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Droga wielko

w_ ...

Czas niepowstrzymanym rytmem
Niedowład
woli zbiorowej, szczekroczy naprzód. Rok 1937 jest już za gól1lie groźny dla l>!,r.;yszłości nasr.;ego
nami. Przed nami nieznana droga ro- narodu, musi by~ wypi~ni.ony z naszej
ku nowego. Nowy etap życia jednostek duszy. Statek bytu na!'zego narodu
i narodów.
nie po spokojnych płynie falach. PrzyW takich chwilach narzucają. się szedł czas burz i nawałnic. 'Vokół groco roku zresztą powtarzane - pytania: żą. rafy i skały. Ster statku w tych waprzed czym stoi świat? Jakie losy będą. runkach musi być kierowany rękoma
udziałem
państw i narodów?
Czym nie tych, co starania wyłą.czne skierobędzie nowy rok
dla poszczególnych wali ku zachowaniu luksusowych i
ludzi?
wygodnych na statku kabin i dbają.
Lenistwo myśli i przyzwyczajenie tylko o wla:-:ne węzełki wpływów i
do przesądów odpowiedzi na te pyta- stanowisk. Ster ten musi się znaleźć
nia zwykło poszukiwać we wróżbiar w twardych a ofiarnych rękach tych,
stwie. Jak gdyb)T przyszłość mogła być których nie przeżarł egoizm, którzy
przedmiotem czyjejkolwiek w i e d z y c a łoś ć i bezpieczeństwo statku ma- oprócz jedyne.i wied7.Y, wszechwie- ją. na oku, a świadomi są. c e l ów
dzy Boga. Jak gdyby bieg dziejów i dr ó g, po których statek prowadzić
ludzkich zależny był jedynie i wyłą.cz należy.
nie od jakichś nieznanych, fatalnych,
W' życiu naszego narodu stOimy
ślepych sił kosmicznego mechanizmu,
wobec wielu zjawisk wewnętrznej
a nie przede wszystkim od świadome
go
kierownictwa
ludzkiej
w o l i.
Wskutek tego bezwolnego wobec przyszłości stanowiska
podobni jesteśmy
do rozbitków, do owych, ze współcze
snej nam sztuki, "ludzi na krze", niosącej ich na fali niewiadomych przeNie można powiedzieć, by miniony
znaczeń ku niewiadomym losom.
rok 1937 był dla Polski rokiem poTen Objaw psychicznego bezwładu myślnym, czy to weźmiemy pod uwajest w czasach obecnych charaktery- gę jej położenie zewnętrzne czy westyczny i powszechny. Wynalazł on na wnętrzne. Nie brak wprawdzie i obja",ów dodatnich, na ogół jednak przeswoje usprawiedliwienie, dla rozgrzeważały wydarzenia i okoliczności uszenia ze swoich win i grzechów, cały Jemne. Powiedzmy sobie P<> męsku:
kompleks nowych pojęć, wśród któ- wielkich. trzeba będzie w najbliższej
rych najpopularniejszym stało się po- przyszłości wysiłków i ofiar całego narodu, by zahamować niekorzystne dla
jęcie "kryzysu". Tym pojęciem okrenas procesy i sparaliżować grożące
śla się dziś nie tylko -bankructwo uniebezpioczeństwa.
stro.iów społeczno-gospodarczych. Określa się nim także błędy,
grzechy
i zbrodnie we wszystkich dziedzinach
Na terenie międzynarodowym n,a.
współczesnego
na.m życia, przede niekorzyść Polski działały zarówno owszystkim zaś w polityce i w moral- koliczności, rozgrywające się poza. zasięgiem naszej woli i możności wpły
noscl. Źródła i sprawców zła dzisiejwania, jak i błędy kierownictwa naszej
szych czasów oraz nieporadność ludz- polityki zagranicznej, a także - i to w
kiej myśli i woli ukrywa się za para- stopniu bardzo poważnym - słabość
wewnętrzna państwa polskiego.
wanem tego bezimiennego pojęei&.

