przedstawienia.
Wieczornica zapewne przyczyni się do
większego zbliżenia
społeczeństwa francuskiego i polskiego. Gdy ks. wikariusz
gen. Merechal wspomniał w głębokim
swym przemówieniu o przyjaźni francusko-polskiej, odezwały się ogólne brawa,
świadczące o sympatii publiczności francuskiej dla Polski. To też owa uroczystość
szkolna stała się prawdziwą manifestacją
uczuć przyjaźni obydwóch naszych narodów i pozostawi ona niezatarte wspom-

przez moment krótki
I schowalli się do łódki
Tu im lew nie zrobi szkody
Bo się boi elonej wody.
nkmia wśród młodzieży francuskiej, któ-<
ra w liczbie ok. 180-ciu młodych amatorów tak świetnie brała udział w wieczornicy.

Ratujmy

pieśń i muzykę ludową
Z apelem tym . zwróciło się do ogółu
społeczeństwa Centralne Archiwum Fonograficzne. Jest to instytucja naukowa, założona w lecie 1934 roku przy pomocy
Funduszu Kultury Narodowej, subsydiowana przez ten Fundusz oraz Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego. Ma ODa na celu zbieranie.
opracowywanie i ściśle naukowe wydanie
muzyki i pieśni ludowych w Polsce. W apelu swym instytucja zaznacza, że chodzi jej o nadsyłanie przez jednostki.
względnie organizacje,
ludowych pieśni
wszystkich narodowości, zamieszkUjących
Polskę (melodie z tekstem, albo tylko teksty lub same melodie), następnie melodie
lUdowych tańców oraz w ogóle wszystko
to, co dotyczy muzyki i pieśni ludowej.
Siedziba instytucji mieści się \V Warszawie, Krakowskie Przedmieście 32. (P A A.)
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Napisał specjalnie dla "Orędownika" Antoni Hram

