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Skuto go drutem kolczastym i zamordowano w lochach czerezwyczajki

War s z a w a. (Tel. wł.). Z powodu
sprawy Żyda inż. Goldbergera z Żywca, o której relacje "Orędownika" odbiły się głośnym echem w całej Polsce,
zgłosiła się do redakcji "Gońca Warsl'Awskiego" w Warszawie p. Janina
z Zakrzewskich Białecka., która podczas rewolucji przebywała w Kijowie
i Piotrogrodzie jako kurierka POW.
Na terenie swojej działalności sp otkała się z Karolem Waszyńskim. Waszyński był studentem Uniwersytetu
Lwowskiego i POW wysłało go do Rosji. W 1918 r. Waszyński osiedlił się

I

wszechnje pod mianem ,,~yda POISki9-1
go". Jego ofiarą padł Waszyński. U.
znaczone dla wojskowych i emigracJi. krywał się on u miejscowego proboPani Białecka była wtedy w Pio- szcza, skąd go wyciągnęła "czerezwytrogrodzie i tam otrzymała ostrzeże- czajka". Goldberger pastwił się nad
nie, że bolszewicy są na tropie Wa- nim w lochach czerezwyczajki. Skuto
szyńskiego. Uprzedzono grupę kijowgo drutem kolczastym. Skrwawioną oskę,. Waszyński przeniósł się do Win- fiarę bito pałkami, aby wydobyć z nienicy i tam prowadził dale.i działal- go zeznania o współtowarzyszach
ność konspiracyjnę. i wespół z trzema pracy. Gdy tak dobijano ofiarę, Goldtowarzyszami wydawał "Orła Białe- berger miał krzyczeć: "Masz za POW,
go". Głośne było w kołach wojskowych masz za wolnę. Polskę!"
i konspiracyjnych nazwisko kata cze- Waszyński został stracony w lochach
rezwyczajki Goldbergera, znanego po-" czeki winnickiej.
czasowo w Kijowie i tam zaczaJ wyda-

wać tajne pismo "Orzeł Polski", prze-

I

Pierwszy epilog

Wyr k n

Po zeznaniach p .. Marii S~orupskiej, żony płka wOJsk. polsklch. .z
Chorzowa, która w osobie Żyda ~nz.
Goldbergera z Żywca pozn~ła. komis~
rza "czeki" w Winnicy, oswiadczeme
p. Białeckiej nabiera dla spra~y sp~
cjalnego znaczenia. Nie wątpimy, ze
następny termin w procesie inż. Go~d
bergera
z
robotnikiem
polsklm
Skrzypkiem wyjaśni już ostatecznie
całę, sprawę.

Opinia polska z dramatycznym na-

pięciem oczekuje na rychły wyrok.

zajść myśleniekich

rzy--

• •
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36 OSkarżonych sąd skazał na kary po 10 i 11 miesięcy więzienia, j~denastu zaś uwolnił
21 oskarżonym sąd
.zawiesił wykonanie kary - Niemal wszyscy skazani, a odpowiadający przed sądem z więzienia, żnalezli się na

' .

~oo~

Kra k ó w. ·(Tel. wł.). W sobotę w
południe nastę.piło ogłoszen;e wyroku
w procesie

myślenickim.

Sala

była

wy-

pełniona
do ostatniego miejs.ca stu
kilkudziesięciu osobami. Galerię wypełnili
przedstawiciele władz sę.do

wych, policyjnych i administracyjnych.
Punktualnie o godzinie 12,10 na
salę
wszedł komplet sędziowski, po
czym wśród zupełnej ciszy przewodniczQ.cy, sędzia dr BartYl1owski, odezytał wyrok.
Ten sam sędzia podał
następnie ustne uzasadnienie wyroku.
Spośród 47 oskarżonych sę.d uznał
winnymi udziału w bezprawnym przez Adama DOboszyńskiego utworzonym - zwię,zku zbrojnym 36 oskarżonych
skazując ich za to przestęp
stwo na kary po 10 i 11 miesięc~T wię
zienia, za wyjątkiem Andrzeja Płonki,
który za ten czyn skazany został na 1
rok więzienia, oraz WOjciecha Brożka
- skazanego na półtora roku.
Z tych 36 oskarżonych sąd uznał
8 winnymi niszczenia sklepów żydow
skich. a 3 - uprowadzenia strażnik,a
mieiskiego Święcha.
Po 11 mjesięc~r za udział w zwiazku
zbro.i'Jwm skazani zostali: Jan Kwinta,
Antom Kwinta, Antoni Wator, Karol
Knotek, Józef Tr.ybuś, Józef Pyzłk,
Andnej Syrek, Jan Krasnv, Włady
sław Wlazło i Jan Skop.
Po 10 miesięcy zasę,dzeni zostali:
Andrzej Galata, Stanisław Pachel,
JÓ7.ef Bulan, Stanisław Pałka, Jakub
Kolasa, Jan Lelek, Piotr Sroka, Sta.
nlsław Syrek, Tomasz Romek, Stani·
slaw Krawczyk, Stanisław Prych,
Ftanciszek Bopuckl, Franciszek Stok}bBa,
Piotr Wyrwa, Piotr Badura,
Antoni Rzadzik, Piotr Sekula,
ózef
Wygoda, Jan Romek, Zygmunt Ma·
lada, Augustyn Jurgała i Albin Mar·
cinkiewicz.
Ośmiu oskarżonych jak zazna-

czono - sąd uznał winnymi niszczenia sąd wymierzył Janowi Kwincie - 1
sklepów w Myślenicach, skazując ich rok i 8 miesięcy więzienia.
za ten czyn po 6 miesięcy więzienia.
Za uprowadzene Święcha skazani
Oto ich nazwiska: Karol Knotek, Fran. również zostali: Józef Pyzik i Antoni
clszek Przybylski, Jan Skop, Stanisław Rządzik, którzy otrzymali łącznę. kaPalka, Jan Lelek, Pio-tr Sroka, Słanł· rę po 1 roku więzienia.
sław Syrek i Piotr Badura. Oskarżeni
Jedenastu zostało uniewinnionych:
ci skazani zostali na lę,czną karę po 1 Antoni Piszczek, Michał Pałka, To.
roku więzienia.
masz PIonka, student Marian Wącha·
Jan Kwinta skazany został także za la, Jan Burkat, Józef Romek, Józef
z·abranie pałki i peleryny z posterunku Skop, Michał Tomczyk, Karol Skop,
- na 6 miesięcy, za zniszczenie mie- Piotr Tylec i Piotr Jachymczyk.
szkania starosty Bassary - 6 miesięSę.d z.awiesił warunkowo karę wię
cy, za uprowadzenie strażnika Świę- ł zienia na przeciąg 3 lat w stosunku
cha - na 6 miesięcy. Łączną karę do 21 oskarżonych. Oto ich nazwiska:

Józef Pyzik, Stanisław Bachel, Józef
Bularz, Jakub K~lasa, Piotr Sroka,
Stanisław Syrek,
Jan Radocha, To·
masz Romek, Stanisław Krawczyk,
Stanisław Pryk, Franciszek Bogucld,
Franciszek Stokłosa, Piotr Wyrwa,
Piotr Badura, Antoni Rzę.dzik, Piotr
Sekuła,
Józef Wygoda, Jan R~mek,
Augustyn Jurgała i Albin Marcinkie.
wicz.
Wszystkim oskarżonym z,a liczono
na poczet kary pozbawienia wolności
okres tymczasowego aresztowania.
Sąd zwolnił
wszystkich oskartonych od ponoszenia kosztów postępo
wania i uiszczenia opłat sę,dowych. W
stosunku do pozosŁaję,cych w więzie
niu oskarżonych sad zarzą.dził wypuszczenie na wolność wszystkich, źa
wyjątkiem Jana Kwinty i Wojciecha
Brożka.

UZASADNIENIE WYROKU
Przewód sądowy ujawnił , że inż.
Doboszyński
dnia 20 czerwc..a 1936 r.
wraz z kilkudziesięciu ludźmi, uzbrojonymi w sześć rewolwerów, udał się
do Myślenic. Po drodze przecięto druty
telefoniczne. Na miejscu wMyśleni
cach zdemolowano posterunek, pobito
pOlicjanta, zabrano broń z posterunku,
zatrzymano
policjanta
miejskiego
Święcha ł zniszczono szereg sklepów
żydowskich.

GRUPA OBROlQ"CóW Z PROCESU KRAKOWSKIEGO
(od lewej): adw. Stypułkowski Zbigniew z Warszawy, mgr Jaworski ~
Krakowa i adw. Zdzitowiecki z Radomta. Stoją: adw. Gajcwicz z Radomia, dr Wosatowski, dr Pozowski z Krakowa, adw. Braun ze Słornnik i dr Lichorowicz z Krakowa.
Siedzą

~T edług . stów
przewodniczą,cego
przewód sądowy w ykazał. że był wydany zakaz bicia i rabowania.
Po zajściach w Myślenicach udano
się w szyku zwartym z bronią do lasó\v w Porębie, gdzie rozłożono się 0bozem.
Związek zbrojny zaistniał od chwili
w~jścia z Myśleniic w kierunku na
Porębę.

Sąd uznał, że zwię.zek zbrojny powstał, ponieważ ludzie połączeni byli
węzłem organizacyjnym i dyscypliny,
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Chaskielewicz był tylko narzędziem? - Wyrok we wtorek ~

P rok u r a t o r: Panie komisarzu,
Motoczyński ustala, że Hochberg
spoU<.awszy się w areszcie z Mińskim, czy pan wie coś o odgrażaniu si~
krzykną.ł do niego po żydowsku: "Je- świadkowi Budczyńskiemu?
Ś w i a d e k: Tak. \Vczoraj w czastem oburzony z powodu "wsypy"!"
do mnie Bud.
Następnie Motoczyński stwierdza, że sie przerwy podszedł
ustalił kontakt Chaskielewicza z ele- CZyilSki opowiadają,c, że po złożeniu
mentami komunizującymi w Kałuszy przez niego zeznań Chil Manaskim
miał powiedzieć do niego: "Ty tak
nie.
Bardzo obszernie Śwd. oświetlił na- pogrążyłeś Cha~·kielewicz,a, że cię spotstroje, panują,ce wŚTód ludności ży ka kara".
P rok u r a t o r: Czy tego osobnika
dowskiej w Mińsku Mazowiecldm. Po
zabójstwie Cejlicha zdarzyło się, ~e zatrzymano?
kilku Polaków zostało ci·ężko poranioŚwiadek: Tak jest.
nych przez zydów. Zdarzył się wypaMotyCZYllSki dalej wyjaśnia, że
dek napaści na niejakiego Czesława kiedy przesłuchiwał Chaskielewicza,
Jastrzębskiego.
Sprawców napadu u- odniósł \\Tażenie, że jest to człowiek
jęto. Dnia 23 maja miała sIę odbyć zupełnie normalny. Na podstawie wyrozprawa, lecz zwolniony pTzedwcze- wiadu nabrał przekonania, że jest on
śnie z więzienia oskarżony nie stawił
poglądów lcomunizują.cych.
się. Okazało się, że uciekł i przebyAdw. Kwiatkowski: Czy wewa obecnie w Hiszpanii.
dług pana
czyn Chaskielewicza był
czynem jednostki, czy czynem pewnej
zmowy?_
Ś w i a d e k: Poczl'J,tkowo myślałem,
że to jest zbrodnia jednostkowa, póź
me] do~zedłem do przekonania, że
mógł działać pod pewnymi wpływami.
Następnie obszernie przesłuchano
ekspertów. Eksperci wyjaśniają" że
Chaskielewicz jest człowiekiem normalnym, ale o zmniejszonej poczytalA.r esdowanie miało nastąpić przed pięciu dniami i trzyma- ności. Ma ograniczonl'J, zdolność kierone by lo te tajemnicy
r
wania swymi czynami. Na pytanie
War s z a w a '(Tel. w1.) Nadeszła przed niedawnym czasem przenie-sio- prokuratora eksperci stwierdzają, że
tu wiadomość o areszt()waniu marsz. ny został na drugO'rzędne stanowisk(), Chaskielewicz mógł być powolnym naTuhaczewskiego w Moskwie. A1'eszto- co równoznaczne było z degradacją. A- rzędziem w ręku kogoś ukrytego. (w)'
wanie miało nastąpić przed pięciu resztowanie Tuhaczewskieg<J ma. podniami, jednak do dziś trzymane było dobno związek z samobójstwem GaIV ścisłej tajemnicy.
markina.
A n t i o c h i a. (Tel. wł.). Ugoda w
Zaznaczyć należy, ż~ Tuhaczewski
sprawie sandżaku Aleksandretty wywołuje w dalszym
ciągu gwałtowne
protesty w środowiskach arabskich.
Doszło tu do ostrych starć między Arabami i Turkami. Padło wielu ranmęskie
szkoła
nych.
Zgromadzenia Knpców m. Łodzi, ul. Prez. Narutowicza 68, tel. 115-31

War s z a w a (Tel. wł. W procesie
Cbaskielewicza zak()ńczono wczoraj
przewód sądowy. . W poniedziałek wygłoszą
przemówienie
prokurator,
przedstawiciele powoda cywilnego i
obrońcy.
Wyrok sp()dziewany jest we
wtorek.
W czoraj był badany śwd. Eugeniusz
M o to c z y ń s k i, zastępca komisarza P. P. na powiat warszawski. Motyczyński przesłuchiwał Chaskielewicza zaraz po zbrodni. Badał go trzykrotnie. Chaskielewicz za każdym razem składał inne wyjaśnienia. Zawsze jednak przyznał, że przed zabójstwem rozmawiał z trzema ułanami,
Żydami. Z tego powodu zatrzymano
dwóch ułanów. Jeden z nich, mianowicie Miński, zeznał, ~e on, Hochberg i jeszcze jakiś trzeci rozmawiali
z Chaskielewiczem.

PO WYROKU
ogłoszeniu wyroku przed gmasądowym gromadziły się tłumy
publiczności, które rozpraszane
były
przez władze bezpieczeilstwa. 'Wyrok
był szeroko komentowany.

Po
chem

Wśród Żydów,

których kilku

zdoła

ło się dostać na salę sądow~, wyrok
wywołał fatalne wrażenie.
Ich zdaniem jest on bardzo łagodny.

, ZWOLNIENIE PODS~DNYCH
Odp()wiadajq,cych z więzienia 0skarż()nych w liczbie 14 wypuszcz()no
na w()lność po godzinie 13. W więzie11~U pozostali tylko Jan Kwinta i Wojciech Brożek.
WszYiScy uwolnieni zgromadzili się
.w godzinach popołudniowych w lokalach Sh'Onnictwa Narodowego, mie$zczą.cych się w tzw. "Szarej Kamienicy". p() posiłku udali się oni wraz z
przybyłymi
rodzinami do kościoła
Panny Marii, a stamtąd do rodzinnych
wiosek.

Aresztowanie
marsz. Tuchaczewskiego I

Starcia Arabów z Turkami

Liceum matem.-fizyczne i humanistyczne
Gimnazjum
i
powszechna
przyjmuje zapisy

Odpowiedź

Watykanu
na notę Rzeszy

B e r l i n. (Tel. wł.). Odpowiedź
,\Vatykanu na ostatnią notę niemiecką w sprawie mowy kard. Mi.indeleina nadeszła.
W nocie tej Stolica Apostolska nie
~odzi się na podjęcie kroków przeciw
kardynałowi lub też usprawiedliwienia
się z jego wywodów co do polityki niemieckiej wobec Kościoła.

Chcesz wygrać
kup

szczęśliwy

los w znanej kolekturze

Cl)łOdUSIOllJO
Łódi.

Szylhabela

Przejazd 34. (Dom Ludowy)

Ostatnio

pad~o

n 44051

10.000

Starcie 130 robotników
z 400 strajkującymi
'4 )'obofnUi6w i dwu,

~anda)'m6w odnioslo )'a'l'ly

Paryż (PAT). Wobec strajku 1'0botników rolnych w okręgu Pontoise
ze względu na to, że jest teraz okres,
gdy prace nie cierpia, zwłoki, miejlScowi farmerzy odwołali się o pomo·c do
drobnych rolników z są..siedniego departamentu, którzy też przybyli celem
wykonania najpiIniejszy-ch robót.
W miejscowoŚCi Tremblay Lesgoneuse dos'zło do starcia między 130

"

NASZA NOWELA

.

DWA LISTY
Niepokój Heleny rosme w miarę
posuwania się wf;kazówek na dużym
zegarze w jadalni. Jeszc7.e tylko pięć
minut braknie do dziewiątej. Za pięć
minut więc nastąpi coś, co jest największym pragnieniem Heleny, coś o
co modliła się szczerze i z ufnością
przez szereg długich, nieprzespanych
nocy, albo też ... wszystko zostanie po
staremu. Na samą myśl o tym jednakże, iż naprawdę mogłoby zostać po
staremu" ogarnia Helenę straszliwe
przerażenie, a serce drga paroksyzmem
bóiu.
W kuchni, bulgocąc głośno, jakby
radośnie, gotuje się woda na smaczną
kawę dla kogoś, kto ma przyjść, a raczej powinien przyjść napew11o, by
spróbować
święconki, przygotowaniu
której Helena poświęciła tyle czasu i
tyle trudu. Helena spogląda na stół
zastawiony wieloma smacznymi potrawami i naprawdę dumna jest z siebie. Święconka udała jej się nadspodziewanie dobrze. Szynka niezbyt s10na, soczysta, pieczeń krucha, trad~' cyjna kiełbasa wielkanocna
niezbyt tlu..

sta i smaczna, a pieczywo ... "mój Boże!", wzdycha Helena, "mamusia nie
upiekłaby pięlmiejszych i apetyczniejszych bah, niż te, które stoją. na stole i
stanowią

bez~przeczllie najw~panial-

szą ozdobę święconki".
Ponieważ Helena oczekuje gości (o
jakże drogich i jak niewypowiedzianie
pożądanych gości) wzięła sobie do po-

mocy specjalnie tylko na te dwa święta, gosposię, która przedtem często
usługiwała w ich domu i która cieszyła się pełnym zaufaniem mateczki. Gosposi jest na imię Rozalia, ale ona
woli, gdy się mówi jej poprostu nÓ7.ia.
\Vięc i Helena również przywołUje ją.
w ten sposób, guy spostrzega, że na
stole coś tam stoi nie tak, jak powinno. Jest to - mówiąc prawdę - drobiazg, ale Helena przywią.zule dużo
wagi właśnie do drobiazgów, gdyż uważa, że czasem drobiazg może wywrzeć wielki wpływ na bieg pewnych
rzeczy.
Rózia przesuwa wazonik z kWiata-1
mi i mówi:
Panienka to wszysiko musi mieć

I ~

Pogrzeb gen:' Moli

ka~dydat6w.

Egzaminy wstępne odbywać się będą: w Szkole Powszechne; - w dniach
16, 17, 19 t 21 czerwca r. b. - w Gimnazjum - w dniu 17 czerwca r. b.
w Llcenm - w dniu 19 czerwca.
Dyzektor Antoni ~dźkoW'ski.

drobnymi rolnikami, udającymi sic;) do
pracy, a 400 strajkującymi. 4 robotników i 2 żandarmów odniosło rany. PoHcja aresztowała 2 robotników, a mianowicie miejscowego kowala, u którego znaleziono rewolwer, oraz delegata
Gen. Konf, Pracy, który z ramienia tej
organizacji przybył speCjalnie z Paryża.

tak akuratnie, jakby do fotografii. Tapanienkę od najmłod
szych lat, o!. .. od takiego malutkiego
smyka. Nic a nic się panienka w tym
ogromnym świecie nie zmieniła. Ani

ką pamiętam

odrobinkę!

"Ogromny świat" to w pojęciu Rózi
Francja, a ściślej Paryż, dokąd po ukończeniu studiów romanistycznych
na Uniwersytecie Poznaiiskim, wy jechała Helena, hy możliwie najdokład
niej opanować język francuski i następnie po powrocie do l\.raju przy swajać go młodzieży. Będąc w Paryżu,
Helena, w listach do domu załączała
często maleilkie "post sciptum", pozdrowienie dla Rózi, przeznaczając dla
niej zarazem znaczki nalepione na kopertę. Znaczki te Rózia zbierała na
biedne murzynią.tka, będące zdaja jeszcze od religii Chrystusowej i bardzo
byJa wdzięczna Helenie, że o tym pa-

P a m p.e l u 11 a.
(PAT).
Zwłoki
gen. Moli zostały złożone na cmentarzu w Pampelunie. Nad otwartą. mogiłą. przemówił gen. Millan Astray. Władze miasta Pampeluny uczciły pamięć gen. Moll, nadając mu tytuł honorowy "Ukochanego syna Pampeluny".

Z wojny

hiszpańskiej

San Sebastian. (PAT). Na
froncie biskaj'skim powstańcy strącili
5 samolotów rzą.-dowych. Jeszcze jeden aparat rządowy został zestrzelony w okolii:ach Sierra Guadarama.
p e r p i g n a n. (PAT). Otrzymano
tu wiadomości o nowych krwawych
zamieszkach w Barcelonie. Doszło tam
do starcia pomiędzy oddziałami wojskowymi a anarchistami. Po stronie
wojska jest 3 .zabitych i 3 rannych, w
tej liczbie oficer. Padło także 3 anar·
chi stów.
się w dużym, skórą obitym fotelu, Helena przypomina sobie dokładnie postać ojca, który w tym właśnie fotelu
zwykł był przygotowywać sobie tekst
mowy obrOllczej, ilekroć miał wystę
pować przed sądem w naprawdę poważnej sprawie. Mając duskonałą pa-

mięta.

- Be, może się i nawet zmieniłam
- odpowiada Helena, nawiq,zują.c do
uwag gosposi i żeby już nie słuchać
dalszych, krępujących ją. pochwał,
przechodzi do drugiego pokoju.
Mieszkanie zajmowane przez Helenę jest duże. Aż siedem ogromnych
pokoi. Helena zatrzymała to mieszkanie dla tej jedynie przyczyny, że bezgranicznie wierzy w powrót dawnych,
dobrych czasów. Teraz, zagłębiając

mięć,

ojciec Heleny, przygotowywał
sobie mowę jedynie w pamięci i na
drugi d~ień bez żadnych nutatek, wygłaszał l.ą. z taką. swadą, że w wielu
wypadkach, gdy oskarżenie oparte b,-ło jedynie na po~zlakach, W) gl'Y\\'ał

Num!'1' 1'28 -

Boże Ciało

w Łowiczu
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z którego wyglądają gęsto modre oczy
chabrów.
Szerokie, sute stroje łowickie zna~
mionują też bujną, żywiołową naturę

ludu łowickiego, bogatą i barwną, której trzeba przestrzeni, słońca, lasów i ,
pól.
Przed niedawnym czasem miłośni
cy folkloru i piękna strojów łowickich
mieli prawdziwą ucztę artystyczną
podczas słynnych procesyj Bożego Ciała w Łowiczu.
Oto charakterystyczne obrazki uję
te na "gorąco" z tej pięknej imprezy.
Dwie małe łowiczanki. Jasne jak
len włosy wymykają się niesfornymi
kosmykami spod kolorowej chustki.
Spod nich błyskają żywe, koloru nieba oczy. Zgrabne staniki przybrane
różnokolorowymi paciorkami, szerokie
barwne spódniczki i nogi opalone na
sypkim zlocie piasku tworzą obrazek,
Uórego się nie zapomina.

I
staruszki

Modły

łowickiej

Stroje łowickie są najpiękniejsze i
najbardziej malownicz~ ze wszystkich
sh'ojów ludowych w Polsce. Pasiaste
barwne wełniaki, zapaski, narzutki na
jędrnych, zdrowych wiejskich "clzie~
wuchach" czy szerokie, bllfiaste portki
:Wojtków i Józwów doskonale harmo

Fragment procesji

w

Łowiczu.

Łowiczanki

Dalej widać gromadkę poważnych
gospodYll łowickich. Te same barwne
chustki, ale nie ubierają się już tak
kolorowo. Nie w głowie już im to. Uradzają sobie pocichu.
Zwierzają. się
może
ze swych kłopotów gospodarskich, a może opowiadają sobie takie
swoje, wiejskie ploteczki?
Na kawałku wolnej przestrzeni pośród barwnych tłumów staruszka ło
wicka modl'i się żarliwie. Siwe, wypełzłe oczy zatopione są grizie w bezmiernej przestrzeni niebios. Spracowane, nomal'sz('zone dłonie przesuwają
ziarenka różal1ca,
I tu może naj dobitniej przejawia się
dusza ludu łowickiego, który całą swoją barwną, bogatą
i szeroką duszę
składa kornie u stóp Boga i Jasnogórskiei Panienki Królowej Korony Polskiej.

,

Z przechadzek

z gromnicami.

,;Orędownika"

po Polsce

on[e na
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Z Sejmu Śląskiego
K a t o w i c e. (Tel. wl.) Na ostatnim posiedzeniu Sejm Śląski przyjął
ustawę w sprawie Uboju rytualnego,
która dotychczas obowiązywała w całym kraju za wyjątkiem Śląska.

. .
ys enl[aml
,

Jedziemy przez Mogilany - Rynek wMyślenieach - Obraz Matki Boskiej na gmachu
posterunku P. P. - Dom, gdzie mieszkał Mikołaj Rej - Przygodna ro-zmowa

Dzieci

łowickie

w procesji

nizują

z pięknem urodzajnej ziemi ło
wickiej.
W strojach łowickich odbija się
głęboka, soczyst.a zieleń borów, łąk,
ukwieconych, łanów dojrzałego żyta,

Uroaa - to mocny' fltut
UJ

ź!lC;U hobie/j

PITDER

BA

ng 429'0,11

przekonywująco

pojedynek z prokura-

torem.
Helena musi się uśmiechać, gdy
przypomina sobie, jaką trudność jedDak sprawiało ojcu przygotowanie tej
mowy, jeśli w gabinecie nie bylo w
tym czasie mateczki. Musiała oczywiście przez caly czas milczeć, bo ojciec
raz wyrwany z głęl:>okich rozmyślań,
z trudem chwytał wątek tematu. Ale
musiała być w tym sam~'m pokoju.
Mogła zająć się książką, robótką, ('7.y
po prostu l'oztny~laniem o swo ich drob~
nych zresztą kłopotach domowych.
Wszystko jedno, jakiemu oddawała
się zaj~ciu: w każdym razie obecność
j~j była dla ojca czymś w rodzaju pomocy i dlatego matka chętnie godziła
się na to "stróżowanie",
_ A teraz upn;ytamnia sobie
nagle Helena - ci ll.woje, na stal'e. lata chcą się rozejść, chcą. zapomnieć o
9Obie. Oni, któl'zy spędzili obok siebie
najpiękniejsze lata, którzy z czworga
dzieci, wychowali jedno tylko, ją., Helenę, chcą. zapomnieć o wszystkim co
było,
chcą koniecznie
przekreślić
""sz~'stko, wiążące ich z przeszłością,
ponieważ doszli do wniosku, że ich
miłość, ich tylQletnie współżycie- hylo
popl'Qsiu - poU1yłk~.
Od kilku. miesięcr żyją. w ieparaCji.!
Ojciec mieszka w wynajętym u swego
kolegi, umeblowanym pokoju, matka

Gdy zajmuję miejsce w obszernym, wień dachów odbija silnie od zieleni
wygodnym autobusie Kraków-Myśle pól.
nice, uświadamiam sobie, że tymże saAuto stacza się w dół, to znów dramym autem w.I ' jechał z Krakowa w pie się pod górę.
kierulIku na Mogilany pamiętnego 22
SloiJce kona w uścisku nagle zgroczerwca jeden z o~li:al'żol1y('h w proce- madzonych chmur. Przez ciemną oposie myś]{,lli{'kim, student 'lYąchala, aby rlę przedostają się ledwie słabe smugi
pl'omieni. Nad linią. wzgórz zygzak
stawić się na wezwanie DoboszYllskiego w Chorowicach. \Vąchala miał udać błyskawicy rozdziera stłoczony zwal
się z D<>boszyńskim na objazd placóchmur, huk pioruna wsiąka w bezdenwek w powiecie krakowskim, jak rów- ną dal.
Autobus przejeżdża przez Mogilany.
nież mieli wspólnie organizować nowe
ośrodki pracy narodowej.
'" tej wiosce wysiadł \\'ąchala,
Krótko czekam na odjazd. AuŁ()bus aby udać się do Chorowic. Kościół
silnym zrywem odbija się z placu św. przesłoniQty od drogi gromadą drzew.
Ducha i śmiałymi rzutami przecina Naprzeciw niego posterunek policji,
gdzie pl'owadzone były przesłuchiwa
wąwozy ulic miasta. "7krótce mijamy
Borek Falencki. Tu zatrudniony był nia oskarżonych,
Jesteśmy pod Myślenicami. U wjaDobosZYI1Ski przy pracach budowlanych. Musiał jednak to stanowisko o- zdu przydrożna figura z 1800 roku.
puścić.
.
\Vjazdowa ulica Myślenic nie daje wraPo obydwu stronach
Z okien autobusu roztacza się wi1i)k żenia miasta.
na wachlarz wzgórz. Czuby ich po- drogi rozrzucone parterowe domki w
kryte "ą (iemnymi p,lamami lasów, a kępach drzew i krzewów.
vVysiadłszy na rynku z auta, rozralcio.1..a. zbócz objęte pasiakiem zago·
glądam się ,,'okół. Przede wszystkim
nó\~.
\V dolinach porozmieszczane gru- zwraca mą uwagę jednopiętrowy dom,
pami czy też pojedYllczo domki. Czel'- zaopatrzony dumnym, rzucającym się
u jednej z dalszych s'woich krewnych.
Ale nawet to odosobnienie, nie wystarcza im, nie zadawala ich zdecydowanej checi przekreślenia wszystkiego co
bylo. Nie! za mało im takiej rozląki,
koniecznie, ale to koniecznie chcą uzyskać roz\"ód i do tego właśnie I'OZwiązania dążą z całą stanowczością,
Helena podnOSi si~ z fotelu i staje
przyoknie. Rzuca spojl'zeniem na ulicę, ale ... nicJrawie nie widzi z powodu łez, które niepl'os7.on8 zupelnie gTOwadzą się w kącikach oczu i odbierają,

źrenicom

zdolność

rozróżniania

pl'zedmiolów. Helena pragnie stl\1l1lić
łl<anie, które nagle zaczyna dła"vić jej
10'taJl, ale nie może dać sobie rady z
prześwia'clczeniem, że i ona nie jest tu
bez winy, jakkolwiek za winę tę żadn~ prawo na .świecie nie moglo by jej
"ymiel'7.Yć kal-y. Bylo raczej lekkom~'ślnym posunięciem z jej strony,
błędem nierozwagi, niż winą., że znajl!-c zalotność swej koleżanki, Łucji,
znając jej pasję uprawiania flirtu dla
flirtu, 7. drugiej strony, wied2ąc o niek~órych slabych. st~'onach char3:kte~u
Ojca, dOP~'ow~dzlla do ~oznal1la SIę
tych dwoJ?,a l do poznama tak ~un
t~n"nei'?' .z~ potem, gdy .~ai'le otwofzyły SIę. J~J <?czy ~a rQzw~J .wyda:~eń,
na pl'zecl\vdzlałame było lUZ zapozno.
Łucja okupila już wprawdzie swą
lekkomyślność tyloma łzami pokuly,

w oczy napisem: Magistrat kl'. wol.
miasta. Po pl'awej stronie drzwi wejściowych odnajduję tabliczkę z napisem: posterunek P. P. w Myślenicach.,
wyżej widnieje orzeł polski, a na ścia
nie pier'""szego piętra przed owalem
obrazu Matki Boskiej płonie wiectna
lampka.
Właśnie o ten obraz pytał adw. Ga.jewicz świadka komendanta Orlickiego
w toku siódmego dnia procesu. Jak
wiadomo, przodownik Orlicki zapomniał o tym obrazie.
Gdy przesuwam się dalej, przed są,
sjedni dom, mieszczący jeden z uszkodzonych w czasie najścia sklepów ży
dowskich, w drzwiach wejściowych
Tylko w samej 38 ej Loterii padły n
następuJące wielkie wygrane:
Zł
Zł
Zł
Zł

I

5.000,5.000,-

Nr 87715
Nr 121515
Nr

5& 586

Nr SB 548

oraz kilkaset w y g r a n y c h

wylanymi na piel'siach Heleny, że nieludzkim byłoby nie wierzyć jej, lub
wyrażać najmniejsze chociażby powąt
piewanie co do jej intencyj trzymania
,.ię jak najdalej od człowieka, któll'ego
wziQla w jasrr urokiem swoich wdzię
kÓw. Jednakże ojciec Heleny, on,
traklujący tę znajomość a potem przyjaźll poważnie, nie chciał za żadną cenę nazwać s,,,ego, tak
późno jeszcze
raz zbudzonego uczucia, przejściowym
i wmawiając sobie, że kocha Łucję,
wmawiał zarazem, że jedyną. przeszkodQ dla osiągni~cia pl'ZeZeIl szczęścia,
stanowi w tym wypadku istnienie żony, kochanej ni('gclyś, ale dziś już zbytecznie sterczącej na drodze jego nowych zamierzei!..
Więc dla usunięcia tej jedynej przeszkody, zaczął wysilać swój umysł nad
znalezieniem tal<i8j przyczyny, która
l.!żyta umiejętnie, we właŚCiwym czasi e i przy zastosowalliu pewnY.Ch, skutecznych środków pomocniczych, musiałaby doprowadzić do rozwiązania
małżeństwa (dla rozwiązania natUlral-1
r'e tylko w oczach ludzi
a nie w o.1
•
,
czach Boga)' byłobY to równoznaczne
z otworzenie~ sobie furtki do nowego
c ś'
f'lZ zę CIa.
JAN ANDRZEJ KRAśNY.

p o n i że] Zł 5.000,Polecamy Dasze szczęśliwe loey
do I-ej klasy 39-tej Loterii Pań
stwowej.

KOLEKTURA

Teodora Kurzwega
Łódź, Głó w na nr

(
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magistrackiego budynku pojawił si'ł
miejski. Miał na sobie taki
sam granatowy mundur z czerwonymi
\\ ypustkami, jak 'Vłaclysław Święc~
który zeznawał w siódmym dniu rozprawy. Jak pamiQtamy, Święch zabrauy był z wartowni magistrackiej prz9&
grupę
Doboszyńskiego.
Puszczono
stra~nik~, par~ kilome~rów za Myślen~
('am;, Z~\la~aJąc ~u szablę.. .
N,astępme staję p~zerl drugIm za
maglstn~.~m b~dynJ~l~~. Przed skI&~em, ~tOl ~ t~~ze uCle: pI.ał ,~ nocy ~ dn.
;:2, n~ _3 c?-en, ca U,b, l:, zasJa~ło kIlku
~,) dow. NIe ~~owaJą SIę na :Vldok apa.;a:~. fotogra lCZl1e~o ....To l1l~ tak Jak
Z) dZI krakowscy, ~tOl zy mają. pamc7loo
ny strach przed oblCktywem
.
.
Y:I dalszY~1 CJ.ągu ogląda~ sklep RGzaln Goldstelll l skład z flrmą. "Szatnja", własność J. Emmera. Skład konfekcyjny "Szatnia" zdobią przy wejściu
malowidła, przedstawiające "eleganekiego" pana i panią.
rJlal'aktel'y~tY{,ZIlC, że nigdzie
nie
strażnik

I

(Dokończenie nastą,pi)

15.000,10.000,-

nIlS

Stron'a l _ .
widać jakichkolwiek śladów zniszczenia. Wprawdzie roOk już niemal mija,
ale przecież skoOr'0, jak mówi akt oskarżtmia, dok(>nana była dcm'0lacja, toO
mu:sianoO włożyć dużo staranności w
odnow~enie, jeśli nie ma nigdzie śla. dów (ż,adn.rch śladów zniszczenia nie
było na drugi dzień po wypadkach. Przyp. red. "Orędownika").
Rynek myślenicki zabudoOwany jest
głównie jednopiętroOwymi domami. W
jednym z tych domostw mieszkał ojCiec
PoOlskiej literatury Mikołaj Rej z Nagłowic. NazwanoO też
jeg'0 imieniem
oOdclwdzącą <Jd rynku ulicę i wmurowano tablicę na wieczną ' rzeczy pamiątkę·
Pod'0bn<J w Myślenieach powstało Rejowe arcydzieł<J ,,:Żyw'0t czło
wieka poczciwego".
Magistrackie archiwum zas<Jbne
jest w stare d'0kumenty. \Viele z nich
datuje się z czasów Zygmunta Augu~ta i Stefana Batorego.
Od Rynku idę ulicą Reja przed dawne mieszkanie starosty Bassary, o któregoO dopytuje się stale w t'0ku rozprawy aplikant Niebudek. Mieszkanie
toO utrwaloOne zoOstało w akcie oskarże
pia prz€z prokuratora dl'a Szypułę.
Kilkaset metrów >od mieszkania starosty przy ul. Kazimierza Wielkieg'0
znajduje się żyd'0wska piekarnia, o
które:i ' mówiło się też podczas pro'Cesu.
SP'Qd żydowskiej piekarni widać
Łysicę· U ~JóP w.zgórz r'0zsiadła się nowa część miasta. Na pierwszy plan
występuje niewykollczony jeszcze cztatopiętl'owy gmach gimnazjum.

*

"

W czasje wędrówki p'0 mieście spotykam się z jednym z członków miejscowej, d'0skonale rozwijają,cej się placówki Str'o nnictwa Narodowego. InfQJ'muj~ się o miejscowych stoOsunkach
'Wypytuję się, jak rozwija się polski
handel.
.
- \V ostatnim roku <Jbjaśnia
nmie z radosnym przejęCiem mój roOZmówca - powstało w Myślenicach 9
nowych polskich placówek. I tak i St.

bRĘDO\VNtK, poniedzia·łeK, .

dnia ·7· cterwca 1937 ....... Numer· 1-28
Mol liczni klienc' jednomyślnIe Z'S,lieu.je,.
moja, k(}l~kturę du wyjątkowo szczęśliwych
LOSY I klasy 39 loterii sa, już do nahyda.
w mojej kolekturze.