<lu odnaleźć możemy rozw:ązanie
"zagadki" naszej przyszłości. Dziś, gdy
si lny prąd idei narodowej rozpoczął
proces oczyszczania dusz polskich I
dezorganizacji, wobec całego szeregu miazmatów upodlenia, uległości złu,
nierozwi~zanych zagadnień. Czekają bierności i ooojętności, w rozwoju tej
nas zadania wielkiej miary. Czekają idei, w zwycięskim jej pochodzie mo- to nie znaczy, że mogę. c~ekać zbyt! żemy się spodziewać wielkiej przydługo. Czas bowiem żadnych zagadszłości naszego narodu, w pochodzie
nień sam nie rozwiązuje . . A my zwy- tej idei czerpać wiarę w ziszczenMJ
kliśmy się często pocieszać, iż "czas \Yirll, iej Polski.
pracuje dla nas". I tę sentencję przy
Dla osiągniE,'cia ideału Polski wielnaszej bierności rozumiemy w prak- kiej i silnej, groźnej dla swych wrotyce tak, iż czas pracuje z a nas.
gÓ\V, wiernej dla przyjaciół, dobrej i
Rok nowy tylko wówczas i o tyle sprawiedliwej dla swych synów - muprzyniesie nam poprawę bytu i nowe simy nauczyć się dawać ofiarnie Polzdohycze, o ile wzmożem~' w masach sce bez rachunku zapłaty, walczyć nie
naszego narodu poczucie odpowiedzial- bacząc na rany i ból, pracować bez wyności, o ile zdołamy wykrzesać w natchnienia i odpoczynku, poświęcać siQ
szym charakterze energię twórczą, e- bez żądania wdzięczności i zas; Jgiw~
nerA"ię czynu i walki.
się bez oczekiwania na tytuły zasłużo
Trzeba nam nawrócić do podstaw nych. Bo Polska dziś bardziej, niż kiebytu naszego narodu. W gatunku Po- dykolwiek, potrzebuje ofiarnych o Jej
laka, w jego moralne.i wartości, w je- wielkość bojowników.
go stosunku do spraw i bytu naro-
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Napór niemiecki, idący w różnych
kierunkach, a ośmielony brakiem bardzie.i zdecydowanej i solidarnej przeciwakcji ze strony wszystkich poa,ństw
zagrożonych, daje się w rezultacie odczuwać coraz silniej także Polsce mimo oficjalnej "przyjaźni", łą.czącej
nas z Trzecią R7.eszą.
Rok ubiegły przyniósł odświeżenie
sojuszu polsko-francuskiego, który w
latach poprzednich z różnych przyczyn
uległ pewnemu rozluźnieniu.
leden z naczelnych nakazów obozu
narodowego w zakresie polityki zagranicznej, głoszący, że Polska pragnie
żyć w dobrych stosunkach z obu swymi wielkimi sąsiadami: Niemcami i
Rosją, równocześnie jednak, w interesie swego bezpieczeilstwa posiadać
musi silnych sprzymierzellców politycznych i militarnych, st.aje się stopniowo - mimo wszelkich oporów

poglądem

całego społeczeństwa..

-I

Poważnym dorobkiem naszego bilansu zeszłorocznego jest niewątpliwy
wzrost sprawności i wyposażenia polskich sił zbrojnych, tego najsilniejsz&go z argumentów także na terenie _
dyplomatycznym.
Natomiast - w obecnej epoce potężniejących na całym świecie ruchów
nacjonalistycznych _ za objaw niekorzystny dla nas i niebezpie<:zny uzna~
trzeba fakt, że odrodzenie narodowe
obj-ęło głównie kraje, stanowiące dziś
zespół rewizjonistyczny, dążą.cy do 0balenia istnieją,eych traktatów, - podC7as gdy w państwach, z którymi Polskę łą.czy postawa pokojowa, przeciwrewizjo'llistyczna, decydującą rolę do
tej pory odgrywają masoneria i lewica. Wytwarza to nie tylko w umyśle
przeciętnego Polaka, czują.ceg-o narodowo, duży chaos w myślach i uczuciach, ale groziĆ może dużymi dla
nas powikłaniami w razie, gdyby dal..