nie byłby zdolnym do tycia w przeDobrze - zgodził si~ chętnie świadczeniu o zamordowaniu własn&Zdanowicz. -- \V tej chwili zostanie go syna. Jak dotychCzas, drżał na
pan Odwieziony z powrotem do więzie- myśl o śmierci, tak teraz pragnął jej
n~a, a jutro wznowimy przesłuchlwa- całą duszą. Jeszcze wczoraj dalekim
me.
br ł od myśli wydania swoich wspólTo powiedzia,yszy, sędzia śledczy ników, ze strony których spodziewał
zadzwonił na oczekujących w sąsied- się pomocy. Byli to przecież ludzie
nim pokoju policjantów.
przebiegli, wytrawni przestępcy recyGdy zjawili się w drzwiach, polecił dywiści, dający sobie radę w najbar'im odwieźć aresztanta do więzienia.
dziej nawet krytycznych momentach.
Wajnryb podniósł się z trudem i z IUo wie, ~zy nie wym~'śliliby sposobu
głową z,yieszoną udał się z policjan- urato,:,:al~Ja s,yego szefa... .
tami do o"czekującej w podwórku kaDZls Jednak poglądy Wa~nryba ~a
retki więziennej
tę sprawę uległy radykalne) zmiame.
.
Po prostu nie chciał żYP, a pragnął ca!t~sztę ~nia Wajnryb spędził w swej
łą duszą śmierci, byleby ta przyszła
ceh Jak l1l~pr~ytomny. Chwilami zda- jalf. najprędzej i oszczędziła mu tych
wało mu SIę, ze to wszystko, co usły- okrutnych cierpieli.. Nim jednak to
szał dziś z ust sędziego śledczego, nie mogło nastąpić, miał jeszcze przed sobyło rzeczywistością, a tyle up"iornym bą dłuu;ie, długie dni, t~'godnie, a nakoszmarem sennego przy,,,idzenia. 0- wet miesiące samotnego pObytu w
twierał wówczas oczy, lecz widok wili)- celi, jedynie tylko z tymi strasznymi
ziennej celi przyprowadzał go do świa- myślami i w towarzystwie upiornYCh
domości.
\Vajnryb zdawał sobie dokładnie sprawę z wszystkiego. '\Viedział, że w~Tok, jaki zapadnie w jego
sprawie, będzie najwyższym wymiaZaraz następnego dnia po zlikwidOrem sprawiedliwości. Lecz nie z tego ,,,aniu bal1d~T Krygierowej, do jednego
powodu rozpacz ał. Fakt, że miQd?:y t y- z podmiej s kich hoteli wszedł jakiś
mi zbrodniami znalazła się i taka, któ- młody, tlostatnia ubrany człowiek.
rej dopuścił si ę na własnym dzieckp,
- Pragnę wynaj~~ pokÓJ na kilka
targał jego trzewiami i mózg przypra- dni - powiedział do gospodarza hotewiał o szalellstwo.
lu, który (ll'z emał w swym kantorku,
Nadeszła noc i te upiorne zjawy, ja- w oczekiwaniu na gości, którzy w tym
kie nawiedziły Wajnryba jeszcze za czaSle rzaJko odwiedzali hotel.
dnia, urosły teraz do rozmiarów po- Proszę bardzo - ucieszył się gotworn~' ch tytanów. Dokoła niego roz- spodarz. - Pan szanowny życzy sobie
poczęły swój potępiel1.Czy taniec szkie- jeden pokój, czy wil;'cej? - zapytał.
Jetów wszy s tkie jego Ofiary, z Izaa- Jeden.
kiem na czele. Zaiste, był to przeraża- PrO szę bardzo. Łasl~awy pan
jący widok. Wajnrybo,vi zdawało się, pozwoli za mną na pierwsze piętro;
że te wyciągnięte ku niemu piszczele mam bardzo ładny pokoik. Od dziś
uchwycą go lada chwila i uprowadzv, właśnie wolny. Przed godziną opuści
gdzieś na wieczne potępienie, na wiecz- la go pewna hrabina - ~gal gospodarz,
ną mękę bez wytchnienia.
.
pragnąc w ten sposób wyrobiĆ w nieznajomym dobre mniemanie o swoim
Pot zalewał skronie Wajnryba. Noc przedsiębiorstwie.
zdawała się nie mieć końca, a on po~ Na pierwszym piętrze ... - skrzyprz&3tawał wciąż z upiornymi zjawawił ~ię młody czlowiek. Czy hotel
mi swoich ofiar. 0, jak bardzo pra- pański'nie zajmuje calego fro:1tu 'l . ..
gnąlby wtedy umrzeć, zamkn~ć OCZ~T
Owszem, caly.
na otaczającą go straszną rzeczy",i- Bo widzi pan, wolałbym na
stość i utonąć w niepamięci niebytu...
trzecim pi~trzc, o ile ma pan tam
Ale wówczas w duszy 'Vajnryba jawi- wolne pokoje - wyraził swoje życze
)y się wątpliwości co do jego materia- nie tamten.
Iistyczn:,-"ch poglądów
na
sprawy
- Bardzo ch~tnie - zgodził się gowszechi s tnienia.
spodarz. - Jeżeli proponowałem na
- Kto wie, czy jednak przekro- pierwszym piętrze, to jedynie ze wzglę
czywszy próg swej ziemskiej wędrów- du na wygodę szanownego pana, no
ki, nie stanie 'Przed jeszcze straszniej- i ... - nie dopowiedział zdania, tylko
szą rzeczywistością?..
Kto wie, czy skrzywił się jakoś dwuznacznie.
nie przyjdzie zdać sprawy ze swoich
j - ~loże tamte pokoje nie są tak
doczesnych czynów?..
wygodne? - zainteresował się mloTymczasem szary, jesienny świt dzieniec.
począł sączyć się wreszcie przez małe,
- Nie to. tylko wid1.,i pan, nie każ
zakratowane okienko do celi samotne- dy chętnie patrzy na ten widok, jaki
go wJęzma. Owe upiorne zjawy po- roztacza się z frontowych okien wyż
częły gię stopniowo rozpływać w nasyszych pięter ...
c-.a,jącej celę poświacie i lęk Wajnryba
- No? ... ciekawym ...
ustępował miejsca opanowaniu i roz- Bo proszę szanownego pana, po
wadze. Więzień począł rozmyśłać o drugiej stronie ulicy, naprzeciw mej
mającym nastąpić dziś przesłuchaniu.
kamienicy, znajduje się więzienie. Ni- Czy ma, jak to przyrzekł Zdanowi- ski więzienny mur pozwała dostrzegać
czowi, wyznać wszystko, zdradzić swo- z okien wyższych pięter cały ruch, jają. kryjówkę i wydać wspólników? kim żyje więzienny dziedziniec. Pan
zastanowił się.
wie, te codzienne przechadzki więźWłaśćiwie była to najprostsza dro- ni ów ... to niezbyt miły widok ...
ga dla uniknięcia męcząeych, długo-- Aeh taa.a.kT... u~miechnłł
trwałych badań, tym więcej, że Wajnsię nieznajomy.
rybowi nie zależało już na niczym. Od-I
- Właśnie to. Pokoje są równie
czuwał, że po swej ostatniej zbrodni
ctyste i wygodne, jak na pierwszym
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zjaw swych ofiar, a zwłaszcza zja.wy
Izaaka ...
'\V tych więc warunkach rozpręż enia nerwów, ustawicznych obaw i 0kropnych przywidzeń Wajnryb począł
szukać w myślach ofiary, na którą
mógłby zwalić w swym przeświadcze
niu całą winę z.a dokonaną zbrodnię·
- Dłaczego musiałem zastrzelić
Izaaka? - zastanawiał się i odpowiadał natvcbmiast:
- Uczyniłem to w obronie tamtych
dwojga, którym mój syn poprzysiągł
zemstę· . .
To jest straszne... stwierdzał i w jego duszy rodziła się
zawiść, żywiołowa nienawiść do Burskiego i jego narzeczonej.
- Tak, oni i tylko oni winni są
memu i jego nieszczęąciu... tak ...
I w głowie Wajnryba krystalizowały się z chaosu sprzecznych myśli
i uczuć coraz wyraźniejsze, coraz to
bardziej jasne i niezłomne postanowienia ...