STEFAN

plac

mówił o rzeczach,
które pojuż inni. Jednym słowem powiedział to, co wiedział. Poza. tym powiedział o konieczności
podniesienia

Yłidok -

z

Myślenie

Święch i Pitala założyli składy z obu-

wien1 oraz skórami, Ja.nkiewicz, Osin81(i i Ontkiewicz fabryki w'0dy ,SoOdlOwej,
Teresa JaroniowR skład z materiałami
damskimi i galanteriq., Antoni Muniak
i l{azimierz Kutrzeba. sklepy sP'0żywcze, maz Mariap l{azanec!{l skład z żelazem.
- A jak ze ~traganami?
. - Dawniej na targu był tylkoO je. uen stragan polski, teraz jest ich blisk'0dwadzieścia. Mamy osiem straganów z płócienkami., cztery z obuwi.em...
Następnie rozmowa schodzi na zagadnienie: jak p'0wodzi się kupcóm Polak'0m i kt'0 popiera jes~cze żydowskich
handlarzy.
.
- Polscy kupcy zdobywa.i:;t s'0bie
cc.raz większe wzięcie. ' Nie wiad'0mo
dHlCzeg'0 omijają ich urzędn'icy, a zaopat1'ują się u Żydów. Wielu Polaków,
zwłaszcza ze wsi, trzyma się Zydów
dlate~, że są u nich zadłużeni. Zaprze·s tanie kupowania u Żydów pociągnęłoby za SoObą konieczność natych-

na

polskiego handlu i wyrugowania z
niego obcych elementów - a przede
wszystkim :l:ydów.
Otóż to właśnie!
Sięgnijmy
pamięcię,
niedaleko
wstecz.
Na jednym z posiedzeń rozwh,l.zanej
Rady Miejskiej w Łodzi klub radnych
Obozu Narodowego zgłosił na ręce p.
Godlewskiego, lako tymczasowego preżydenta m. Łodzi nast~pującą interpe-

górę Chełm,

lację:

miast'0wego spłacenia długU. :l:ydzi
umieją egzekwoOwać swe należnoo'ci u
klientów, którzy · się dą nich odwrócili
plecami.
Jedeh i drugi, wisząc u :l:yda na
grube stoOsunk<J:Wo sumy, musi ehcQ.c
nie chcąc u nieg'0 kupować.
A trzeba pamiętać, że chłopu ze
wsi, który żyje przeważnie zaledwie na
paru m<Jrgach, trudno jest spłacić zacią.gniQty dług i. W ten sposób wyrwać
się z żydo\:vskich szpon.
Pytam się dalej Q stosunki na wsi.
Chodzi mi przede wszystkim o ruch
>odżydzeniowy.

Dowiaduj-ę się, że żydows'kie sklepiki we wsiach, okalających Myślenice,
st.ają się wraz większą. rzadkością. Te,
które je's zcze istnieją., "ledwie że dyszą.'" jak się wyraził mój rozmówca.
. Gdy oOPuszczałem Myślertice, uda.jąc
się w drogę do Ch'0rowie, r'0zjaśniać
p<Jczęło się niebo. Z za. chmur wyjrza1'0 słońce, symb'0I wiernej potęgi twórczeg'0 życia..
(j. w.)

Ł ó d ź, 4 czerwca
prasa, W tych dniach
odbyła się w Warszawie w lokalu
głównym tzw.
"Obozu Zjednoczenia
Narodo\"ego" konferencja prasowa, na
ldórej szef sztabu OZN płk Kowalewski udzi.elił "wyczerpują.cych" informacyj o o'becnym st,anie "sanacyjnej"
prganizacji OZN.
Na lwnferencji tej dziennikarze zarzucili płka Kowalewskiego gradem
najrozmaitszych pytań, na które otrzymali mniej lub Więcej zadowalaję,ce
odpowiedzi. M.. i. zapytano:

- Trzy grosze p. Godl ewskiego
dawnej przeszłości

--, Nie ma różnicy.
Po pierwsze: jeden i drugi są. prezydentami d\vóch największych miast
w Polsce; prezydentami z nominacji nie z woli społeczeństwa.
Po drugie: jeden i drugi sę, wybitnymi filarami OZN; fil,a rami z nominacji - nie z wyboru (któz ich mial
wybierać?).

Po trzecie: jeden i drugi pozostają.c
na stanowiskach, opłacanych przez
społeczellstwo, uprawiają. politykę na
rzecz obozu "sanacyjnego" - tego ob «;>zu , kt?ry w społecz~ństwie polskim
me ma zadnego oparCIa.

••••
Fakty z nle-

. Po czwarte: jMen i drugi wygłaodczyty i referaty polityczne.

szają.

*

Tymczasowy prezydent m. Łodzi p.
Godlewski w czvv.artek dnia 3 bm.
(prawie równocześnie z pIkiem !(OWRlewskim, który mówił w Warszawie,
wygłosił w Polskim Tow. Społeczno
Lekarskim w ' Łodzi referat na temat
OZN i jego prac organizacyjnych. Nie
zawracalibyśmy tymi spJ'lawan1i głowy
naszych Czytelników (bo przecież dziejq. się w Polsce rzeczy ważniejsze),
ł gdy~'y .nie jeden mbmer\.~ o którym'
pomze.l. - P. Godlewskr na zebraniu

,,\Vobec tego, że prezes sektoru
miejskiego prez. Starzyński prowadzi wzmożoną, akCję za wprowadzeniem nowych obcią.żeń podatkowych
na rze.cz _m i.ast, czy OZN solidaryzuje
się z politykę, swego prezesa sektoru miejskiego?"
Płk Kowalewski odpowiMzi,ał:
"P. StarzYllski występuje jedynie
jako prezydent miasta Warszawy.
OZN w tej sprawie, jak i w innych
aktualnych, nie występuje z ż,adnę,

Po złożeniu przez narodowcow zacytowanej interp'elacji odbył się szereg
posiedzeń Rady Miejskiej, ale p . Godlewski milczał jak grób. Uważał praw
dopodobnie, iż na tak "niegodną" interpe.lację nie należy wogóle odpowiadać.
No i . nie 'odpowiedział wcale. Nie odpowiedział oficjalnie na sali Hady
Meiskiej, tak, jakby naleźało,
Po upływie szeregu . dni żydowsko
komunizujący "Głos Poranny" (nr z d
18 marca) opUblikował poniższą ."rewelację":

"W odpowiedzi na 'interpelację
narodowców w Radzie Miejskiej zarząd miejski wystosował (do kogo?
~ przyp. red. "Orędownika") nastę

.,1) Do zwolnienia z. zajmowany<;h
stanowisk w z.a.rzę.dzie miejskim
urzędników-:l:ydów prezydent miasta nie ma podstaw natury prawnej
ani rzec:wwe,t .
,,2) W myśl art. art. 96 i 111 kon, . stytucji 'Rzeczypospolitej Polskiej . z
dnia 17 marca 1931 r., które zachowały moc obowiązującą, na podstawie art. 81 ust. 2 ustawy konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1935 roku
"wszyscy obywatele sę. równi wobec
prawa.. Urzędy publiczne sę, w równej miane dla wszystkich dostępne
na warunkach prawemprzepisanych. Żaden obywatel nie może być
z powodu swego wyznania i przekonań religijnych ograniczony w prawach, przysługuję,cych innym obywatelom",
Tyle w sprawie

urzędników-Żydów.

zą.dania.

zwolnienia
A odnośnie nie-

powierzani.a dostaw miejskiCh :l:ydom
- zarząd miejski według żydowsko
komunizującego "Głosu Porannego"
Odpowiedział następuj ę,co:

akcją·"

Z odpowiedzi pIka Kowalewskiego
Statymczasowy prezydent m. \oVarszawy, a
Star'z~r ński 111' 2 to przewodniczący
sektoru miej ~: kiego OZN. Najkapitall1iejszu zaś rzerz leży \\' tym, że jeden
.c1l'ug·iemn 1'ohi jakieś zło..~liwe kaw.ały
i jeden drugiego Rię wypiera.
A może to ~iO trlko nam wydaje?
A może to je!'\t jakaś wyższa strategia
w pol it~· ('e, na którpj my szarzy ludzie
nie wyznajemy się?
Zostawmy p. Starzyńskiego w spokoju; . h .' · ć może, iż jest on naprawdę
tak wielki, że dopiero PC) śmierci znajdzie uzna n je.
wynikałoby,
że
istnieje dwóch
rzyńskich. Starzyński nr 1 to

*

Gdyh~r tak ktoś zapytał,
jaka jest
naprz~·ldar1 różnica pomiędzy p. StarzvliE,kim z \Varszaw~' a p. Gorllewskim
z Łodzi - prawdopodObnie otrzymałby
następującą odpowiedź:

"Ozy zarząd miejski podziela pGgl,d o konieczności w interesie Polski usunięcia ze wszelkich stanGwisk miejskich Żydów i G konieczności powierzania dGstaw wyłącznie
PolakGm, 'Oraz co zarząd miejski dGtych'czas uczynił i C'O zamierza uczyni~ na przyszłoś~ dla skutecznego
przeprGwadzenIa tej zasady?"
.

puj1}.cą odpowiedź:

Starzyńskiego

doniosła

10

lekarzy
ruszali

:U sta kłamią gło
Jak

W'olllości

Poznań

ng 43751/2

Na krzywym szlaku politycznym ...

Dwa sobowtóry p.
. '.' '. .

CENTOWSKI

"Tak .mi są. potrzebnę do mej kolekcji , a. one an.i rusz nie .chcę., zro.zumieć
.
mych dobrych intencyj!"

,,1. Do powierzania przez zarząd
miejski dostaw wyłęcznie Polakom
pGdstaw natury prawnej nie ma,
gdyz:
"a) wszelkiego rodzaju dostawy i
roboty są powierzane przez zarząd
miejski w myśl opinii specjalnej komisji przetargowej, na z-asaclach, za ...
wartych w obowią,zujl',lcej instrukcji
magistratu m. Łodzi o sposobie oddawania i odbierania clo~t:n\'y i. robót, 'wykonywanych dla gminy miejskiej Lódź,
"b) dostawy i rGboty otrzymują od
zarządu miejskiegG te firmy, be',
wzgl,du na narodGWość i wyznaniQ
ich właścicieli, które złożyły najkorzy:st:~ie.jsze oferty, to jest ofiarowujt
naJlllzsze ceny i najlepszej jakości
towary,
"c) pomijanie przy dostawach ł
robotach wszystkiCh nie Polaków
byłoby niezgodne
z przytoczonymi
powyżej
postanowieniami ustawy

konstytucyjne;
1935 roku."

li!

dnia 23 kwietnia

Taka b~ ła odpowiedź p. GocUewskiego na intel'peJacje radn~'ch naroclow~'c h. K aj eży "'obec teg-o zapytać,
cz~r w ten !';posóh p. Goc11ewski
wrobraża "obie
podniesienie drobnego
handlu i rzemio"Ia polskiego, o cznn
mÓ"'jł jako referent OZ~ na zebraniu
lekarz~

?

Jeśli chodzi o nas - pl"agnęlibrśmy
się dowiedzieć od p . Godlewskiego: co
"łaśri",ie obo\\ i<;l7.uje, cz~' jego od powiec1i. na interpelację narodowców,

\\',\'po\\'ictiziane ostatnio
na zebraniu Jekar7.Y. Bo nam się wydaje, że jedno drugiemu przeczy .. ,
cz~' też slow~,

OSA
Co pis.~({ inni

żydzi wzdychają

do Kostka-Biernackiego
"Slowo" wileńskie podsłuchuje, co
mói,,'ą. Żydzi w Brześciu po ostatnich
zajściach.
A mówią.

tak:
- żałują wojewody KostkaBip.rnackiego. - Jaki był, taki był, za antysemitę go uv.r ażano, ale porządek to u
niego musiał być. Do takich awantur by
nie dopuścił, Chociażby go 10 naczelników
,.Oj, oj!

źle informowało,"

ŻydZi zatem wzdychają, do p, Kostka-Biernackiego, Warto to zanotować.

Dokoła sprawy
armii polskiej we Francji

\V pią.tek o godzinie 20 min. 45 "Radio Polskie" na wstępie "dzienika wieczornego" ogłosiło dłuższy komunikat
o "dwudziestej rocznicy powstania armii polskiej we Francji", W komunikacie nie wspomniano ani słowem o
twórcach tej armii, o Komitecie Narodowym Polskim we Francji, iego prezesie Romanie Dmowskim, oraz o naczelnym wodzu armii gen. Józefie Hallerze, Widocznie tak pojmuje się ,,~jed
noczenie narodowe" - w praktyce.
.Jak na innym miejscu donosimy,
,yar"za,q;ki obchód ZO-lecia odbywa się
bez udziału twórców armii po1:;kiej we
Francji (z jedynym wyją.tkiem prononsowanego "sanatora" p. 1. Wielowie,rskiego). W Strzelnie zaś odbędzie
się w niedzielę jak się dowiadujemy - walny zjazd Chorągwi Pomorskiej Zwią.zku Hallerczyków, takie w
związku z dwudziestoleciem, z udziałem gen. Hallera i delegacyj Hallerczyków z różnych stron Polski.
\Yalne zjazdy mogą. organizacje
oczywiście urządzać w terminach, które uważają. za wskazane. Zdanie zaś
swe o owrm d?'1ldziestoleciu i o błęd
nym terminie jego obchodu wypowiedzieliśmy
we wczorajszym artykule

ży" w ,Ozonie" obją.ł inż. Paprocki, do
niedawna urzędnik Minister~twa Spr.
Zagranicznrch. Kiewiadomo dotychczas, czy zostanie zorg-anizowany spe-cjalny sektor młodzieiy, którego kiero,,' nikiem byłbY inż. Paprocki, czy
też funkcja inż. Papl'ockiego otrz-yma
inne formalne określenie. Już jednak
obecnie l"ozpoczął p. Paprocki swe nowe funkcj€, chociaż na razie jeEzcze
bez formalnego ich oznaczenia,

Uchylony wyrok
l' s l a w a (Tel. wł.),
Sąd
wyższy rozpatrywał kasa.cję red,
nisława Mackiewicza z \Vilna w

\V a

NajStapro-

cesie .lego z woj. GrażYllskim.
Mackiewicz zost.ał skazany przez
Są.d Okręgo\\'y w Katowicach, a Sąd
Apelacyjny wyrok ten zatwierdził, obecnie Sąd Najwyższy uchYlił orzeczenie drugiej instancji i przekazał sprawę
do rozpatrzenia S;:Jdowi Apela.cyjnemu warszawskiemu. (w)

żydowskie

niechlujstwo

K a t o w i c e. (AJS) Niesamowity
widok przedstawiała wczoraj rzeka
Wisla od ujścia potoku Branic~r pod
Skoczo\\'em: po powierzchni płynęły
masy martwych r.l·b. a żywe, chcąc zaczerpnąć czystego powIetrza wyskaki" ' ały ponad wodę.
\Vszczęte dochodzenia w.I·kazały, że
skoczowska, żydowska garbarnia skór
Spitzera i Symeibel'geJ'a wylała do kanału niecz~rstości, za wierają.ce trują.ce
składniki chemiczne, nie przepuszczają.c ich przez odpowiednie filtry, Nieczystości te dostały się do potoku Branicy a stąd do Wisły i spowodowały
masowe wytrucie ryb.
Wypadki takie wydarzyły się już
kilka raz~r, lecz garbarnia żydowska
dopiero teraz przystąpiła do budowy
odpowiednich filtrów,

Syndykat wileński
bez żydów
\V a r s Ł a w a (tel. wl.) Walne zebranie syndykatu dziennikarzy wilellskich, które odb~'lo się dn. 30 bm. po
rozpatrzeniu spl'aw znajdujących się
na porzą.dku obrad, uchwaliło: 1)
wskutek podania się do dymisji prezesa i zarzą.du synd~'ka tu, powolać nowy zarzą.d \\' ."kładzie: prezes - dl' \ 'alerian Charkie\\ icz, członkowie - Zofia Kownacka, :\larian Szydłowski, .JóŁef :Mackiewicz i Tadeusz Cieszewski.
Zastępc~': .Tacek Rolicki
j
Jarosław
Nieciecki, 2) w sprawie zol'ganiza\\'llia
sekcji żI' dow~kiej walne zebranie "',powiedziało się negatywnie i uchyliło

poprzednią uchwalę

z roku 1935.
Syndykatu wilellskiego nic ,,'szedł ani jeden Żyd, Jest
to zatem cll'ugi S)'ndyl.,;at Dziennikarzy
w Polsce, ktÓl-y nie ma w swym zaW

skład władz

Ostatecznie notujemy skonfiskowanie książki płka Izydora Modelskiego,
działacza Związku Hallerczyków,
pt.
"Jak powstała armia gen, Hallera we
Francji". 'Konfiskaty dokonał komisariat rządu m. st. \Varsz.awy, i to w
stosunku do całej ksią,ż.ki.

Proces tygodnika "Wołyń" zajmuje

dot~'chczas szeroką opinię publiczną.,
Polska od wieków cierpiała na a,odsłonił bowiem stosunki paFlujące na ,ncmię przemysłową. i handlową., Byliś
"-ołrniu i politykę prowadzoną. tam
krajem rolniczym', .. , Słowiańska

. my

przez obóz "sanacji". ,,\Varsz. Dziennik prost9ta wraz z trybem życia stworzyN arodowy" stwierdza, że sedno rzeczy łv w nas niechęć do handlu, która 1zo<;talo naj dobitniej uchwycone w prze- (:zasem stała się Flaszą. cechą. narodomówieniu obrol'lczym adw, PaschaI- wą.. '"
skiego,
\V zakresie własnego gospodarstwa
Powiedział on mianowicie w swej
zaspakajaliśmy. swoje' potrzeby. , .. Nie
mowie dosłownie co następuje:
było
więc
psychicznych, g(}spodar,;Wolno jest. polityce pal'l.stwowej przy- czych warunków do powstania handlu.
gotowywać się do stosowania polityki fedeZbytkowne potrzeby zamożniejszych.
racyjnej. Może się za lat 20 czy 30 zjawić sfer naszego narodu zaspakajali cumoment, gdy polityka ta będzie bardzo dla dzoziemcy, którzy traktami handlowypallst"'a korzystna. Budzenie się nacjona- nIl cią.gnę·li ze 'Wschodu na Zachód i z
lir.l1lu ukruińskiego jest faktem z punktu
\\'irlzeni::t polityki pal\st~'ow ej dodatnim. ·Zachodu na Wschód.
Kiedy w miarę rozwoju życia g0'Wolno jest polityce państwowej urządzić
:-ohic na Wołyniu ogródek doświadczalny, spodarczego handel· - z węc1rowilego
grJ;r,iE' sip, J'ozwiązuje zagadnien,ie współży przemienił się w stały i ulokował się
cia narodów."
w większych ośrodkach - miastach,
A z-at€m taka jest istota poli~yki

Z "Ozonu"
.,'YicczÓr \Yal'::"za\yski" podaie, że
fllnkcje kiC'rownika "sektoru' nifodz'i e-'

S. zkóła

myśmy własnymi siłami

takich ośrodków stworzyć nie potrafili.
Przyszli z Zachodu koloniści. Powstały pierwsze miasta,., a z nimi
handel. . . .
I wtedy z ZacQodu, prześladowani
przez rzą.dy i wypędzeni przybyli do
Polski Żydzi.
Uzyskawszy wielkie
przywileje schwycili w swe ręce, tworzący się dopiero handel i z czasem
stworzyli z niego faktyczny dla siebie
11I0nopol. Okupowali polski handel.
Mieli za sobą. wielowiekowe tradycje
handlowe.
Warunki zaś rozwoju w Polsce mieli niezwykłe ... Monopolizowa.nemu stanowisku na rynku krajowym sprzyjaJa niechęć polskiej szlachty, która jedynie na tym polu m03ła coś zrobić do
handlu, niechęć, kóra staja się naszą.

Powszechna, Gimn'azjum'j Liceum

Zofii

Pętkowskiej

w Łodzi, ul~ W ólczańska 55
Egzaminy

•

•

rlem~ ~ J W~l! II! w I ,I I II

Polska niecllęć do handlu i jej skutki - Beznadziejne warunki
.'
niosła wspaniałe zwycięstwo

doświadczal ny r1

kr-ai11skie"!;o"". W takim "ogródku" nie
ma natUl'aluie miejsca na pielęgnowa
nie polskości i wzmacnianie jej stanu,
co jest bez wą.tpicIJia naczelnym postuIr~ tEml zdrowej polityki narodowej i
pallstwowej.

•

•

fI!

Wołyński . .

,.~a lJacy.inc.i" JJa \Yoł~-l1it1! YVołyl1·,. to
"ogródek doświadczalny", w którym
hoduje się kwiatki "nacjonalizmu u-

I

ani je'd nego ~yda, Pierwszym
takim
Syndykatem jest Syndykat
Dziennikarzy w Poznaniu, gdzie nawet wśród członków nie ma ani jednego Żyda,

Na marginesie naszej wielkiej ankiety

wstępnym.

"ogródek

1rządzie

wstępne odbędą się:

1) , do Szkoły Pow8~ec:hDei - 8, 9 i 10 czerwca
2) do Gimnazjum - 17 i 18 czerwca
3) do Licenm - 19 i 21 czerwca
.

J przywarę.

walce, która przynarodową"

Wskutek sprytnej agitacji . żyaowskiej, wytworzyło się w Polsce fałszy
we prz<lkonanie, że my Polacy nie jesteśmy stworzeni do handlu i , że ten
odcinek naszego życia z korZYŚCią. dla.
siebie powinniśmy oddać rasie na tym
polu genialnej - . Żydom, .. , Przeko!Janie to ·tak silnie zrosło s'ię z ujemnymi cechami narodu, że stało się zbiorową., niczym nieuzasadnioną. sugestią"
którą. trudno przez wieki było usuną.ć .
Sugestii' tej nie potrafily rozprószyć
najrozmaitsze skandale różnych ja,ynych oszustw i lichwy Żydów. Przeciwnie fa-kty te polskie spoleczellstwo
w swej slowiallskiej bezgra.nicznej naiwności zapisywało na rachunek genialności h~ndlo'wej Żydów. U,,'ażano,
że jest to jeden więcej argument, by

nie

się handlem a oddać go w
pacht Żydom .. '. Sugest.ię tę
potęgowały smutne fakty .. " Nadludz1. ie wysiłki choćjjy genialnych jednostek, musiałY zawsze kończyć się fiaskiem, jeśli trafiały na taką atmosferę w społeczellstwie. Istotnie założone
w takich warunkach polskie placówki
wegetowały,
w-reszcie umierały na
brak zrozumienia i przede ws~ystkim
poparcia ze strony społeczCllstwa ... ,
Oczywiście zażydzona prasa potrafiła.
fakty te " . odpowiednim preparacie zastrzrkną.ć opinii,."
Żyję.c od wiclców
porać

całości w

Sfrona f. -- ORĘDOWNIK, poniel1zialek, c!n1a 7 czerwca 1937

pod hegemonią. handlową. Żydów, poo-

padaliśmy

powoli w niewolę gospodarczą.. .•. Finanse te nerwy Republiki
- jak: je nazwał jeden z ekonomistów,
były podporządkowane w całości ży
ouwsj.{iej głowie.... Jedynie Wielkopolska wskutek specyficznych warunków polityczno-spolecznych, wskutek
specjalnej struktury psychicznej, potrafiła wytworzyć
pOlski handel. _••
Był to jednak wyjątek w naszym gospodarczym życiu. Kapitał i praca dwa
podstawowe elementy gospodarki, w
naszym życiu z każdym dniem Niepodległości nabierały
cech coraz bardziej tragicznych. Z dniem każdym
następował rozbrat między tymi elementami. Kapitał koncentrował się
stale w obcych rękach, wywłaszczona
praca stała się udziałem jedynie polskiego społeczeństwa. Postępujl}lCa staLe pauperyzacja szerokich rzeSz, przeludnienie wsi, legły potężnymi kłoda
mi na drodze naszego rozwoju gOspodarczego. stan był rożpaczliwy i zdawało się,
że nie ma z niego wyjścia..
Kazda gospodarcze koniunktura świa
ta, powiększała tylko tragedię Polski. . .. Stwarzała. bowiem możliwości
rozwoju dla handlu, który w Polsee,
\\' obcych znajdował się r~kach..•
Handel
w
najprzeważniejszych
swych formaoh był zorganizowany w
żydowskich rękaCh. Niezliczone orga.nizacje żydowskich kupców drobnych,
hurtowników, straganiarzy, producentów, komiwojażerów itp. stwarzały :pozycje dla Polaków niedostępne. Li~~ne
organizacje żydowskiego kredytu czuwały nad bezpieczeństwem i rozwojem
handlu żydowskiego w Polsce. Zorganizowane polityczne grupy Żydów, wywierały nacisk na rzą,d i politykę gospodarczą. państwa...• Niedość na. tym.
Zorganizowany żydowski kapitał mię
dzynarodowy nje żałował wyda.tków, by
wzmocnić pozycję gospodarczą. Żydów

w Polsce.
W takich beznadziejnych roawało
by się warunkach Obóz Narodowy wypowiedział
walkę zaleWOwi
żydow
skiemu na odcinku gspodarczym. Gdy
idea narodowa swą. dynamiką. porwa·
la całe społeczeństwo i przeniknęła do
głębi, dokona.ł się wielki przewrót w
psychice Narodu.... Idea narodowa
'wyzwoliła drzemią.ce w społeczeństwie
siły.
Zbudziła uapioną. godność narodową.... Społeczel'lstwo polskie zrozumiało, że tylko ono, a nikt inny, jest
powołane do tworzenia potęgi własne
go kraju. Społeczeństwo zrozumiało, że
jest powołane do Ujęcia losów państwa
w swoje ręce i ono tylko losami tymi
potrafi najlepiej }lQki erować. Idea narodowa zapłodniła do twórczych wysHków cały Na.rów.
Zaczyna się krwawa walka o polski
stragan.... We walce tej zwycięstwo
przypieczętował
swą
krwią.
polski
chłop ... _ Społeczeństwo, ogarnięte ideą narodową., walkę tę poparłO z całym oddaniem. Wytworzyła się atmosfera sprzyjająca rozwojOWi PQlskich
placówek ....
Hasło spolszczenia polskiego życia
gospodarczego, rzucone w masy, poorwało je do zbiorowego wysiłku. I dziś
patrzą.e na te _ głębokie przemiany,
z
dumą. możemy stwierdzić, że jesteśmy
świadkami gospodarczego odradzania
się Polski.

laty "Orędownik"
przeprowadził ankietę, która dała rzeczywistyobraz naszego życia gospodarczego.... Ze wszystkich zakątków krajtl prZYChodziły tragiczne cyfry. Wszę
dzie na każdym polu, na każdym <Xięinku, byli 2ydzi i żydzi..• ~
Przed

Łódź,

trzema

Piotrkowska 86.

z a m i e j B Co w ym

wysyłka

z Leszczkowa p-ta loco.

bezpośrednio

a 4(01)7

Numer 128

OgloszeD,le!

Prywatne gimnazjum i szkoła powszechna
Stow. Szkolnego im. Wf. Stan. Reymonta
(z prawami szkół pailstwowycb)

W Łodzi,

ul. Piotrkowska 114 -

telefon 243-55

ogłaszają łer.mioy

. egzaminów
do wszystldeh kla.

wstępnych:

głmn.~ium
ł

i szkoły powszechnej w dniach 18, 19
21 czerwca r. b. od godz. 9.

szkoły powszecbnej należy przedŁożyć metrykę
stwIerdzającą ukończony szósty rok życIa i świadectwo szczepienia

Przy zapisie do klasy I

Kancelaria

szkół

czynna od godz 9 - 16.

szkoły:
Niedźwłeeki

Kierownik
K.

urodzenia,
ospy.

Dyr. gimnazjum:
Marian

Kaezyński

.
I[ek Kaima Frydman
jedzie za fałszywym paszportem •••
Złapano gagatka na gran'i cy w Zbqs~yl'liu

i

~a'lnl(,nięto

w wię~ieniu
P o z n a ń, 4. 6. W dniu 6 kwietnia ł i bilet kolejowy do Paryża.
br.. ~a. stacji kolejo\~ej w Zbą,szyniu
Wykrętne tłumaczenie się oskarzopolICja przytrzymała Zyda lcka Kałmę nego Frydmana wywołało na sali wieFrydmana, krawca z Łodzi, który od- le wesołości.
brwał podróż do Paryża, legitymując
Na zapytanie przewodniczącego czy
SIę fałszywym paszportem, wystawiobył już karany, oskarżony odpowienYm rzek~mo przez wicekonsulat R. dział, że przed trzema laty odsiadywał
P. w Lyome na nawizsko Arnolda Pe- półtoraroczną karę więzienia za dziatorsona.
.
łalność wywrotową.
\V toku przeprowadzonego śledztwa
Wówczas przewodniczący wyraził
\V komisariacie P. P. w Zbąszyniu ze~wne przypuszczenie, czy Frydman
zna! Fry~man, że wiedział, iż jest w Ide postanowił wyjechać do Paryża
posladanlU fałszywego paszportu, któ- celem skontaktowania się z działa
r~ za 116 zł wręczył mu pewien osobclami komunistycznymi.
flIk na dworcu w Łodzi.
W charakterze świadka przesłuchaNa rozprawie, odbytej wczoraj przed no Józefa Tuzinl\a, 29-letniego posteSQ~em Okl:ęgowym w Poznaniu, 0- runkowego P. P. w Zbą,szyniu, który
ś~lade~ył, z~ będąc bez pracy postanowspomnianego dnia przytrzymał osk.
WIł wyJechac z Łodzi do Poznania. Na
Frydmana.
d~orcu łódzkim poznał jakiegoś o~obPo przemówieniu stron Sąd skazał
Olka, który zaproponował mu Wyjazd Frydmana na 8 miesięcy więzienia z
d? FranCjI. Frydman dal mu fotogra- za~jczeniem aresztu śledczego.
flę i potrzebne pienią.dze "rzekomo
Sąd postanowił kary oskarżonemu
tylko dla celów informacyjnych" w nie zawieszać, ze względu na dotychsprawie paszportowej, a po dwóch go- czasową karalność. (k)
dzinach otrzymał już gotowy paszport
,I

list do Redakcji
DZIELNA KOBIETA
Do Redakcji "Orędownika".
Z wielkim zainteresowaniem przeczytałem w "Oręd." sprawozd. z procesu int.
Goldbergera w .2ywcu i pełen jestem pod,dwu dla p. Marii Skorupsldej ż Katowic. Jej odwaga j stanowczość mogą być
pnykładem dla ogółu.
Po dokładnym obejrzeniu Goldbergera i usłyszeniu jego
glosu, podeszła do sędziego i podnosząc
palce, złożone do przysięgi, pOWiedziała:
"J estem pod przysięgą. J es.zcze raz przysięgam, że inż. Goldbcrger z tywca był
komisarzem bolszewickim w Rosii w roku 1919 w Winnicy". Musiała to być scena pełna dramatycznego napięcia i żału
ję niewymownie, że nie byłem przy tym
obecny.
Gdynia, ł czerwca 1937.
J a n M i l' o l a j c z a k.

Echa

uchwały

sejmowej

War s z a w a (Tel. wł.). W()Ibec porażki. jakiej doznał p. Starzyński na
wczorajs'zym posiedzeniu sejmowym
przez odrzucenie wniosku w sprawie
dodatku do podatku komunalnego,
kocsują
pogłoski,
że zamierza zrze<:
się stanowiska prezesa. Związku Miast.

Zasystowany
werdykt przysięgłych
Kra k ó w, 4. 6. - Pierwszy werdykt
ławy
przysięgłych kadencji
czerwcowej, uniewinniająCY 7 głosami
St. Migasa, oskarżonego o napad r!'lbunkowy w myślenickim, został przez
trybunał zasystowany. Jak wiadómo,
wspomniana ława przysięgłych złożo
na została z sędziów przysięgłych, wylosowanych także i dla sprawy Doboszyńskiego.

Werbuje członków S. N.•••
B i e l s k o, 4. 6.

W sprawozdaniU

z J?l'ocesu Goldberger contra Skrzypek,

w notatce "Orędownika" zakradła się
Mianowicie świadek p.
Skorup ska z Chorzowa w zeznaniach
mówiła o morderstwie przez bolszewików brata męża, a nie męża.
Sprawozdawca żydowskiego "Expressu" tym razem, p<Jza przekr~ca
niem treści na korzyść Żyda Goldbergera.
zapisał
także
oskarżonego
Skrzypka do listy członków Stron.
Nar.
nieścisłość.

Migawki

Precz z balasem

W Poznaniu

obradował Okręgowy Związek Spółdzielni

Rolniczych i Zarobkowoz terenu województwa poznańSkIego. Obrady odbywały się w auli
Wytsze,1 Szkoły Handlow!lj w Poznaniu. Na pierwszym ple"narnym zgromadzeniu
dyrektor 0J<~ęg?wego ZWIązku dr Alel,sander Calkosil1Ski zdał sprawozdanie z
dZlałalnoścl ZWlązku, poczy~ prof. ~. ~., dt: E. Taylor, wygłosił referat o istocie
spółdzlelczoscl. Na ZdjęCIU WIdok na salę posiedzCll.
Gospod~rczych

Niesłvchane zajście
u c~eń

w gimnazjum

pobił pJ'olesora za otJ·zymanie ~lej noty

J a s l 0, 5. 6. W państwowym gimnazjum męskim im. St. Leszczyńskie
go w Jaśle zaszedł ostatnio niesłycha
ny wypadek.
Uczeń kI. VII Zaprzał spoliczkował i
pobił dotkliwie proł. G., znajdują.cego
się na korytarzu. Powodem tego niesłyChanego i pierwszego w historii ja$ielskiego gimnazjum wypadku była
zła nota z przedmiotu, który wykłada
prof. G. Wypadek ten wywarł przygnębiające
wrażenie
na młodzieży,
która była świadkiem zajścia i spotkał
się z natychmiastowym
potępieniem.
Uczeń Zaprzał po dokonaniu swego
czynu zbiegŁ Prokurator wszczął dochodzenia.
Fakt pobicia przez ucznia gimnazjalnego sweg<J przełożonego profesora
budzi smutne refleksje i troskę o przyszłość młodego pokolenia.
SY'8tem WyChowania w szkołach i
gimnazjach, wprowadzony przez p.
lędrzejewicza, a dotąd nie zlikwidol\-any, musi w konsekwenCji doprowadzić do takiego sposobu likwidowania
zat.argów między uczniem a profesorem. Bo przeclei miast sumiennej
pracy młodzież była wciągana. do róż
nych kółek, nie mających nic wspólnego z nauką, jak np. Straż Przednia,
która równiez na terenie ja.sielskiego
gimnazjum usiłowała rozszerzyć sw/ł

działalność. Faktem
jest, że Straż
Przednia deprawowała młodzież, ucząc
donosicielstwa wśród uczniów. Niert,~dkie też były wypadki
przywła
szczania sobie pieniędzy pTzez uczniów
pochodzących ze składek. (PoSiad.a my
na to dOWody, którymi każdej chwili
możemy służyć).

Poważne zastrzeżenia budzH system
wychowania,
stosowany przez poprzednich dyl'ektol·óW. Dochodziło do()
takich absurdów, że młodzież gimna.zjalna z inicjatywy poprzedniego dyrektora ślubowała, że nie będzie rzucał~ ogryzków i odpadków, ażeby w
ten sposób ('1) uczcić pamięć Śp. min.
Piera.ckiegtO. Tworzenie różnych rewij (powstało fl.awet speCjalne kółko,
które się tern zajmuje pt. "Nasza Rewia"), zabaw, pikników wytwarzało
wśroo młodzieży specyficzną atmosfe-

Pan ~zydor Hałas zarpowiedzi o walce
z halasem ulicznym nie brał zupełnie do
sielbie, a traktował ją na plaBzczyźnie 0gólnych problemów miejskich.
Przypadła mu zup~lnie do gustu koncepcja wielkiej ciszy w mieście.
Odta,d jego dewizą stało się hasło:
"Precz z halasem".
W tubę od starego gramoionu we'pchnąl trzy pary nieutżytec'znych jUlt spodni przy najszy'bszych obrotach ,p lyty sły
chać było jedrnie słodki, cichy, 'pełen uroku szept. Dźwięk llielbacznie upuszczonego noża na talerz przejmowal go dresz;czem. DrB!źnił f!,O najlffiniejszy halaB.
Po d@mu chodził w skarpetkach w najbardziej pogodny dzień zakładał kalosze.
Wybieralad tej 'p ory odludne bary,
gdzie nie było radia, ani wrzaskliwego
zgiełku
pijanej gromady. gdzie słychać
tytko było dyskretny szmer bulgocącej w
gardle okowity.
W atmosferze bezhalaśliwego lokaju
"Pod Kiełbikiem' · , pan Izydor w Cichy
wieczór u-topil swa, świadomość a nrganizm hałaśliwie mu to wypominał. WreS'zcie lp. Izydor wyszedł z lokalu cicho i
zamknął za so:bą d-rzwi.
W tym wl·osy zjelŻyły mu się pod nowiutkim melonem. ZdawMo mu się, te
z dachu leci mu na głowę dachówka.
Przerażony SKoczył
w przód. DaJej
ju~ nie mógł, bo drogę zagrodziła mu,
jak gdyibv lIugle z pod ziemi wyrosła 1&ta·r nia. Uchwycił jej się kurczowo i za-o
dar! głowę do góry.
Dach by! kryty blacha,.
Byłoby ja, slychać. jakby leciała. = 1'0"
myślał pan Izydor i zatoczył się na jezd·
nię.

Nie uszedł dwóch kroków, gdy pędem
zawróci'! do latarni. Zdawało mu się bowięm, że 00 mokrym a/3lfalcie sluada się
ku niemu bezszelestnie ogromna limuzyna. Bez halasu i pocichu. Pan Izydor
cały zlany 'Potem patrzal na pusta, jezdni~.
W oczach mu się zakręciło . Stoją.
ca na·p'neciw ka.mienica poczęla się cichą
rę·
ruszać. Najpierw frontowa ściana. bez ciaTa pustka ideowa, to zakłamane wy- llia ha~a&u odczepiła. się Q'd potężnegB
chowanie "państwowe", jakie wobec blOku l runęła na chodnik. Ani nie jęk
młodzieży za gorliwie nieraz stOtSowanę1a, tylko cicho ja.k arku6z papieru ro,zno, stworzyły podatny grunt dla tego łetyła. się na betonowych płytach.
Potem dwie długie orficyny poczęły si~
typ~ .jednostek co Zaprzał. Wypadek
poblcla profesQra na terenie gimna- kruszyć i 1111cieć 11a ziemię,· ,",,'Szystko w atzjum powinien spowodować rewleję mosferze przeratIiwej ciszy. Pan h:ydOtl'
dotychczasowego ilystemu wy c hQWa- bał się. ru~zyć. Zda walo mu &:ą. :Ze w tej
01lur~J CISZy czai
się
ciche niebezpienia, który wydaje jak najgorsze owo- ,pczeństwo.
Po powrocie do dome. wyrzucił
ce. (w)
_ & «ramofonu s.P?dnie i s~ł się gorącym
, Z'WIO'Mmlłkiem uhemego zgIełku w mipście.
Kelly. ,

I
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FARTUSZKI
.Zda wałoby się, że fartuszki przestały
modne.
Vv rzeczywistości znikły
Jednak tylko w tej formie, w jakiej król~waly 'przez ~C!tki lat, t. j. w formie kokIeterYJnych, falbankami zdobnych fart~szeczkÓ. \V, zdobiących, względnie chro~yc

!