pogłębia.nie 8i9 antagonizmów do,rowa.dziło do .starcia miOdzy zaryao1rUją.cymi się już dziś wyratnie bloka.-

ue

kmi państw nacjonalistycznych i d&mokratyczno-lewicowych z Rosj~ boluewickę. na czele.
Trudno obecnie przewidzieć, cZT w
laostrzanie się przeciwieństw doprowadzi już w niedalekiej przyszłości do
Wybuchu - czy też nastąpi pewien stan
zbrojnej równowagi, który w danym
razie mógłby się utrzymać przer. czas
dłuższy i odwrócić groźbę wojny.
przygotowani
na
Musimy być
wszystkie możliwości.
Pozycję. szczególnie bolesną. w naszym bilansie zeszłorocznym jest dalsze osłabienie stanowiska i wpływów
Polski u ujść Wisły. "Wolne Miasto"
Gdańsk, sterowane przez agentów Berlina, zrobiło dalszy krok w kierunku
zupełnego "ujednolicenia" się z Rzeszę.
Niemieckę. a oficjalna polityka polska nie próbowała się nawet temu
przeciwstawić, choć były w tym kierunku możliwości.

csęeto niedoceni&nych pne. POWMft..
chownyeh obeerwatorow zulu« polskiego ruchu naro(}owego.
Drugą. kapitalnł jego zuługt jest
tdecydowane pehnięcie naprzód zagadnienia. iydowskiego. 1&411 dziś w 0czach naszych, przy systematycznym
bojkocie żydowskich placówek gospopowstawać
. r-aczyna
w
darczych,
województwach centralnych. wsehodnIch i południOwYCh rdzenne mieszcr-aństwo polskie, twol'"lą.ce się :larówno
z miejscowych
sił
pol.
skich, jak i zasilane przez do.pływ polskich kupców t rzemi~lników
z ziem r-achodnich, jeśli pozyeja gospodarcza Żydów - na razie co
prawda głównie w drobnym handlu -,
poczyna wyraźnie słabnąć, to jest to w
głównej mierze owocem systematycznej i wytrwałej w tym kierunku akeji
Stronnictwa Narodowego
Ruch gospodarczy, v.:ywołany propagandę. i akcję. Stronnictwa Narodowego, ożywił energię ekonomicznę. polskich mas społecznych i wskazał im

realDe cele poprawy "''8'0 bJtu i
ki o l!&łIlodsłelDOIit ~arc:q

wał
D6-

rodu.
Owoeem tej akcji jest teł; oddzielenie się od Żydów, jakie przeprowadza.ją. u siebie kolejno przedstawiciele
01nych zawodów: lekarze, adwokaci, 1nżynierowie, - jest nim również "getto"
ławkowe na wyższych uczelniach polskich.
Rok 1937 miał w tej dziedzinie
znaczenie wpro!t przełomowe.
Myśl narodowa i praCa nM'odowa
wyciskały swe piętno takte na inny-eh
dziedzinach tyeia zbiorowego.