I

lokator pokoju nr 27
- zape,,,nił gospodarz.
O to nierh pan będzie spokojny
- oclpowie(lział pr7.~·byhT. - Jak dziC1\
długi, nie będę miał chwili czasu 11a
gapienie się przez okno na więzienne
pod,,,órko. Zresztą. nie jestem zbyt
,uażliwy na niedolę przestępców. Pochlon ie mnie pra ca. I to właśnie jest
powod em, że pl'agnQ mie s zkać na wyż
szym pi ę trze, gdzie na ogół goście niechętni e s ię instaluj:}, gdyż zależy mi
na spol_ojn. A rozumie pan , że te ustawiczne spacen' po korytarzu nic mogą
dobrze usposabiać do skupionej pracy
-

umysłowcj.
, - Słusznie

-

Zapłacę

-

powiedział , młody
jąc portmonetkę.

port
- A

przyznał

gospodarz.

z góry za dwie doby człO\yjek,

-

wyjmu-

A oto mój pasz-

może

szanowny pan pragnąłby
incognito? - domYŚlał się
przebiegły hotelarz. Dwie doby, to
nie jest tak dużo ...
- Nie zależy mi na t~'m - odpowiedział
tamten dość obojętnie. Jeśli to
jednak nie jest konieczne,
niech i tak będzie. Zatem ile placę?
- Zasadnicza taksa wynosi cztery
złote za dobę.
Do tego jednak dojdą
pewne dodatkowe opłaty. Mianowicie
obsługa, pościel, łazienka, no i coś tam
jeszcze ... Zresztą mój hotel jest jednym z najtańszych, chociaż posiada
te same pierwszorzędne urządzenia i
wygody, co śrÓdmiejskie lokale. Suma
sumarum, za dwie doby policzę szanownemu panu piętnaście złotych.
- Proszę. - Nieznajomy położył na
stole trzy pięciozłotowe monety, co
najwyraźniej
zaskoczyło
hotelarza.
Przeklinał się w duszy, że nie powiedział przynajmniej o pięć złotych drozachQwać

żej.