•
ęgarnla

Wich nojczyźnie" ~ Smród, szwargot i spekulacja - Szkoła nędzy - Kto ich tam
._ zamyka?

mących. toaletę domową.

v~ecnie ja forma fartuszków utrzymała Się tylko w toalecie pokojówki. Ona

,

to nosi- śnictno-bialr, zdobne haftem i koronk(\ fartuszki, wklacla.iąc je na czarną,
pólkrótka. sukirnkę, ja};: to widzimy na
fotografii naszej (po lewrj). Oczywiście
posiaclnmy mn6~t\\"0 odm ian i fasonów
farlu~zków, 01'0.7. "czó1ek" tlili. pokojówek
:!\'a uroczyste przyjęcia ur.y",a się fm·tuszl<a ba1'(lzo ozdobnego i krótkiego; wlosy
można wtedy przyozdohić bial~' m pomponrm z !iulu lub koronki, upiętym nad le\\'el

Panie chętnie wkJarlaią fartuszki pła
Szczowe z rękawkami, odkrywające całą
postać - - nn. ([olo~r. }10 prawej). Wykonywa się jl' najczęścic .i 7. (Zarllcj lub granatow('j ~atyny, brul~seliny, lub surowego
jedwabiu,
Praklycme są również fartuszki ko10ro\\'e, szyte jak suknie'. lIIogą być z rę
kawkami, lub bez, lecz zawsze odkrywają całą sukienkę.
lIIożna je nosić nawet
przy gościach. Do letnich kwiecistych suldenck nosi. się fartuszłd z tego samego
materiału co sukienka,
co jest b. praktyczne. Fotografia nasza (w środl{u u dolu) przedslawia farluszek na szeleczkach,

b9rQka~~~
D~niezabrudzen~jednak
u sukni,
ubieramy do fartuszka
Zakład

ręka\\'y
łokcia.

Krawiecki

z

tegoż

WŁADYSŁAWA

ma-

Lótli, Pomorska 15
za kres
kostiumy. narzutki itp. Dział męski: płaszcze.
garnitury. mundurki szkolne. Bogaty ",'ybór
kolekcji ,lelskich.
Cen)' przystępne.
n 42009

Szydełkowane arcydzieło

I
I

trzeba składać gorący do nagrzasłoików.
Najlepiej konserwują się
dżemy w słojach zalanych pechem,

Dżem

nych

Suflet z truskawkami:
8 bialek, 15
dkg cukru, V. szl;;]. wody, 1 szkl. p07.iomek lub drobnych truskawek: Z cukru i
wody 7.robić syrop i gOl'(\cy lać strumieniem na sztywno ubitą pianę, wciąż ubijając, potem wymieszać z owocami i wy10:i.yć kopiasto na wysmarowany ogniotrwał)r pólmi~ek, posypać J<ry~ztalcm i wstawić do letnirgo pieca. Gtly zarumieni się

ldealna bielizna dla Pani
firm 'I
)
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Szydełkowane
"arcydzielo" ręczn Ij
pracy 'ą. j w tym roku ba:rdzo modI e.
Oto efektoOwny kapeluSik i rc;:kawicd.i
z białej bawełniczki.

I

PRZEPISY

damsk.o-męsk!

pierwszorzędnie
roboty wchodZĄce
kr \ wiectwa. Dział damski: płaszcze.

w
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ST. GRABOWSKI
Wykonuję

Ł ód Ź,

5 czerwc3../_ w \Varsza",ie na Nalewkach, w wTak sic;: jakoś składa, że w naj- dzi na "starówce", w Wilnie również
większych miastach Polski
żyuost \'0
na Starym mieście, Jeżą-cym w kierungnieździ się w północnych dzielllicat'h
ku północnym oOd śródmieścia ...

rękawów

osobne marszczone
teriaJu, sięgając do

.-.To też ilekroć w zwiedzanym mie~
ście idzie siQ ku północy, liczba żydo
stwa zg~szcza się i zarazem zgęszcza
siQ powietrze. Maż w ściekach jest coraz esencjonalniejsza, a szwargot panuje niepodzielnie. Dlaczego akurat
ku PÓh100CY się garnę.? Trudno odpo22 czerwca ciągnienie I"ej klasy
wiedzieć na to pytanie, ale faktem
jest, że zawsze cią.gnę.Ii ku północy,
Szczęśliwy los poleca Kolektura
zabmęli z Palestyny do Polski.
\V pierwszej chwili ogarnia przechodnia odraza. Chciałby jak najprę
dzej uciec, odetchnąć, wymyć się ...
,
Jest to jednak tylko pierwszy odruch.
II (1027
Ł O D Z t Piotrkowska 91
PrZYChodZi zastanowienie i zostajemy,
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ aby obserwować i uczyć się. Przecie
l!!
wiemy o ŻydaCh mniej, niż o egzoMalgaszach czy Ainosach,
tycznYCh
podawać natychmiast z zimnem mlekiem,
mimo że obcujemY ze sobą. oOd tylu
śmictankl\ lub sosem waniliowym. Przez
wieków!
środek sufletu zrobić końcem drewnianej
Truskawki i poziomki
łyżki ojwór, by wychodziła para, którą
Czyż to nie jest zastanawiające?!!!
Szybkim jut krókiem zbliża się se- wytwarzają su!'owe owoce.
O Żydzie wiemy coOś dopiero, gdy
zou nujsmakowitszych owoców, jakimi są
Marmelada
po
angielsku
(diem):
Ozrobi
karierę Stawiskiego czy Mal'xa
truskawka i poziomka. W związku z tym czyścić ltuskawki z szypułek i liści. %
ale dopóki tkwi śród rodzimego ghetpodajemy garść przepisów, które każda owocu
dać równą ilość euluu i
ta, jest dla nas bezjmiennym chała·
gospodyni wyciąć i zachować sobie po- gotowaćzważyć,
na wolnym ogniu, ciągle miesza- ciarzem.
winna:
jąc aż się zupełnie rozgotują, czyli około
Dżem % truskawek:
1 kg truskawek,
'Właściwym zaś poOwodem nieznajogodziny. Piętnaście minut przed
y, kg agrestu, 75 dkg cukru, szlankę wo- półtorej
mooci przez nas ghetla jest oObrzydz~
ukończeniem gotowania wrzucić pozostady: Umyć agrest i rozgotować podlany łą y. owoców.
nie. Ałe musimy z tym skończyć. JaIŁ
wodą, ogrzewając przez kilka minut, przeMarmelada nr. II. Na kilo oczyszczo- dlugo ludzie brzydzili się grzebania
cedzić przez płótno lub flanelę.
Odmienych owoców nasypać i pozostawić przez w roOpiejących ranach, tak długo parrzyć półtorej szklanld soku, rozpuścić w
nim cukier, na wrzący ulep wsypać prze- noc y. kg cukru. Rano Rotować na wol- chy, liszaje, wrzody i egzemy były pobrane truskawki i smażyć przez 10 - 15 nym ogniu, mieszając ciągle; dodać sol< wszechnym zjawiskiem. DoOpiero ci,
minut na powolnym ogniu, poruszajl\e z pół cytryny. Gdy wylany na talerzyk co się odważyli badać najoOhydniejsze
sok lekko się ścina odstawiamy marmemiską.
Włożyć niewielką ilość dżemu do
nowotwory i zgniliznę, otworzyli drokieliszka lub do łyżki wazowej i zanu- ladę, wlewamy ciepłą jeszcze do słojów,
gę
ku uzdrowieniu.
dajemy
na
wierzch
krążek
papieru,
zwilrzyć w zimną wodę, jeżeli dżem jest doWięc odważnie zapuśćmy się w czestatecznie wysmażony, stygnąc krzepnie. żóny rumem, arakiem lub spirytusem, a

~

stroną.

~IAnl~tAW JAK~~lfW~KI

FabrgkaBielizngiTrgkołażg
Łódź,

HURT

Piotrkowska 148-tel. 175-45
Żqaać wS%~a%ie
II
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na to szczyptę salicylU. Zawiązać pergaminowym papierem lub celofanem.
Zupa poziomkowa: 1 kg poziomek,
H~ litra mleka, 3-5 żółtek, 12 dkg cukru: Mleko zagolowa'ć i zaciągnąć ubitymi z cukrem żóHkami, ostudzić i dodać
przetarte przez sito poziomki. Zamrozić
na lodzie. Podaje się ze slotlkimi grzankami lub hi!'17.koptami.
Taai kruszon: Litr pozloml'k przebrać
s7.Jli lką.
Nnjladnil'j!>zp w~t:;\\vić na 16tl,
I'I\S7.tę In'7,ptr7.rć pJ'Z~ sito, ult'7.PĆ z 20 deka CUkl'U i sokiem z pół cy1ryny. Wlać
do uŁarte'j tnasy 3/i l\lkkiego białego wina (owOe'owrgo, domowogo), przecedzić
calo~ć, dodać wybrane owoce wstawić na
kilka godzin do lodu. Podawać w szampanówkaełt 7. bis7.koptami.
Galaretka z truskawkami, podomkami lub innymi owocami: Fląszkę białego
wina domieszać do wykln!'Owanego syropu z 30 deka cukru i szldanld wody, dodać 1 deka
rozpus7.czonej przecedzonej
żelatyny.
Wlewać do szklannej salaterki napół ścięt(\ galaretką i przekładać ją
\".·arsŁwami skropionych rumem i cukrzonych truskawek, poziomek lub innych owoców. ZasŁudzić zupełnie na lodzie.

luście ghetła.

Pierwsze, co uderza obserwatora 0IJok brudu, jest nędza. Prawdziwa,
heznadziejna, niefalszowana, upadlaję.
ea. Ci brudni bezgranic%nie zaniedbani cha łaciarze nie mają poprostu z
czego żyć! ToO jest niewątpliwy fakt.
Oczywiście nie wszyscy są tu
nędza
l'7ami. Niejeden wyświechtany i zapluty chałaciarz ma wcale ladny gl'oOSZ,
którym oObraca z ogromnym sprytem,
ale przeważa biedota.
Co oni robią?
\ViadomoO, co może robić staroOzakonny kupiec. Handluje! Ten ma kupę cuchnących
łachów,
tamten pół
sl;:rzynki nawpólzgniłych jabłek, óW
kilkadziesiąt kawałków zardzewiałego
żelastwa.
ToOwalJ."
takiego "kupca"
wart jest ogółem kilkanaście, ' często
tylko kilka złoOtych, nic prawie nie
sprzedaje, a jednak z czegoś żyje! Musi cały dziell zabiegać o te kilka groszy zysku. Gdyby nie krzyczał. nie
łapał przechodniów za r~kawy, nie o-

~trnM

g-

'Iq iW+!

s7ukiwał,

nie starał się zarobić na
]{ażdym sp:rzedanym drobiazgu kilkaset procent, z czegóŻ'by żył? Musi się
"y s ilać, 7.achQcać, oszukiwać, spekulować, kr Q cić ...
Kogo o"zukuje, na kim zarabia? Oczywi ś cie na swoich. "Goje" tu zaglą.
daj~ bal'cl:7,O rzadko,
coraz nieliczniej,
a skoro "goj <i: , są, wyję.tkami, nalQży
obdzierać swoich. Ale ci swoi też z
trgo sa mego żyją, też maję. wygimnasŁyko\\ane mózgi i znaję. wszelkie kupieckie chwyty i podstępy, więc zwycięża tylko
najsprytniejszy, dorabia
się tylko naj bezwzględniejszy .. ,
Co za ś",ietna szkoła!
Taki, gdy si-ę już trochę dorobi, gdy
zuobędzie w ciężkiej walce pomiQdzy
~woimi jaki taki kapitał obrotowy
i
wre sz rie wyrwie si~ z ghetta na szer1:ze wody pomiędzy "gojów" czuje się
doskonale. Pra\vie tak lekko, jak stalo '.\'recki biegacz, który trenował do
biegu na 'olowianych pode~zwach, a na
za·wodach stanę-ł boso! I nasz starozakonn~' pomiedzy gojami czuje się bez:konkurenc~-jnie , szybko mknie od tysiąca do stu tysięcy, od stu tysięcy do
dziesięciu milionów! ... Aż wreszcie sły
szymy o "wielkich" potentatach mię
dzynarodowych, Lasky, Koen, Golden-
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trwa. Zakon i jego<> przepisy, rodzina i
jej twarda struktura, płodność i antyliberalizm.
Ghetta sę. wylęgarnią, najlepszę.
szkołą. i zarazem ojczyzną Izraela.
Chodźcie do ghetta, studiujcie je i
pamiętajcie, że tej nędzy nie potrzebujemy współczuć. Starczyło by miliardów dziesięciu najbogatszych Żypięłtnych zakątków

berg, Goldvyn, Levy... To wszystko są,
wychowankowie ghetta!
I dlatego ghetto jest żydostwu tak
potrzebne. Ta nędza jest treningiem
przed wielką, karierę.. A gdy ktoś się
nie wybije, gd,'; na stare lata zostaje
bez sił i bez grosza, pomocy mu udziela gmina. Pobożny szames zna swych
"parafian". Gdy nadchodzi kres sił,
komunikuje komu należy, że taki oto
Żyd po trzebuje wsparcia. Majątku b0daj tylko dziesi~ciu najbogatszych ży
(lÓ\\ s tarczYło by na zakupienie roli,
przewiezienie
i
wyekwipowanie
"szys tkich biedaków - współwyznaw
ców gdzieś na Maclagaskal'ze, Połu
dniowej Ameryce czy Afryce. Ale cóż
by się stało z marzeniami o podboju
gospodarczym względnie politycznym
świata, gdyby znikły ghetta, gdyby następne pokolenie wzrastało nie wśród
cuchnących zaułków,
ale na żyznych
plantacjach?
Ale z ghetŁa wychodzą, nie tylko
wielcy finansiści. Również stę d się
rekrutują najbardziej czerwoni komuniści. Z północnych dzidnic naszych
miast i żydowskich zakamarków naszych miasteczek płyną dwa potoki.
Jedni to kandydaci na amerykai1skich,
francuskich i angielskich miliarderów,
drudzy to "politruki", "tecnnicy" jac7.ejek i "propagitów, MOPR-ów i czerwonych związków. A nędza wyrobiła
w nich tyle zajadłości i napięcia, że
zaraz po opuszczeniu ghetta gotowi są.
rozszarpać i pożreć każdego.
Ale ghetto ma ' jeszcze i inne dodatnie cechy. Przede wszystkim wyrabia kolosalne .p oczucie rasowej soli~arności i hoduje młodzież Izraela w
nienawiści
do "goja", Pamięta on
przez całe życie, że ongiś lllieszkał w
norze, że jego uliczka dziesięciokrot
nie bardziej cuchnęła od przedmieść,
zamiMzkan~' ch przez gojów. Przez całe swe życie będzie piastował w duszy
chęć odwetu na
tamtych, z czyst's zych uli c...
A solidarność ma swe znaczenie
'''ów czas, gdy milioner spotka się z
pl'zywódcą
ś'vviatobul'czego
związku.
Łączy ich wówczas
wspomnienie jakiegoś n ' nsztoku, jakiejś zniłej skórki
pomara11czowej, o którą siQ bili. A
jeś1i si-ę nawet nie bili, to przecie wiedzę. <) sobie, że kaŻdy z nich kiedyś z
podobnymi rówieśnikami na podobnej
uilcy i o podobnę. skórkę walczył...
Czyż to stanowi jakąś zasadniczą róż
nicę, że jedna z tych skórek była wywleczona ze ścieku na Gęsiej, a druga
na Północnej 1...
Oni oba.j czują to samo i doskonale
się porozumieją,
solidarność w ghettach w~· hodowana, to wielka rz;ecz;!
I jeszcze jedno, pamiętajmy, że

względnie

ucywilizowany Żyd jednakże ulega pewnym wpływom rozkłado
wego działania dZisiej·szej atmOSfery.
Rozkład ten jest d.ziełem pewnych sfer
żydostwa, celowo rozkładających i del'!1ora.Ji:Mlją eych "gojó~Y". a le do ghetta to nie dociera, to nieJlal't).szenie

znikły, a Izrael
niósł się pomiędzy w żyzne pola

dów, aby ghetta

•

przei cie-

niste, aromatyczne gaje ...
Ale byłoby to ze szkodę. narodowego interesu żydostwa, wbrew jego i!llperialistycznym celom, dlatego WIęC
ghetto trwa i trwać bQdzie, aż nieży
dowskie siły zlikwidują te rozsadniki
bakterii.
m-t.

,

Polski

•

zarnlec a ora

z a r n i e c k a Gór a, w czerwcu.
Wielu ludzi w Polsce zamożnych
wyjeżdża nieraz w porze
letniej za
granice, zapominając o tym, że i u nas
IV Polsce są miejsca, gdzie można siQ
rozerwać i "podreperować" zdrowie.
Do takich miejsc należy między
il uymi Czarniecka Góra, położona na
linii kolejowej l{olmzki-Skarzy"ko o
lJ km oddalona od K011ski ch.
CzarniccJ,a GÓl a posiada niet\'lko
liczne pensjonaty, pi<;,kne wille"": coprawda niektóre żyuQ\\'skie, posiada
również zakłady lecznice.
,\I czenl'cu 193;) r. ~Tono lekarzy.
aptekarzy. inżynierów z \Yarszawy,
l.odzi i niektórych miast woj . kieleckieIm, nabyło od Banku Luclo\\'('g'o w
.I<{)·ll"kirh Zaldaclr Lecznice \V Czar- l
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nieckiej Górze, pielmej miE-jsco",ości,
położonej na zb{)czach GÓl' Święto
krzyskich, wśród rozleglych lasów
s:;,.pilkowych.
Czarniecka Góra posiada idealne
I\'al'unki klimatyc7.l1e leśl1o--górskie.
Otoczona jest wzgórzami, pokrytymi
przepyszn~T m lasem iglastym o obszaJ'ze pół miliq1!a morgów.
W Zakładzie Leczniczym znajduje
~ię źródlo Stefana.
w którym woda,
według naj nowszych badań jest idealną płukanl,ą dla artretyków,
Czarniecka Góra rozrasta się i w
niedlugim czasie stanie się słynnym
ll'iejscem uzdrowiskowym
wyporzynkow~' lll w Polsce.
Miecz. Bl'zuchania.
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A oto kilka obrazków ze są.du dla
nieletnich w Warszawie: W uroczym
przedpokoju siedzi na ławkach dziwna.
publiczność , kobiety w chustka ch na
gło\\' ach
i m~żczy ź nj, sprawiaję.cy
wrażenie rObotnil<ó\\·. Czasami zdarza
się pani z kapelu s zem.
Każclemu z
nich towarzr::;zy dziecko.
Niektóre
dzieci rozglądają sic z ciekawością, połączoną. z leki em.
Poznać n'lożna, że
sę. tutaj po raz pierwszy.
\Y oczach
inn~'ch bl.l' szrz~ pewność siebie i buta.
To "re<:ydywiści".
- Co będzie z tob:,. Stasiu? - wzdycha wrsoki, ba.rcz~· st)- mężczyzna. 12.letni Staś mruga pOdejrzlhYie po,,-iekami. Nie chce ::-ię prz~- znać do panicznego strachu. Za drzwiami w głębi
poczekalni, rozstrzygnie się jego los.
Jeżeli uznają go za \\ innego ... Zmizerowana dziewczyna o t,,·arzy zdradzającej nadmierne
używanie alkoholu,
wzrusza ramionami. - Co mu ma bvć
- rzuca c\' nicznie. I w "mamrze"
można z~· c~
Gd~- niebawem znalazła
się w jasnym pokOJU przed sędzią, stara się nie pokazać po sobie zmięsza
nia. - Ile masz lat? - 1.1:. - Czy przyznaiesz się, że skradłaś p. A. 20 zł z
portmonetki?
Dziewczyna oponuje.
Nie ukradła. Napewno nie ukradła.
"Go ś -;;" znpłacił jej kilka złotych, ala
to nie jest kradzieżą.. Zarobiła pienię-
dze przecież ,.uczchyie". Czoło sędzie
go marszczy się. Nie idzie w tej chwili o to, czy o~karżona jest napra,,' dę
winną.
;'.fa lat 1 i. Kolebką. jej bytu
ulica. Nad jej koł .I -.' ką. śpiewano pijackie piosElllki. Od dziecillstwa patrzała na "gości" macochy.
Ojca widywała rzadko.
Przeważnie
siedział
w więzieniu. 'Vyrok skazujący ję. na
umieszczenie w Domu Diewcząt na.
Okęciu przyjmuje obojętnie.
'Voźny wprowadza małego Stasia
oskarżonego o kradzież jablek. Ma on
lat 13. Ojciec bezrobotny. \V domu
nędza.
Staś po::-zedł
za przykładem
rówieśników. '. Tak dawno nie jadł
jabłek ... Opowiada drżącym głosem
IVsz~' stko. Sędzia patrzy tak łagodnie.
Staś przestaje się obawiać i opowiada
nawet to, co zataił przed ojcem. O
portmonetce. którą. ukradł jednemu
panu na "l{el'celaku". O wspaniałej
,.bibie", którą, urządził potem z kolegami .. , I dziwi się, że z ust ::-ędzieg-o
pada w.Hok "Studzieniec". 'V,rbucha
p1aczem. A ojciec rzuca przez zaciśnięte zęby: "Dziękuję za wyrok", Moi.e w Studziel1.CU mój chłopak wyrośnie na człowieka, bo w straszliwych
barakach na Żoliborzu ...
15-lctnia Maria C. nie prz~-znaje się
do zarzuconeg-o jej cZyDU. Służ~' ła u
pallstwa L. Oskarżono ją, o kradzież
złotej bros7.ki. Świadkowie zeznają na
jej niekorzyść. Wina jej jest oczrwista. Ale Maria nie ust<;,puje. - Żebym
tak trupem pacHa... Zapada wyrok.
Dom Dzie",-czą.t? - dziwi się. Dom
Dziewcząt nie jest więzieniem, ale domem w~~chowawczym dla nieletnich
przest<;,pcz~' 11, z którego wyjclą. moralnie i fizycznie odrodzone. Otoczone
rozumnę.
opieli:ą,
uczą się nie tylko
czrtać, pisać, nie tyiko fachu, ale odz)~ sku.i ą pra \ya czło\yieka.
'Viększość

przestępstw,

nych przez nieletnich,

to

popełnia
kradzieże.

Zdarzają się również między chłopca

mi bójki na noże, opór władzy. 12-letni
Chłopiec zadał nożem ojcu kilka
plec~- . - Bo tak bił mamusię -

w
Czarniecka Góra -

Uwag a!

widok Ra

kościół parafiąlny.

Kłlkaset tysięey złotych wypłaciła

.wy... graczom

ZDana z wY3raa:ych kolektura

~. BŁ!l8ZUZYKOWEJ

Łódź, ul • ..Br.zeziaska ar. 1, t.I. 210-13. Z-.

1['. O. ar. 602841,
kup le. a przekona.z się że wygra.z
l"oleea swoJe szczęśliwe lOSy do l-szej klaq,r il9 loterii.
II. ~~05'l

ran
ze-

znaje w sądzie .. ,
Dzieci, oddawane przez sąd pod 0piekę rodziców, stają. się po najwięk
szej części recydywistarpi, a to z po\\'oclu zlego otoczenia i braku środków
do hcia. Najlepszym czynnikiem wy_
chowa\\'cznl1 okazały się zakłady wycho\Ya\ycze, gdzie jest zdrowa a.tmosfera i racjonallla opieka.
l. W.

W.łąp,

Migawki z

życia

Wsądzie
dla nielełnich
Najkrytyczniejszy wiek dla dzieci
u~icy to lata do 13. W tym wieku
są. one najpodatniejsze na wszelkie
ujemne wpływy. Zanim jeszcze charakter takiego dziecka ma czas uksztaltować się i przybrać własne, indywidualne oblicze, zganuenowane
wpływy paczą. go i :mieks7.tałcają. na
całe życie. I później nie ma na to rady.
Jesteśmy społeczeństwem ubogim, dlaV'go niewiele możl'my zaradzić smut-

nemu stanowi rzeczy. Postępowy nasz
kodeks karny stanowi, że nieletni, który przed ukOllczeniem lat 13 popełnił
czyn zabroniony pod groźbą kary, nie
ulega karz&, natomiast sąd stosuje do
rliego środki wychowawcze, mianowide upomnienie, oddanie pod dozór odpowiedzialny rodzicom, piekunom lub
spe-cjalnemu kuratorowi, albo umie5zczenie w zakładzie wychowawczym.
Oczywiście, że pierwsze z wymienionych środków sę. skuteczne wtedy, gdy
ci, którY~l powierza się dozór, daję.
gwarancJe moralne i materialne, że
;;prostają zadanitt. Poza tym celowem
jest mniesz<:zanie nieletnich delikw8ntćw w zakladzie w~'chowawczym, joonak takich zakładów przez długie jeSI cze la ta mieć nic b~llziem y,

JAK

~~I~uH~[ ~~~R~~'I?
Według

naszej receply należy dążyć do wygranej na Loterii, zakupując los do
39 Loterii w szczęśliwej kolekturze

Bolesława BOŃCZ""l'Ii.A

Ł 6 D i, Piołrkow$ka 117
Oddział w Zgierzu, ul. PierackieO'o i2
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DR MW. A. Mn.XE
specjalista chorób SI/l' e a , krw i i pluc
L6dź, Wólczańska 62, tel. 2'2-99.
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prezentowali kier. Zw, p. Buda Miei prezes p. Jaworski Leopold.
W imieniu robotników z "Pracy Pols>ldej" postawili oni nastQpujące warunki: Ukaranie firmy za nieprzeszcoog,a nie 8 godz, dnia pracy; ~ypła:
cenie ro-botnikom ryczałtowo JedneJ
tygodniówki tytułem za przepracowa·
ne dotąd nadliczbowe godziny i podwyżk-ę płac o 30 proc. Po. kilkunastu
godzinach ciągłego targowania (gdyż
konferencja trwała do godz. 19 wie·
czorem) ustalono, że: robotnicy oU'zymaję. odszkodowanie za przepraCQwane nadliczbowe godziny w wysokości
4 dni pracy (około 12 zł), oraz 6 zł miesięcznie (robotnicy nie kwalifikowani)
za zniszczone ubranie, a ~o dla tego,
że jak się okazało po wyjaśnieniu in·
spektora pracy firma nie jest obowią.
zana płacić wyższych stawek nad 3 zł
dziennie, która została ustalona przez
"fundusz pracy",
Tak odszkodowanie za nadliczbo~
we godziny, jak i 6 zł odszkodQwania
za zniszczone ubranie robQtnicy mu.szą zawdzięczać tylko "Pracy Polskiej".
Ciekawe natomiast jest stanowisko
"socja.\istów" w walce o lepsze warunki pracy dla robQtnika, tych patento·
wanych "obrońców" robotnika.
Otóż jeszcze przed wybuchem strajku protestacyjnego "bonz·owie" socjalisty.czni rzekomo inteTweniow.ali w
"Katebe" w sprawie 8-godz. dnia pracy, rezultat interwencji tej był taki,
żo delegaci socjalistyczni pracują.cy w
"Katebe" otrzymali lepsze roboty i w
ten sposób patentowani "obrońcy" robotnika" nabrali w usta wody; mało
tego, ale jeszcze na każdym kroku
' słusznej akcji "Pracy Polskiej" starali
się przeszkadzać i tak na pierwszej
konferencji z Żydami z "Katebe" p.
Kaczmarek przedstawiciel Zw. S()cjaJistycznego powiada: "ja nie chcę bronić firmy, ale uważam, że firma dobrze robi" i konferencję opuszcza, a
gdy wybuchł strajk protestacyjny, to
panowie socjaliści całą. siłą. chcieli go
złamać, dopiero pod groźbą i
presją.
masy robotniczej "patentowani wodzowie robotnika" przystąpili do akcji.
Ale i dalsza praca tych wodzów byla nieszczera, gdyż gdzie tylko. mogli
szli na rękę ŻydOom, sprzedają.c skórę
robotnika i tylko nacjonalistom robot·
nik może zawdzięczać, że otrzymał od·
szkodowanie w wysokości 4 dni (12 zł)
i nie kto inny
tylko
socjalista
Kaczmarek stwierdził na konfocencji w dniu 25 ub. m., że robotnicy wszędzie pracują. tylko 8 godzin
i wyrabiają. swoje stawki (tak, ale Bami delegaci socjaliści), na co. prrzedsŁawiciel ,Pl'acy Polskiej" podał cały
szereg faktów, stwierdzają.cych przekroczenia ustawy o ochronie pracy_
To też trzeba stwierdzić, że 40-1etni
"obrońcy" l'obotnika zą.czynają. gubić
swój patent, gdyż robotnicy z "Katebe"
stwierdzili na własnej skórze, że ich
słusznych praw broniła tylko "Praca.
Polska", to. też coraz więcej robotni·
ków wstępuje w jej szeregi.
Kompromitację swoją. tutejSi "bonzowie" socjalistyczni chcieli poweto·
wać na innym odcinku.
Już od dłuższego czasu z inicjatywy "Pracy Polskiej" na robotach pu·
blicznych prowadzonych przez miasto
są. prowadzone targi
między władza
mi a robotnikami Q czwarty dzień
pracy w tygodniu (dQtąd robotnicy
pracuję. tylko 3 dni w tygodniu). Już
w tej sprawie był l-godzinny strajk
demonstracyjny. Przed kilku dniami
delegaci z "górek" socjalistycznych roznieśli wiadomość, ż~ na interwencji u
władz wojewódzkich, jaką. mieli rzekomo przeprowadzić, otrzymali odpowiedź odmowną. w sprawie czwartego
dnia pracy i poczęli ludzi namawiać
do strajku, który w tych dniach miał
czysław

Obłuda so[jal-kapiłalisły[zn
Zdrajcy socjał-żydo-komunistyczni w walce z robotnikami-Polakami
Ł ó d ź, 5. 6. W farbiarni i wykOl'lcZalni jedwabiu "Rudzk,a. Pierwsza" w Rudzie- Pa.bia.nickieJ. zatrudniającej około 700 robotników, do tej
pory dzieliły się wpływami socjalkomunistyczne zwiQ,zki klasowe i enperowska "Praca".
Między tymi związkami panowała.
stała wojna o wpływy. Aliści
przyszedł moment,
że zwil).zki te, prowadzące między sobą zażartą wojnę, podały sobie ręce.
Nie potrzebujemy tu oświetlać oblicza socjal-komunistycznych związ
ków klasowych, znanych z tego, że
stoją na usługach międzynarodowego
kapitału żydowskiego i za jego
pieniądze dopuszczają się
na.iohydniejszej zdrady interesów robotniczych,
oddając po prostu robotników-Polaków
w niewolę międzynarodowych żydow
skich bandytów lmpitalistycznych, ani
zdradzieckiej enperowskiej, bezpłcio
wej "Pracy". Przecież nie trzeba udowadniać, że międzynarodówka socjalistycwa i międzynarodówka kapitalistyczna to jedno. Obydwie stoją na
usługach światowej finansjery żydow
skiej i sę. niewolniczymi wykonawczyniami jej rozkazów.
A enperowska "Praca"? Organizacja, która podszywa się pod hasła narodowe, która szermuje demagogicznymi oszukańczymi hasłami obrony
interesów robotniczych, a równocześnie idzie
na pasku socJał-komuno
żydo-kapitalistycznych
rozkazów i
tam, gdzie chodzi o rzeczywiste interesy mas robotniczych polskich łączy się
z organizacjami międzynarodówek socjal-ka-pitalistycznych i zaprzedaje im
robotników pOlskich; zdała już również "egzamin" z tego,
jak i w jaki
spOSÓb broni interesów polskiego robotnika.
Świadectwem tego,
cośmy wyżej
powiedzieli. .iest
właśnie
fabrYka
"Rudzka Pierwsza". W maJu rb. miały
się odbyć w tej fabryce wybory delega.
tów. Z nieznanych bliżej powodów odłożono .ie do 3 czerwca rb. W między
czasie zgraua. paczka patentowych 0brońców robotników dowiedziała się,
iż do wyborów ma wystę.pić narodowy
zwią.zek
robotniczy "Praca. Polska".
Na dotychczasowych wrogów padł bladv strach. W obliczu ofensywy robotników-narodowców podali sobie ręce
i użyli wszelkich wpływów, aby do wyborów nie dopuścić. Rzeczywiście w
dniu 3 czerca wybory sie nie Odbyły.
Koalicja socjal-żydo-enperowska zwo-

lala. natomiast na dzień 4 czerwc.a. 0gólne zebranie robotnicze, poświęcone
rzekomo sprawom wypowiedzenia umowy zbiorowej i sprawom ściśle wewnętrznym
robotników
fabryki
"Pierwsza Rudzka". I co się okazało?
Zebranie to było jednym wielkim atakiem na Obóz. Narodowy, "Pracę Polską" i adw. Kowalskiego. Nie było takich kłamstw, takich oszczerstw, }(8.lumnij, których by nie rzucano na
wszystko, co .iest narodowe. Słowem,
było to zebranie, poświęcone walce ze
Stronnictwem Narodowym.
Na ohydę bezczelnych kłamstw zareagował
robotnik Fr·a nciszek Byczkowski i w swym -przemówieniu zarzucił socjal-żydo-enperowskim bonzom zdradę interesów rObotniczych,
wykazując na przykładach
ich zdradziecką robotę,
zaprzepaszczenie ży
wotnych interesów mas pracują.cych,
niedopuszczanie do wyborów, zaprze-danie się międzynarodowemu kapitałowi. Organizatorzy tego zebrania byli tym zdecydowanym, demaskują.cym
ich wystąpieniem narodowc.a. zaskoczeni. Nie spodziewali się, że będzie ktoś
zdolny przeciwstawić się ich terorowi.
Toteż zebrania nie dokończyli rozwią
zując je. Robotnicy natomiast słyszą.c

słowa prawdy
o swych dotychczasowych obrońcach, wychodzili z zebra·
nia z przekonaniem, że do tej pory
rZlJdziła nimi zdrada, skonfederowana
w socjal-żydo-kapitalistycznych taj·
nych mafiach.
Na tym przykładzie widzimy namacalnie,
że
wszelkim klasowym
związkom nie chodzi o obronę interesów robotniczych, ODe wykonują tylko
rozkazy i naKazy między:qarodowej,
zakapturzonej szajki ka-pitalistów ży
dowskich, wyzysku.ią.cej i tuczącej
się na krwi i pocie robotników p,olski ch. To .iest zdrada.
Bo jakże nazwać niedo-puszczenie
do wyborów w obliczu walki o podwyżkę rObotniczych płac, jak nazwać
ataki socjalistów na Obóz Narodowy
i na masy robotnicze, zorganizowane
w tym Obozie, .iak nie rozbijaniem
wielkiego frontu rObotniczego, walczą
cego z wyzyskiem międzynarodowego,
bandyckiego kapitalizmu? Socjaliści,
zapowiadacie strajk generalny o podwyżkę płac, a my wiemy, że w odpowiednie.i chwili zdradzicie wierzą.ce
wam masy i s-przedacie je łódzkim fabrykantom za judaszowskie srebrniki.
Tylko tym razem może się ta zdrada
nie udać.

zakładach Schicht.
lever w Warszawie wyrabiają polscy robotnicy
z najlepszych surowców
mydło JELEŃ SCHICHT.
Jest to mydło najwięcej w Polsce · ro~·
powszechnione i cenione przez wszyst· .
kie gospodynie.

J

~

WYROB KRAJOWY

A jednak ... O$tabi~ni"
ból" ełowq, zlllączaniQ..Tak

rrotustuja organizm,od

We wtorek 1 bm. udała się do Lo·
dzi do województwa delegacja robotników z "Pracy Polskiej", aby interweniować o czwarty dzień pracy na
rc.-botach publicznych. Delegacja ta
została przyjęta przez
władze wojewódzlcie i jej słuszne żądania zostały
uwzględnione,
jednocześnie
delegaci
stwierdzili fakt, że dotąd poza nimi ze
ZdUl1Skicj Woli nie było. żadnej innej
delegaCji robotniczej, że () czwarty
dzień pracy nikt dotąd nie interwenio·
',Ą al.
. Wyszło szydło znów z wOTka, panowie socjaliści, jak się okazaŁo znów

Sukcesy "Pracy Polskiei" wZduńskiej Woli

któ

w walce () leps~y byt dla )'obotnika polsl~iego - Perfidna
robota c~erwo)'łych "obrońców" robotnika

rogo źqaano zb1l,t wiat~
Ni~ ?'~e~~ siq ~m p~imo:
wac. Rluanha sitotworcz~J

Z d 11 ń s k a Wo l a, 5. 6.
Donosiliśmy już po krótce o tym,
jak to. żydowska firma "I{atebe", wykonywują.ca budowę
autostrady na
odcinku Zduńska Wola - Sieradz wy-

Ovomalt~ntJ cod%i~nnie na
śnia.da. nie, rrz~wróci tu krot

zyskiwała rQbotnika, nie placą.c sta\\-e-k, zmuszając go. do H-godzinnego

dnia pracy itp.

~im czasi" tU'śhosć, "nergi?7 ochot? do prac~, br~

sa mopoczucle.
IIr~~

wybuchną.ć.

I

Ponieważ Żydy z "Katebe" z delegatami "Pracy PQlskiej" w sp!l'awie un&rmowania. warunków
pracy nie
chcieli gadać, w dniu 21 maja rb. wybuchł na robotach strajk protestacyj·
ny, na skutek którego w dniu 25 majo. p. starosta Łazars-ki zwołał konfel'encję arbitrażową z udziałem inspektora pracy, I{onferencja ta, jak wia-

dQmQ, została odłożona na dzień 2
czerwca rb.
W dniu tym już od godz. 9 rano.
w magistracie z udziałem inspektQra
pracy rozpocz.ęła się . konferencja, jako
dalszy ciąg z konferencji z dn. 25 maja. Związek "Praca Polska" oprócz
wybranych delegatów robotników re-

Bolesny barometr w
p09iadają artretycy t reumatycy. OOC?J1lwajltC1'
b?ll'Śnie wszel~i~ zm:any pogod.}'.
Nie ..nal~ty
cI~rPle/! be?ór~.dnle.. k:edy te .obJa ~y złeJ ~rze·

m:any matem mozna łagodZI/!. Zioła maglstra
Wolskiego ze znll.k. ochro "Reumosa"; zawierajaco ruilZlllienni. rzadk~ r<>ślinsl chińską Schtn-

I
J

kościach ...