*

Mimo wszelkich więc przeciwiefJ.stw,
mimo zachmurzonych widnokręgów
politycznych z wiarą. i ufno~cią
wchodzimy w rok nowy. C:Zy~ bOWIem
się on stanie, czy przymeSIe Polsce
pełny tryumf idei nł!-rodow~, cz!.
wzmoeni Ją. na zewnątrz I na we ną.ł!,
~d n~ samych przede wszystkIm
zalezy.
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Przejdźmy jednak
do n a s z y c h
niedomagań wewnętrznych.
l tu rok
ubiegły nie przyniósł żadnych decyduję.cych rozstrzygnięć, a raczej pogłębił
jeszcze tylko istniejący chaos,

clerdeczne życzenia

idei narodowej w Polsce przeciwstawia się nadal
cały szereg czynników.
Rozkładający
się obóz "sanacyjny" trzyma się w dalszym ciągu kurczowo władzy - i to
jest dziś jedyny klajster, który go spaja. Nie co innego przecież spowodowało
odrodzenie dawnego BB w postaci tzw.
Obozu Zjednoczenia Narodowego, któwszlJstkim swoim Czytelnikom, Przyjaciołom
ry, pomyślany niby początkowo inaczej,
coraz wyraźniej staje się tym samym
i Współpracownikom składa u progu 1938 roku
zlepkiem najróżnorodniejszy c h żywio
łów - od dużej części konserwatystów
[Redakcja
po "Naprawę" i lewicowych piłsudCZY
ków włącznie - co dawna organizatJrędownika
cja p. Sławka.
Równocześnie ostatnie
zwłaszcza
miesiące stały pod znakiem wzmożo
nej ze strony czynników "sanacyjnych" akcji dywersyjnej w stosunku
do obozu narodowego. Do tego celu
8łuży nie tylko stworzony
specjainie
pseudo-nacjonalistyczny Zwi~zek Mło
dej Polski, ale także różne grupki s&cesyjne, które już dawniej oderwałT
sie od Stronnictwa Narodowego, szumnie zapowiadaj~c, że zdołają. "zwekslo- Energiczna akcja nowego I\'ządu - Reorganizacja a'!!"iniwać" "sanację " na tory nacjonalistyczstracjł - Panika wśród Żydów - Caraniści w OPOZYCJI '1 ne. Dziś - mimo wielkiego hałasu,
Przygotowania do wyborów
jski dokoła siebie USiłują. nadal robić,
B
u
kar
e
s
z
t.
(Tel.
w1.) Rząd pre- ganizację administracji. Zwo!niono
-. widać już wyraźnie, że jedyna rola.,
jaka im przypadła w udziale, to rozbi- miera Gogi bierze się energicznie do wszystkich prefekto~, .0bs~dzaJ~c .te
janie ruchu narodowego i sukurs dla dzieła, umacniając przede wsz~'stkim waż~e stanowiska ludzml.~wl~zanyml z
wpływy narodowe w całym kraJU.
PartIą N arodowo-Chrześ~IJal1Ską. U s~~panującego systemu.
'V tym celu przeprowadza się reor- tecznia się planowe zmIany w mmlJeśli bowiem w obozie ,,sanacyjnym" i jego polityce zaznaczyło się
pewne, acz skromne nagięcie się do 1111/11111/1111111111/11111/11/11/111111111111111111/11/1111111111/11111111/11/1111/11/1111111111111111111111/11111111111111111111111/1111111111111111111111111111111111111111111111
dą.żeń nacjonalistycznych, to nie ulega
wątpliwości,
że jest to tylko skutek
nieustępliwego,
bezkompromisowego
stanowiska Stronnictwa Narodowego,
- presji moralnej i ideowej, jaką. wywiera ono zarówno przez swą. propagandę, jak i przez postawę mas, idą
cych za jego hasłami i wskazaniami.
Gdyby nie ten właśnie nacisk ze strony obozu narodowego, nie pomógłby