Zaznaczam tylko, że pokój ma.
być od frontu, to jest od południa uzupełnił nowy gość, aby nie wzbudzić
w gospodarzu niepotrzebnych
-

Pan Szczypiórek zjecha.l

J: górki
pazurki

Pędze,e

_L

w

W drodze

dół

I$ię

szalonym biegiem
oblepia śniegielll

Budziki,
lańczDszkl

medaliki,
platery

podejrzeń.
- Ależ

naturalnie; jak szanowny
pan sobie życzy... Proszę za mn~
Niestety musimy wyjść po schodach,
za co bardzo przepraszam, gdyż winda.
jest chwilowo nieczynn&.
- Nic nie 'szkodzi.

SICIYPIORKA

PRZYGODY

\V n i ~nym śniegu Zła

piętrze

W niespełna kwadrans później nowy gość hotelu rozlokował się w
swym pokoju. Jednakże jego zachowanie się zaraz od pierwszej chwili daleko odbiegało od tego, co mówił do
gospodarza hotelu. Zaledwie bowiem
drzwi zamknęły się za tamtym, młody:
człowiek zbliżył się do okna i stanąw
szy za firanką, spojrzał przez szybę.
- \Vspaniale - szepnął, stwierdza.jąc,
że z okna jego pokoju roztacz&
się widok na ·wlęzienne podwórze,
które o tej porze było jeszcze puste.
Mimo to nasz nieznajomy nie przerwał
swych podcjrzanych obserwacyj, a
twarz jego rozjaśniała się coraz więcej.
- Tak, tutaj odbywają się couzienne spacery więźniów - monologował,
widząc po środku zarosłego trawą
dziedzińca wy deptaną ścieżkę o kształ
cie kola. - Na moją korzyŚĆ przema.wia jeszcze i ten fakt, że wieża straż
nicza wychodzi. przede' ,,,szystkim na
tamtę przeciwną mi stronę·
Tak, to
jest dla mnie bardzo korzystne. ŻebY
t ylko doczekać się spaceru. Możliwe
bowiem jest, że nasz stary dzisiaj na
spacer nie wyjdzie. Zamęczają go
śledztwem i kto wie, czy ze względu na
szerGko rozgał~zioną aferę nio wywioz ą go na jakiś czas z \Varszawy. To
byłoby fatalne, ale miejmy nadzi eję, że
tak się nie stanie. \Vszystko zreszt~
zal e żeć będzie ou tego, czy się nie wsypie. Przebiegły z niego chłop, to prawda, ale pod ogniem krzyżowych pytań
może się łatwo załamać ... Hm ... to
byłobY bardzo ile...
Zresztą, gdyby
nas ,~sypał, dowiem się o tym ,,,cześniej, niż zdołają mnie tutaj odszukać.
Paszport na fałszywe nazwisko mam
świetnie podrobiony i nikomu nie
przyjdzie do głowy, aby mnie podejrzewać ...
Po tym półszeptem wypowiedzianym monologu jegomość ten skracając
sobie nudę oC7.ekiwania. na ;akieś poważniejsze wypadki na więziennym
dziedzillcU, począ.ł się długimi krokami przechadzać po pokoju. Co chwila
jednak spoglądał w okno, nie zbliża
jąc się wprawdzie
do samej szyby.
Czynił to nie t~'le z obawy przed wzbudzeniem '" kimkolwiek jakichŚ podejrze11, lecz po· prostu z wrodzonej,
przesadnej ostrożności.
"'reszcie, około godziny jedenastej,
na więzienny dziedziniec wybiegła
pierwsza partia więźniów, rozpoczynając swój codzienny spacer w kółko,
z założonymi do tyłu ręlwma.
Lokator pokoju nr 27 zbliżył się
szybkO do okna i wyjąwszy z kieszeni marynarki lornetkę, zagłębił się
cały w pilnej obserwacji.
(Ciąg dalszy nastąpi)
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Przedruk wzbroniony.

Lawiny nie wstrzymasz w pędzie,
z Bonifacym będzie?

.Wi~c coś

10.

Detal

Wylądował gdzieś na drodze,
Lecz twarz ma. strapioną srodze.