Scben r'lZpuszczają kwae moozowy, u&uwając
jego złogi. regulują przemiane materii dziękI
c;zemu stosuje sil) je w cierpieniach arlretyc.znych. reumatycznych i bólach ischiasu.

Wytwórnia:
Zlota H,

n 42 751

,.

Magister Wolski

•

Warszawa,

ORĘDOWNIK, poniedziałek,

Strona 10

dnia '1 czerwca 1937

Numer 128

Z życia organizacyjnego

bujają. robotnika, chcą.c bez żadnych
uprzedzeń wywołać strajk,
ludzi wyprowadzić na ulicę,
a może i na ba-

ORZEGÓW
,
W niedzielę, dnia 30 ub. mies. odbyłD
się w lokalu p. Malinowskiej wOrzegowie zebranie Z. Z. "Praca Polska", .nEi.
którym referat wygłosił p. Jakubowskl z
Chorzowa. Prelegent zdał następnie sp~
wozdanie z kongreSu Z. Z. "Praca Po!ska.
w Warszawie, jaki odbył się .w dnm 16
i 17 maja rb. oraz sprawozdame z pobytll
z delegacją u prezesa Romana Dmo,!skiego z okazji odbytego kongresu, gdzle
delegacja śląska złożyla; hold swem~ wodzvwi. Zebranie zakonczono odśpIewa.<
niem Hvmnu Młodych.

gnety policyjne, tylko dla te~o, że patentowanym "obrOl1com"
robotnika
pali ·się grunt pod nogami, a chcieliby
jes zcze nadal uchodzić za "bohaterów".

Na uboczu

Tłum

wydaje

świadectwo

Od kilku dni przed Są.dem Okręgo
wym w Warszawie toczy się proces
przechyko :Żydowi ChaskielewiczowL
z.abójcy śp. Bujal,a, wa chmistrza polskiego pułku ulanów w MiI1sku. Chaskielewicz odbywał służbę wojskową.
jako ułan. . . Nie należał do wzorowych żołnierzy ... Wszyscy jego koledzy, bez różnicy wrznal'l, zgodnie zeznali przed są.dem, że Chaskielewicz
był złym żolnierzem, najgorszego typu
markierantem i "ofermę.".
Śp. Bujak
był natomiast
wzorowym podoficerem... Zołnierzem z
krwi i kości ... Służbistę., ale sprawie-dliwym dla s"voich pOdwładnych ...
Element żydowski w wojsku ma ustaloną
OPlmę...
Jest to naj gorszy
typ żołnierza, niezdyscyplinowanego, z
natury nastawionego źle przeciw wojsku i jego instytucjom.
Żyd w wojsku z trudem poddaje się
dyscyplinie. Swoją postawą zewnętrz
nę. i psychiczną źle działa na swe otoczenie... Przez cały okres służby
,,markieruje", uchyla się stale od żoł
nierskich obowiązków, a jeśli je wykonuje, to źle i z jawną niechęcią .. ·
Żyd w wojsku unika starannie ćwi
czeń i tych zajęć, które
są chlebem
powszednim dla żołnierza. "Dekuje"
się, wciska do różnych warsztatów
wojskowych, nie gardzi funkcją ordynansa, sanitariusza, byle wygodnie 0kres służby żołnierskiej przepędzić ...
Dla ułatwienia swej pozycji mają.
jedno wielkie narzędzie. Jest nią "symulacja".
Żyd w wojsku choruje stale.
Na
głowę, na nogi, wszystko zresztą jedno
na co, byle dostać się na izbę chorych,
lub uzyskać zwolnienie od zajęć ...
Typowym przedst.awicielem Żydów
w wojsku jest Chaskielewicz. "Oferma", markierant, dekownik, symulant, lecz jakżeż równocześnie przebiegły agitator!!
W jego notatniku znaleziono zapiski, świadczące o jego działalności komunistycznej.
Wypadek również nie odosobniony.
Można cytować
szeregi wyroków, w
których Żydzi zostali skazani na wię
zienie za komunistyczną agitację w
wojsku ..•
Gdy Chaskielewicz opuścił wojsko,
na ulicy Mińska Mazowieckiego dokonał mordu na osobie swego niedawnego przełożonego ... Z ręki najgorszego
markieranta ginie wzorowy żołnierz ...
Czyn był w swej istocie tak potworny,
że nie mieścił się w wyobraźni ludzkiej i wytłumaczyć mogło go tylko
szaleństwo.
Chaskielewicza poddano
badaniu i lekarze psychiatrzy orzekli,
że jest zdrów i p<>ezytalny ... On nie
jest wariatem ...
Ten mord, dokonany na osobie
polskiego żołnierza, znów rozbił w
drzazgi hipotezy o lojalności Zydów,
o ich patriotyźmie i miłości dla kraju
i wojska. Chaskielewicz dał wyraz
prawdziwemu stosunkowi Żydów do
Polski w sposób brutalny, ale szczery ...
Dziś w okresie dokonujących się w
społeczeństwie przeobrażel1 mord Chaskielewicza ma swoją ogromną wymowę. I wymowę tego faktu, jego bru-

taJną

prawdę

Żydzi

Wbrew opinii lekarzy
rować

społeczeństwu,

chcą

usuną·ć.

chcąc zasugeże
Chaskiele-

MŁAWA.

Rudery w

Łodzi znikają.

Rada

Na

zdjęciu

r07.biórka szpetnej rudery przy ul. Piotrkowskiej 94.

okręgowa

"Pracy Polskiej"
w Krakowie

U chwalenie re~olucji, wyra~ajqcej solidarność ~ uchwala1ni kongresu "Pracy Polskiej" w Wars~awie
K r ,a k ó w. - W niedzielę 30 maja
br. odbyło się w Krakowie zebranie
Rady Okręgowej Zjednoczenia Zawodowego "Praca Polska". Na zebranie
przybyli delegaci 27 oddziałów oraz
generalny sekretarz "Pracy Polskiej"
p. Józef Bąkowski z Warszawy.
Zebranie zagaił krótkim przemówieniem prezes okręgowy "Pracy Polskiej" p. Franciszek Jelonkiewicz. W
przemowleniu swym p. Jelonkiewicz
sCharakteryzował

sytuację

związków

zawodowych "Pracy Polskiej" na terenie okręgu krakowskiego. Podkreślił
następnie doniosłe znaczenie odbywającego się posiedzenia dla życia "Pracy Polskie';" w Krakowie. Po raz pierwszy bowiem od chwili odzyskania
niepodległości
w
starych murach
Krakowa obradują przedstawiciele narodowych rzesz robotniczych. Po raz
pierwszy robotnik,
wyzwolony
od
wpływów
żydo-komuny,
radzi nad
swoim losem.
Znaczenie odbywająCYCh się w
Krakowie obrad jest tym większe, że
odbywają się one przecież w tym Krakowie, który uchodzi za twierdzę klasowych związków zaWOdowych i za
twierdzę żydostwa w Polsce. Zwię.zki
"Pracy Polskiej" wyszły już z okresu
organizacyjnego, pokonały pierwsze
trudności,
odparły
ataki koalicji
fołksfrontowej, zdobyły sobie w Krakowie prawo Obywatelstwa. Walka
jednak nie jest skończona i jest cięż
ka, ale walkę tę niewątpliwie "Praca
Polska" wygra, godnie i uczciwie
bronią.c interesu polskiego robotnika.
Po przemówieniu p. Jelonkiewicza
przewodnictwo obrad objął p. Bąkow
ski.. Sprawozdanie wykazało, że mimo
trudności i szykan oraz terroru, uprawianego przez żydo-komunę i klasowe
związki zawodowe "Praca Polska" na
terenie okręgu krakowskiego rozwija
się w tempie żywiołowym. Kiedy na
początku roku Hl36 były zaledwie trzy
oddziały z kilkudziesięciu członkami,
obecnie do zjednoczenia okręgowego
należy 27 oddziałów z kilku tysiącami
członków, których szeregi każdy dzień
powiększa.

Po dyskusji nad sprawozdaniami
Rada Okręgowa jednomyślnie udzi&lila absolutorium ustępującemu zarządowi i dokonała
wyboru nowych
władz. Następnie sekretarz generalny
p. Bą.kowski wygłosił referat o sytuacji gospOdarczej warstwy robotniczej
i postulatach,
wysuwanych przez
Związki Zawodowe "Praca Polska".
Szeroki, dwugodzinny referat przedstawił warunki, w jakich żyje polski
robotnik, sytuacjQ w przemyśle Polski oraz scharakteryzował dobitnie
rolę klasowych związków zawodowych,
które dotychczas wywierały wielki
pływ na życie robotnicze. Obłuda,
fałsz i inne im podobne metody klasowych związków i ich wysługiwanie
się organizacjom żydowskim, między
narodowym o celach, sllrzecznych z interesami Polski i polskiego robotnika,
coraz bardziej odwracaJa, rzesze polskich robotników od zw. klasowych i
kierują ich do "Pracy Polskiej". W zakończeniu referatu prelegent omówił
uchwały
warszawskiego
kongresu
"Pracy Polskiej".
Na zakończenie obrad uchwalono
następującą reZOlucję. wyrażającą solidarność
z uchwałami
kongresu
"Pracy Polskiej" w Warszawie:
"Uczestnicy pier\"\'Szej Rady Okręgowej
Zjednoczellia Zawodowego .,Praca Polska" odbytej w Krakowie w dniu 30 maja
'1007, Po zapoznaniu się z uchwałami Kongresu ,Pracy Polskiej" w Warszawie w
dniu 16 i 17 maia 1007 r. stwierdzają, że
'Uch wały te ujmuja, zarówno caJ:oksztalt
obrony interesów zawodowych we wszystkich działach pracy jak również stoją silinie na gruncie walki o sprawiedliwy
ustrój Państwa Narodowego. Dlatego te!
zebrani Bikładają na ręce delegata Zarzą
du CentralnEl'go wyrazy zU"pe~nej solidar
'Ilości i zaufania iak również "podziękowa
nia za "pełną oddania "pracę dla zawodowych związków narodowych.
Równocześnie stwierdza ią z pełna,. wiarą w zwycięstwo. że na terenie Krakowa
oparci o wskazania Kong'r esu i zagrzani
jego uchwałami dołożą wszelkich starań
i wysiłków. by mimo wszelkich przeszkód
Okręg Krakowski znalazł się w pierws·zym
szeregu walczących o s'Prawiedliwy ustrój
w Polsce :-;arodo·wej".

Polska Fabryka BI-ell·zny

wicz to psychopata, to wariat, bo
Sz!,dk!lwski,Papiewskii-Ska
wszyscy Żydzi o zdrowych zmysłach
, Ł o D Z - Piotrkowska Dr. 110
sę. dobrymi Polakami!
Lekarze urzę
dowi, doświadczeni medycy, których ,poleca naiDowllzvch wzorów BIELIZNĘ MĘSKĄ w dD!ym wyborze
nie zwiedzie podstępna symulacja, 042817
rzekli, że Chaskielewicz jest zdrów ...
Żydzi, przy pomocy starego sposobu,
przy pomocy swej prasy, ratują sy- niak. Dalej "Nowy Dziennik" pisze:
Pisze o tym żydowskie pismo cał
tuacjQ.
Sprawozdawca żydowskiego
,.Ubrany w bi.ały strój , ..'ięzienny, kiem wyraźnie:
"Nowego Dziennika" tak pisze o pro- wygląda on (Chaskielewicz nie na
,,\Vrażenie, odniesione na sali, dacesie:
więźnia, ale raczej mieszkańca domu
leko odbiega od orzeczenia lekarzy
"Natomiast zachowanie się oskar- dla umysłowo chorych."
sądowych. Cała sala wydała już świa
żonego (Chaskielewicza - przrp. red.),
Nawet w więziennym stroju Ch a- dectwo lekarskie oskarżonemu."
., czym mogą opiniować nawet nie za- skielewicz wyglą.da .iak urodzony waSugestie te idą w wyraźnym kie..odowi lekarze, budzi wrażenie, że riat. .. Czy to mało?! Ba, on jeszcze: runku ... Żydzi chcą zrzucić z siebie
il'lamy do czynienia co najmniej z ma- " ... to przysłuchuje się Obojętnie, to odpowi"edzialność za mord Chaskielemakiem."
nagle wstaje bez powodu i kładzie się wicza i chcę. wzbudzić w opinii przeJednym słowem, według "Nowego z powrotem itd. itd." - pisze "Nowy konanie, że on jest szalony ...
No, ale daremny trud. Dawniej
Dziennika", Chaskielewicz to komplet- Dziennik" niestworzone historie, które
ny wariat, którego dziecko na ulicy mają czytelnika przekonać, że Cha- może, ale dzisiaj już ~ si-ę nie uda.
.
.
KELLY
rozpozna, a w naj gorszym razie ma- I ski elewi cz. to wariat .. fi
Q

W ubiegłą niedzielę odbyło" się waJ;na
zebranie Z. Z. "Praca Polska, odd~ał
związku robotników użyteczności publicz,nej w Mlawie. Przewodniczył p. W. Kac..
perowski, sekretarzował p. Berent w obecności 83 członków.
W wyniku wyborów prezesem zostaJ
p. \V. Kacperowski, wiceprezesem p. ~.
Kubiński, sekretarzem p. K. Perzanowskl.
Sprawozdanie z kongresu Z. Z. "Praca Poiska" w Warszawie złożył p. J. Berent. Zebranie zal{Ończono Odśpiewaniem "Roty".
OPOCZNO
Przy usilnych staraniach patriotycznych Polaków robotników "powstał Zwią.
zek Zawodowy "Praca Polska", pracowników przemysłu cI:emi~znego !la. terenie
fabryki ceramicznej DZIewulski l Lange
w Opocznie.
..
.
Zebranie orgamzacyjne odbył~ SIę ,.,
dniu 30 maja rb. Na przewodmczą,cegG
zebrania powołano p. I{sytę. Referat pt.
"Cele i zada.nia "pracy polskief.', wygło
sił sekretarz Z. Z. "Praca Polska na p<>wiat konecki p. Wilchorski. Sprawozda..
nie ze zjazdu Z. Z. "Praca Pol~ka" w. dn.
16 i 17 maja rb. w WarszaWle zda~I _uczestnicy zjazdu pp. Zygmunt Dudek l. Kazimierz Morawski, po czym przewodmczą
cy odczytał statut Związku Zawodowego
Przemysłu Chemicznego "Praca Polska".
Po ożywionej dyskusji uchwalono zwoła~
walne zebranie na dzień 20 czerwca. rb.
w sali Tow. gimn. "Sokół".
Na terenie osady Drzewica w fabl'y~e
Br. Kobylańskich rozwija się znakomICIe
oddział metalowców "Praca Polska", któ·
ry dzięki swojej zdrowej narodowej p~d
stawie rozbił usiłowa.nia klasowego ZWIą
zku socjalistycznego. Robotnik opoczyń
ski był zawSZe dobrym katolikiem i narodowcem i nim pozosta.nie, krocząc za
przykładem Łodzi, Częstochowy, Lwowa,
Śląska i Poznania. w szeregach Obozu Narodowego, bo wie, że tylk? pod tYD:l s~tan
darem wywalczy lepsze jutro sobIe l całemu narodowi.
(jj.)
Oddział chemików "Pracy Polsldej"
zdObywa nowe warsztaty pracy. W dnia:
29 maja rb. odbyło się zebranie w Borku
Fałęckim koło !{rakowa,
na którym p.
Skalski omówił uchwały Kongresu. Po
referacie omawia.no sprawy, związa.ne z
terenem miejscowym. Mimo· kłamstwa i
szkalowania, jakim posługUją się związki
klasowe przeciwko "Pracy Polskiej", szeregi oddziału chemików stale wzrastają
i warsztat po warsztacie organizuje się w
,.PrM:y Polskiej". Mo~na "powiedzieć jut.
dziś, ~e narodowy ruch robotniczy na ter&nie Borku Fałęckiego wzrósł w miejscowe środowisko robotnicze i żadne kłam
p. Malinowskiej zebranie obwodowe S. N.
ruszą stanu posiadania a mogą go tylko
powiększyć.

Zebrania
KRAKóW
Dozorcy, dozorczynie I Dnia 6 czerwca o godz. 2,30 po pol. w lokalu "Pracy
Polskiej", Rynek Gl. 6, I P.. odbędzie się
zebranie organizacyjne, na którym pp.
delegaci złożą sprawozdanie z kongresu
w Warszawie.

Manifestacja

słowiańska

Kra k ó w, 5. 6. Onegdaj odbyło
się na Uniwersytecie Jagiellońskim
zebranie "Młodzieży WlSzechpoIBkiej".
które stało się manifestacją narodowej młod~ieży Słowiańskiej.
Prócz
członków

"Młodzieży

\Vszechpolskiej~

na zebraniu byli obecni przedstawiciele narodowców czeskich, chorwackich i bułgarskich. Pierwszy referat
pt. "Nacjonalizm słowiański" wygłosił
p. Jan Bielatowicz. Przedstawił on
plan
polityczno-ideowego
bloku
pal'i.stw EUJropy środkowej i wschod.
niej, opartego głównie na narodach
.słowiańskich, którego zadaniem
była.
by walka o nacjonalizm słowiański
(antymarksistowski,
antyżydowski,
antymasoński) z równoczesnym
przeciwstawieniem się pangermanizmowi
i rasizmowi. Jest to dawna koncepcja
neos1awizmu Dmowskiego i Kram..
rza, przystosowana do obecnej chwJ.
dziejowej.
Następnie przemawiał
przedsta\viciel narodowej organizacji czechosło
wackiej "Nove Czeskoslovensko", prof,.,
Jan Vrzalik z Pragi, przedstawiająe
najpierw rozwój ruchu narodowego w
Czechosłowacji, a potem ,,,' skazując na.
potrzebę
przeciwstawienia się Sło
wian komunizmowi, masonerii i żydo
stwu.
Na koniec więzień Berezy, Ant. Grę
oosz prosił prof. Vrzalika o złożenie
pozdrowień narodowcom czeskim od
narodowców polskich. (B.)
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- Tak, tak! ChłQpak stał przy moim krzesle!
Mimowoli oczy wszystkich zwróciły się teraz na
Zdzicha.
- Aleksander zapytał powoli, znacząco:
- W chwili, gdy pani markiza podniosła znów
głowę, pierścionka już nie było.
Kobieta odpowiedziała
wahaniem:'
- Zapewne. Po umyciu głowy byłabym go z pewnością znów wsunęła na pa;lecl
Zdziś, który nagle ' pojął. że to jego posą,dzają
o złodziejstwo zawołał:
- Ja wcale nie widziałem zielonego pierscionka!
Monsieur Alexandre roześmiał się urągliwie:
- Ską,d w takim razie wiesz o tym, że by.ł zielony?

z

Chłopak. oburzył się:

- Przecież wiadomo, źe szmaragdy są zielone!
Moja mama ...
Ale utknął w pół słowa. Świdrującemi oczyma
wpatrywała się w niego markiza:
- Oddaj zaraz pierścionek; hrzydki chłopaku!
Zdziś chciał coś odpowiedzieć, ale już fryzjerczyk
skoczył ku niemu, chwytając za ubranie:
- Zrewiduję mu kieszenie. Z pewnością ma jeszcze klejnot przy so'b ie!
Ale teraz Zdziś skulił pięści i warknął:
- Precz zło-dzieju perfum! Precz oszuście karciany. Precz!
Rozzłoszczony nie panował nad sobą. Chciał rzucić się na fryzjerczyka. Markiza pisnęła przeraźliwie
i zerwała się z krzesła.
Olbrzyp:1 Napoleon rozgrodził przeciwników.
Krzyknął jednak na chł-op c a:
Ty szelmo! Narażasz na szwank honor mego
~0Jl'l11.
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Starał się więc

zrorumiec dobrze istotę gry,
Umówiono się
punktowanie kart po jednym
franku, wygrywać miał ten, kto z odwróconej talii
wyciągnie znak o wyższej wartości.
Pierwsza wypadła na niego dziewią.tka, fryZJerczyk wyciągnął dwójkę. Szanse były więc prawie
równe. Potem jednak. chłopak. zkolei chwycił w rękę
króla, damę i waleta, podczas gdy tamtemu przypadły ósemki i siódemki. Wreszcie dwa dalsze asy przechyliły zupełnie wygraną na stronę Zdzicha. Roz·
czerwieniony z zadowolenia, patrzał triumfująco na
towarzysza. Ogromnie cieszył się z tego, że w tej pier·
wszej grze jemu właśnie -przypadło w udziale szcz.ę·
ście. Nic nie rorumiał z tego, że monsieur Alexandre
poprzednio długo i zręcznie tasował swoją talię kart.
Gdy fryzjerczyk niedibałym, jak zawsze ruchem
ręki wyjął portfel 'Z k~eszeni i zamierzał wręczyć Zdzi.
siowi pieniądze, chI·opiec zaprotestował. Nie bYł przy·
zwyczajony do podobnych zarobków, wydawało mu
się nieszlachetne zabieranie bliźniemu gotówki.
Monsieur Alexandre roześmiał się urągliwie. Potem zmarszczył brwi i zawołał gniewnie:
,- Jakżeż to? Umówiliśmy się na franka od punK·
tu, czyż chce mnie pan obrazić, monsieur Voitin?
Nazwisko Wójciński zostało już od dawna przekręcone w ten sposób. Zdziś, obawiając się, że fryzjer.
czyk pogniewa się na dobre, zaprzeczył żywo. Bądź,
jak bltdź, miał dużą przyjemność z tej pierwszej wygranej. Rzekł więc nieśmiało:
- Sądziłem, że nie będę miał od razu tyle powo·
dzenia.
MonsIeur :Alexan<1re udobruchał się. Strz e pnął
palcami jakiś niewidoczny pył z ubrania i rzekł:
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D'a1na iryfowala się teraz na doł)r~.
- To nie jest wIdmo., tylko duży. złoty pier'Sclonek z szmaragdem. Spieszę się dp t~t~u) a 1;11 tą,k:i

'Jeiżeli ,,,aro przykro,
tak z miejsca ograliwaszego metra, no. to. ~afundujcie mi butelkę
wina. Pójdziemy razem do knajpki i wypijemy na
iWasze zdr{}wie. Zdecydcwane?,
":lli:;~
, ' :- O tak! Proszę pana, bardzo pro,szę! '''lj'l
Chłcpak uszczęśliwicny porwał się z miejsca.
!Jakżeż to cudownie, że on właśnie może postawić
[Wino.. Te'r az już niM nie będzie go uważał za dziecko.
~ te karty to. świetny wynalazek. Można w kwadrans
, ;więcej zaTóbić, niż przez tydzień pracy.
'I. I
:Trzymając się znów pod ręce udali się obaj do
restauracji.
I" ii I I
Xym razem Zdzich wypił więceJ, niż mial zamIar,
Starał się jcJnak. wmówić sc,bie, że to bardzo przy"
jemnie.
1,,1, l" , I
Nie strapił się równiez, gdy do racnunku musiał
jeszcze coś dcpłacić ponad wygrane pie!1iądze.

r---r-';=.
iście

ROZDZIAŁ

niepcrządek!
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tym powiedzeniem mistrz N'apo~eon
odezwał się z przekąsem:
, ! "
! fil l I
, :- Je'ż.eJi to nie jest widmo, t9. IlJ.u,s i się przecie'z
znaleźć!
I,:' l'i i"
, ~._-j
PrzyWtórzył ;r:p.u :Ale'IDsander:: I
->- Naturalnie, że musi się znalez~.
"i II on zkolei pochylił się nad podłcgąv
I':i:j Markiza miała już łzy Yv. oczach, gdy załamują.~
ręce wykrzyknęła:

=

'I
Najdroższy klejno.t, jaki pcsiadam. PamiątKa
hezcenna po. moim pierwszym mężu, Oszaleję z rcz·
paczy, jeśli nie znajdzie się natychmiast!
Rozdrażnioną damę starała się teraz uspokcić
pani Beytc'lit. Prosiła ją, żeby usiwdła w fctelu i cpo·
wiedziała jak pyło.. Mc'że na prawdę pierścicnek zcstał w dcmu.
,',
II ,
~Nie rozstaję się z nIm nigdy. Nawet we snie
zatrzymuję go na palcu, ' To moja maskota, zadatek
mego szczęścia. Louis ofiarował mi go. w naj piękniej
szej chwili megQ życia. Pierre ani w jednym calu
nie dorównuje mojemu pie.rwszemu mężcwi!
W tej chwili cdezwał się niespcdziewanie monsieur Alexahdre.
i : ":i
";il ~ 1\: kiedi ;n'a ni maTkiz.a. !7J}c;.!}l~l>_la :ńfp.l'sciollek:
:IQ ręki?J
' " I ' I ' " I , • • .- , •
':
I
~ :wichWDł, gay pan naikl'adal mi !a;rb'Kę, a chI o:..
piec zhli!Żyl się w},a;śnie z dZiban'k iem ciepłej wody~
J.i:ii<t, (J3yzjer<:zyik podchwydł:
Itr\' """'"" ~ więc ja miałem obie ręce 2a'ję{e, 'a Sidi stal
przy umy;walni, gdy paru markiza pochyliła głowę
tll~d ~arką:. Czy: tak. 1J
1

33.

r I Ddff1Jd Zrdzis każdą woln.ą chwnęspędzal w :to.-

1

:warzy.stwie fryzjerczyka i je'g o kompanii. Schodzili
się razem, bą.dź to w Parku Luksemburskim, bą,dź
t~ż w restauracyj.ce, a ozasem ktcś z młodych ludzi
;Zapraszał wszys{ldch do siebie.
' J ! I~'I
Zd:zich nauczył się sZY'bko. rMnych gier i z poc'ząfku z reguły wygrywał. Szczęście to. tak go. roz.
zuchwaIUc, że palił się coraz więceLdo hazardu i nieraz nawet nocami przemyśliwał nad jaką,ś nową;
ikombinacją karcianą.
" ''': "
'.
Po kilku tygodniacll jedna:IMe szanse zmIe!Ilny.
się i rozp<iczęła się długa, pil'ZYkra .seria prze,g ranjrcll,
Chłopak siracił ju'Ż dawno wszystkie zarobiona
w fryzjerni pleniąidze. Przyjął więc, najprzod opornie.
pctem, naglony ko.nie'cznością, po'życzkę od Aleksan"
dra. Nie chciał za~zestać gry, bo sądził,
s~częśeie
illusi si~ znó,v odwrócić ku Ili,ęmu. Je,żeli :wygrywat

1

ze

i

Dctknięty
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Dąma l?.rzyt~'ię[dziła goraco.

~!I;l'''~''l1C, ponie'działeK", ania. 7 czerwca 193'1 _.-
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'strona ft
mych, to nie opłaca się pędzić wł&
snych m()torów!
Powstaje teraz pytanie, czemu elektrownia fabrykom sprzedaje prą.d

Prawda o elektrowni łódzkiej

Filantropia z cudzej kieszeni •••
Ł ód ź, 4 czerwca.
Przed paru dniami szereg łódzkich
pism ("Kurier Łódzki'", "Republika" i
"Glos Poranny") wydrukowało wielki
artykuł
reklamują,cy tuteJszą. elektrowniQ. Artykuł ten usiłuje przed-

wytwarzać energię,

skoro za pośred
nictwem elektrowni mogą. mieć tę energię prawie darmo.
Elektrownia z
dumą pisze, że w ciągu omawianego
roku szereg fabrYk unieruchomiło swe
siłownie, bo zaproponowan() im en er-

gię aż tak tanią!

W ten sposób. staw ciągu roku prywatnych s110wni ogólnej mocy 4.000 koni motoro,"ych! Rzecz jasna, że skoro elektrownia jest '" stanie sprzedawać fabrykom prąd grubo poniżej kosztów wla-

I'ęło

~l:tów własnych!

Widzimy więc, że ele-ktrownia. il'!totr..ie uprawia filalltTopi~, ale na rzecz
wieJkieh fabryk i to nie z wł.a.sn.j ki/'szeni, ale z kieszeni drobnegQ kOll!;'Un!enta. DziQki temu, że robotnik, posiadają.cy ogranicznik,
czy urzędnik,
palą.cy parę żarówek na licznik, musi
placić elektrowni cztery razy więcej za
prąd, niż on kosztuje elektrownię, fahrykant może dostać ten sam prł'l po
kilka groszy, za p6-t ceny, czy naw.t
za ćwierć!
Jak sama elektrownia p·isze '\IV
swym artykule, p«"zeciętna. cena prą.du
wynosi 1:aledwie 18,5 gI'QS'La. '}'; kw~,
podczas gdy drobny konsument płaci
aż 69 groszy, a dzieje się to tak dzięki
temu, że miasto na swe IJ()trzeby. a
przed& wszystkim wi.lki. prz.dsię
}:iorst,.-a, konsumują.ce aż pruszlo 70
pct sprzedawane~o prą.du płacę. wedle
śmiesznie niskiego cennika!
Tak ni~kiego, ie sW; im ~ Me ~

daż.

ngr H OWa

etawić łódzką elektrownię w
świetle
jak llajlep~7.ym, omal nie w roli jakiej
instytucji filantropijnej, a w każdym
razie }1o\\'inien pozostawić wśród czy-

teJnikó,v wrażenie, że elektrownia czyni nam wszystkim wielkie dobl'ouziejstwo. ~iestet\" takie wrażenie może
orinieść tylko' ~złowiek zupełnie bezkrytrczny, nie mający pojQcia o prymitywnyrn bodaj rachunku ...
Gdy się bowiem bliżej prz~'jl'zeć <>puhlikO\\'anym cyfrom, widzi się zupelu ie "~Taźnie czym jest w g'l'uncie
rzecz~' polityka łódzkiej elektrowni. Oczywiście pisma, które zamieściły ten
grubo płatny komunikat ani jednym
&łówkiem si'e więcej na ten temat nie
('dezwały,
11ie spróbowały oświetlić
czytelnikom istoty rzeczy... My, jako
pismo od szeregu lat prowadzące walkę o tani prąd
dla szerokich rzesz
c1robnvch konsumentów, zrohimy teraz to, czego tamte pisma. po otl'Zymaniu owego płatnego artykułu nie
odważyły się, czy też nie umial~' zr<>bić.
Elektrownia w swym kOU1unikacie sprylnie przemilcza zagadnienie
najważniejsze a mianowicie rOl':piętość
cennika. Widzimy tu wyłącznie operowanie liczhami przeciętnymi, co zamiast wyjaśniać, tylko zaciemnia wlaściw~ politykę
elektrowni. Czytamy
t~m mianowicie, że w roku 1936 ełek
trownia sprzedała ogółem 119 milionów kwg za sumę 22 milionów zło
tych, a więc przeciętnie sprzedawała
1 kwg po 18 i pól grosza. Wolno tedy
postawić sobie pytanie, jaki jest koszt
własny energii, słowem ile 1 kwg kosztuje samą elektrownię? Jak wiemy,
zysk elektrowni w ubiegłym roku wynosił
okrągło 3 miliony
złotych,
a
wpływy ogólne okr~gle 23 miliony, rachując więc zgrubsza koszt ogólny calej spl'zecfanej energii wyniósł on okrągło znowu licz~c, 20 milionów
'wobec tego 1 kwg kosztował elektrownię około 16 i pól grosza. Kosztowało
ich po 16,5 a sprzedawali po 18,5 więc
pGwrnie zarohek byftajmniej nie był
tak wygórowany ...
Tak się wydaje, gdy operujemy cyframi globalnymi, gdy zapominamy o
rozpięto,ści cennika;
zgoła inaczej to
wszystko wygl~da w praktyce.
Oto widzimy, że elektrownię 1 kwg
kosztuje 16,5 gr, a drobny konsument
płaci za 1 k'vvg po 69 gr, jeżeli zaś zaraz reguluje rachunek p() 62 &"r. A
więc cztery razy wifCei r
W omawianym roku 1~36 ele.ktrownia sprzedała prądu na ce.le przemysłowe 84 miliony kwg, dla tramwajów
i kolejek dojazdowych 13 milionów, a
na oświetlenia zaledwie 22 miliony i
to część tej energii na oświetlenie została zużyta przez miaoSto także dla celów tzw. oświetlenia przemysłowego.
Nie znamy dokładnej liczby kwg,
sprzedanych
drobnym
prywatnym
kommmenlom, tym co płacą pełną. cenę 62, względnie 69 gr za 1 kwg,
ale
pra,,,dopodobnie stanowi to niewiele
Jl<)nad lO' pct ogólnej il()ści sprzedan~
go prądu, a m<Yt:e nawet i jeszcze
n'niej! I ci wlaśnie konsumenci nie
tylko pokryli znaczną, część kosztów
eksploatacji, ale co więcej, dzięki tak
w~-sokiej taryfie dla drobnego konsu11lenta elektro,nlia była w stanie przenJysłowi sprzedawać prą·d Jl<)niżej ko-

NIEBYWALA OK} ZJA•
Fabryka czekolady "Pelermo" chcąc
coraz więcej po-pulal'yzowa( sw(' wyroby,
w okre.sie nd 2"2 maja do H czerwca urzą
dza tania, sprzedaż reklamowfI swej czekolady i wyrobów cukierniczych.
Fabl'~'ka czekolady ,.Palet _o" i skład
gló,,-ny mieści się w Łodzi przy ul. Głów
ne ii>9. gdzie odbywa się detaliczna sprze-

z<:' stratą, a za to każe drohnym prywatuJ'm konsumentom płacić tak wysoką. tan·fę?
Czemu, krótko mó,yiąc,
t e!ektrownia z kieszeni robotników i urzędników pokrywa koszt
napędu w
fabrykach?
P;zecz jest bardzo prosta. Chodzi
. tu o jak największą ogólną ilość pro'I <.!ukowanej energii. gdyż wówczas
t przeciętny ](,yg taniej
się
kalkuluje.
I Ale fabrykant tylko wówczas będzie
1 brał enel'g-iQ z elektrowni, gdy mu się
. ją sprzeda bardzo tanio, taniej niż
: ona naprawdę kOSZluje. 'V przeciwlJ~-m bmyjem· razie fabryka uruchomi
, "łasn~ siłownię i obejdzie siQ bez eI lektrowni.
Nalomiast drobny konsuI Plent jest zdany na łaskę i niełaskę e; lektrowni, musi płacić tyle, ile elekI trmvnia od niego
zażąda,
ho inaczej
będzie musiał siedzieć przy łojowej
~wieczce,
albo cuchnącej
naftowej
htmpie! I elektrownia ulega żądaniom
fabn-kantów. ohniża cenę prądu sprzeda,,,anego na cele przemysłowe jak

I
I

Część

uczestników al,ademii w Porębce-PuRzczy po poświę('('niu proporca Stronnitcwa Xaroclowego \\' dniu 16 maja 1937.

900 zł grzywny za

obrazę sędziego

.!lelw, Ludwik Sako'Wicz z I{uln u, ol.n'oJlcll

1V pł'ocesie l.'OJłtu,

nislyc:<:nynl, sl-:az((IlY
Ł ó cI Ź, 5. 6. \V Sądzie Okręgo
wym w Łodzi zakOllcz~-ła się wczol'aj
rozprawa apelac.\~.iJla przeciwko ad\\'.
Ludwikowi Sakowic7.owi z !<utna,
który w.\~st<,po\Vat jako obrońca w procesie 2i komunistów z I{ro:niewic.
Sako\\'jcz podczas I"Ozpl'a\\'y w Sądzie
Grodzkim w Kutnie dnia 19 st~-cznia
br. w trakcie przerwy odezwał się
obraźliwi.e pod adresem sędziego Pora-

dowskiego:

"Idiota, grozi mi grzyw-

11q,!"

\V Sądzie Grodzldm w Łodzi dnia
3 kwietnia br. adw. Sakowicz skazany
został na 5 miesięcy aresztu.
Sąd Okn.;go\\'v w Łodzi
po rozpoznaniu sprawI' zmienił karę i skazał
adw. Sakowicza na 900 zł grzywny ze
zamianą na 30 dni aresztu.

Wyrok Wprocesie 24 komunistów
S({ll 'wymierzył oslwr~onym p"'z!Jk1utl'lł({ karę - Akcja ll'Y1('I'ot01l-'a nie ustaje - Dalsze (,u'eszlolvania konu.łnistolv
Ł ó d ź,
kręgowym

5. 6.

Obecnie w

Sądzie

O-

w Łodzi zalwńczony zostal

proces 24 komunistów, którzy zorganizowali w Krośniewicach obl'/ody K.
P. P. i K Z. ~L P. Policja w toku dalszych cIochodzel1 wpadła na trop dalszej organizacji komunistycznej,. utworzonej na miejsce zlikwidowanych poprzednio komórek K. P. P. i K. Z. M.
P. Stwierdzono, że po likWidacji poprzednich zarządów komunistycznych
oraz techniki komunistycznej i tzw.
"propagitu" delegowani zostali w 0kręgu Łodzi nowi działacze Żydzi, którzy zorganizowali na nowo aparat propagandy rewolucyjnej wśród robotników rolnYCh i małorolnych.
Po stwierdzeniu tych szczegółów
policja przeprowadziła rewizję, przy
czym aresztowała 17 diałaczów komunistycznych, którzy zostali 6sadzeni w

na
więzieniu.
Szczegóły ze wglQdu
prowadzone dochodzenia trzymane są
narazie w tajemnicy.
Ł

ód

Ź,

*

Wczoraj o godz. 20,10
w procesie 24 komunistów, którzy w Krośniewicach i okolicy powiatu kutnowskiego uprawiali
akcję wywrotow~.
Proces przeciwko
,..·ywrotowcom trwał prze·z trzy dni i
zakOllczył się wyrokiem skazującym.
Główni przywódcy komunistyczni
Żydzi zostali skazani: Gda:l1ski - na
4 lata więzienia, Baumgarten - na 4
la ta więzienia i Strykowski - na 3 lata i 6 mies. więzienia. Resztę oskarżonych skazano na kary od 6 miesię
cy do 2 i pół roku, wreszcie 7 oskarżonych zostało uniewinnionych. Przywódcom komunistycznym Żydom sąd
zawiesił prawa na pl'zedą.g 10 lat.
zapadł

5. 6.