nie hałaśliwy werbalizm owych grupek
secesyjnych; wpływy ich równałyby
(Astronomia Wojskiego,czy1i poprawiony wyjątek z "Pana Tadeusza")
się zeru a stare nałogi myślowe i
emocjonalne, zwłaszcza w zakresie stóJuż naprzeciw księżyca gwiazda jedna - druga
sunku do Żydów, niewą.tpliwie wzięły
Błysnęła - już ich ty.3iąc, już ich milion mruga.
by znów górę wśród przywódców obozu
Kastor z bratem Poluksem jaśnieli na. czele,
pomajmvego.
Zwani niegdyś przez Słowian Lele i PoIcIe Są zresztą. one do tej pory bardzo
A dziś przez uczonych neoprogramowiczów
silne i bardzo żywe, toteż pod tym
Zwani Januszem i Wackiem z lędrzejewiczów,
względem nie należy oddawać się żad
Którzy, zgasiwszy Ś,ya tło krajowej oświaty,
nym zbyt daleko posuniętym oczekiSami zgasnęli - \V ciemne od'chodząc zaświaty.
waniom i nadziejom.
Tam czekają·, czy ziemia ich na zad zaprosi,
Do zaostrzonej walki z obozem narodowym stanęła też w roku ubiegłym,
Lecz - jak dot1ld - si<) na to jakoś nie zanosi.
poza komunistami, lewica z Polsk~
Dalej niebieskiej ". agi dwie błyskają szale Partią Socjalistyczną na czele, - wreNa nich ważono czyny, nim dano medale.
szcie wypowiedział wojnę, niegroźną
I nnym wszak celom służyć maj~. one ninie zresztą, polskiemu ruchowi nacjonaliMianowicie pom p gać Temidzie bogini.
stycznemu tzw. "front Morges", wystę
Lecz, że " ' aga juz trochę zepsuta i stara,
pujący od niedawna pod firmą. StronZa cnotę to waży, za co winna być kara.
nictwa Pracy. dziwaczny stop róż
Na północ świeci okrąg gwiaździstego Sita nych grupek, pragnących powrotu w
Smutny
los niejeullego w Pol~~e emeryta •..
Polsce dawnego systemu demoliberal·
Wyżej Niedźwiedzica Wóz gotów do jazd ~
ne:to.
Długi dyszel kieruje d;> po!nrnej Gwiazdy.
!\limo tego chaosu wewnętrznego
obóz narodowy ani na krok nie cofnął
Gwiazda ta - to najwyższe w kraju odznaczenie
t-ię ni zboczył ze swej linii ideowej i z
Zarazem wielu mężów najskl'ytsze marzenie.
dumą może spoglądać nA. nowy szmat
I\to ją pOSIadł, o przyszłość lękać się nie musi drogi. przebytej w roku ubiegłym .
Zawsze z złóbka coś niecOś dla siebie wydusi.
\\'ytężona
działalność wychowawcza
'Vreszeje ten, co go Wężem chrzczą astronomowie,
Stronnictwa Narodowego, ogarniająca
fest nie \\ r;::,em, lecz rybą. - Lewiatan się zowie.
wszystkie warstwy społeczne, zdołała
rsżeli rzeC2. określić mniej lub więcej ściśle w znacznym stopniU sparaliżować roz;0 jest on popularny pneważnie w przemyśle.
kładową robotę komunistów i w ogóle
f :' h. ',,,ielol'yb - połyka mężów na odstawce,
żywiołów klal:ow~·ch, pragnących zanoga ci icll, a potem wypluwa - przy czkawce ...
truć du s zę polskich muc: robotniczych
i chłopshch; postępy idei narodowej
Tak to \V skrócie wyglą.da nasz Zodiak krajowy i w tych masach są coraz widoczniej.r ' Ide wl' ó '~by -- niebawem pokaże Rok Nowyl
sze .Jest to- jedna z wielkich I punktu
\\ idzenia takie ściśle pa,ństwo",rego, II
Przepisał STANISLA ,V SOJECKI.
Pełnemu zwycięstwu

szczęśliwego

fNowego [Roku
"

"

Umacnianie wpływ6w narodowych
w Rumunii

I

ASTROLOGIA
Któż

mi pned Nowym Rokiem
horoskop dobTT postawi ?
Wszystkiemu film jest will_
te mnie niepokój trawi I
Do kogóż dzisiaj się zwrócił"
by zdradził mi los ślepy?
czy do Ossowi&Ckiego,
ezy też do Dymny lepiej?
l eden i drugi - gwiazda l
O, .astrologii dziedzino ...
Któż mi horoskop postawi?
Po prostu pójdę do kina ...
Osa.
sterstwach, usprawniailłc ich działa}·
I100Ć oraz usuwaję.c Żydów i sympatyzujące z nimi osoby spod masońskiego
znaku. Tworzy się specjalne Min. PrQpagandy, na którego czele stanie podsekretarz stanu w Prezydium RadT
Ministrów, Rodos. Dostał dymisję dyrektor agencji urzędowej "Rador" Żyd
Rurtig, a na jego miejsce przychodzi
jeden z wybitniejszych dziennikarzy
narodowych.
lak już donosiliśmy, rzą.d postanowił dalej poddać rewizji obywatelstwo
wszystkich osób, które otrzymały je od
roku 1922 poczę.wszy, eo ma na. celu
zanulowanie obywatelstwa rÓŻnych
Żydów, którzy uzysk&l.i je nieprawnie.
Rewizja podjęta będzie w poez~tku
stycznia przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

W dziedzinie goepod.a.rczej program
Gogi ma charakter przeciwka.pitaIistyczny, co spowodowało spadek kurSów na giełdzie. Program ten ma być
bliżej sprecyzowany podobno w prze.mówieniu radiOwYm, które nowy J)!'emier wypowie dziś o godz. 24 na zakOllczenie roku. Również zabierze glos
i król Karol II.
W zakresie poczynań wewnętrznTch
najdonioślejszejest niewą.tpliwie zdecydcwanie antysemickie nastawienie nowych sterników Rumunii. Wywołało
to ogromną. panikę w kołach żydow
skich i (jak już donosiliśmy pokrótce
rano - red.) masowe próby ucieczki.
Obok Bułgarii przed tym zalewem ~..
mknęły granice również Węgry. Żydzi
UCiekają. obecnie głównie do Czechoslowtł(:ji, zwłaszcza do Pragi. Wielu tei:
wyjeżdża do Wiednia.
Powszechne zainteresowanie i liczne komentarze w kolach politycznych
wywolał list nowego ministra spraw
wewnętrznych Calinescu,
jednego ~
najwybitniejszych dotąd przewódców
caranistów. Pisze on do wicepreze5a
Mihalake, że nie mógł pogodzić się ~
d~żeniami prezesa Str. Nar. Chłopskie
go p. Maniu, który zaangażował całę.
partię w akcji przeciw królowi i przeciw dynastii. Dlatego Calinescu wystąpił z szeregów caranistów, którzy
podobno przechodzą. do zdecydowanej
opozycji.
" 'alka rozegra się niewątpliwie pod~
czas nowych wyborów. Odbędą się one
prawdopodobnie w połowie kwietnia.
W każdym razie rząl.i czyni już odpowiednie przygotowania. 'Vyrazem tego
cbok wspomnianych już zmian prefektów, jest reorganizacja półwojskowych
formacyj swej partii, a mianowicie
tzw. "Lansierów". Ich szeregi mają
być powiQkszone do 200 tysiQcy, regulamin będzie znacznie obostrzony,
zwłaszcza w dziedzinie dyscypliny i
zakres działania odoowiednio rozsze17ony. Na czele staje mąż zaufania,
premiera, prefekt Czerniowiec, N.
Robu.

wpOlityce

międzynarodowe j
Rok 1937 minął pod zna1.-iC'1/! lt'Ojen
te. Hiszpanii i u' ChilIach, /;Iórym nie zapo·

bIegły częste rozmowy mq:ów sIanu idyplo·
~alów:

Głos

Ojca

św. W Indiach

c i t t a d e l Vat i c a n o. (P A T)
Wczoraj o godz. 14,30 Ojciec święty
przemówił przez radio ze swej biblioteki prywatnej do uczestników Kongresu Euchal'yst?cznego w Madrasie. Ojciec święty oświadczył w języku łaciń
skim, iż jest szczególnie szczęśliwy,
mogą.c przesłać Błogosławieństwo Apostolskie
pierwszemu
Kongresowi
Eucharystycznemu w Indiach, przy
czym dodał, iż pomimo wielkiej odległości czuje się ohecn~' pomiędzy wiernymi uczestniczącymi w kongresie, za
pośrednictwem S\Yego legata.
'V za-

PKO
Składa ~yc%.nill noworoc%n~

"'łZlI,lkhll

.",olm

kończeniu

Ojciec święty udzii'Jlił zebranym Apostolskiego Błogosławieilstwa.

Odwołane przvłęcie

na lamku

'W a r s z a w a. (PAT). Z powodu noworocznych życzeń na Zamku Króniedyspozycji Pana Prezydenta Rze-Ilewskirn w dniu 1 stycznia 1938 r. nie
CZYPospolitej uroczystość składania odbędzie się.

•

Walka Noosevelta z wielkim

przemysłem

L o n d y n. (Tel. wł.) Ataki ną,du obarcza odpowiedzialnościę. za eofĄnie
Rooscvclta na plutokrację ameryka!'l.- się koniunktury przemysłowej magnaskę. i jej monopolistyczne stanowisko
tów. którzy przez "stałv strajk 60 row gospoct~rce' naroclowej znalazły swój dzin, kont.rolują,cych całe życie ~(}Sp~
wyraz w mowip radiowej min. spraw ctarcze Amen'ki" doprowadzili do 0wewnl;trznych Ickesa. Oświadczył on, hecnego stanu rzeczy. Pomięd7.Y kapiże siła skoncentrowanego w niewielu
taJem a sił~ demokrat~'('zn('g-o instynkrękach bogactwa amel'ykailskiego bę- tu istnieje w chwili obechej ostry
dzie ZmUR7.0na na najbliższe.i sesji zatarg-, którv w ostat.nich miesię.each
I\ongre"u do d05tosownnia się do tak się rozszerzył, że jest nieuniknioustaw Stanów Zjectnoczon~-ch.
nn walka do u!)adłego, aż do zwycięPodobnie j:tk wiceminister "prawie-/ stwa albo owych 60 rodzin lub 120 midliwości Jackson, również i min. Ickes
liemów narorlu am('ryktlil"kiego.
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n lo m

kiem jest walczyć o Polskll, w której by
Naród Polski sam rzą rly sprawował -'
walczyć o Polo:kę dla Polaków.
Naszym
prawem największym - oddać życie za
Naród i Pol.,kę
"W czasie służby wojskowej Wy koledzy Zołnierze tyjecie tylko dla Polski.
Zawsze stoicie na posterunku z bronią u
nogi. ~otowi odeprzeć l,ażdy zamach na
t;ałość RzeczypospoliteJ.
"Za to imieniem ca łe~o BPołeczeństwa
polskiego zapewniam Was, że otaczamy
Was czcią największą, szacunkiem i miłością."

Mocne

uściski

żołnierskich

rąk

były

odpowiedzią

na te słowa wyrażające szczere, braterskie uczucia narodowców w stosunku do żołnierzy.

Zamknąć

granice!