'Ą'y.ok

Słynna jest w całei Kryn icy
Pyszna kuchnia w "SOKOLICY"
dg 233211ll

najbardziej, bo doskonale wie, że nie
na tym nie straci. Drohny konsument,
posiadacz kilku żarówek musi płacić
tyle, ile się od niego zażąda i pokryje
koszt ogólny z ladnym zyskiem w do(latku!
Oto jest prawda o lektrowni!
Ilekroć dochodzi do dyskUSji na temat kolosalnej rozpiętOŚCi cen prądu,
płaconych przez drobnego konsumenta i wielkiego przemysłowca, elektrowI.ia próbuje się tłumaczyć, że musi pono tak tanio sprzedawać prąd na cele
przemysłu, gdyż przemysł czerpie prąd
w dzień, gdy maszyny i tak nadarmo
niemal pracują. Jest to wykręt. Przemysł, istotnie czerpiący przeważnie w
dzień energię, konsumuje aż 70 pct tego prądu, więc przeciwnie, nie on konsumuje energię w "wolnym czasie", ale drobny konsument. Praca maszvn
najintensywniejsza jest nie wieczorem
czy w nocy, ale w dzień, gdy konsumuje ją przemysł, a więc ulga taryfowa powinnaby przysługiwać raczej
drobnemu konsumentowi. ..
Lecz tu decyduje nie jakiś wzgląd
uboczny na to. kied,' elektrownia rzeczywiście "próżnuje'"
i kiedy prąd
:5kutkiem tego jest tallszy. Tu rolę od-

10;. med. H. ZIOMKOWSKI

I

I

!.p~c:.~ chorób skór. weDet'. i moczopłciowych
Łódź,

6 Sierpnia 2,
tel, 118-3
Przyimuie 9-12 i 3-9 w niedzielę: 9·12
n 42312

grywa tylko zdolność do obro~y,
Przemyslowcy mog~ się bronić, Wlęe
im elektrownia jak najdalej idzie na.
rękę, a drobny konsument jest hezsilny, a wohec tego musi płaCić za wła
sny prąd, za straty wynikaj~ce ze
poszukiwania. I<azimierza Bartocha sp rzedaży przemysłOWi energii poniżej
znal~ziono na jeziorze w łódce bez ży
kosztów wła..srlych i j.eszcze musi si~
cia. Zwłoki były pogrążone do połowy złożyć na wielomilionowe zyski e.lekŁ u c k.
(PAT). Znana pilotka, re- w wodzie. Co się stało z jego bratem tl''Own i! Dlatego płaci czterokrotnie
Władys~awem, który popłynął z dwowięcej, n~ż energia ko 'zluje!
kordzi~tka
świata w wysokości lotu
Wreszcie trudno pomin~ć milczena szybowcu p. Maria Young-Mikul- ma psami w ul'ugiej łodzi, nie wianiem i to, że w swym artykule łódzka
ska. uzyskała najwyższą. kategori~ "D"
e~ektrownia sama siebie porównuje do
pilota szybowcowego, jako pierwsza w
w Ska·rżysku-Kamienna jest ok(llo ~ ełektrowni warszawskiej i chce doPolsce kobieta, przelatują,c ostatnio lo'Procent sklepów spOżywczych polskich,
tem żaglowym na szybowcu S. G. 3 bis któr& zmUBzone 158, zaopatrywać się w to- wieść, że w tym porównaniu WYChodzi
Na ten temat odpowiemy
okolo 60 km z Sokolej Góry do Zdoł war w hut'towniach żydowskich. Potrzelb- dobrze.
\Varszawska
elektrownia.
bunowa na Wołyniu. Kategorię "D" ny je6t energiczny narodowiec hurtownik krótko.
poSiada dotychcza!l jedynie Niemka kolonialny z więks'L8, ~otówk8,. PO'pa,rei~ p r z e c i ę t n i e sprzedaje kwg po blisko 26 gr, a łódzka tylko po 18,5 gr!
kupców ,p ols:kich u,pewaione.
Anna Reitsch.
Tak, to jest słuszne, ale drohny konsument w Warszawie płaCi za 1 kwg tylSkładki i pokwitowania
k() 46 groszy, ale zato przemysł płaci
Lubartów. (PAT) Na jeziorze
w adminil!traeji pisma Jlaszego lIłOŚOftO 'W kilkakraŁnie drożej niż w Łodzi! I to
Dratów w pow. lubartowskim poJowy C}Pl. zym cią.gu:
jest przyczyną., że p r z e c i ę t n i e w
Na TO1\'...Caritas", oll:r. p_.: Bezimienftie
maj~tku Stal'a Wieś 34-letni Włady
Warszawie prąd jest znacznie droższy!
w znaczkach )IOCztow,.ch 26.05, razem z poprsedslaw Ba.l'tocha wraz z bratem 19-1et- nio I'okwitowan,.mi 3i,16 si.
Słowem warszawska elektrownia
Na Jlolll1lik Serca JłlInl89Wep: J. Jrr.••_
nim Kaziai.rz.m udali się dwoma
.ie uprawia filantropii w stosunku do
wie,
POznllll.,
Pr.
~atlljezak.
11.
z
podzi-:koł6dkami na kontrolę, przy czym zabrali
waniem za otrzymane tllski z prośba o ti.lsr.e przemysłu, oczywiście z kieszeni drobfuzje i dwa psy.
111,-, razem II ~iIe _ _ JIOk"-'r" nego konsumenta, a łódzka tak wla.
Pe fł-łuż.szej l\'i~r.t.Mei zarzą.dzone H,- tli.
śnie robi....
ba.

Polska pilotka
kategorii "D"

Chleb dla Polaków

Dramat na jeziorze

I

Sfrona H

Czerwiec

6

Kalendarz rzvn-..-kat.
Niedziela : Norberta b
Poniedziałek: Roberla
Kill'3ndaTZ ",łowiański

Niedziela: Cichomira
WiBla wa
3.32
zacJ,ód 20,10
Dlugość dnia 16 g. 38 min,
"liedzłela
Księżyca: wschód 1,3i
2'111i1• •
811111._
zach6ć1 17,23
Faza: 2 dzielI przed nOII'iem
Ponledzłl"ł"k:
Słońca: ws'·h6d

A~re~ re~ak[ii i a~mini~tra[ii

WtO~li

Piotrkowska 91
TELEFON redakcji

ł

administracji 173-55

DYżURY APTEK
Nocy dzisiejsz~j dyżurują apteki: Pasterowa.
Lagiewn!cka U6. Kahane (żyd) Limanowskiego
80 Koprowski. Nowomiei~ka 15. Rozenblum
<Żyd). Śr6rlmieiska 21. Ba rtoszewski. Piotrkow·
ska 94. CZYI"iski. RokiciIiska 53 Zakrzewski.
Katna 54 Si niecka. Rzgowska 59. Tra ",kowska.
Brzezińska 1'>6.
Telefony: straży pożarnej 8, pogotowia miej·
skiego 102-90. pogotowia P, O. K, 102-40, pogo·
towia ubezpiet'zalni 208·10.

TEATilV
TeaLr Miejski (IV. parku Staszica) o godz. 9
.. ),!alżeIlst 1\"0".
Piotl'kowska 941 o godz. 17 - I'Gdzie diahel
lilie może' , o gooz. 2J - "Podwójna buchal!el

il'ia",

Cyrk ,.sport
cateh cs n".

Palace" -

walki "catch as

KINA
Adria - Metro - ,.Żona 2-ch meżów",
CaJliLo) - ,,'l'eodora robi karierę".
Oorso - , Diabl,. dzikiego Zachoou" i "Bryhda śmiahch".
Ikar - "Niewidzialny promień" i "Mleczna
droga".
Oświatowy. Sloilce .,Król kobi!'!" i ,.Rt:ce zawiniły" nadprogram film plastyczny.
Palace - "Maroko"
Rialto - .. StI·adiv31:ius".
Stylowy -- ,.'V cieniu s'l.motnej SO&lly".

KOMUNIKATY
WIELKIE ZEBRANIE ,.PRACY POLSKIEJ". W niedzi8lę, dnia 6. bm., o godz.
2 po poł. w lokalu własnym 'Przy ul. ks.
bisk. Bandurskiego 9-11, odbędzie się
wielkie zebranie dozorców domowych Zw.
Zaw. "Praca Polska". z następującym porządkiem obrad:
1_ Sprawozdanie ;I! odbytego Kongresu
Związków ZawOdGwych ••'"! raca Polska"
w Warszawie.
2. Dozorcv Domowi a InspekCja Pracy.
3. Uchw:llenie i wysłanie memoriału do
Ministerst;va Opieki Społecznoj w Warszawie.
ł. Wolne wnioski.
Ze względu na ważność obrad o liczne
i punktualne przybycie prosi ZarzAd.
lIO~i
.,.

KRONIKA MIEJSCOWA
Lódź miasto bez zieleni.
Łódź.
miadto kominów. jedt najubożBze co do
c3lanu zadrzewienia. Oifcjalne staty&tyki notują. że IV roku W:36 na jedne~o mieszkat'lca przypadaIo zaledwie % drzewa,
podczas gcly normą zasadniczą winno być
10 drzew na jednego mieszkańca. Ocży
wiście dalekonam do tej normy.
To też
szczególną tl'Odką
odpowiednich czynników winno być, ażsby slnn zaclrzeldenia
choć przybliżyć do tych norm, tym bardziej. że Lódź Jest miastem fabrycznym i
z tego względu zarlrzowienie musi bvć
wyższe.
Nie chcemy IV tEJ chwili wch'o~
dzić IV politykę plantacyjnrt Zarządu nilszego miasta. Chcemy tylko zwrócić uwa~ę na jede'n
szczegół.
l,tóry IV caloszktalcie g l'a ważną rol~. Przed kilkoma mie6iąc1mi zOBtala sprzednna lVielka
fabryka Leona I'da \\"raz z pI'zyleglym
parkiem. Park ten clla dzirlnicy poJudniowej stanowi nieoceniony ",karb , jest nie
tylko ozdo,bą tej części mia,sta. ale wpły
wa. \yybitnię na podniesienie stanu ZdTOwotno·ści jej mieszkańców.
Nie liczą Bię,
zdaje się. z tym nowonabywcy Żydzi. ldedy przp<31ali oni do Magistratu plan rozparcelowania tego parku. mając oczywiście na względzie swe interesy. Nie wiemy, jak ten "'niosel, potraj,tuje Ma,giBtrat,
aje już dziś chcemy zapI'otestować przeciw takim zakuc'\am, IYlaśJ:ie IV imię interesów mieszkańców Lodzi. ich zdrowotności l l\"I'eBlCie IV imię tr06ki o wygląd
naszego mia;;ta. tak uJJoqiego IV zielell.
Mamy nadzieję. że od-PGwiednie czynniki,
mając na u\\"aclzę dobro mia6ta i jego mieszkaIlców nie do'puszczą do zniszcl-enin.
par'ku poleonardowskiego i przeciwstawią
się wszelkim zakusom
zmierzającym do
teg-o.
Interes miasta musi iść przed intrre·
sem jednoslki.

ZE śWIATA PRACY
Czy dojdzie .do strajku
Pracownicy
wyt\\'ómi slYetrów jeszcze I>,' mRju rb. ,vy
stąpili z żądnniem zawarcia umowy zbio'l'owej. przy czym wysunęli żą,Janie podwyższenia dot.ychcznc'\owych plac o 17>%.
Odbyta w tej Bprawie konferencja u Inspektora pracy nie doprowadzi1a do po'
rrozumienia i przeclBtawiciele robotników
'złożyli ogwindczenie,
że
w razie nieu-

"

•

_

•

ORĘDOWNIT\, ponlcdwlłek. dOlI!

względnienia żądań robotniczych od 9. bm.
podejma strajk. W fabryl,ach 61yetrów
na terenie Łodzi pracuje lącznie około
2 ·WO robotników. x
Stan zatrudnienia na 'robotach publicznych. Woj. Biuro FunduSZU Pracy w Lodzi podaje poniżej slan zatrudnienia na
robotach publicznych IV dniu 29 mnja rb.
na terenie I\"0J. lódzkiego, a rninl1owicie:
oddzial l'ośrL'dnictwa Pracy w Łodzi 58H
osób. ekspozytura , IV Kaliszu 3.3-ł9. w Pa'b ianicach 2200. w Piotrkowie Tryb 1307,
IV nadomsku 70'1..
w Tomntizoll"ie Maz.
12-)(} razem l i 9S0 osób.
Znów sprawa zatrudnienia kobiet. \V
lalach 1933-3'1, w okreeie naBilenia bezrobocia. różne organizacje OlStro walczyly
o wyrugowanie kobiet. szczC'gólnie niezaposiadających możli \\'ości u·
trzymania się przy rodzinio oraz męża
tek. któI'ych mt:żo\\'ie dostatecznie zara-

mężnych,

NOCNE

I.

a

biaja,. Organizncjo te nn I'kutek tej akcji
zdolaly pI'zcprowadzić znaczne zmniejszenie liczby kobirt na stano II iskach w ubezpieczalni. samorządach oraz instytucjach
i urzęrlach palist\\'oly)'ch lub prawno publicznych. Ostatnio, wskutek znacznego
zlYit:kszenia liczby zatrudnionych kobiet
uI'zędniczek . .akcia
zostala wznowiona.
ZII'iqzki i ol'g'flnizacje domagają się kontroli powolanych wladz również IV prywatnych przedsiębiorstl\"ach.
albo\\'iem
Btwiprdzono, że pOI'Jugują e:ę w wi~k.szej
mie'r ze kobiotami. które pracują taniej. x

SYTUACJA STRAJKQWA
Strajk w f. Dobrzyński trwa. W fabryce Dobrz)'I\.sk iego (żydo\\'sl' iej) przy
ul. l'l'1ilionowej Zs, ocl kilku tyg-odni trwa
Btrajk, przy czym robotnicy w 11czbie 2,g0
'Pozostaja" poza murami. Firma mianowicie udzieliła urlopu robotniltom i na
okres ton unieruchomiła znklady. a po
urlopie oświadczy la. że zmienia obBadę
na poszczególnych zespolach przędza Iniczych. przez co zmniejszyła by .się liczba
zatrudnionych l'Obotników, jak również
'pozostali obciążeni zostaliby więk.szą pracą.
1\n te nropozycje I'obotnicy nie zgodzili się i nie przystąpili do pracy pode.imując 6trajk.
Odbyte rokowania nie cloprG\\'adzily d() porozumienia i .strajk kontynuowany iest w dalBzym ciąg·u. x

KRONIKA GOSPODARCZA
Zwiększenie
kontyngentów surowca.
KIH'slia dostn(ecznego pl'zydzinłu kontyngentów na wwóz surowca bawelninnego
111n din życia g-ospodal'czego Lodzi pienl'szol'7.ęrlne znaczenie.
:\Jimo c1oc=;talecznej
ilości za potrzrbolY:1l1. dobrej I\ypln cal ności itp. warunków, z chwilą braku <surol\'ca produkcja kuleje i zmniejszn sip, stan
zatrudnienia. w ślnd za tym szwankuje
caly aparat. "Ta okreli czerwca rb. Rpnl\\a
.wozu b1J.I\·eJny zoslaJa pomdlnjr ul'~
gulowana .. a nnll'et konf.\·IH!('nly \V\\OZOi,'e zo.slalv z\\'ięk.szone o 10% IV popównnniu z poprzednimi miesiącami tak że wyBokość produkcji w przemyśłe wlókienniczym nie napotyka z tej stl'ony na żadne
trudności.
x

NOTUJEMY
Czy nie ma pilniejszych potrzeb? Z
iniCJatywy wladz miejskich powstał projekt buclowy elewatora zbożolyego w Lo·
dzi. dla magazynowania odpowiedniej
ilości zboża i przyczynienia się \Y ten sposób do normalizacji jego cen, IV szcze·g ólności przeci\\'dzialaTlia spekulacji. Projekt budol\')" elewatora zbożowcgo IV Lodzi był przerlmiotcm narad komisji ekonomiczncj Izby Holniczej IV Lodzi, która
zajęla stanolI isl;:o nieprzychylne, zreszta"
cał'kowicie si usznic. Komisja mianowicie
wyrazila opinię . że budowa elewatora IV
Łodzi nic jest. \\'Bkazana, gclyż nie bylby
on wylwrzystany, albowiem możliwości
eksportowe zboża IV Loclzi są minimalne.
Dodać nalc,ży. ~e elewator l\"Cdług projektu obliczony bylby na 8000 ton. Sta'n owisko komieji uznać należy za sluszne,
\Vpra\\'dzie int.encje projektodawców zaslugu.ią cal1{Qwicie na uznanie. ni~ mniej
jednak Bam elewator boz zboża me spelnil by zachll1ia, a mamy w Łodzi szereg
innych pilniej.-;zych potl'ze:b. x
Żydówka w Teatrze Miejskim.n "zastrajkowała". \V teatrze miej.~kim w Lodzi mial miejsce niecodziennv wy-padelc
Na niedzieię. dnia 30 maja rb. godzinę 16 zapowiedziane 1)yl0
wystawienie
szt'uki "Gdzie diabeł nie moie", IV której
czolową rolę kobiecą kreuje art}-stka Zula
DYlVińska (Żydówka). Z racj! niedzieli
pUbliczności zebrulo się sporo i w kasie
znajdowa,lo Bię okolo 500 zl ze Bprzedaży
biletów. Zgromadzona publiczność oczekill'ala cierpliwie do godziny 17 i dopiero
Il'ówczas wyjrrśniono. że przedstawienie
nic mo,;,e odbyć się. Jn]{ się okazalo przed~tawienie nie ' otl·byJo sip'. poniewa,ż nrtystka Zuln DywiJilil,a wyjechała samochodem z jednym z przemyslowców lódzldch
nn, wycieczl,ę clo lasów spalskich i nic
wróciła na cws. x

JUDAICA

Likwidacja żydowskich spelunek hazardu. Wladzo policyjne zliklVido\\'nly IV
Łoclzi dwie spelunki hazardu, a mianowicie w kawiarni przy
6 Sierpnia 2,
,k tórej wlaścicielami są Sztoma Mileztajn

ul.

Prenumerata :J~~~: J! d~!-;I cZ::!f~3~f' d~~~!~rN~ ~o~!~;~LUie.~ \~8r~n~II;!
2.34 II, kwa.rUlnia T.:-, ""OClIta przyjmuJe zamOwlellll pt~lko
Orę downl· ka mleeiflcznle
na 6 wY~8ń tYl.odniow,! (bez ponledzlalkowego),. - Ppod opaską w MO ~,!e

'1 ezerwca 1B37

Numer 121\.

i MaJer Szajnholc oraz w piwiar!ii Szmula Mnlczera przy ul. Legionól': o,. Wlaś:
cicieli pociągnięto do odpowledzlał.noścl
za udzielenie lokalu dla hazardowe) gry
w karty.
Sąd starościllSkl sl,azał Malczera, 'Milsztaj'lla, i Sza,inholca ka.żdego
na 100 zl grzywny z zamianą na areszt.
Handel w niedzielę. Mo."zka Mondl'owicza , wlnściciela skladu przy. ul. No~o
miejskiej 13, prz)'chwyconu. na u"pt'awla~
niu handlu IV niedzielę od tyłu. Sąd starościńsl,i ilkazal Mondl'owicza na 50 zl
grzyl\"ny. x
Nabierają współwyznawcó~ na ~rześć.
Cale żYc!Otitl\O Jódzkie nastawIone Jest na
zorgan'izowanie jak najdałć.1 idącej. )lomo'
cy dla w,gpółwyzl~awcó\V w B.rześc,JU n~d
Bugll'm. \\'SZYdCY też żyd'k?""J~ dają ()fl~
ry, .ieclui z wJasne,! chęcl, 1nlll IV obawl.~
ł:ojJkot u ze strony zorganizowanej matll
żydowsldej. Życ1z1 nie byliby sobą, gdy~y
okazji nic \\'ykorzystali dla swych celow
zarobkowych. Zna leźli się więc i tacy,
którzy zorganizo\\.Uli zbiórki rzekom.o t,la
Brześć \I' rzeczyl\"iBtości
l.aś dla BlełHe.
Poniel~'a,ż st\\iercizono już . IV wielu wy'p adJulch oS7iuatwa. powiadomiona pol~cja '
zarządzila obcserwację i dochodzenia. x

KRONIKA POLICYJNA
Zlikwidowali fryzjerski zakład.
Do
za kJadu fryz iel'Bkiego Stefana . Olcza~a
przy ul. Limanolwddego 160 zakradli Się
zlodzieje i ogolocili calkowicie zakra~, zabierając doslownie wszelkie narzędZIa, a
na wet urządzenia łącznej wartości 500 zł
. tak, że zakład zlikwidowali, Powiada.miona policja zarządziła dochodzenie. x

KRONIKA SADOWA
Oszukiwał prllcodawcę
nię.
\V przedsiębjorstwie

i ubezpl~lal
_ Pl'zewoz.ol~ym
Sz. Stopnicl\iego przy Uli. \lolborskleJ 23,
pracował Mojżesz
Górny, który między'
innymi mial zlecone wpłacanie należnych
podatków i opIat do kas skat"l}}owych, lub
ubezpieczalni. Górpy urządził się w t~,n
eposób. że z dowodów kaRowych wykra'dał etare kwity. przerabia t daty i pracodawcy okazywal nt'. dowód wpłaly, a pieniądze przywlaszczał
;;obie, W lutym
rb. chorując. zglosił siebie fikcyjnie do
ubezpieczalni i następnie leczył, nara,że
jąc ubezpieczalnię na 86 zł strat.
Po uja wn ieni u tego nad u,życia 7urządz.ono dochodzenie i wówczas ujawniono falazerSIIHI. oraz ol'ZYIYJaszczenia dokonane na
szkodę prawda wcy Gómcl\o nocią~nięto
do odpowiedzialnoRci l,arnej. Sąd Okr.
II' Lodzi skazal 3D-letniego: [ojiesza Gór'
neim na 2)0 roku więzieniu. x
Wolał grabić, niż pracować. PI'zed SI\dem Okręg-owvm \\ Lodzi od'pow:adał 25.
letni Józef odet. 6yn zam01nego 1I'10:3clanina z lwI. Rnclość pod Lodzią. Oset, po
odbyciu służby " 'ojskowej wrócil do , zilgrody ojcomslde,i. lecz mia."t pl'acawae,
h.ulat: a gf,ly wl'eszcię ojciec odmówiŁ mu
da Iszej pomocy, dóma~ając się by ZB..\!\t
się pracą. Oc3et zniknął z zagrody i \\"łó
czył się w okolicy. żebrząc IV sposób z:uchwaly. l\Iianolyicie, gdy zaszedł do mle,
c3ZJ{aIl, ~dzie znajdowały się kobiety. pod
groźbą. kOBy. która, nOBil z i3?ba" .zabieral
co mu popadło II' ręee i ulatmał SIę. Przypadkiem w czac3ie nocle~u z\\'rócił uwagę
na 73-letniego Piotra Pietrzyka z sąBied~
Jliej \\si :\IJ'ówki Wielkie. DO\"iedziawBzy
się. że Pietrzyk zamierza kupić grunt, a
\\ięc ma pieniąclze. napadł w nocy 18 marca rb. na zagrodę Pietrz~'ka, zamierzal
go zabić kosą. lecz Splodzony zbiegł. W
dwa dni po tym na c1rzlVinch Pietrzyka
zawiesił I,artkę. IV której zagl'ozil śmiercin, jemu i żonie i żażącJał złożenia we
\\'8kazalwm miejscu na polu 600 zł okupu. Pietrzyk nie umiejąc czytnć, zwrócił
się do soltysn, a ten zawiadomit policję i
II' wrniku dochodzenia 06eta aresztowano. ~a lozprall' ie tłumaczył się brakiem
ŚI'od ków do życia. Sąd po naradzie skazal Józefa Oseta na ly:! roku więzienia
z pozball'icniom pra\V. na 3 lata. x

KRON' KA LASI(U
-

Najwyższy czas by skończyć. Od ' dłuższego czasu spolcczel'lst\yo Lasku' jest oburWl1e na Ży-dów; którży we w.szystkie katolickie święta IV czaliie nabożeństwa
otwierają s\voje sklepy, handlują. a nawet
publicznie pracują IV swych zakładach.
W pierwszym ' rzędzie robią to żydowskie
herbaciarnie. po tym cukiernic, zaklady
fryzjerSkie, szewckie i wiele in, Ostatnio
podczas pro.cesji w święto Bożego Cial?IV ub. m. Zydzi
ha'lldlowall.
Czas wkrócić żydowską bezczelność.
Poiary. W nocy · na 3. bm. w zagrodzie p. Lisa Antoniego i Józefa Wandocho\\'ic2a we \\"si Przymi1ów, gm. SądziejO\l'ice z niewinrlomyeh pl'zyczyn powstał
pożar. Splonr.ly , dwa domy mieszkalne,
dwie fi.todoly. dwie obory. oraz dwie 1,I'owy
i jPdno ciele. Straty ogólnie wynoezą ponaci 2500 z1.
Tego sameg'o dnia o godz. 'H wybuchł
g\Ynltowny pożar "'e Wili Wl'ze.;;iny. gm.
PruszkólV. Na szkodę Ignacego Bednat'kiewicza splonęla cala zagroda gOBpodar' ska. obora, stodoła ol'az różnego rodzaju
drobny inwentaTz. Straty są znaczne. W
obu w~rpadkach dochodzenie prowadzi
policja.

II Centrala

I

KRONIKA PABIANIC
i administracja "Orędowni
Orlicz-Dreszern. 5. (el. :230.
W STRON, NARODOWYM.
Narodowe w Pabianicach u'
rządza w niedzielę, dnia 13 czerwca rb.,
o godz. 12 w 'PoL w sali kina Oświatowego
odczyt. Wygłosi go znany i cenionv pu'
blicysta red. Jędrzej Gięrtych na temat:
"Co widziałem w HiszpanHL. Wstęp tylko za kartami wstępu, które otrzymać
można w lokalu Stronnictwa Narodowego
przy ul. Pułaskiego 13/15 i "Ji administracji "Orędownika".
Uroczystość poświęcenia sztandaru K.
S. M. Katolickic Stowarzrszenie Ułodzie
ży Męskiej parafii N.
P. oibchodzi w
niedzielę. ,.lnia 6. bm. u ·rocz)'Blość po'ś wię
cenia sztandaru. Program uroczystości
jest następujący: godz. 9,1'3 zbiórl,a gości
i de-legacyj w Domu Katolickim przy ul.
żerorruskiego, 10,3D wymarsz do l{Qściola
N. M. P., 11 uroczyste poświęcenie sztandaru i suma, 12,3D powrót do Domu Katolickiego, 13 skłaclanie gwoźrlzi, po czym
skromne przyjęcie dla chrze.st nych i gości.
W oktawę Bożego Ciała. Uroczyete zakOllczenie oldo.wy Bożego Ciala odbylo się
wzorem lat ub. w kościółku św. Floriana.
doką.d przybyly proce.sje z parafii: N . .M.
P. i św. Mateusza o·raz nie'zliczone rzesze
wiernych. Okolo godz. 18 wyruszyła z kościola. długa proceBja. prowadzona przez
ks. prob. Krysiaka z !{Bawerowa. Przy
Ipierwszym olta·rzu urządzonym przez p.
Jarmakows'ka, odśpiewał ewangelię ks. So·pa. przy drugim. u;;tawionym przez p.
Wlazłowiczów, odprawi! k.s. Liberski. przy
trzecim ołtarzu Stl;a:i;y Pożarnej na ul.
Cegielnianej odśpiewał
ewangelię
ks.
Chmielewski, a przy ostatnim ołtarzu przy
ul'. \Varszawskiej uBtawionym przez Stron,n iclwo Nat'Odowe ks. Malinowski. VVSZYBtkie oHal'ze urządzono z wiel'ką starannością. Pięknie i oryginalnie reprezentował
się oltarz upiększony
pomysłowo
przez
·czlonków Str. Narodowego. Cała proce!Sja wY'Padla ba'r dzo imponująco,
Otwarcie wystawy harcerskiej. Miejscowe drużyny ha rcerskie z okazji d IVUdzie.stopięciolecia
harce111twa zorganizowaly na stadionie Tow. S-portowego przy
ul. 'Z amkowej wystawę i Idelki obóz pokazo\\'lr. OtwarcIe wystal,"y odbyło się IV
czwartek. dn. 3. bm., o godz. 18 wobec
licznie zgromaclzonego harcerstwa i gości,
Wystawa trwać będzie do niedzieli. dnia
6. bm. wJącznie. " ' ej.:icie TIn wystawę wy·
nosi dla dorosłych 20 gr. a dła dzieci 10
groszy.
Kursv O. P. L. Gaz. Wzorem lat ub.
zorgrrnizolyane zOdtaly czter,\'ty~odniowe
kurBY instruktorskie O. P. L. Gaz. które
pl'owadzone są przez p. pulko Barto;;zkiewicza \"1'. ;{a kursy pl'zybvlo caly szereg
instruktorów z \ ·ojo\\'ództwa. MicszkaH
oni - dzięki staraniom Magistratu - w
lo'kalu gmachu miej6kiego.
Redakcja
ka", ul. gen.
ODCZYT
Stronnictwo

M:

KRONIKA ZGIERZA
Założenie Kasy
Bezprocentowej. Na
terenie zgiel't'>kiej pa'r afii został powoła
ny przez prob08zcza k8. dl' Antoniego RoszkowBkiego specjalny komitet organizacyjny, który pOBtal1Qwil ipowolać do życia
Bezprocentowa, I{asę przy etowarzyszeniu
ch!\ll'ylatYlynym "CaritaB".
Naczel'nvm hasłem komitetu jest przy<!zynienie się do BPolszczenia życia gOSpodarczego na terenie miasta. Zadanie to
ma sn'elniać Kasa Bezprocentowa przy
"Caritasie". Pierwsze zebranie organizacyjne odbylo się IV środę. dn. 2. bm., o
Kodz. 20 w lokalu szkoły poms.zechnej ni'.
4 przy udziałe 5łi osób. Zebranie zagaił
inicjator kasy ks dr Roszkowsld. który na
watę.J)ie omówi! cele i zasady bezprocentowej kasy.
Po' przemówieniu proboszcza nu prze·
I\'oclniczącego zebrania przez aklamację
Z3oprOBzono p. rejenta Buch()wskiego, na
aBesorów nacz. Urzędu Skarbowego p.
Syśkę i p. dr Rucil'lskiego. a na sekretarza
p. Polańkiewieza. \V bardzo ożywionej
dYBKuBji .\\'.szyticy zebrani jeclnoglotinie
opowiedzieli się 'Za powstaniem kasy bezo '
procentowej 'p rzy "Caritasie" zapisując
się na cz]onków.
Członkiem ksay może
być kaida pelnoletnia
osoba. Wpi60l\'e
jednorazowe wynosi 1 zŁ, składka mie.sięczna najmniej zl 0,30.
Po wyjaśnieniach i dYBl,usji zostal wybrany zarząd. Ka prezesa " 'ybrano p. inż.
Mieczysława Kralko~'Skie~o, na członkÓW
p'p.: Glowinko,,·ską. Ciel'eckiego. Teske
Michala, Nawrockiego, na zastęlpców pp.:
Polankiewicza, ct.r OIesze i Wieczorka Tadeusza. W sklad komisji rewizyjnej we:szli pp.: naczelnik Syśkn. rejent Bucho\\'ski. dr Rucil'lski i wice,prezydent miasta
L. ZnjącZ'koll'i'iki. W zakollczeniu zebrania obecni 7.ło~yli jNlnol'rtzową sldadkę na
'ul. l\"orzenie kapitolu znkladowego.
Wycieczka Jlad morze. Liga Morska i
I\olloninlna or~anizuje IV dniach 3 H lipca pb. wycieczkę nad morze. \Vycieczka
zwiedzi Gdynię minBto. Gdvnię port, port
Gdański i pólwysep lIcI. Koszt wycieczki
wynosić będzie około 16 zl. Zapisy przyjmuje się [:0 dn. 15. bm. w .,Jptrzence",
Stary Rynek i u p. Wieczorl,;a w Magistracie.
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Redaktor odpowiedzialny AndrIej Treli. a POllnan!a. Za wiadomości i artykuły z m.
Lodzi odpowla.da Władysław Macią~ Lód! Piotrkowska !n. _ Za ogłoo, tenia i rekl~my: Antoni
3 - zI m!ee!ęccnle Naklad I czclImltl: Drukarn_8 Polska. SpOlka AkCYJna. omań. !iw.
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W razie wypadków s\lOwodowa.nycb n. w:ruz., l>Nleezk6d w zak~adzle. etraJk6w itp .. wfda~nlct",o me odpow\ada .Ia do.tnc~Je II_L a abOJlenel nIe maj. llrawa domagania eie nieóosłu'"
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Trwałą ondulację

Dom postawiony za wygraną na loterii
w kolekturze Dzierżanowskiego
Centrala Warszawa, Nowy

Świat

Ił.

Chraeśc:liańskl

grube, naturalne loczki naj'
lepszym płynem amerykan·
skim, z pełną gwarancją a ~ł 5,'
wykonUle dłUgoletni mistrz
Rr.tukl ondulacyjnei pr ' v zźs.
kJadzie fryzjelsKim t. Ó D ,
Wólczańska 228 Józef.

oddz. Gniemo, Chrobrego Z.

n .i4f

Wytwórnię

....

~

_
•

wózków

samorbod~ików

dzieci~~J'rh.

.

I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
b'liut i

or~z ~

"szrlka
rpppraCJe
w tym zakresie.

Obrączki, ślubne

B. Michalak

zegary,

~

;,;;

dobrze

~ Zakład

poleca
Łódź, Główna

Łodzi

DUZY WYBÓR.

prosperujący

Fryz.jerski

"JANłSZEWICE" właśe.

Łódź.

WYRABIA:

n 44052

- wieś ]AN1SZEWlCE.
Skrytka po""t. 54.
Silrllwk i, (ftIetkale) zwykłe i bielone, prze-

ścieradłowe, pO ŚCIe lowe
l

z 200 000,-

p().<;~lkiw~ny

zł.

n<l

DO WYROBU

nowOCZ4'..ś.n i~

Swetrów, Pończoch i Rękawiczek
podziałach i szerokościacb, nowe
nżywane. Długoterminowe spłatY.:' Fachowe prze~

we wszystkich

ro""iezego I'tanowjska z pen6j~ ok<>lo 8(lO.- ~ m iesiecz;n.ie
Oferty narlsylat; do Polskil'i
A.!(eTIcji PublicY'etyc7ll1ei, Lórli
P i-crtrk<ywska 106 &ub .. .ka-p'tan <li 029
li,;ta".

prowadzenie gruntownych przeJobek

MEBLE
A. KOPROWSKI

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

cenach poleca

ł IC~~I

Zgienka 56. WJI'6b .1I5ft).

t

i t. p. wykonuje punktualnie

:
•

GalwanizatyjllY "nAlWAftOGROM"
11

LeCZDica
H. Warrikoffa

i

g:

.+

Dnia 18 czerwca 1937 r. o godz. t t-tej przedpot. zo·
stanie sprzedany na przetargu przymusowym

ŁÓDŹ
ul. Koperaika 22:
~'~.-l~ Telefon 172-07a

dom mieszkalno - handlowy

Oddział wewnętrzny i chirurg.
Szczepienie psów l koni. Strzyżenle psów l koni. kąpiele dla
psów. Kucie kODł,nitowanie kopyt. PrzYJęcia w przychodni
od 8-1 l od 3-6.
n 42315

Grodziskn przy St. Rynku.
wynosi 9 , OOOzł. Bliższą informację można
w kancelarii adwokata Górnego w Grodzisku.
W

Cena
,

wywołania

uzyskać

....._1IIiII

o t4 747

Wyrób Zakładow "perul" Polska Spółka

Uwaga Harcerze!U
Krawiecki Józefa
32, tel. 264-33 poleca

Różyckiego

wielkim wybone
mundurki harcerskie, chusty, pasy, oraz mundurki szkolne.
Ceny - konkurencyjne
D 4870t
W"

przed wJ'judem na LETNISKO
od 2Z maja do 14- czerwca
TANIA SPRZEDAZ
REKLAMOWA
w Fabryce ezelr()lad~' i cukierni
L6dź, ul Główna

Cukolada:
(reKlamowa)
deserowa tablic?:ki
I>lok d~erowy
10m deserowy
bn.t azy i li I drobne
mleCM1:1 tabliczki
m·lecZ1J 3 blok
mleczna 10m
mlecznR fantazyjki
ALpejska

Automat 6-cio mm.. wyrro·
sam g;Iz;y po wyst~za
leo S'tnelaJacy do celu m~ta
lowemi kulkami. zapewnia be.z.p'sClc ństwo o;;obiste w doma podróży .
Huk ogluszający.
Cena zł 5,115,
2 sllt. zI 11.50. A ut{)mat 8-m ~o
strzałowy zł 18.-.
Setka kul syet.
lflDbert 3.65 will. rys. 35.-. Szczoteczkę do lufy bezpłatnie. Wysyłamy bu zezwolenia policyjnego za !>Obraniem pocztowym na listowne zamówieni~. Adr~: P. F.
Br•• StabiJ". " ' araza..,a. Leszno 60-"7. O. W.
Tg 20961
eający

mrożona
do gotow~nill

..

"

dla cierpią
cych na rupturę!
rll~.I'O'We lM miarę.

k!6re

p.)WstrZymują
pod I"lł'uancją chocidb,
najwi ększą rupturę.
Wyroby moje prz~wył8&lj. . . . telkie

wynalazki !:sgran.
Również wykonuie
s~tuczne . ręce.
nogi.
gorsety. aparaty. wkladki i obuw ie ortopedyczne i t. p:
Ceny najniższe!
Pos iada m wiele wlasnych patentów
odzn~czeń i. dyplom6w.

wł.

M

Ludwik i Teodor B-cia BeU_tein,
Telefon 191-51

I:.ódź,

ul. Leszno 22
II

ł3056

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
INNY POTRAFI ODGADNĄC TWĄ PRIYSZŁOŚC?

OJ
3.50 _
" 3.75
Wianki w ozeokoladzie
Karmelki cz;ekol:ld.
Pierniki w czekol:1dz;ie
3,Pi~_rniki Krajank:!
.. .. 2.20
'Wiśttie w kcmi8kn
,. •. 6.śliwki 'IV C1!PJkoladzie
,.,.
Skórki J)cm1arańezowe
Torciki ",-aflowe
... li.[,andrynki
". .... 2.50
Bom bonjerld
• "1,Herbabiki d~~
.... 4t Herbatniki lIJn.llielski.
.. 2.51
Herbatniki wafl<l'We
...
lot 4.Mllrmoladki
.. .. 3.25
Kakao
,. •• l,iO

" : g:~g KTOZ
••

.,-".-

f·~ ~iotr Hie~liela - ~olnań SPRZEDAMY
MŁYN

Aleje Marcinkowskiego 24

Wytwórnia Przetworów Słodowych "Siew"

3,H'

M

.. 3.:>0
"~,Z~
.. 0),70

taniość

spożywczych.

• 4.::

...

i

1 paczka ekstraktu słodowego wydaje 26 butelek zdrowego i orzeźwiałącego Dapoju słodowego. 1 szklanka
kosztnje tylko 2 grosze.
Sposób przyrzadzenia podany na każdej paczce jest bardzo
prosty. Polecamy również nasze nożywne i .aromatyczyne mle·
szankl kawowe "Ex_tra" i "Norma". Ządac w sklepach

1 kg zł 4.,. .. 3,75
.. ,. 3,50
• .. 3.2ii
..
Jot 4,..

wydajność

oto
zalety ekstraktu słodowego "Siew"

".

lot

Ważne

Dobroć

.. PALE RHO"

.

OSTATNIA NOWOSC!

Polecam paski

Łódź, ul. Główna 50, telefou nT. 218 61
w

Łódź Abramowskiego 31
front, I-sze p. (dawUlej Gubernatorska)
Przyjmuje roboty wchodzące w zakres kraWiectwa z własnych l powierzonych materiałów.
Ceny przystępne
Telefon 159-54
ft 48898

MAG. WET.

Łódź, Główna

Apteka p. f. ST. HAMBURG i S-ka =

i

JAN KAMINSKI,

dla zwierząt

Zakład

P OLECA

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~.!.
Krawiec męski

Łódt
Tel.f.n 159.40

reodor ZbierkJwlki -

Cł-Stnl&

:+

(mleko bułgarskie)

:
:

ł

,YOGHOURT

:

4rO;'

Chromowanie
niklowanie
• 43697
srebrzenie
wł.

reperacYJ

A. Linke, Łódź, ul. Urzędnicza 9 Tel. 2~~

po bardzo

Zakład

I

Igły i C7;ęśei zamienne. Nowonabywców wyucr.amy robót wchodZllcych w zakY-.. trykot.ntwa. H. ~danie szczegółowe oferty
Fabryka Maszyn Trykołażowycb ~ .236S

przystępnycb

fł

w kraty, oksfordy kieszeniowe
na bluzy robocze.
n 430,2

MASZYNY

cllrrześeijrnm.

urz;ą,rlron"lM mlyma. z odzialem "'- ];~'~'k3ch i w pracy. !:
je-dnoa~esnY'ID
ooj~iem
kil!-

Łódź,

A. SZWAJDLER

ZDUŃSKA WOL t,

~ ścieiela. Wiadomość Orędow-

nik

41.
1\ i2 311
CENY NISKlE

CHRZEŚCIJAŃSKA TKALNIA MECHANICZNA

~ dalnsko .. tneski wraz z mieszka~ nlem w dZlelnicy cbrześcijań
~ sklej z powodu wyjazdu wla·
Szczęśli,~·y gracz, p. Leon Leosi.ów, wygrał 3-krotnie w kol. Dziertano'l'l'Skie_gO na ten sam numer i wybudował VI' Morszynie pensjonat "Marzenie".

erJę

platery

W. SZYMil.lWSKI

44033

Do sprzedania w

~

wszelką

zegarki i

LODZ, ul. ś ..... Andrzeja 24.
1\

i GalaaterJI

Uclź, Piotrkowska 286. Tel. 260 - 53.
PolMa w dużym wyborze: WEl'.NY ~a I?łaszcze, ko·
st]umy i suknie JEDWABIE gładkIe I wzor.zystel
towary białe; poś~ielowe. bieliźniane i sto~owe, Flran,k!
odpasowane i na metry. Tiule wszystklc szerokoscJ
I koronki Siatkowe na story I kapy. BIELIZ~ damska
i męska, POllczochy, rękawiczki, skarpetkI. kołdry
watowane i gobelioowe. Wszystko w dobrym gatunku,
ceny jaknajniżs~e.
n !23U

ro .... erków. drer.yn 1

•

Bławatów

"W. .
OZ
YDEL
..

I

~a

Sklep

Telefon 38-79

w podwór:.:u.

tylko na .lslynniejszy Ja.sno~;i dz - Grafolop: WOMOUTH
Mistrz Międzynarodowego lIlBtytutu Wiedzy Tajemnej
:~ Ilznan,. ja.ko wMechświatoW7 fenomen

dysponujący moeą sugestii i magnetyzmu oru ja&llOwldzl>nia nil. odleglo.ś.;. Przy pomocy slynnego i Jedyneco D.a kuli zlems!;:ej Me-d ium .. TA ·
MAHRY··. które pOS Iada nll.dprzrrodrony dar Drom eniowan:a
i wysyl~nia flu idu astral'lego. W transie jasnowidzi be~ . różn i cy
oddalen Ia . za P .:>nJocą kon :aktu PISma i kilka wl0;;6w d "n"j
06oby. Odkrywa wszelk ie ta.jemni~ życiowe każdego. odga'-!uje
przeMll~ć. terdniejszoś(! i przyszłość.
opracowuje horoskopy
'i a.naliz;y grafolog iczne. Daje możnośl' zdobycia milości poż ao! a·
neJ ()5oby rady! wskazówki. odz;wyczaja od wszelkich na logów
9dna jduJ" lagtnione ~hy Med iu m .TAliA ERA" jest nieomylne. Z~ta \Via w trawsIe SZ~
sltwe I pe.w ne w :ęks llęJ wygra.ne Nr. I06ÓW wskaże gdZIe takowe można nabyć .
Na.plsz natychm laBt do mOle poda; pytania. stan. date orodzen:a. z:alącz k.ilka wlosów i 1.- III
z;n~~ek poeZ: . na koszty pl'Ze6ylkL ~ otrzymasz w prZRC lą go -t-ch dni odemnie doklaelne p~zeDOI<"'e
drue-horo;;kop. który wprawI C ię w podziw I zachwyt.
nS' 4"93112
. Meoj 'u,m .. TAMAHRA" wyb ierze rllą Ciebie w t.ran';le sz;czę-śliwy Nr. Io;;u który pod- gwaranCJa bedz;le wygrany. Otrzymas' odemnle p~a\Vdziwy klucz; nowego tvcia.. który przyczyni eie do
PO~rawy ~wegO bytu materIa lnego i zadowolenia duchowel!'o. WIele w"ielkich wYllranych. to owoc
meJ pracy dlatego też Każdy ~wrac.1ja('y sie do ,mn iE' dziękuje. Pisz jeszcze dz;iś do mnie. n3 1I.~~ee!
.TASNO\VIDZ WOMOUTH. KraU'I'I<, Lenutowleza 11 m. 6. Bezpłatnych horookopQw ni~ wysy;am.
w

.
B. JASINSKI, Łódź, 11 Listopada 5,

tel. 157-60

W dużym wyborze J\a sezon letni połet'a MATERIAI:.Y MANUFAKTUROWEl
wełny, jedwabie, aksamity, piótna lniane, białe: pościelowe,
bieliźniane, purpury oraz firanki i kapy.
Wszystkie towary w jaknajlepszych gatunkach po cenacb ściŚle fabrycznych.
Dla sklep6w rabaty.
II 1
Dla sklepów rabaty.

I

~J'ona 1'6 -

•

O~ĘDOWNIK, poniedziafeK, dnfa 7 czerwca 1937 -

W~l(lKI( ~tAWAIY

EMALZA LAJ'CIE.ROWANA

"FAVORIT"

Zapewnia łatwe. sZ)' bkie i estetyczne odswieianie
drzwi, oldee, podłóg. karoserii. mebli itp. WszelIde
farby i laldery dła celów pnemyslowych i prywatDych

Fabryka Przetworów chemiczllych

Łódź

E. Stiildt ul. Drewnowska 43

a 48 &62

Szkoła

Telefon 130-74

KUPISZ

Powszechna, Gimnazjum Zeńskie i Liceum Humanistyc7.ne

nUca LEGIONÓW 15, tel. 219-00
Zapisy przyjmuje kancelaria codziennie od 9 do U·łej.
Do szkoły powszecbnej przyjmuje się chłepców.
E
I
Szkoły Powszechnej dnia U czerwca }
w,,:ar:e
G!mnazium
dn!a 17 czerwca
o godzinie 9-tej rano
s ęp
t Ll Ce u m
dnia 19 czerwca
Poczl\wny od rokn szkolnego 1937138 Minlster.two W. R. 10. P. nadało
cderoklasowemu gimnazjum wszy.tkie npraw4ieni. gimnazjów państwowycb.
D yre litor W • W aszczyus
.& k'
Je

Ostrów

nowego typu

Wy-twóraia:

Izby

15,16,-

Xamera Polska,
W lkp.

Handlowa

, kt6re poleca P. T. Odbiorco..
n '1895
PO CENACH HURTOWNYCH

Prywatne gimnazjum męskie
i szkoła powszechna
Aleksego Zimowskiego w Łodzi,
ul. Boczna S
Telefon 121-56
zawiadamia. że egzaminy wstępne do szkoły powszechnej rozpoczną się w dniu 3 czerwca, do gimnazjum 17 c'Eerweat do liceum 19 czerwca. Zapilly
i podania przyjmuje kancelaria codziennie z wyjątkiem
świąt.

n 4403t

Dnia 30 ~envca rb. odbędzie się o godz. 9 w
dzie Grodzkim w Pleszewie. pokój 3

Są.

subhasta gospodarstwa
ł9

morg<Jwego. Cena wywołania 17.228,- zł.
Reflektanci winni przedł(}tyć w terminie przetargowym zezwolenie władzy administracyJnej na
na.bycie nieruchomo'ści.
IIlJformacje:
Bank Pożyczkowy Spółdzielczy
w Pleszewie.
d 23 378

Nagłówkowe słowo (tłusto) 15 gro&zy. ka.Me
dalsze słowo 10 groszy, 5 liczb = jedno _ł(}wo,
t W. z, a
każde dtllJlUWi 1 6łowo. Jedno ogła
szenie nie mota ,przektaczać 100 słów, " tym
S nagłówkOWYCh.

=

1. DOMY P .A.ReeLe
Sprzedam

III

dom

frontowy 2l ofjcyn~. i o~rode~
Pf1;y ul.. KOŚCIuszki ~n. Zglosze
nUl tamze. Cf'l1a ~~rzlstepna.
_ - - - - " H 11:$1

Dom

o · ogrodu ~kłaopm kolot w3 em
. ,
.
t .
°A
. ~!r;s ~i~
IIbJl"'or:!w:eri.am.
nprz~p,Jd .
•
poczt:!.
a ę' zm.

y,

• ]01 rgl
ma n~dm .

J

4

•

li

~4 7 10

"
Gdynla

4001 5 .l1okoi

.

.sPtrzędaIllWWYdsPla!i.;

liki ego 30 .. Wlk ona".. la OIllUOS
Udf. 'pIliC Dąbrowskiei'o 1.
r~OW1CZ.
n« 841

. SJ;łrzedam

. .

'1 mórg Ziemi z zabucJ owamaml 2

km od Kochanówka. Wlad0IJ?0ść,
Brube2ka·Mala . .Tózef Neowi6aki
'144 843

Dom

Osadą

na ubrania męskie pJaBzcze
letnie. komplety i Buknie dam
skle oraz na mundurk ; poll'ca
Xolonialkę
lanio w dużym V\-vborze
pro~preującą. hez konku-

klientela gotówkowa.
m Poznania.
korzystnie
Adres w s każe Oreań zrl 185n

w Gdyni

Lódź,

wej~r ie z

pod wezwaniem

św.

ul. N i'wrot 13
bramy
n ..1 81e

Al1tonielo

O.Oe BERNARDYNÓW
W Łodzi

zparcelacJI mo]otkóCIJ

pa,rc~lacyjne każdy ponied:r;ialek na miejscu.
Z. Maj. Bierorowo. pow ..... , rnotulski. Terminy pa.rcelacyjne każdy wtorek na miejscu.
3. Maj. Grochow iska Szlachecki!!'. POW , tniń
.ki. Tenn iny pa,rcelacyjne każdą środe w
folwarku Gootąbka .
• . M aj. Krzyc!!o MaIl'. POW . letVIlCZyńBk!. Term ~ny parcelacyjne kaMy czwartek przed poludn iem na m iejscu.
6. Mai. Dlugie Stare. pow. leezC3!yl1ski. T~rm i 
ny parcelacyjne każdy C2lV-l\.r tei: po polud'
niu na mie)3cu.
S. Maj. Blociszeowo. pow. §remslti. Termi<ny
parcelacyjne każdy piątek przed połudn i em
na miejacu.
i. Maj . Feliksowo. pow. śr·em.,ki. Te.rm\lllY parcelacyjne :'-ażdy p i ąte« PO pelłudniu nI.
miejscu.
S. Maj. Luciny. pow. śremskL Terminy pił'
celncyjne Itażdą lIobote na mil,dscu.
9. Maj. Meehli'll. PelW. śrem6k i. Termioy parcelacyjne każdą sobotfl na m ; ej~-m .
10. Maj. Michorzewo. pow. nowo-tomyski Teor·
miny parcelacyjne każdą lIob')te na mlejE<.'U.
Szczególowych iJJformacyj udziela

PRYWATNE GIMNAZJUM MĘSKIE

Ul. Sporu~ '3

pnbliczności

1. Maj Luboo'Z. pow. miedzy<,hodzJkl. Termi!ly

A. Wasilewska

Posiada na .kładzle doborowy ••ortyment tow.r6w

kolonialno-spożywczych

prawami

Przemysłowo - Handlowej

RESZTKI

Cb.odzleż

Spółdzielnia

Z

Okres nauki dwuletni. Absolwenci Liceum Handlowego posiadają uprawnienia
w służbie państwowo - cywilnej i wojskowej równorzędne z absolwentami Liceów
ogÓlnokształcących, jak również posiadać będą prawo wstępu do wyższych zakładów naukowych na warunkach. które ustalą władze szkolne.
Bliż~zych informacji udziela Sekretariat Liceum Handlowego B'1 d g o. z e ••
ul. Królowej Jadwigi 25 - Telefon 3(-4.7.
II 211406

Tania

przy StowarzyszeDla Kapców I Pn:em,-łowcó. Polskich" todzl
z odpowiedzialnością i udziałami
Piotrkowska 152, tel.14S·77, -Oddział I RzgowlJra lO, tet. 143-43

8

w Bydgoszczy

przebojem zaufanie wielu tysięcy
fotoamator6w CAŁEJ POLSKI.

zł
zł

6 e Słerpnia

telefon 290

• "711

koedukacyjne

POLSKA KAMERA
Filma l - R form. 6 X 9. . • • • • • • • • • • •
Filma 2 - R form. 6 X 9 i •.5 'X 6 • • • • • • • •
Prospekty gratis w foto - składach

ul.

Liceum Handlowe

FILMA• gwarantowana łOO'lo-owa
Pewna

Kalisz

(Wlkp.)

telefon 111

d! )

zdobyła wstępnym

;edwabie, wełny,
płótna wsypowe,
ręcznikowe, barchany, muśłinki,
fartuchowe, firanki, koce i t. d.
na;korzystniej i w wielkim
wyborze w chrześcijańskiej firmie

ul. Wrocławska 4

f

Trwała

Jak

WACŁAW ORŁOWSKI

CECYLII WASZCZYNSKlEJ

im.

'f.tumel' 12~

(Róg Brzezińskiej)

Otwiera w roku szk. 1937/38 na podątawie
orzeczenia Kuratorium. Okręgu Szl\:. Warsz.
z dn. 19/41937 Nr. II 1673/37-158. Klasę Ii II.
Egzaminy wstępne dnia 17 czerwca b. r.
Zglosz. przyjmuje kancelaria od godz. 17-19.
Przy gimnazjum internat.
n ,t oso

BIURO PARCELACYJNE
Poznań.

Plac Wolllości 11 - telefon 58-15

ZUPEŁNIE BEZPŁATNIE!!!
Wszechświatowej sławy Jallnowidz Prof.
Dżami, założyc i el .. P orad nla Życia" w Berlinie i Dreźi1 i e twórca dzieł astrolog ic-znych. O ile wedle obliczel~ kahal istycznych
i wizj i medialnej wygrana n a s t ąpi. prześle
każdeoJllu :r;głasza.iącemu s i ę zupelnie darmo
los. Jasnowidz Prof. Dżami daje każrle·
mu stuprocentowe przepowiednie. ZdGbę·
d7. i ~z klucz.
w którym otworzyf'Z soóie
wrota rio s:r;częśc i a i dobrohytu Tajemnica loteorii tkwi w Two im imieniu. Podaj
imie. date urodzen ia. kilka wIo ów dla kontaktu oraz fotagraf ie o ile posiadasz, a po... iem Ci kiedy . ile i czy wogóle wygrasz. Przepowi ednie. wflkazówki. h (}roskopy. życ i owe. miłosne, krarlzi eże . zakopane skRrby. odnalezienie zaginionych osób. stanow'l t ajemnice Twego
szczęśc i a. Nadeślij jeden złoty ns porto Bezplatnych horooko·
pów nie wysyłam. P&radnia Zyeia Jasnowidza Prof. Diami.
Kraków, Wielopole II.
I'l 44 642

OGŁOSZENIA
Ogloszenla

wśród

DROBNE

drobaych: t-lamowy mllimetr 38 groszy.

Dom

Okazjal

BOWEB"Y
najlepszych fabrykatów, w
wielkim wyborze, tanio i dobre
dl! 22 TSS
poleca
XUHW~SZ
Poznań,

plac SapiezJdskl 7.
ni'

42 920

Znak oferty naprzfklad: z. 1892i, n 2745, d 1790
i t. Ii. = 1 sl-owo.
I)robne oglOf.lzenia '" dni pO",1!zednle przyjmuje
się do godz. 10,30. w s.obotv i dni przedświą
teczne przYPIlUj, i!ię do godz. P ł5

Parcele budowlane

I

'I.

Dom

'

duty 2gr6d owocowy czysta hipo. dom. lIkIad, śliczny ogród opar· Poznaniu nowy piętrowy 200,- i leśne w
i ogród
morgi przy przystank.
teka Szamotuły sprzedam. Adres kaniony. stosunki rodzinne tanio miesięcznie 18000,wplaty 15
Kobylepolu
tramwajowym w Rudzie-PabiaOrędownik. POImań zd 13 880
sprzeda właściciel. Adres wskaże tys. korzystnie 8przeda Ratajd P
.
d 50 r
l ' nickiej do sprzedania. Wiac1omoŚ<!
I I
f
d
Orędownik. Poznań zd 13720
czak, Poznań. Skarbowa 18.
po
ozn 8l! IemDo0b
k!f zll'k I!1 Ina miejscu. ul. Zagloby 2.
, k
1 yn 6z ,at'letnl' Mia OWY
zd 13448
na sprze d az..
~a
omum 8CJIlI
n 43705
"Tarrana"
.
Dom
~Jlletobusowa I koleJowa. Informa. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
dOIl'ŁM~II. ~dzie nie ma za6'tęlP' Piętrowy nowy 15,000 wpłaty
Dom
W'
i .
S'twa tuma .. Terran:!.". Oborniki . 10.000. dochód 2.000 przy trftm- CIZ'tero-Ulbikacyjtny. chlEl'WY
~wBiuro Parcelacyjne
.D.am.enlca
zd la 508
waju. B/och. Poznali Aleje Mar
.
t dol
., .
• P6
Poznali. Plac Wolności 11. teJe- nowa. sklauallll 28.000. .wpłsą
----..;;:..:.....;:;.;:...;..:;.;;..---- cinkow!kiego 1 5 . '
'~;!n;ej "t!cjTaFo~aen i,; T500~ fon 5i-15.
P 28 m-22.203 18 ·YdOO .• 40rOes~ta ~mor tYBzał cJha, pOo •
Dom .
zd !SOOS
B tk '. k D· ·- WO p '
.
ch o u.
rOCZnIp..
oc.
f}ar -O~"I8! -, O<p l t
.
o\1;nań.
WI"lI-y
znań. Aleje Mar cinkowskiege 15
kOll1f01"l:MvY beytl 6·tem!j?h (LI.'ZaM))
2ld 113 <>82
zd 13 -02
()ku"j.n.ie &Pl"Zedam 3-3000. wph ·
Parcele
.Ę'ozn~niu nową komfortową, 80ol
•
ta wedJUJ!: Olgody Wędzikows>ki to. d I
z.eśr
·
_........ D om
hdneJ budowy bez podatku, P
li P' k
'lii1
'd 1" ... ~ vU owane pr
Ic:r;rue PVI VbV" e
opłat stemplowych
trzymieszka·
W·IIk
orna l.
le U'y
•
li
.. """ w starym
.
.,
.
12 b'k '.
j'
l
ę
parku z' abikow:o
rodzaJ wilii. składem. dwumor- mow!l, . u I aC;YJ. wequH am!, nOwa. ślicznie poloźona l'od la-gowym oJrrorlem owocowym, - pokOJami dla sluzby. kaplelkaffil, sem mo
o
I
I t . k K
Dom
.
.
hr ul. KOlejowa 16 - twi; I!>tacii Lu- wpłaty. 10.000 reszte amortvza- centralnym ogrzewaniem. parkie- b I '.
rga ftro!
e ms.o II)~~d~J~~ieśc,~e ~:n~tt~~ ~~t~' bOli - na Slprzedaż. - JJnformacje cja. Bloch. Pozna6.. Aleje Mar- tami, p,ięknrm ogrode~ cena 45 f%r~i~jeS~~~e~,:nr{og~fKfJ~le n.
Poniec n Gostvli
Oapowiedt
Biuro
Parcelacyjne
cinkowskiego Hi,
zd 13004 tys. sP_Ieszme 8przeda raiuch, zd 11611
•
I'"
• •
n 7SO
Poznano Kantaka 89.
znaczeK.
n ''''
Poznań . p'lac Wol:nośc i L1. 'l'ele•
•
zd~ 133GB
•
fon 58-16.
P 28 278-02.200
•
ZamlenlQ.
Parcelę
.
. Jtam~eDi~,
D
d~ l>1ętrowy. rest au racJe. kolo·
.
D~m
.. pod bui!owe narotnik. nR,.hiąl"a
plekarma 18 ublkacy}. ogród ...
om
nialikę . 4 IQka tą-r6w . RY'Tlek. na 4 pokOJe. kuchma. dQbrym mleJ- na każde przedsieb iorstwo tanio
~r:r;eda przy wpl:acle. 15.000.. - II ubikaCJI I!łprudam. Ocród
gospoda.rst.wo Większe. res:r;tówkę. seu nI. ~klad .. oll'r6d li 000.- ~przed8m. Nowak. P o znań DeGTltJdkowlak. ~lell. nIlc:!. rzywno L17bOO. !'!tm- Of&l"ty Or~<rn' fi1k . p(}!IItti\
FrankowsIn, Żablkowo - Pn zn~ ń biec ŚWiCrC 7. 0\· ·~1- " H)
.
5 Stycznia 7,
sd 12321 Olykowa T.
"dg J32j8
l,d Wl07
Kościu s zki 6.
J:cJ 13 :!181'
~u ' 1 ~'~ j 7
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0_,.
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,

Numer 128 '
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Dom

l

Dcr.J.

1---

Wdowiec. ..

rlOWY mHsy",ny. ell.e\\ ik, '/, 1l1or-,lnt 4S. synkiem, P~OWlllCJI_ Pkogi ogrodu 1111f'~('ie. l'rflY f alln- gluoi panllę o:;ośk;olwlek gotow -ą
Ikach, ozrSlty. 1 :100. ll~rtkowillk.I('('!cm otwarC'1a mteresu. Oferty
D_opiewo. Pf\Znali.
zd 13 ;;~:3 Or~,lo" nik. r07.nail .<113403

-

ORĘDOWNIK, poniedziąłck, dnia 7 czerwca 1937 -

C'ukiernię,

Piekarnię

piec rurkow)", obr6t
dzienny 200 zl. eprzedam lub wy·
dzierżawię. Gozimirski, lnowroclaw, Mikolaja 30.
zd 12521

Rzemieślnik

Centrum

k(,lonia~ką ur~adz;en:em
. o 30 "'łaRny dom łokatoram~ Po- Poznan,ia "tary norUlaJ.nie proJ"7.('!olne zaburlo\\ ania. tr-~~·er~;~J:;lzn'aniu p(lz'na panne celem ożen-I~perujący's-klad towarów krótkiC'h
ziemi. Wllhce. hez kr'nkurl'ncji.· ku 3000.- gotówki. OfE'rty Orę- pewna E'g-zyste-ncja, p!>wód cho:
'Wplaty 1000. .-O\\aK. Poznali, dOWIlik, POZJ1a11 zd 132f.l
roba. Oferty Ol'e{}owl\Ik, Powan
~karbo\\'a.
z1 13.'itl
Partia
zd l~ <>!4___
Parcelę
G,lynia. Zygmunta A.ugusta 1000 samochodów
ogrodowa. t],z~'lllor!(owa w Po- ulat-.yia Paniom - Panom po- rozebranych używane częQci p'0tdznaniu sPI'ze,lam, wplaty 4.700.- zname w celu mutrymoniai nym· wozia mleczarskie OpOny nali a '
lul> zamicni'l. lin dOI11. Ofert,
n 44373
niej w firmie Auto~kład, PoOrQdownik . POZII<Ul zll 13734
znal'i D/\browskiego 89 tel. 46-74
_..:....-...:..;.=.....:::...::..:~.::. ...
Panna.'
dg 22 !J66-7 '
Parcele
si.erota, lat 33, własne, mt II~szkatrt'--podarstwo •
UI'VliI
h d
l1le. wyprawa, poxna 1Il e Il>en -

..

~trona 11

5 _ _ _ _ __

:I

II:

Sprzedam ~anio
'lO.
'I,u.t\TKI
bilard franc., - 2 zelazJ\e stoły
marmuro~'a p!lt". - Ałen{~rf
M' k'
Orędo~ruka, I-...ostrzyn.
. 4471m
alQt I
czy1'tskl.
n
ziemskie, o~rod'ki rolne, leśne,
rybne młyny wodne, parowe. ze Sklep .
. Dom,' willę, place. Kupno.
żelaza z towa~('m, - Jeszc~e :rpe dat. Zamiana. Szyhkit gyS retotwarty ok",zyjnie ,do. sprzge ania. nie. ,Y. l?ucJe_k, t- ódź I
o~~~~8~
Kraków. LlInano\~l'l~lego.
Szosa ZglCrska aO~ te o on o
n 44.6,,7
n440.,O

t

Hr

Trzydzieścisześć

Dl)m handlowy

w rynku dobrym llołożenh~ z rllk II1Ćrg ps-zclIne:i, Żd1i'wami, i.nwenryd()\2Sk~ll o w k P~z~~f~kl~aw~~ tarz.em. pi~rwRzorzęd.nym zabudoym
B a y, •
e'.,
t twaniem, blh.,ko POO!Jlumi·a, 115 ()()().
ty, tow~ry !rr\)t:le 150wr~z a wP/aty 4000.
1'1o-wak, PWlnań,
kraWiecki, istl11eJl\cl
. a ł Skarbowa 1.
z.d 113 5r2IJ

Ot

rl~bzet~Wzi::ta~;~~ "~f~~f~ęcbr:.
downik, Pozllal' n 44743

Gospodarstwo

czterdz.ieścimorgo'\\·e

.

buraczaneJ,
inwenta.r!lem, zruDudoPlewiskach
:I
hnia
place wanie pierw &zorzę,d ne. 112 ()()(),-.
pod Poznaniem od 50 gr za 1 m' IIeC1! do~rej żonie. OfertL- nade- km, Poznama. Ja.śkanieC· (VJlb~~ g~~li'lan~o -~~~a -~~edłllg ull'ody. wpłaty 6000. Nowak. P02lI\a1't.
na sprzedaż. Dobl'a I;omunikar'ja slac ŚWiCCI~ n. 'V. - S zYnk~ DOllIta Suchylas.
z
Ostrów ,,'iclkop Polna 3;).
Skarbowa 1. (Znaw..ek.)
z<l 113 51~
t1'8.ll'lwajowa i kolejowa. Infor- poczowa 26, g0112 81~omorzanka KtQ z firmy Columbia. Pozna1't
n 44 '738
maC'Je
z
Wfooławska 15

J~~ii:~~i~

l~~g~e~~n~i~a z~\~~llln~ta~Oaj~~~~: i:~z.mo~~sz~~~~I~ki rg~;ie~:eró

.

k' ;o0f1

d

Biuro Parcela~yine

Drogerzysta

Pozn,."ft·. Plac "'olnr~.~~ 11.. ?J~)I(>- lat 28. poślubi pannę dB 4. tys,
fon "S-l.J.
~_ _15 276-_ •. _00 fotografia pożadana, ~tórlL zwraCRm, Ofery OredowOlk, ł'oznal\
P l'e lK a rwę
zd 12 6il
d-om d '\'llpietro-\\ y w mnieis'Zym
,
m-ieś.cie Wlkp .. (anio slp.rzedam.
Rzemieślnik
~głosz.eni a 8tal~i,,,zP~hki, Ostró\\'. 128 , stala praca własny dom po·
Starotargow II ,). \\ Ikp.
I ~~:npann~ mala gotów~ą celem
7AI 11916
1Uf t
O d ' k Po
•
'
,.:::::;..• u.
."e,r y
rę 0\\ m,
•
~UiUl
zo
13
_60
'
.
Z amIenlę
.
dom ład~ny z o'l'r<>dem, rlrzewami.
P~na
.
oparkan'{>ny na c!nl,,·y ~kl8d z ,,0:lltl~t41~;j~'~il;CfO~Ś~kohV1ek oszczędnOŚCI.
piatII. Adres Or,c:'l~\\'nik Poznali
ie za samotnego wdowca~
•
1)(1 1.~ 1.1
alcla.
Q{erty Oręuow
III
zrl 1" .,10

Rowery

~uDuje, ten sie nie oszukuje.
d 2ll 994

Gospod ars t Wo

3

Dom

now:\", 2 izb:r, morga ogrodu, szkol a, kościół, stacja miejscu,
Cena 5.800.- Nowak, Jarocin,
Pilsudskiego.
n 44736

budynki masywnE'. G
d
t
ogl'ód owocowy. Fr. Nawrot _ .
. OSpO ars wo
Dobjes!:yn nowy, po~zta Buk, - ~w4anml'aorgbl dOI b rejd złJęmi.. zabudopowiat NowotolDyslCl
zd 121>29 .
al'Ctzo
o 'drek' lJlW e ntarz
zywy, mar wy, na -omp Ie t ny 1
135
km od miasta, gimnazjum sprze. . ,
. . uam 16.000 wp laty 10.000. Zgłomórg zleąl\ pszennej, ~ytOleJ, szenia A.gencja Orędownika _
zablldowama masywne, lIlwent. Międzychótl.
n 44743
wpl!,ty 10.pOO zlotl:ch. Bloch, Po;
znan, Aleje Marf1nk.owsklego lu
Nieruchomość
zd 1300"
zabud-owanll podwórze 2 wjazdy.
16 \l!l>ikacyj miesLkaioych. d.uty
.
Dom
p
Sprzedam
warsztat II/H~, ce1l.,trum m.iasta.
5 u\)Jkacyjny. 'pól m,wgi ogroih~.
•
ann~.
. . lub wydzierżawię go_spod~rstwu dochód 1000. "a'2:, elektryczność,
hez długu. tnn:n "!Hzerlam. Kaz:- lat 26, 1.... 000 g<'!tvwkl WYJ.dzl,'! 120 morgowe, pow. Morski. Zgl. "orzedam 16 OÓÓ,-. Wpłata POmierz Szymko\\'iak, Krz~·nki.lf}~~:~,~za .1Irzędlllka. Chud"lckl. Kąkol, Gdynia, rratrz31iska 47,
dług ugody. Oferty .ł"gencja Orepow. rowali.
z.l 138;;0
'''lida, Osada KzdolelJ30Y'9'~
n 44366
downika. Ko~cian.
n 44. 741!l
51/. morai

~ ~

Kupię

D"
l
i
wudZl:estoosm oletn a

kamienice no\\'a wplaty 2~ 000 hez
pO'r('(\nikó\\,. Of~rty Kurier PO-'IK~~'A''''tl~g~''i''QnWla,Jlk!l sympatyczna znal\8ki zrlg 13738 U.
a wYJd::.ae ~n pall_a_ I)a. po----:..;:::..
Po"al:' t,rochę POZ~lJ(?J. Parcele .
OręcJown~k, Poznali
bf'z ellugu przy Poznaniu zamiezo 13494
nic na dobry fortepian lub pianiK i
no Of t O I
'1 P
.
~p ec . .
.
er y z:t1.3''8iS" oznan
kawaler. la~ 32, wysph. ble<jny,
lecz uzdoln}ony oten! Się zaraz
pannIl, wdvwkll. pOSladaJIICą, ..
PTt:"1\TTAn7
skład. lub gotó~vke. Oferty On:~.~
"";:;a:~~~:'~~~
1
dOW111k, Poznali z<l 13511

Skład

90

żn~wami.

li

II:

JI
__'"

11

11"

wiatowym woj. łódzkiego. Flr-

2000-5000

1
:

nia.

..

__"]I

. :-______
-s:-

Sklep

Bogate

:Amerykanki z uolal'aml. - KiJka
tysięcy kamienicznyC'b pań z posagiem od 1.000-500.000. Niez1iczone zastępy panów na różnych
stanowiskach poleCI! Najstarsze
Biuro
Matr\'monialn~
.. lj/os
SerC'a" Stanis·lllwów. Słowackiego 20.
Podal' <lanp z wymaganiem, zalnczywszy zlotego znaczkami.
Wysylamy adresy i fotografie.
n 42 !J3:l

żalaza farb sprzedam powód sP.rdll.WY
rodzinne.
Wiadomość:

ł.Jo z, Zgierska 97. sklep.

U

n 44 060

d

•

rzą zenlie
sklepu ~P07.VWCZ~I{O do sprzeda-

nia. LÓllź, Poznaliska 22,
n44 S4"

Magle

1Hlo~konalnnnj kon~trl1k('ji polel'a
fllhryka nol,>~18wa K~pczpiskil!Małżeństwa
1!0. Llidź, l'ourzeczna 33. lJ,gz. 0.1
kojarzy rly~kretnie wiplki wyh(>r l8R!) r.
n 43707
kalUlyd ata('h, knfulydatkn('h, 31l<'tnia praktyka. l'iotr MI'uwka,
Karet,
I'oznail, 'Voj('je<-llU 2 a - l .
Inn lando sprzedam tanio. Lórl~.
Brz('zili~l:'l 4/i, Klink.
11 44022
,
zd 13 H6

·

t

.

'l t .

D WU d ZleS OpIęCIO e nIa
bez przeszłości, posiad!ljąca paręset zł poszukl,!,le m.ęza s!<romnego , oobrego. ł'Oowadzne meapnonimowe oferty
rę ownik,
o·
znall zu13 399

Urzadzenia
bardzo eleganckie do IIrtykull\w
męskich, damskich. tanIo za 2.600
sprzedam Oferty Kalillz cZ!lstochowska '10.
. zd 0975

Gospodarstwo

100 morgowe. drenowane. koŚciII!
samotna wdówka panna pi~ćdzie' lszkola w miejscu 8 kłm od Gniesiątce "ła$nym d()mkiem poilubi zna sprzedam 30.000 lub wydziersOll1otne1!o st. aN'zego emel'yta, -lżawi ę , inwentarz kompletny. SzC'zere zg:o~zenia Orędowruk, - Zgłoszenia Jóiwiak,
Gniezno,
Poznań zd 13292
' Bedn. Rynek 8.
• 44307

Która

250

buraczanych przy mieście kolei.
szosie bez inwentarzy tniwami,
wlaśdciel1l. obj;'l'ie 10.000 Kostencki. POZ~~\3')~~ztowa 15.

225

buraczanych, ładne zabudowania
.
t
...
.
ł' .
lIlwen arzamJ, ZI11Waml. w a~cl'
ciel a, obję,rie kaucja 9.000,- Kostencki. Poznali, Pocztown 15.
m. 2.
zd 13862
:;.::..::;:...--------------

130

buraozanych. dO'brą komrunikacjll'
cze-ściowy'm imve.ntarzE'm, - imwami, wlaściciela, obj.ęcia fi 500,-. Ko!>tencki. POZ'l1ań. Pocz.
t(}wa 15 - 2.
zd 13961

Gościniec
kolonialka, snla, mieszkanie do·
wieś ko"cl~lna, objęcie 2.300. (Izierźawa 40 zl Klos, Gniezno LeC'ha 4 .
n 44314
Gościniec
koolnialka ,sala, mieszkanie. do.
b reJ' okolicy, dzierżawa 40,- zł.
l'"ł
G'
objecie 700,- zł ", os,
n1ezno..:
Lecha.
n 4( 313

720

..

t
bura<;zan~cł! rez~dencJe lI1wen arzaml,
Z111Waml. kontyngentem
bez dlugów, objęcie 4~ 000.- Kosten('ki, Poznrul, Poczto~a 1/86
m. 2.
d 1
O

D-'erz'awy
.1;1

79. obiede 2.500.- 40 mórr, (lhje('le b1.1\00,m6rg - Dv.(\00,P
I k' S 10 otuly
orco
rzy y S l,
zam
•
4'4 ~5;
wa 1
n
I ..
...,
Rn7.M A ..... ,..

Każdy

otrzyma

Kuźnię

•

....

~..:~~~:u~.J.:,u_

5,- zł

POŻYC"uki uO 2000 zł. 20 gospo- mieszkaniom wrdzlerżawię. .Jan Trwała ondulacja, grube loki,
rlarst\\' na I>pne,l:t ~ i uo wydzier- Kirchn~r. KrobJa_
zd 12483 1000/0 gwarancji. Łódź, Zgierża,\\'ien.ia, objęcir od 100 ?lł. bieska 3, "Czesław"
n 4.4848
dni mogli. E'ie \Żenić. Znaczek
Piekarnię

~rgż):1'~~~~'ni~le~ł~(~~m~zo~~lż~~t ~i~r~i~P~:t~' 1Ił:~'z.ef,~~~1:~,. i1~: ~~~~~t~~;~~l \~r7~1~\~:~oJ:~e~ies;

;!:::i~VZn:

karaluchy
zd 13 !}18 kanien1. elektrycznością, wydzier"Gazolit"
Komplet
żawi gospo(larz natyphmiast. Warnnki dogodne.
Oferty Orezdg 10227-8
parowy .•uallca" dobrym stanie. downik, Poznmi zrl 12529
cena 5000. Oferty Orędo-wni\,.
SkI d
Dziewczynkę
POlmań zd 1-3 !l{)7
a
na własne pno;yjmic bezdzietne
, d o wydzierżawienia - od zaraz małżelistwo z inteligentnel mat·
Epzystenc)3
przy rynku, nadaje stę na każdą ki. Oferty Oredownik, ł'oznań
pewna, cena do ugody. Sprzedlm branżę. Zl\'łoszc.nia St. Nowak,
zd 13 456
wytwórnie. Z,.IOR7.enia Or41dow· Śrem, KOŚCIU"zkl 16.
nik Poznal' zd 13773.
zd 12969 ,
Weksle
R
j
2 PO 300,- zl blanko wyshwlO1'le
Gospodarstwo
estaurac a
Kaz.imierza Gawlika. Uścikowo,
bardzo dobre, prywatl1e. 45 mórg Il.eln:r wyszynk, koloniąlkll - p, Oboruiki, zaguhilem, unieważ.
bez dlugu wymiaru żYWY mart- Rynel-. roczny obrót 70 ()()(J. obję- niam. IY,dedzic Ludwik, Uściko.
inwentart, nad1i:oUl.Qletny _ cie 8 500, d~iC'rżawa 90. Oferty wo.
n 44 711/2
cl'na 9.000 sprzcdam l\:azimieu Oredowuik. Poznań zd 13106
Pluskwy
~~~3.el Radu!z, powiat ~~~Jnij
Piekarni
karaluchy i w~zclkie inne robIePi k
'
w dzierżaWI} poszukuje renek- twa domowe t~pimy radykalnie,
e arme
tant. Oferty z podaniem wanm- elektrycznym systemem
cukiernie, kawiarnie. resbntrlleje. ków i opiRem piekArni On;dow"P a rellt",
kolonielki. jarllodajnie, delika~e· nik, Pozn81'i zd13420
Bydgoszcz, Udallska 36, telefon
sów drogorie, Idoskj. poleca WOJt·
2l-06.
n 44548
kowski, rOZJIDli, Kwiatowa 5 - 2
Piekarnię
Chevrolet
.
zd 111808
prosperujac" 25 lat wyozierżawię
Nieczystości
1 tonnowa 4 CyJ. rocznik 1928
od zaraz z powodu chorohy. - cery. piegi. pryszcze, usuwa oraz
l\jlrl'!edam.
Ofcrty Or~dOWllik,
22
Przewoźniak Pniewy. piekarnia udelikatnia Iliezrówn~ny mójPoznań zd 13296
morgi P3zennf!i. bnd,nki mauwz(j g 13 379/80
,_Krem Kw!atowy·'. - Drogeria
" n e inwental'l', na,dkompletny, 0KuC'l!arskiegu, Poznal\' Podgórna
PiekarnIę
kolica Kujaw, cena 8.500 Furdal.
Warsztat kowalski
nr. 6.
zd ]36M
Poznaniu z powodn stosunków \Y8zedzieli, powiat Mogilno.
do wydzi,,'~.n wienia kowal. Ilnrzerodzinnych natychmia t
sprzp.II .4748
dzia i wymuionfl klie'ntl'l() w barNiepożałujesz
<lHm. pelnYm blegn korzystnie dzo dobrY'lll miei~cu wy<1zier*n- spróbować .. NO I·ldlo", które rze.
21:100.-. Of,'rly Oręuownik, PoDom
.
wi~ natydlmis,;t z powodu wy- cll)'wiście odzwyczaja od palenia
znali zd 13276
piekarnia, sklad kolonialny, to· jS7,au za J(rsnice. JIel .... la G!ł' tytoniu nat yC'h III iliSt.
Drogeria
WB)'!!W, wYlI1ialla zboża. wil'lka wOfti.kn, O,lolaJII<>w, u'l. .Kalisdta Kucharski, l'OZlIllń, Podgórna 6.
Domęk
v.-leś, cena 3.8UO,- I>rzyb,-Iski, - nr 12.
zj l.;l 1-18
zd ]3632
plp,łrowy ,cpna 16.~OO, amQrtyza· ~zaruotułT, 1)wof('owa 1.
'
cjj 3.800: roczny (/0('11601 1.300 w
n 44 7li5
Wydzieriawię
Koncesjonowane
J'ozlIaniu. nR T.l\zl\~Z\l. 7,gloszenin
od włagC'i<:icla kolonialkę z gO- bIuro zalotwia sprawy R!ldowe, _
Ol'ędOWlIIk, Poznali zrJ 12010
'0
~C'in('('m luo bez w wsi kof\cipl- rentowe, po,lalkowe. Kazimierz
.
mórg pszennej. łąka, zahudowa· npj lub ewentnnlne kupno. Zgło- I)ola(n, były !lrzędmk. ~I\dowy.. _
Piekarnię
llia, inwental'xe obsianI', hez Wy- ~~E'nia A~.!'ntura Orlldownika. - Poznal1, Aleje Marcll1koweki'e.S:Q
przedl11i~ii~ie Gdyni bez dlugu, ~iaru, cena 4.000,- l)rzybyIHki, Gniezno K.
zd 12 885 Ol'. 16.
zd 18500
nowoczesllIe
nrzndzollą.
cena SzamolulT, Dworcowa 1.
18.000,- Udynia - Cisowo, Chyn 44763
9'
Pluskwy
100lska 177.
J\ 44367
5
morgi pszennej, żytniej zabudo- zarodku tepi radyk!llnie
płyn
.
w~ni!! masywne, inwentarzami. "Płus.kwa", znany, wypróbowaDomek
m6rll' dOm nowy, 4 ubikaCje Sza. objęCie 4.000 zlotych. Błoch, Po- N, mezawodny środek. Drogeria
4 ubikacje ,chlew 4'f. morgi zie· motul, bez długu, cpna 4 '000,- znań, Aleje Marcinkowskieco 15 Kucharskiego, Poznań. PodJiól'TUl
mi ogrOdem 4.500 przy Poznaniu Przybylski. Szamotuł" Dworco·
zd 13503
nr. 6.
z.d 13' 6IIł.'»
B/och,. Poz!lań, Aleje Marcin· wa 1.
n H 772
,
•
l
kowsklego lo.
zd 13501
D
DwadZIeśCIa
Grzebień
Sam h6d
obrze
mórg d<l~rej ziemoi, tniwaml, za- ondulacyjny onduluje kr6tkie i
OC
uprowadzony irterE!fl skupu ,ta· budowame mlUlY1wne .bez inwen- długie włosy, oszczędza czasu _
Ford Iimm:yna nl\ C'hodzie ~rEe- reKo papieru jpst zaraz; do ~'prlle- tarza, centnar mongi, wjęcie 000. fryzjera, piena'ldzy _ Sprzedaje
dam. 2!1 800,- Zg:loszenlli YOJ,tJ dania.
Oferty Oredowlllk, Po- Nowak, Pozna/\., Ska,rbOM-a 1.
Drcgeria Kucharękiego, Poznań
Rawl<:'Il, Rynek 25.
• 44 7" ma1\. ~ 13 848
~ 113 61tI
'Prdg6rna 6,
&d 136M

stwu sPrZe(lam. Oferty OrędowPokoje ),lb bez, prosperujacy sklep Spożywcz:r do nik, Poznail zu 13 176
!W l"zedania. WiadomoŚć Oredowz kuchnia, u,tl"zYD~aniem
woda, las. Stobl1lcko nr 27., .po- nik, Łódź.
n 44 039
Prywatne _
czta Obrzycko. pow. Oborlllkl.
gOSPodarstwo gdzie wlstarc,.y
zel 13 333
S1łrzedam.
wpłata 3000,- łąka. tor. blisko
w Kaliszu dobrze zaproWildzony lasu wp~ost ..B'ospodarza. Oferty
" 'Otli:.nRTo;:.'1'n
sklep ze skórami i dodatkami Orędowlllk. Poznań zd 13 197
,."_·__·_~~_-.AII~·AiI'_~
szewskimi. ZgłoRzenia Redakda
SkI d
-1I
U .
Orędownika, Kalisz.
n 44 762
a
nlCUm
~alante~ii skórzanej !iródmieAciu
,
u"uwa jedySklep
ozn~nia sprlle,dam. Of':,rty Oręnie pod gwa· galanteryjny dobrze zaprowlldl'Jo- owmk, Poznan z,113 ala
rancją i bez ny f'gzystuje 15 lat z powodów
'Di 1.
i
bólu stward· rorlzinn:vch sprzedam zaraz. ~ e~arn a
nienia skóry łJórlź, Andrzeja 47.
n 44 055 pełnym bielnt, piec pier!'!iowY,
o,lciski.
o>;ierżawa 70,- zł tallio. Ofert,
":~~~f~lf~~h, w Do spr:~Ch()1J1OŚĆ
Orędownik. POlmań zd 13 389
drogenach. w której mieści sIę hanrlel win
Domek .
r 98 867-"" 6? li wódek jak r6wnież kpncc~ja 2 po!toje kuchni", Chlew, oJrórł,
~
-~, - rio wydzieriawienia. 'Yiadomość: przy mieście na sprzerillź. ,Y.
~_-.II lświderski, L6dź, Zgiersll:a 109,
Laskowski, Jasin, poczta SWII~NKi
11 44 842
JZl:dz.
zd 111354

Dobrze

Dzierżawa
80 mór/: pS'zennej, ko.ml!J;e.tne śni,.
wa. i inwentarze. ObjęCie Z 500 zi.
A-damsoki. Pormań, G!ówna ~..; te.
lefon 1!1..Q1.
~d ..., '716

O-II'li::"...

Gospoda_rstwo

po.zlIkuje na J hipotekę dal wyb'
B
k
k
00 mórg pod Rogoznem sprzedam
kOllczellia domu. Oferly Orędow- ma .'Yyro IOn~.
~Z o~ u· za 12 tys. Zgloszenia Chmi!'lewllik, Poznań zd 13719
rencJl Na mieJSCU gImnazJum, ski, Poznati. Stary Rynek 45.
wojsko. Cena 2000 zł. Oferty
zd 132;;2
"3.- i -LETN!~r:KA
Orędownik, Łódź, pod cukier·
Skład

Dzierżawa
700 mórg pszennej. 2,:;0 §wirt., 50
bydla, 1.2 koni. Objęcie ts 000.
AdamSIki. P01lnań, Główna 82. t-eleron 1>9-01.
zd 16 n 1

Dzierżawa
711 m6r~ buraczannej, nl~OIl\·
cJ,wa-dQ.;ie~claC'zte,ry morgi bura- pl1!'tm~ mwentar21e, pełl)le żn.....
' , P,I'A~\;vszorzędne z.abuco.- objl}cie 5000. Adama·kl. Porma1i,
czan Al
~
<,
Gtówna 32, te-Ief(}n HI-Ol.
wanie.
inwe.ntarzem,
:bnI'Waml,
zd 113 709 _____
hem
cietarów
6500. Slprr;edam.
- _ _ _ _ _.:::::~::...:.=_
Nowak, POl'llla(1. Skarbowa 1.
Dzierżawa
zd 113;j..?{)
6{) mórg !psz~'1lej.
i'!1w.eMane
kompletne I 2ml'Wa. ObJ'l}cle 4000.
Pośrednictwo
Adamski Poznań, G!óW'Yla ~, te·
majątków N owak,
lefon 119..Q1.
zd 13 708
Poznań, S.\;:aruo\\'3 l. poleeam gos'Podal'8'1:wa dzierżawy do wy'boDzierżawa
ru. takie poszukuję, infarml1~j~
be!lpla tne.
z.d Hl ;)..94 180 mó!'g \ps>zennej,. J!:!>mpleotn, ~.
we-n1arze. dobre 2lIuwa, obJ>eCle
Majątki
10000. Adamski, Pozmań. Gl6wna
312, tellef<n:t HI..Q1.
zd 113 70i
goepodarstwa, dzierżawy młyny,
domy, wille kupna - sprzedaże 40
zamiany poleca 'Wojtkowski .• .
Poznań Kwiatowa 5 - 2.
p".zennych. tmwaml, mw:entar-.'
zd 13801>
mi, Poznań, 5 km s~sle.1. O.JIl·
• • •_ _ _ _ _ _• _ _ _• • cie 3.400.- Frankowskl, :6llblkowo - Poznań, Kościuszki 6.
. 11.
KUPNA.
zd 13788
. . . . . . .- - - - - - - -

__

III

Skład
kolonialny pehlll'm biegu, ur2I4dzeniem mia"tcc1Jku. ni;;ka d.zie:rża.
wa. objęcie 2500. Nowak, ~oZlUlil. Skarbowa l.
!Id 13520S

Gospodarstwo

buraczanej, ubllrlow~nia, inwffitarze. antwo I klasy 23 000. WJl'IIIM t r
ty 14ooQ. Aqarus.ki. Po !In a 11, U16I) O
wna .,,2, telefon l~·O1.
zd 1.:171>1 rqpny 2~ - 30 km. dobrym stam.e kl.tPu~. Ma~kę c~nę Agentura
60
PUlski, pow. (,ostyn.
n 4471
Dom
,~ennej. dobre !labucowania, inKuplA
dwupietrowy, kompletne za,budo- wentan: i;niwo CPlia li 000
y
wania gospodarcze. możność na- wp!at~ 10 ()()(). Adamski. Poznań: !l1a~zynke elektrlczllą O~~d~~~rk
bycia roli okolice rrnku. wojsko, Gló,,-na 32, teld()n 19-01.
zema ~vłosów. Q erty
~
ul'zAdy, gimnazjulU, liceum na
zd 19 TU
Poznali zd 1325"
miejscu, natychlUia~t sprzerla, _ "
Poilrednictwo poili dane.
Petry32
Gospodarstwo
El'
--'-'-'-'-'-'-.::.:..:.::.:..:'-'-'-'-""-'-'---- k
k' D' Id
(P
)
,
11" . P
-OW5
l.
Zla
owo,
omorze
Qszennej
zabtldowaniA
masy-wne.
kwpie
dohra
ZIemia. 'lzeJ ozna2
Kościelna_
n 44 707 Inwentarz. tniwo kompletr,l'. CE'- ma. ~\'place 5 ()()(). Of.erty OręCzłonkowI
na 10000. wpłaty 7000. Adamski. dowl1l'k. Poznati z.d 13536
luh
~ympatykowi
Htronnict"'a przystojni gotówka poznaj/\ panPiec artystyczny
kaflowy odpo· Poznań, Glówna
3'2. telefon 101)·01.
N aro(]oweg-o posiRdąj'lCegO wiek- ny w cplu matrymomalnym. Oferty
fotogra.fią
Oredownik
kominkowy
zd 137141
-...
L(\Tl' 1\ T_t:"
IlZ'l gotówkę
)'cf!eklujucemu na
wiedni do pałacu willi sprzedam
"J~~~"_.:;-~~~~
l'crfumel'ię w ([ourym punkcie w Poznań zd ]3 ;)70
korzystnie.
Agencja
OrędownikII,
1
'
0
.
:ł~odzi \Y~każe1llY ndr~s po~ia(la
Krawcowa
Września pod BO
n 43 ti7'}
Z
d on
C'za td llerfllm('rii. Wydzial 00.,
.
- p8Zoonej, %8bIH\-ownnia, InwE'naprowa z 8
sporln rczy Stronniclwa N aro,lo- \.... Iasne mJesiJkanie p01Jna starszetarz~, tniwo komplplnE'.
Cena praco'l\mic Alola'l'soka mieMJkanlem
L a d ny
",ego \V Lodzi, uJ. Piotrko\vska \.(0 pana na lPooa d 7.ie, ce1 matry35 000. od Niemca, At!amsJ;i. 1'0- towarNn 1800,- odstapie. Oferty
nr. 811.
n 44 0~9 moni.a lny. O [E'l't y Oredownik, Po- ~lom Ri~dmio uhikaC'yjn:r E du- znael, Glównn :\'2. t"le[on 1901.
nn 6-6
znali zd 13614
zym ogrodem na RprzNlllż. d 13 -12
Orę.downik, Powań p .w ,
Adres
w~kał.e
Orędownik,
Poz
'
~..
Składu
3000,Radiotechnik
znań zc1 13 421;
Kolonialkę
pORzukuje na dom nl)\Yowyhudo·
"I"
k .• .
próżne"o mieszkllnia na kolonial.
wany. procent r.ok6J kuchnia. - f rYZ)f'r, "re< Olej wysO O"CI, sza,
m!lg~e1. mieszkani!', ogród. 60,- kp" sp~ęty kuchenne lub go§ci.
KolonIalkę
mleslę('znie dobra egzystellC'ja, .
k'
I ż
eś O
bliższe
porozllnJi~nh~
osobiście. tyn, lat 3r. szuka towarzyszki ży·
{'ia, Sre(\nio zamożnej. Oferty śródmieściu oddam z mieszka- \\'vjazd bardzo tunio spr7.eUam. ~ł~';.nrk()S~~nl~Jz'i;o (rol7. Wl1 n' 44lfó
Oferty Orędownik, Poznań
Ore(\ownik Poznań zd 13140.
nif'ID na dogodnyC'h warunkl\('h Oferty' OrQdownik. P o z n a ( l '
zll l:? 511
sp/aty. Oferty Orędownik. Pozd 13791
Rymarz
Plutonowy
znllfi ztl13187
EnzystenCj"a
ba njCt'r pos,z.u-kuJ·e uhikadl na
Pollrzebny
,
zawodowy po tr:tydzies(ce zapozna
Bufet
.
Ił
.
pr~~co\\'n,ię. Oferty Oredow1I1ik,
w~l1ólnik . wsplilniczk 3. !-apit.3ł "kromlla 1"0RPo<larna panne z dozape"-l11ona. skład kolol11alno-!je· roz.nal1 z.d" 1'3878
:\00, (\och6l1 (10 l)l)O 'Jlil'~J.eczm". "rej rod~iny. \J~l ID4\t,rymonialny. odda_m .na rachunek l)lb PTZfjmę 11kutesowy towarem pełnym b l c - "
'o~rpr.1Y Orędownik, C,uyma po,1 ~gloszerua OrNlownill 'Poznań
w5polmka w PoznanIU. Oferty gU, mieszkanie 3 pookje ~.200'-11I
':,,00
n 44 36~
.
zd' 13883
Orlldownik. Pozn~ zd 12450
Zgloszenia Or()downik. Poznal\
18. DZIERłA WY
~(l 13786
Pnemysł-owlec
Piekarz
Skład
Jlo«wkuje \\'spóhllka l'1b wspól- mistrz samotny, lat 18, niemajr,t- ~o.o)nialno • dc1ikate~owy, 1'!artoDom
Piekarni,
niczki z gotówka 0,1 ~Ihl-l 000 zlL ny pragnie "ie usamodzielni<', szu- "CI 4.~00 sprze<lum. Zarllome I'!ą muywny, 5 pokoi. d,,,ie m(\r~i dobrll pelnym biegu kom(ll. piec
ma
Z o
Ofert)" OrcrJo\\nik. Poznallski
ka T.ony cośkol,,:iek 1I'0tówki. - ~omJ'k ... ~odp'órzel}l. d fó lłl
Qgrodu p~zy mieście. wplat, 4000 [Jiersiow~' miasto pow. odstąpią
zol 1:: SiU
Oferty OrędowJ1lk Pozna1't
rę o"m,
oznan li;
Kł06, Gl11ezno, Lecha 4.
zaraz. Oferty Orr)ownik Poznań
zu 13885
R'eźnictwo
J\ 4~ 3.12
zd 12380
PożycZ'ki
.
.
kOm&\etnym upządzeniem. czte·
Skład
:/qoo
zł
pn. zukllJf' na Pierwsza
..
!i:lPR7.J!n.&+.r.
ropo OJ'o,;vym mi~szl{aniem, war.
Emeryt
h
• k
j
j b
I.
towarów krćtkiC'h. dobrze prOt;'!>e,
IPO,C"e nowy (0111, ~ o ~ prol\~tat, stajnia na mięjscu. spf!:e' rllj~cy na pro w·inej i pr.! p:lównej poszukuje dzierżawy domu z
cent. Of~rty Or~d';lwmk,
oznań
C k..
dam okazyjnie. Adres wskaże ulicy ZR raz 6'Prze-dam _ w,jaw, grodem i ziemią, okolica Pozd 1381!J
U lerDla
Orędownik, Poznań zd 18 3S4
Adres Orędownik, Poznań
znania. kogciól, stacja. Oferty
do sprzerlania w mieście pozd 1.3 !Ul
Orę(lo\\-nik, Poznań
zd 13056
kolonialn:r towarem. beli. Wrr;.eokazyjnie sprzedam. pow.od
sto&u,nki rodzinne. Agencja Orędowni.h. Wrz~nia pod 83,
n 44 7215
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Wydzierżawi,

gosl'Q-dartltwo 30 morgowe. obi...
cie 1900. GospodaJ'S>two 42 mor:
gowe obj~ie 3000. kOllllple1.nym«
inwentarzami. BartkowiaK, 120.
piewo, P o-z,nmi.
ad 1G 5181
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Podleśniczy
Chłopiec.
żonaty. lat 33. bezdzietny, 13 lat lat 16. dobrymi ~wiadectwam11-b kaucji :!lłOŻY za pOl'bera. wo?;nepraktyki dobry fachowiec. prneo- poleceniami pORzukuje p,racy u gO łub str(>7,06twO. Oferty Orę"Buchalteryjne
"'Iipólczesne Wykłady", W
wa. JS'owogrodzka 48. gwa '
jll wielodziedzinowlI ~'U.llV'Uh ' C'~
J10ŚĆ _. nalychmiastowy w
pracy. %amiejscowym korespondencyjnie.
T 20 95!J
Samouczek rachunkow.y

i geometrii
::;ito\\'!'.k;e~o 1000 zadań rozw!ązanrch Latwa nnuka bp? nauc.J\)·cipla. UniwerRalny poradnik
dla każrJep;o zawodu. Cena 4.80
~
zł. ', "pł3c~e nl·1.~k"
z POOy~ą ~10. oZa" M u
pocztow~'m 1\.80 wysyła:
UH

"

wity. uczciwy. zamiJowany ho- nauki najchctnici w bIUrze.
downik . poznań zd 13793
dowca zwierzyny, bażantów. je- Oferty Orędownik. Poznań
Starsza
zyk polski. niemiecki poszukuje
zc! 1374H
posady od 1 lipca. Adres M. SZywdowa, żywego usposobienią;
mański.
Ostr6w Wlkp .. Drop;a
200 _
zręczna w ka~dym•• ząkre,sle .
Go
cka 136
zd 11 9'>"
' . . pracowita znaJomosc lllcUllecklerzy.
-~ ,lam wp.łYWOwfDl za. wyroble~le gO poszukuje zajęcią u pana.luą
Czeladnik
p~sarly Jako k1('~owll1k. mag~zf- pani :,-ycz~(,ych sobie troskłt\wj
.
.
..
mer. ewentualme w urze zle opieki i orldanej pomocy. - ehetPiekarski z cuklermctwem szuka palistw. łub samorzarlowym . - nie wyjedzie Adres Orędownik,
posady. Zgłoszenia uprasza Role- Kauf'ja rio 1.500.- Oft>rty Orę- Poznań zd 13873
~ław Krajniak. Grylewo; pow'. rlownik. Pozna fi zd 12 801
::.;:==....:.:..':.:.....::..~=-------WlIgrowi"c.
zd 13884
Piekarski
Poznań
M d
tk
Pom.oc
.. nik fryzjers~i,
pomocnik,
młodszy.
obf'!..nany
O ys a
z prowtnC~1 ~'71ukn !'lQ<,Hdy . Zg,o- piN'pm Pler.iowym p<)s7.ukuJc [lo·
Pomocnik
,
Bufetowa
marRznntka ~oszukuje posad;;.
~"'cnl'a A.~~n~J·" l~url'era PO'wnli- sady. Adres w~każe Oredowmk.
d
d
.
ot zebna RestanZgłoszenia Kurier Pozn..
uniOp-~"
~~ , n '
•
d 13 ?RfryzJ'erski z aparatami o OT! u- ora~ gosposra p r
.
443 l ~l:r·~"o.
"I·erak"w.
n 447·:1.2 po"nan z
_c,
ł .
k .
l
aCJa Dworcowa ._ Jaroem
m.~0~1~0~2~&~_ _ _ _ _ _n~g~~=~
-:-:-:.=~
-==~v~~------------_ _ _ _ _ _ _ _ _ la~i ~wa~
p~w-uJe
p~~yr
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na dogodnych warunkach~ Zglon _4:.4:....:.,'3:..):.-_ _ _ __

R. Barcikowski S. A.
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szenia

Oredozdni~'5J~tZllan
Kelner

~~: ś~~?~d'cS~tO~;<:dg;s~~~j:4po~~:

Ugloszellla do 3U slów dla po~zu·
lonczela" _ płyty' 15.~5 lwow~kie L6dź - 12.20 par/' mformąCJI; dl' .mie.iscowość obOJętna.. złozy
kujacyC'h posady w lej rubryce -'I?T.~.'[~.
iatlomości bil'żące: 18.00 "CZY' 13.55 konc~rt - t_ar'lea symfOniczne Ikau~ję. O~erty Oredowlllk. Poobłlczamy PO jednej trzeciej eenil'!!!!; ~~~~~,~ zanik sporltl lwowskiego?" -.po- (płyty); 1.~.OO .. hwarlrans dl~ .f!e- znan zd 13308
drohnych
"'arianka' 1810 M Kurenko J S. ~"mlstow; 15.15 .. 0 wszystlclm
Si';'b
l
Poniedzialek, 1 czerwca.
Braslau'- płyty: '18.30 skrzynka l PC troszku": 15.23 mUl!yka.salonoAsystent
.
a)
n~ a ( 01nowa
615 audycje poranne' 11.30 au- techniczna: 18.45 wiarloUlo;ci spor- I wa (I?łyty); 16.42 łódzkIe wladomo- farmacji szuka posady. wgzledll1e
dy~ja dla s~k6ł; 11.57 sygnał cza- towe lokalne: 23.00 .. Z nl)JUmui .'t·l gtełdowe; lipO pogadl!-nke .I>R: zastep§tw.a. :i';głOSZe1ll3 Kuner
Zaufana
1203 dziennik potudniowy ; - ~pea kera" ; 24.00 koncert orkIestry Pll!;ll'lla pt.. "U11?0WY ZblOrO\\ e : ł'oznanskJ, Gmezno 1036.
intpligentna .. !irerJnim wieku. sa: 12.i5 '.Takich pracowniczek facho- 'l'ad. SeredYI\skiego.
18.wO .me.Io{ll~ onental~,C (płyt,ł'):
ng 44 308
motna. z",mllowana
gospodYllJ , h" t zebuje wieś'l" _ p o g a - ' .
18.40 zy.cle altystyczne, 18.45 \\Ja
po~zukuje zai<:da.
Wyma):;:1llla ' '"
PJl r
d ń w:ej~kic-h' _
KatOWice - 6.00 sygnal c~asu domoścI ~portowe lokalne; 2~.55
Manikurzystka
~~romne .. mic~sco~'ość .. obojetn't.' ~~.~5 ~,Na\~t~P~oJskoV:'a'~ (p łyty); 6..03 Chó~ pa~l~ (~ł.ytYł~.łllt cle mu~yka tanecz.na (pł,:rty); 23.00 szuka posady za małym wyn!lRpferencJP ~~'ra. kct\'. a bardzo 12.40 "Od warsztatu do warszta:1 ':' ladoUlo,cl, ble~ą~i2.25 .Na %ute ,,\X,leczorem tanczymy (płyty). grodzeniem. Zgło~zeniH AgenCja
dobre
LaRk"" p. of/'rty pod t ". !lud poświecona m3~arzom l kulturaInr;. ~ląska. , , , ' ) . 1300 I
Kuriera PoznallSklegO Krotoszyn
arJr~: R
poste rpstanlp, poczta u , . . .
16'~' d
, ., wOJ~kowa (plyty zv -WY.
• I
44 ~08 .
\\'ijewo. p. Lpszno. 'Vlkp.
w~dlllllarzom:
.~" \~I~ O.lll:?SCI konceJ t ż, eZ('I;: 13. t5 wielki konnil'
I
zd 12 S:?O
gosponarcze; 16.00 .. MÓJ zok~ -:- CPI.t muzyki llO'kkicJ (płyty); ~5:30
----(przygr;>d~ małpki) pO\ia,Ju nk:l. "oradnik sportowy dla robotn!kow
dla dZI~c.I starszych: 16.10 }e~po t p~rzell1"ołu ci6żkie"0; 15.43 wladoP anl"enka
- 'w
"
~
J k
Poniedzialek, 7 czerwca.
.. Ka ~"k Ida ,. por! mości
giełdowe; 18.00 " a - powintelig(\ntma ~?;l1ka po~ady do man d o Imrg tó w
dzipcl' na ~rz'.'chorlnie zaraz.
dyr. Ed.warrJa C1uk~7iY. (z \~ I.lna); staje mvdło" - pogadanktl.: lS.15
15.00 - Berlin. Muzyka po- Potrzebny
~
.
.
,
16
45
~oo
lat
polskIej
goscmno.
k'
.
I
mfolll'czlla
połu
·'nl·O\\'a.
Bratyslawa. Ut.\VOI·y
praktykant
OfNty <"rerJownLk PQ.znall
.:" "., .
" .
franeus '", muzy ,3. Sy
. u
d 136'·
SCI -: ~el.leton (z I;'0znama). :- (płyty z Krakowa): 18.45 wlado- skrzypcowe. 16.00 - Kocmgsw.
•
~ k I'
z
• Sa
17.~0 plesnt studenckie -;- audYCJa mości ~portowe lokalne.
Muzyka rozrywkowa. 'Vroclaw. handlowy z ukon.czona ~7~ O,li
.
choralna w wykon8111u LWOW-'
Muzyka popołudniowa. 16.05 - H~ndlową .do bral')zy kOl!fekc~Jb) l łUn
skiego Chóru Ak adcOlickic!!o ::\tuKrakiiw - 12.15 kilka infor.ma- 'Viedeu. Melodie filmowe. 16.10 neJ od ząu!:. W~a,:lon:osę lub
m
----dentów U. J. K. por! dyr. Ifr. Ry- cii' 12.25 z twl'lrczo;;L. AlIlomego Praga. Koncert popularny. 17.00 zg!a~z!ić SIę: Ch.rzescILJąnSkJ dDo 20
Młoda
linga (ze Lwowa); 17.20 Ant01~i Ih';'orzaka (płyty); 13.55 koncert Berlin. Koncert solistów. Radio Odzlezowy. Lódz, 11 Is\Vpa a
k
k t
l'
Arellski: Trio d-moll; 17.50 .. :MI- symfoniczny 1l!lyty): 15.05 "Kra- Romania. Koncert ork Radio Pan~4846
mat a w ry y:czI~ym po oze- kolajek nadmorski" - pogadanka l,owski dzienlllk sportowy"; 15.1ft ri!. Rec. śpiewaczy . 17.ilO - Bu-'
D •
DIU. pOszukUje ]aklf·gokolwJek przyrodnicza prof. ."dama
wo-llllogarJanka: "Bilans sez~nu tea- dalleszt. Muzyka c~'gari ka. 18.001.
UZO
.
sl
zajec:a" 'Łaskawe oferty do dziczko (z.Poznania); 18.110 ~kr1:'l'n- tralnego": 15.2.5 reveller (pIYJ~); '''iedeń. Utwory Schuberta w z,arobls~ domową. wytwórczoścIą·
Orę-downika pod OpUSZCZOO3." ka techntczna: 18.15 revellersl w ,15.40 lokalne \Vlarlomoscl gospO ar- wyk. sol. orko i chóru. 18.20 _ i:lu'zf'J;oly nadsyłaJący!p na PKO
.4,.(8'1repertuarze popularnym (płyty); I cze (gieida); 18.110 l ek~a muzy~a Koenigsw. Utwory for·t. i pie§nil14.229" - 2 zł Inzyruer Ingwer.
n
I
18.50 pogadanka aktualna; 19.0111 organowa (płyty): 18.1 •. fra.ncus da hrazylijskie. 18.40 - Budapeszt. Bla!ystok IiI.
zd 8089
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~l~J~j; ~~~~~~i:aija~~~O Mł~~~;: K~g~~c ~YTl~I~:~~na18.4<fłrot:aln~ ~~gl~w?;('~' A;3~s~~w\~j~sol::4~9.00

~ryzielrka

Czeladnik
200 zł Z8r3'll
Postp-Restllnte Gdynia.
rowerowy.

ślu,arski
7. kaud'l
potl'zehny. Oferty

~~a13~M

Przyjmę

rlzie\\'c7ynkc lub chłopea d!l pra~
biurowych . Z:;:łoszt'nia pIsemne
zna('zC'k. f.\zamotuly,
skrzynkll.
poezto\\'a J6.
n 44766
Poszukuję

od&pI'zcda W'ców U liCl!.ll l' ch - nA
pate'nto<wane wieg.zaki ~k!adane.
Zglos~enia załilczajac 2i. gro,.zy
znaczek. Al:ehan Cz. Klrschke,
Gorli-ce. 3 Maja 12.
n 44 776
Panna
do kio_ku i panna do dzieci ora!;
ll'ac rJomowyr·h zaraz potrzebne
u\. Główna 56. sklad towaró\v
krótkICh
n 4.3896
b"
l" tk
Bufetowa
lura lS a
biegła w liczeniu z lar!nyUl chal'akterem pisma do prac biurowych i cZE:ścio\Yo wyręc~ania ~rzy
bufecic. potrzebna do wrekszeJ restauracii dworcowcj. Pisząca. na
maszynie pierwszeńst.wo. Zgłoszenie pisemne z podantern wymaganej pensji przy wolnem utrzymaniu. życior-ysem i fotogr . do Kudera Poznaliskieg< di( 23 40ll 10
•
Inteligentnego
stała praca bimowa. Zabezpiecze-

oi:ęlg!nitlj~~;aJ2~d

8~:erty

Nowe budowle
I
.
zb
fasady, remonty wykouuJe 50- narodowego Komitelu Olimpij- wiadomoiici sportowp .. Ok: ICO~z. Kołonia. Muzyka rozrywkowa. - na ondu aCJę. trwa ą. parową. zelldnie, tanIO w Krakowie l na skicgo: 19.55 \Viadomoś~i sporto; 20.4:) z Warszawy: dZlenlllk Wle- Hamburg. Muzyka. na różnych alzkow:j. w2 dn ą. m3~l1CUre P9Dwóch
we: ZlI.1I8 koncert muzykI lekkIej {'zol'ny i pogadanka aktua!na; _ . t
, t l K 'łe o'ec Du t tl'zebna od la czerwca. ZgłOszP1ll3
.
.
(z okazJ'I' .. Dnl· Jrr."koma")
\V wy- 2~.00
z Warsza'u','
II.: ... EpIstolar.
11" I ru ~II'I
e y Orędownik.
Gdynia
n 43 3;;7 ·,potrzebuje.
C'zeladni·k6w kra,wleek;ch
od zara~
P rowJllcJ'! mistrz 1I1U1 arski
I rUjlUcn Macel1oan.I\Uzy(a~o." ..
"
o
n_
k - mS
wo(ane.
'
A. Pi,lar<.'Z)'k.
JaroAdam Wenzel
konaniu Malej Orkiestry P. R. - ne rozpl'flwld KrasińskIego" sz JC pularna. Szl!ltltart. ~:[uzyka w!eFryz"erka
c;n _ Pił"ud~.kieao 1.
n 447-53
'rrans. z Sali Starego Teatru w liter.; 23.15 z \VarSZ3WY II.: mu- ~zorna . 1!l.01l _ Tallin ... Na zleJ.
n
Kraków, Rzemieślnicza Bocz- KI'nko\vie: 22.10 koncert soli~tów. z\'ka tanecznrl (plyty).
lonej pO!;lnie" oplkn Benesza. - i fryzjer damsko - lIIeSkl od za:
Robotnik
na 14.
n 44i96 'Y"konawcy: Maria ROll~ka
"
,
. f.
". 19.11 I .. i!lRk. W<:gry w muzyce. raz potrzebn.y. - Zgl. .AnrJrz';J
~pi'e\V, Wiktor Winterfcl(l
.ł:!?<lz - 1~.2~ pare. 111 olln~c~ 19.20 '''iecle!l. lt'l'ancu,ka i niem. Janik. GdYll1a 4. ,9hylonska 161 do magazynu. pe-m,ja 120.- m,i eskrzypce. Przy fortel'. prof. Lur!- 12.2" f!lntazJ.e z opel (plyty) .. k muz. oprrowa. Radio RODlania. _
n 443,1
się<!znie. Oferty zna~eok OręChemik-farbiarz
wik Urstein; %2.511 ostatnie winrlo- 13.55 pro~<:nkl kahar.eto\\ e w \\ Yza Hłynni clyry renci z płyt: 19.30 _
downi·k. PoznRrl zd 1,,620
zdolny. posiadający pal't~set mogcj dziennika wieczornego, ko- solowym ~ zt'społ~)"ym (płyt~zez Londyn Heg. Rpc. fort. 'l'aylora.
Pomocników
P"k
gotówki szuka pracy w far· munikat l eteorologiczny i prze- pl;.otą): 10.00 ".L.lte~t~h:'. ll-rag- 19.45 - Radio Pllris. Rec. Spie- krawiec;l;ieh uwóch poszukuje na
raCOwnl
Jnlkrofon dl~ \\!,Zy,~. IC '
kwaczy. 211.00 - Lahti. Melodie stałą prace od zaraz. Maria,n od zaraz potrzebny do zaprowablarniach, wyt\\"órni chemicz- gląd prasy.
O rze."..z 0ment
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'Vaw.rz)'n~ak.
Chodzież.
ŚW.
Bar·
dzonego
intcresu
z gotówką 500
nej. pralni COE'Ol. lub l11Del 7.a
'Wterek, 8 czerwca.
wej pt. .. NarJ. Tiemnem"; 16.10 .. O opclro\\\,c. ]>~O~( yn PTeT/!' ~Uz wc le b
9
446llll złotYClI. Oferty Orędownik, Powszy tkim po lro~zku"; 15.20 m~- lllC O( i".
111'18.
.
twory ary..
n
znalI zrl 13787
l,auc.lą
lub jako wspolnik.
11.15 audycje poranne; 11.30 au- zyka 5a101l0\\'3 w w·yk. ork" ('yg~n- Honllclr('r·~. Sztut/!lIrt. Kone. 01'ik
Zgłoszenia Or!,tiownik, Kra·
d)"cjc ula sz"óI: .. Przygody świer- skkh (pły; y); 1;;.42 lódzkle wla- kie~try. 20.03 - Bruksela fła~.
Leśnik - roln
Panienka
ków. RY:l1ek 6.
n H/95 szcza" wg. pomysln dra ETlleRt~ r]onJości .. ieldowc; 18. 00 .. GroRz Koncert orko SymI: 20.10 Berhn. żonaly z uora tającymi 8ynami
k _" ..
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f
1
t
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!
uz_,yka
opcrowa
l
r_ozrywkowa.
Ilotr'zel'JIY
orl
1
ll'pca
do
folwadol
Rkl'omllll
,z,l"ciem
l" "'P""YCJl
12
1 7 ~ygnał cznsu: .n wrlowi i sJ('r'oCY" - e H' 011; •
Canrleza; 1.5
201
S; l kI l
K
t
ł
klad7.i~
wsze11kich dozajęć
Zllra~
P ra ki
r
y k an t
rlziennik połurlniowv: 12.11) skrzyn- .. żyr' ie al';yslyczne"; lą.15 fran- . . II - ,z o 1011). . • onc('ł· on. w }{oniliskim. Piłnowanie. przy- .~ t ' b '
II ł' k
Z'
Pomorskiej t;zl,oły Holniezej pół- ka rolnicza' n.:!5 'koncert ol'kip- C'1l~ka mllzyka ~ymfo!ll<:z~a (z ~r~\ 22~Y(\ ;ii.3f~IILm~: i~~:;g:::U(i!;I~(~Oll\I'\.:IY\I\a·:.~.lllli.e ,nziCa'lmlŻYI'atnkÓoWtl.zu.yOmuSJ?e- fn°yf{e ;~a'śrO<la~ oza n 'aZd 1~~~
toral'o{'zncj
poszukuje
p.osady ~try dętej pod dyr. kpt. Zygmlln- KrnkO\\'l); 1/1.45 \\ iadomosr'l spor,r
!>ażc]pgo .~zasu. ~1C'.J'cowo~c. obo- ta (';rabowskiego (z 'l'orllllin): towc loknłnp: 23.0«1 muzyka ta- s)'mfolliezny. Rlldio Pariq. -Ido 1I1)(';J\\'i;Jni;1 1.) ha ziemi. użyK'
JGtna. \\ larlomo"e 'yr<)dowllIk.
wiadomoRei go~pod:1r{'7.c: ncczna (l,lyly).
,,13rUlulllcl" optka IInhn3. Bero-'\\'3Ino~ć budynków mieszkalnpl;o.
rawc(!lw
ł..ód" .. Pr'lktykant .
n 44 H ln.M audyc-ja lila dziN'i: 1) RoIDlIt'Dster •. Antn:ol1 .... trap;. So· folwarczlIych. Konieczne PO!<IIl- nil duże ~2tuki, pien.,-"zor7.e r1n e si,
.
dk' I'
.
fokl<,~n. 20.JO 'Yiedefl. - Konct'rt danie inwentarza żywel(o i mar,- ły, nn stale poszukuje DrążkowZ\\'.la:>:amp
"'lorek'
8 czerwca.
,,'.'mf. Mediolan. ~Iuz~.'ka r07.ryw- wc'-.'o.
KauC'J'a 500 zł. ~'do~zeni'3 ~ki,
B"d"oszc7l,
śniarJeckich 18.
El e kt rOMon t er
tIma 12. V.Z:l9:a
:h r.;'1 2) lIR~nrY~7.ncJ.z
PIP~m l tan. '
.,
.
J
.,
!!7.oier. wojskowy kawaler. inteli- ('p' kurpiowskie w wv. konnniu uW8r~7.II\.. a 11 _ 15.00 koncert kowa. 20.55 - Pra/.(a .. OrfenRz" piśmienne Rayzacher. Warszawa
n 44 659
r
1
p
poem~t rl"llzyczny Monteverrlicgo. ul. Leszno HO.
n 4464.3
gentllY cl.,el'giczIlY. :;or l\~'Y. pra- czennic i u{'.;miów ~zkoły po- rozrywkowy (1)l)'ty); 14.00 .. ar~ 21.00 LOI1,łyn ReI!. Muzyka kame- - - - ,
•
PoszukuJ"ę
cowal. ";Iele łat w \VJ(:ks.~ych \\'~zechnej nr. : w Ostrołęcp; 16.21> informacji': 14.05 znane tematy w r."llla. Berll·ll. "'" •. oly po~zątek t~Wspolnxka
przedsJębl9rstw~ch
w
~lerl- \\-itold
Lutos!aw~ki:
fir)]lnt~ Ir{'żn)'ch ll.icC'iach (płyty); 15.00 "
c ,
rzetelnpi \\'",pól n iC7.Jk i gotówką
('zc{'h. poslad~ bardzo dobre s,!,_la- R-ulOJI_w wykonano i.u kompozyto.-.! r<,porlaż .z życia: 15.15 koncert s,?- It'odnia. R1ym. Aud. wok. in~trn- (czkil goló\\'ką 1000 po\\'ieksze- 300-400 zlolych. zajlwie 'lałe.
(lect" a. szulca posady 0<,1 la t;'l ra; 16.,,0 .. Dwa mlhony mplt·ów lislriw. \\ ykolln\\ Cy: Tarleu~z MI- mentalna. 21.15 - Li!lsk. Kon- nia ksicl!':tl'lli po~zukuje Zllra7. Z3 robe-k 3-4 złotych dziennie.
l~pca.
I"aska\\'e zl;doszeQla. Jan _ pogadanka (z 'Vilnn): 17.05 mll- chałowiC'z _ \\'iotonczC'la. Stani- ~('rt mozartow~ki. 21.40 'Viedeli. egzy~ten{'.ia zapewniona. Zgłosze- Oferty Orędownik. Poz· nań
t"z<,zppama. Rawa Muz. l' aworrl:!. z~'kH z płyt: 17.50 aktlll\lnn Doga- slaw Pieczora _ śpiew. Przy ~fuzyka taneczna. 21.40 - KOllen- nia Oręuownik. Poznali
zd 1.3 !}17
nr. 8.
zd 85" danka turystv. czna: 18.00 rr7.(.al~,1 fOI.tepianie prof. Ludwik Ul'~l('in: hftga. Kc>nc('l·t smyczkowy. 22.00
zd 132%
~
'>20- Droitwich. Koncert orko salono·
Poszukuję
finan~o\\'o-go~podarczy: 18.11i IIt- 22.80 wia(\olllogcj portO\\·P:~·. II wd. Sztoł,holm. Muzv. ka rozr:vwPomocnik
Czeladnik
przedsta wicieli na wie~zaki i gawory Józ<,f ~ Becce (płyt)'); lR.58 muzyka 10kka (płyty): 23.00 .. 0
fryzjerski poszuku.ie posady c!'" pogadanka aktualna: 19.08 "Kon- roli C7.et'wonego KI·zyźa" _ od- kowa w wyk. orko ! sol. 22.11 - krn~'iecki zaraz potJzcbny. KIl- lanterie drzewną. 'ZglORzellia zalem dalszej praktyki za utrzyma' cert życzeń" _ skecz WiIIlelma czy t: 23.11) muzyka taneczna z ka- ~fediolan MełorliJ i pio.enki. - ralus. Kostrzyn.
z,] 13t:n łącza.iac 2~ gr
znaczek pod
nie i małym wynagrodzeniem od Raorta. Osoby żona. mąż, papa.1 "'iarni .. Cafe.Club" w \\'arsza- 22.28 MonachiUJ". Koncert popuA/!('han. Cz. Kirschke. Gorlice
7 lub 15 czerwca. ł.. askawe ofert! speak"l'ka i speaker (ze Lwowa):' wie. Gra orkiestra Kal'a~it1~kiell'o larny. :l0.3' - K.lonia. Koncl'rt
3 :Maja 12.
n 44775
Placowy
Marcin Joks. Koźmin. Wlkp.
19.15 poleskie pieśni ret:ionalne w i Kataszka.
nocny. Koeni~sw. Nocnn muzycz- robotnik 100.- miesiecznie zaraz.
n H 704
wykonaniu Michala Zabejrly-Su_
ka. 23.00 !{cpenhaga. Muzyk& ta- Znaczek OfłPOWIil«li ()fe!'IY Oremickiego; 19.35 " Jak Centralne
Toru! - 12:15. tworz~y zespD- neczna. Pr.a\ta. Fu:ra h-moll Ba; rlownik. Pozna!'l zd 13622
Archiwum Fonograficzne stara ly Przysposolne!'J;] RollIlczego .- cha. Koenu!s-.v. Muzyka lekka l _ _ _'--'_ _-'-'_ _"-:...:..c._ _ __
ślusarz
Bufe~owa
kawaler. poszukuje jakic.ikolwiek się ratować pieśń ludową" _ po- pogad.anka. ."~lnl{'za: 13.00 orkle- ,lo tańca. 24.00 Sztntgart i Frank·
pracy. zabezpieczen ie 500 zł. - gadanb: 1ll.45 wiadomości spor-I stra I 50ltS{'1 (płyty); 1!i.~O przy furt. Kon{'eJ't mozl'lrtowski. Ko- do kawiarni kaucja 400 zł. utrzyOferty Oredownik. Poznań
tow!': 20.00 .. Z oper Stani~ła,,'a dzwiekach lekkich. mclcdrJ. (płyta penh aga. Muzyka taneczna.
maniem. Oferty Oredownik. Pozd 12927
f'J0n~~lsz~~·akJ~.i~.sm\~i~kzo~~!.~:; ~;ori:~a)i8:til48!lli;~~~i~~C~;ie~?;
na wtorek:
znali zd ~3 ~_ _ _ _ _ _ _ __
Czeladnik
Orkiestra Symfoniczna P. R. i (płyty); 18.45 "'ra rlomoscl sportowe 16.09 - Knenigsw. Muzyk& poKrawiecki
kow~lski szkoła kucin koni 6 let- chór pod dyr. Mif'cz)"~!awa }.fif'- z Pomorza.: %1.55 muzy!.:& t.~necr.na pularna. 17.45 - Budapeszt. Mu- czeladnik. rJu7.e sztuki. Rtałl! prania pra kt"k.l po~zukuje posad;v, rz!'jev.-skiego. Ewa B:\nrlrow~kR- z k~""larm .. Dw6r Artuea w T~: zyk ... kamE'T,łnR. - kwaJ'tet a-mol ce PC!trzC'hny zaraz. Szymański,
mi",jscowość oboj~tna. Zgłoszellla "rllrska
sopran. AlekMnrl('r rumu "'_ "yk. ork,!"~.try .. Smytry , Szubprt~. 17.58 - l{oenigsw. Rp!,. Jaroem, \Volnoścl.
Orędownik. Pozn36 zd 13185
Mi!'~a!?wski - ~a~. Janu~?l P~-123.00 .. N~ dobranoc (p!yty).
gkrzypcowy Kersl'hhaumcra. 17.38
n 44734
płn\\sk~ - t~n?r.\,. _l'tZ;T\\le ok:
T.. w6 .... -1%.15 I:nzetka informa.- 'Nied'lń Pipśni Kri~!!a. 18.00 P
"
Bankowiec
Fnrl:>:. ~n.4!i r1",~e.l1Illk "'l~CZOrny. cvjna w jęz. ukl'aitlskim; 1lI.1i5 mu- Lendyn Relr. Konr'ert orko detej
OszukUje
"
żonl'lty.
poszukuje tylko w go- 21.40 ".Jazd" z ZlUrdanka - hu· . k I kka z płyt· 14.55 l:i!"lrlll z url". sol. Praga n - konc. szo-Isie maj~tJ'1ł .tolarskip!!". który
KalIsz
dzinach popoludniowych jakiego mn~<,gk.R: :11.55 muzy.k~ t~neczna f:o!'~:I'l: 15.0'0 "Rapsodie" _ pły- ppnow~ki. lR.l0 - Bratyslawa. -I zna sie na maszynach. Podać do- Bnrdzo ciC'bwy dwutygodnik sabąd~ z~j!lcia.
Z~prowadzi książ· (p!) ty). ~:1i0 ~sta tl11!" lVlarJomo- ty; lii.40 Iwow~kie wia(lomości Hec. ~krzypl'owy GasparJ.:ll. a.no kładne kwa lifikade
- wn rUllkl1 tyryczllY .. Pokrzywy". Ka liskie
kowoM. zestawi" bilanse. załatwi ~r:I_ d7.lem\1ka wr{'~zorne;o. KOnIn- bież~ce; 18.111 Ew,\ Bandrowska- Koenigsw. Koncert rozrywkowy. 5O.l:roszowy znaczek na odpo· kllrykatury. Kwartalni/' 1.50 zl"
korespond. polsko-niem., spra.wy nlkat meteorologIczny I przpglnd 'l'urska _ z płyt; 18.25 "Minuty ln.311 - Bndapes7.t ... Siła przcznll- wled~. Aychan M. Kirschke. -IAdre~: Kali~7.. Wirlok 40.
podatkowe oraz procesowe Itp. llrasy.
literackie": Poezje Stanisława Ro- <,zpnia" - OP. Verdiego. 1!1.48 - Gorltce.
zcl 44 773
zd 12689
Oferty Kurier Poznatl~ki
gowskielro; 18.45 wiadomości spor- 'Vik~deti'l ~ozml_ai2to!id mmwczne w
zdg 12882-3
towe lokałne' 21.56 muzyka tanecz- wy . SO. I Ol' c. 11.00 - Brllkspla
na z płyt· 23.00 koncert życzer'i: franc. Muzyka włoska. Sztokholm
Kolonialista
u'ar.••. a-a TJ. _ 13.00 koncert 2336 muzy'ka z plyt· 24.&0 koncert Muzyka rozr:.:wk~WR. 20.15 Stras!!ObeToJlany z dekora ci 1\ okien wy.." " .. "
..
S"
d ' k·' '
bure... OPOWIPŚCI Hoffm~na" op.
stawowych po~zukuje posady - !,ozrywko~! (pły!y): 14.110 .. pa.re orko T. ere yus 11'11'0.
Offenbacha. Droitwich .. Frasquił>wentl. na !tanowisko kierowni- lIlfOrIllaCJI .: l·tO" utwor:,y PIotra
Katowice _ G.08 pieśrl ,"o ran- ta" optka L"hara (w skrócie). cze. Złoże kaucje
CzaJ_kow~kle,l!o ~pl~ty). 1}.~ PO.l:~-lna; 6.03 C'!tór mięrJzyszkolny pod 28.3.8 Paris ~TT. I~oncert s~m
danka aklu~n~... la.l'!. .. ZycrE> knl- dyr. 'l'arlcusza Mayznera (płyty): fOlllczny: RlldlO Parls .. Bretallla"
bankOWe) do 2 000,-;-_
Warunki skromne. Łaskawe zglo- turalne s,oltCY . 15.1~ z!'sp6ł ~a: 12.15 wia,!omości bieiace; 12.20 slu('howr~ko mlll7,yczne: 20.4«1 Mewła R:vnas~: 22.88 wlarlomOSc! życie kulturnlnc ślaska: 13.00 dielan. Kon{'C'rt rozrywkowy. s:>:enia Kurier PoznalI ski
sportowe; 22.85. ml17.ykll I;kl.'a I I koncert Ż)'{'ZP(I; 13.16 muzyka le!,- 21.00 BrMksell! rlam. Kon{'/'~t pozdl: 12782-3
taneczna (płyt~). 2.'ł:~9 .;F1P!~to-1 krl w
n3jł"~RZYIll
wykona.J1I1l pularny. MeiholllD. ..L~ \\ lIIly"
Rządca
I~rl!e r.ozpra~'~l Kr8S1l1"kl~~0 - (płyty); l!UUI nlllzyka 1ant"'(·zna. op: C~la)anit"'2'o. 21.10 - MOli alr.1 40. z długoletnią prak- szkIC literacki. 23.lIi muz~ka ta' (plyty): 15.~3 ",i;ldoIllOŚC'i lrielllo- chlali!. hone~l't pOIJularny. 21.40
f~k~" w uprzemysłowionych
i neczna (pł;rty).
we; 18.U .:Karliko\\'e auto" - Koel1l~~w. M\l~yk .. rlWllfol'tepiRchoc10wlanych majątkach. szuka
Toru6 - 12.11i pogadanka dla nowela; 18.30 l!lIlzyka_ !aneczna lIo~a~ 22.00,- Szlokb.ol~. KonC',Cl·t
po~arly
na !kromnych warun- goSpoG!yti wiejskicl (z 'Ya!'~za",y) (płyty); 18.45 wlarlomosCl s,?orto- SOhRt.,?W. 22.10 ,Droltwleh. "li alkllrh jako kaw~ler lub jonaty. 12.25 utwory 50.lowe (płyty); 13.00 , we lokalne; 21.55 duety mltosne stAff op. Verrl!ego (:lkt nn. Oferty Oredowmk. Poznan
I'ogodna muzyczkn (ptyty); 15. 110 1(płyty).
22.20 R7:ym. - Rpc·. wlolonczC'lowy
?Id 12304
:>: operetek Jana Straussa (płyty);
15 ...... lhplll'l Bonuccl. Praga. So~:ata d-mol Ba"
115 .40 wiadomości z PoroOl'za: _
Kraków 1%.
I
ch~ na skrzypce .." ledeń. - KonRolnlk
18.00 pogarJanka llktualna; 18.10 Backhaus I!'r~: .. (płY,t~). 13.5~ f'ert l\Iozart~wskl. 22.~0 - Hamleśnik egzaminowany. praktyki 7 tańce ałowiat1ski'l (płyty): 18.461 KonC'ert l1luzy~r <?per!'" ej ,1? lytY2). hur\t .. 1.fuzyl~:t lekka I tane{,7.na.
lał fachowych. pogzukuje sto- wiarlomosci sportowe z Pomorza; l~.OD .. yZy WIeCIe, z~ ... .' H. I) Koemgsw. Nocna muzyczka. 23.00
~ownE'j posady. J,askawe zg!osze- 23.00 tańee i ~iosenkl (płyta
plOs('nkl t:meczn~. (płyty), 15.40 Bnd.ap~szt. Muzy'ka taneczna. nia Oredownik. Poznal1 zd 1207ii płyta).
lokalne w~a~!0l!l0scI !!o'"podarcze DroltWlch. Do. tanca. l!~.18. - Ko~~.•
(Izba rzemlcsllllcza) ; 18.in z tw6r- penbaga. T~mec !:A tancem. %3.15
Po napadzie bandYCkim na radiostację.
Fryzjerka
.Lwów - U.li J. Offenbach: ~ cllo~ci Mikolaja Rirnski-Korsa~o- Wiedeń. M!lzyk& taneczna. l!oł.OO
z karta rzemieślniczą trwa/.
Plekna Helena popt. p!yty; 12.25 wowa (płyly); 18.45 lokalne Wla- Frankfurt J Szhltgart. Koncert
- ... ~agólów dowiedzą się państwo z prasy co-,
wodna. r.elazkowll s~uka posady. fal\tazje operowe z J>lyt: lJ.95. mu- , dorności sportowe; 2!.ii5 lekka mu- ~c!1Y (Bpethoven. Czajkowski. i
(M)
Zgloszenia Orędowlllk. Pozna1i
zyka lekka z p!yt: 14.511 gIełda zyka popularnA (l'łYIT); %3.00 mu- IJltU). KOl'eJlbftca.
Muzyka ta- lizieDfte}.
zdg 13 4.04 /5
Iwpwska; li.OI ,,skrzypce i wio-' zyka taneeznA (płyty).
lI.ec_a.
(Every'body's Weekly, Londy n).
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Ogłoszenia

l-lamowy milimetr lub jego IDJejl>ce kosztuje; 'ł.' zwycz.... jl'lycb na stronie 6-lamowej 15 grom,y. na 6\ronie redakcyjnej (4-lamowej) a) przy k c ricu cl!ęŚoci
reda:kcyjn('j 30 gr.oAZY. h) Da strOllie czwartej 50 I§TOSZy. c) Da etroDie drugiej to groszy, d) .a stronie wiadomości lokalnych 1,- zł. Drohnv ·gotvsZ€nia
Inajwytej 100 słów. '" tym 5 na/fł6wkowyeh) .1011'0 aagł6wkewe llridtiem Lllłatym. 16 ~reB%J', kud(ł dalsze alewQ 10 grQSZy. Q~ł ..zenia większe wśród drobllHlt poczyna!f\c
od olitatJ.li&j lOtNa,.. l-lamowy ail!meir 30 ·1TO&1.1. O/!,loer:e:aia &kQDlpIHtowaue. s zaatrzeteniltm miejlica - ~ poszczeg~lnell'Q wypa.d'ku 20% nadwytki. Ogłot'zpn ; a do bi~Ż4Ct'g-O
wydania przyjmujemy 4Q ł04siRy 10,30, & ci" wydag aie dzielll.yr,Q i śWIe,teczlI.ych QQ r04zil1Y 9,45 rano. OglGszenia s TiKI!.& Wielkopolilki pn.y jmujemy cio \\'I'ria 11 Jtt'żl\C\ clI
rlo l(od1.. 10. do wydań Diedr.ieJ,nyołl i rwl&,tecznyoh dnia )ł0 przedniego clo «odz. lt!. Za Wę4y arukal'6kie. które nie znieQztalcaja, treści ogłoer.enia. admin:stracja. nie odpowiada.
,Qskln_~.y~.~ ~ .~~& ~ XeII$ft

sA. Jr6... ·~
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tym uniesieniem Geralda. Było widoczne, że myślał tylko o niej i że go
nic więcej nie obchodziło. Pochylił

62)

O Nelly! Nelly! - zawołał podnosząc rękę do czoła droższa mi
jesteś niż kiedykolwiek. Jakże ja falszywie twoje pobudki osądziłem! Jak
~ogłem nie domyśliĆ się twej odwagi
l szlachetności, a mieć cię za fałszyw~
podczas gdy tobie serce się z bólu krajało! W bolesnym dniu naszego roz. stania myślałaś wciąż tylko o mnie
i o moim powodzeniu. 0, mój aniele!
Jak ja cię bardzo kocham!
- Nie słyszał jeszcze o tym, że Nelly będzie wkrótce bogatą dziedziczką
- pomyślał,a pani Rudersheim i uwierzyła w prawdę tego wybuchU czułości. \Vszak nie wiedział jeszcze o niczym i mógł myśleć, że Nelly jest córką z jej drugiego małżeństwa.
- NeIly chorowała ciężko ostatnimi czasy - rzekła po chwili, podczas
gdy Ger,ald starał się zapanować nad
sobą.

głowę zamyślony.

Czy to był sen, czy rzeczywiście ta
kobieta dowodząc mu czegoś miała mu
powrócić Nelly?
- Pamiętasz zapewne, kapitanie
Mallandaine, że mąż mój, pan Branscombe, życzył sobie przyjąć nasze
dziecko, aby je uczynić prawdziwą
i bogatą dziedziczką wszystkiego, co
posiadał.

- Bez wątpienia, wiem o tym od
niego samego, wszystkie swe nadzieje
skupił na córce!
- Otóż niańka Sidewlng sprzedała
moje dziecko żonie jakiegoS dzierżaw
cy, która znów potem oddała je <10
cyrku Daltonom, a swoją córkę, zrodzoną z nielegalnego związku, podstawiła na. miejsce tamtej.
Viviana! - krzyknął wstrzymując oddech z przerażenia.
- Czy się pan teraz oźenisz z tą
dziewczyną wiedząc, że nie jest tym,
cym się być mieni: że jest córką niań
ki? - z,apytała przypatrując mu się

I

i głębia uczucia dzieweczki, która się dla niego bez sIowa
wyrzutu i wyjaśnienia poświęciła,
sprowadziła mu gorące łzy wdzięczności do oczu. Zapomniał w tej chwili
o Vivianie, o jej tajemnicy, o tym, co
mu ta kobieta opowiadać zaczęła, i o
świecie całym: wiedział, że tamta, je~o
ukochana, cierpiała; pragnął ))yć przy
niej, prz}"cisnąć ją do swej piersi i 0kazywać swoją cześć i miłość dla niej
w każdym spojrzeniU. Nie pamiętał
o tym, Że dzień jego ślubu był już naznaczony.
- Chorowała! - powtórzył. - Czy
pOZWoli mi pani ją zobaczyć? Nelly
nie może, nie powinna umierać! Jest
zbyt droga i pożą.dana.
- Ależ pan jeszcze nie słyszałeś Q
·całej tajemnicy i kłamstwie, któreśmy
wykryły i którego dO'wieść ćhcemy cilJ.gnęła dalej pani Rudersheim, ujęta

Gwałtowność

śle.

Fatalne przysłowie: "Nie zawsze
usta mogą być pewne szklanki, którą
do nich ręce podnoszą" mogło się tu
sprawdzić i Viviana, pozbawiona bogactwa i stanowiska, utraciłaby też
swojego narzeczonego, tak drogiego jej
kapitana Mallandaine.
Groza mają.cego nastąpić uwięzie
nia zwiększała przykrość położenia;
Sidewing myślała też tylko o tym, jak
ma najlepiej zużytkować czas, j,a ki jej
przed ucieczką z Anglii pozostaje.
Przestała ona po raz pierwszy może
w życiu Wierzyć w swe zdolności, odwagę i wytrwałość, i postanowiła uciekać, ale
wprzód musiała się koniecznie przekonać, jak daleko zaszedł
Bob w swej nieostrożności i dać mu
ostre za to napomnienie. Dopóty w
myśli
przechodziła wszelkie zarzuty
i możliwe na nie odpowiedzi, badania
i groźby, dopóki słaby jej umysł nie
ugiął się pod brzemieniem przestrachu. Wiedziała, .i,ak bardzo niebezpieczni byli dla niej świadkowie, których adwokat pani Rudersheim przygotowywał; czuła, że wydadzą oni potwierdzenie winy. Dowiedziała się o
tajemnych wizytach Rileya w dworku
jej męża i przypuszczała, że porozumiewał się on z kimś ze służby pała
cowej. Przed kilku dniami de Lancy
zaśmiał się jej prosto w ocz~r, a. ona
nie ośmieliła się z.a.pytać go o 110wód
tej niegrzeczności; drobny ten fakt
naprowadził ją. na domysł, ze służba
w Prince's Gate już coś musiała wiedzi eć.

Postanmvita ieszrze c]7.iś udać siC
'd o Boba, dowiedzieć, w jaki sposób on
1m reszkodził, a w tym tygodniu riie
'Zwlekaj1;lc opuścić Anglię, zanim spra~a nie będzie wytoczonę.. Samotność

Nagle, odwróciwszy się, zoooc~yła Vivianę kolo siebie.
I. 1+' t
- O! jakżeś mnie nastraszyła, moje dziecko! - zawołała, upuszczając
buteleczkę. Udała; że się przestraszyła córki.
Vivi,ana dotknęła jej ramienia
- Odłóż to na bok, matko!
Powinnaś żyć, chociażby ze względu na
mnie.
Pani Sidewing zaśmiała się sucho,
jakby ją to powiedzenie mocno ubawiło i odeszła, aby usią.Ść na brzegu łÓż- ·
ka, szepcąc coś do siebie.
- Jam nie tak uzdolniona i wykształcona, j,a k ty, moje
dziecko rzekł· a, jakby tłumacząc się przed nili

mam trzymać - odrzekła pani Sidewing znacząco.
- ·Wątpię, aby cokolwiek zdołało
przeszkodziĆ tak bliskiemu już małżeń
stwu - ciągnęła dalej Viviana, zdecydowana na oparcie się wszelkiemu uczuciu i nierozsądnemu wzruszeniu.
~ Nieprzyjaciel weźmie wkrótce górę
nad nami, ale wtedy można będzi:3
dowieść, że nic o tym nie wiedziałam,
że zresztą nie wierzyłam groźbom tych
Ruc1ersheimów. Żałować mnie będą
jako ofiary i na tym koniec. Ja zawsze mogę mieć nadzieję, ale nie może jej
żywić wspólniczka nędznej
zbrodni.
- Mówię ci, dziecko, że tylko twe-
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uważnie.

We wzroku jego malawaly się obrzydzenie, wstręt i przestrach.
- Powiedz mi pani tylko jedno ...
bo od tego moje postanowienie i moje
życie zależy: czy ona to wie? Czy Viviana jest też wspólniczką strasznej
zbrodni? Nie mógłbym opuścić niewinnej!
- Jest winna i z obawy przed naml
i prawem stara się o ile możności mał
żeńslwo z panem przyśpieszyć.
Nie był zdolny przemówić słowa.
Zaledwie mógł poję.ć i Objąć myślę.
straszną sytuację;
ujął w milczeniu
panią Rudersheim za rękę.
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Przygotowania
Pani Sidewing należała 'd o rzędu
O'sób tego rodzaju, co nie dają nigdy
z.a. wygraną, dopóki jest choć najmniejsza nadzieja ratunku. Gdy tylko
usłysz,ała w oskarżeniach pani. Rudersheim imię Boba, postanowiła natychmiast udać się do folwarczku w Devonshire, aby usłyszeć z jego własnych
ust, jak dalece ją skompromitował i
czy mogla jeszcze myśleć o jakim wybawieniu. Ooo·wa grożącego niebezpieczeństwa wzrastała ciągle w jej umy-

-

ślubne

Vlviany

i cisza celi więziennej stały jej wcią.ż
myśli;
obawa odkrycia zbrodni
zdawała się osłabiać i
niweczyć jej
moralne siły, zdrowy sąd o rzeczach
i odbierać w}.ad~ę zastanawiania się

na

nad wszystkim.
- Oni są. teraz tak wprawni i tak
prędkó do rzeczy się biorę. rzekła
do E'iebie myśląc Q karze, jaka ją. za
jej niegodziwość czekała. Całe nieszczęście spadło na nią jedną, bo 'Viviana był-a zbyt samolubną i nieczułą,
aby po pierwszym wybuchu nienatutalnej w niej tkiiwości miała jeszcze
cierpliwości1;l lub dobrocia. starać się
o Ułagodzenie cierpienia matki. Myśli
jej skupiały się na bezgranicznym
szczęściu i tryumfie, jakie ją. czekały
po zawarciu małżeństwa z Geraldem.
Na cóż miała się troszczyć ciemnymi i ponurymi przeczuciami zbliżają
cego się zła?
Vivian-a zdziwiła się niezmiernie
widzę,c, że matka wybiera się w podróż
do Devonshire, choć kaszel jej był ucią.żliwy, niż zwykle; śnieg grubo przysypał drogi i dachy, a drzewa w parku, wycią,g·ające Swe nagie, ogołocone
z liści konary, wyglądały przy ponurym i zachmurzonym niebie jak duchy
jakieś.

Viviana weszła do pokoju Sidewing,
niepostrzeżona przez nią., i drgnęła na
widók małej buteleczki, która jej matka przed światłem podniosla: na butelce stało wyraźnie napisane "Trucizna" Zauważyła w jednej chwili czysty kieliszek, przygotowany na stole
i zamglony wzrok matki, z którego nie
mogła wnieść, czy oznaczał
niepewność, czy
też
jakieś postanowienie.
Przestraszyło to Vivianę, lecz i rozgniewało
zarazem. Przygnębienie i
blędny wyraz stroskanej twarzy, znamionowały chęć odebrania sobie ży
cia, a ona potrzebowała rady i rozwagi w tak strasznej chwili.
W tym skamienieniu jakimś i rozpaczy, było coś tak wZbudzają.cego litość,
że Viviana nie mogła słowa wymówić.
- 'Vszystko to przez miłość dla
ciebie - szeptał jej glos jaki~ wewnQtl'zny, ale Viviana dostrzegła w tej
chwili straszny wyraz obłędu w' oczach, zwróconych ·na. napis buteleczki. Trwoga ogarnęła umysł jej matki.

-

na sygnaturze butelki

stało

w yraźnie napisane "Trucizna". -

- n10 umiem moich zmartwień w sło go ojca możemy się obawiać. W każ
wach do ludzi wyrazić, a czuję potrze- dym razie ty jesteś przecież ofiarą
bę gadania; nauczyłam się więc móspisku nędznej zbrodniarki, którą
wić wciąż coś głośno do siebie, ale bo
ja jestem, i musisz być panią. Gemltei jestem tak zdenerwowaną, szcze- dową Mallandaine.
gólnie gdy całymi nocami nie śpię.
- Tak, wiem to - rzekła Viviana
- Uda ci się uciec na pewno zamyślając się a przecież zdaje mi
rzekŁa Viviana szybko jeżeli. .. jesię wciąż, że jal<.iś cień stoi pomiędzy
żeli to nieszczęście ma· nadejść w koń
mną a Geraldem.
Myśli jego błądzą.
cu. "-szak nas dotychczas jeszcze nie często daleko ode mnie, a człowiek,
prześladowano, a pieniędzmi możemy
co pmwdziwie kocha, powinien tylko
się zawsze okupić,
Tych mam dużo myśleć o swej narzeczonej.
odłożonych dla ciebie; będziesz wolną.
- Schowajże wreszcie tę truciznę
i swobodnf,\, ale trzeba uciekać w porę.
Tymczasem nie bą.dź nierozsądną, - rzekła dalej, Viviana gniewnie tumatko, i nie psuj mi takim wybrykiem piąc nogą - znalazłaś właśnie stosowną. porę do pocieszania mnie projek~
wszystkiego
tarni s,amobójstwal Czy nie możesz
- Pojadę dziś do Devonshire, mo- uciec do Hiszpanii, gdzie będziesz
ja droga; muszę odwiedzić twego oj- swobodną., będziesz mogła nauczyć się
ca _. rzekła pani Sidewing z trochę palić i bawić się w towarzystwie inśmielszym już i encrgiczniejszrm wynych starych kobiet, przypatrywać się
razem twarzy. Wniosła po słowac.h tal1com lub walkom byków na p la·
córki, że ta nie lwchała jei wcale, że cach publicznYCh. Przecież mam piebardzo mało ią los starej obchodzi niądze na spokojne życie dla ciebie;
i że myśli tylko o tym, by jej samej składałam i oszczędzałam przez długi
nie zaszkodzono.
czas jak mogłam. Odwagi, matko! T~
- Dzisiaj? Czyż nie myślisz zaraz raz ja ci ją. nakazywać muszę. Opuopuścić Anglii? Strzeż się, abyś się nie
ścisz te;n dom w sobotę, to jest jutro;
spóźniła i aby cię nie zaaresztowano!
przebrana, ze zmienionym nazwiskiem
Zaaresztowano! Słowo to było o- znikniesz nagle tak, żeby o tobie nigdy
kropne. Pani Sidewing spojrzała z nie wiedziano. Ciesz się ze zbrodni,
którą. ułożyłaś i do skutku doprowagorzkim wyrżutem na córl(Q.
dził,aś,
a która mogła ci wyjednać
- Nie, jeszcze nie teraz - odrze- wcale pokaźne miejsce w galerii zbrodkła. ~ Muszę najpierw zobaczyć twen iarzy w muzeum woskOWYCh figur.
go ojca, a potem dopiero ucieknę. Jedz owoce, jakie ci zło przyniosło
Myślę o tobie i o ~wym powodzeniu,
i bądź szczęśliwą., bośmy wygrał)T. Na
zanim pomyślę o swym własnym be7.- nich oparło się całe nieszczęście: my
pieczeństwie. Jadę, aby się dowiedzieć; będziemy swobodne. One pokutują., b~
co on wygadał przed ich wysłańcami czyż cokolwiek na świecie zdolno bę
i jak bardzo sprawę nam popsuł. dzie wynagrodzić tej N elly Raymond
Prince's Gate jutro wieczorem opu- utracone radości i tryumfy, wygody
szczę·
i zbytki lat minionych?
- Nie zapomnij w każdym razie
- Tak, tak, kochanko, to wszYStprzysięgać, że ja jestem niewinna i że
ko prawda; ale łatwiej mówić, nii .. ,.
nic nie wiem o twym szkaradnym po- Mówiłaś, że dasz mi pieniędzy
stępku
Nie strać głowy z rozpaczy
- Owszem; oszczędziłam ogromne
i nie ohwiil mnie czasem, bo zrujnujesz całę. moją. przyszlość tym sposo~ sumy, sprzedałam Obrazy, porcelanę
bem. Dziell mojego ślubu jest nazna- i nawet niektóre droższe stare książki.
czony na ten poniedzia~el(; trzy doby
tylko dzielą. milie od szczęścia.
- Daj pokój; sama wiem, czego siQ
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Prot i Georwazy w Afryce

Słoi! ,podobno nie ma duszy,
Mimo ,s wej ogromnej tuszy
I bez ludzkiej ingerencji,
Robi cud inteligencji.

~

- Aby z brzuchem mieć porządek,
Trzeba napełnić żołądek
Talk powiedział pan Protazy,
No i tudzież pan Gerwazy.

Filozofia żadna sztuka.
Od czego zresztĄ nauka,
Protazemu wBtrz~ w poszyc:łe
Daje .seM na całe życie.

Kondor z rodu "gyps rupelIi"
Siadł na skale przy niedzieli,
I ni z tego ni z owego
Rzekł!: "porwę PTotazego!"

To co nagle, to po diable,
iProt po skórze poczuł nagle,
Że BpQd nóg mu ląd ulata
I że pyłkiem jest wszechświata.

Gdy się człek zanadto uprze,
To się morał zemści w kuprze,
I zostanie konsternacja,
Dowodem: Polska "sanacJa!"

Nad wyraz przykry Prociaka
Wygla,d twarzy z lotu ptaka
Widzi biedny, zatplła.kany.
Ze 'Pod nim dymil\ wu'1fIt.a.ny.

Patrzy z góry i nie wIerzy
DystaD6 W klęby dymów mierzy
Myśl~c: "A nuż bym splanował
I wulkanjk zaklapsowal?"

Kondor, choe to ptaszek silny,
Nie jest wcale nieomylny,
Zwłaszcza, że to bydlę stare,
Wzięło ciężar po nad miarę.

Prot wyzwolon z sępa mocy.
Leci niby kamień z procy,
Przy czym się nie dobrze czuje,
Bo nie wie gdzie wyląduje.

Siadł Protazy na wulkanie,
Nic nie wiedząc, co się .stanie,
Bo człek często nie przeczuwa
Co zdradziecki los wykuwa.

Prot wujkanik zalkorkowal
Ujście gazom zatamował
I wszystko, co wyszlo za tym
Było smutnym rezultatem.

Wybuchem gazów wyp'Snięty
Został Protek w niebo wzięty,
OgluBzon eksplozji hukiem,
Leci w dół kUIlBztownym lukiem.

Nikt z pewnością nie odgadnie,
Gdzie i jak Protazy spadnie,
Zresztą jego to ambaras
Aby się nie zabił zaraz.
i;:'iMbI'!UL
a

Słonik świadkiem był Wiszystlkiego:
Ujrzał Prota lecącego,
I ,jatko naoczny świadek
Podniósł trąbę na wypadek.

PRZYGODY BONIFACEGO
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I wie dobrze o co chodzi,
'~1ie, że woda nie zaszkodzi,
Zwłasz,cza, nie mając sumienia,
Leje w gęby wód strumienia.

8zez'Yi>iQrek wdział majfk.1 ·noWII
;Frl1,k.t ycune, bpwiem gumpwet

SZCZYPłORKA

J aktet m~ tak po proetu
prQstg ~ mostu.

Dąwać ll.ur~

. 1. /

Przedruk wzbroniony.

~ypiÓ'r '*~
w2<dęly się

)fajtki

jak ~
w balony.
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Nura nijak dać nie może" . --