donosiliśmy

jut poprzednio i
dzisiaj na innym miejscu, w
związku z poczynaniami rządu narodowego w Rumunii, który gorąco si~ za.jąl jut
w pierwszych swych krokach sprawą ży~
dowską, należy się liczyć z emigracja, t.y~
dowską z tego kraju. Przewidując tę emigrację Bułgaria i Węg1'y zamknęły jut
swe granice przed uchodźcami żydowski
mi z Rumunii wychodząc ze słusznego zalot.enia, te mają dość kłopotów ze swoimi
Zydami.
Za prr.ykładem tych państw powinna
niezwłocznie iść Polska, w której sprawa
żydowska posiada podobne napięcie jak
stawami prlll~'mi, rcg1Jlującymi w wła w Rumunii. Kiestety swego czasu przyznaSll~ m znkrc"ie to, co ma h~'ć l'egulowa.nt'.
,.i\a\\"l'ót do pelnych, stalych ustaw jest no obywatelstwo polskie uciekinierom ży
dowskim z Rosji, a później nie zamknięto
jedn~'m z warullków pl'1nr.i praworządno
granic przed falą emigracji tydowskiej z
ści.
o
której
dziś
tyle
mó\vi
się
i
pisze."
"Sanacyjny", krakow8ki "J. K. C." za·
Uwagi .. 1. 1\.' c." s~ ~:luszne i - nie Niemiec, co się przyczyniło do zatydzenia.
jął się ostatnio zagadnieniem ]Jl·fl.worząd
n(,wC'. l\r"Joż to na ten (emat mówili i naszego kraju.
ności przypomina.iąc. iż nHl tCl';lIlnymi (rzepisali pl'zi'<łstawiciele obozu nnrodowe~o?
czt)w~'mi) wymogami prawa s:\ następu·
Zamknięciu granic przed emigrantami
Do tego tematu zC'brać można w Polsce żydowskimi z Rumunii przyklaśnie całe
jące zasady:
1) "t\prninem capfivabimus
(·gl'Oll1l1tl
ilo~ć
ma(l'l'ialu.
Snuć
można
nisi iure victum" (niko'!o nil' więzi sil;
polskie społeczeństwo. Winno też ono być
bez w~'roku sądowego) i 21 ,,~II11a poena Dnjpięknicjszp wnioski. Bedzie to w na- dokonane jak najprędzej w żywotnym inszych
"'anlll
kach
syzyfowa.
praca.
Rady,
sine Jege" ( nic ma kary hl'z lIsta\\"~'). 3)
zaIN'(>nia, żądania powrotu do prawdzl- teresie narodu i paiistwa.
niezawisłość sęd7.iow w polf1( zeniu z ZfI\\ ego pl'a \\"ll hr.c111 tym. czym byly dotychsadą, że nikt nie moil' h~'ć pO/.J)a\~ iOlly
swego właściwego sędzipg"o i J) ró",nośc czas - plzy"llwiowym ,rzucaniem groMłodych"
wobec wszystkich ol1ywateli, czyli wytę chu o ścianę".
A Ibowiem takie jest zawsze prawo, japienie protekCji i samo\\'oli bimokracjl.
"Sanacyjno"-konsC'rwatywny "Czas" noPrzy omawianiu formalnych \\'~'mo ki sy;:tem polityczny. Durh prawa zmie- tuje pogłoski o wielkiej akcji, jaką podjąć
gów praworządności autor Pl'7.eciwsUl\vil nia się wraz ze zmianq systemu politycz- ma "Ozon" na odcinku młodziety. Podosię "ramowemu"
charakterowi naszego nego.
bno zostało w zasadzie postanowione poustawodawstwa, tzn. za\\'al'!ym w u~ta
wołanie do życia przy Obozie Zjednoczewach pełnomocnictwom dla administrażołnierze
nia Narodowego "B'rontu Młodych'" IN
cji, która może ramy ustawy wypelnić dowolną w s7.ezegółach treścią. co się dokoW tegorocznej wieczerzy wigilijnej gar- skład "Frontu Młodych" wejdą Związek
nuje przez rozpol'zf\łl:>:enia wykonawcze nizonu lwowskiego wzięli udzial przed:5fa- J\Hodej Polski, Centralny Zwią~ek Młodej
organów rządowych. W ten sposób ustaWsi ("Siew"), OrganizaCja Młodzieży Prawa jest jak gdyby z gumy j może być do- wiciele młodzil'ży akadr>mickiej jako re- cującej oraz szereg innych organizacyj.
wolnie rozciągana
Ten rodzaj ustaw()- prezentanci spoleezeJlstwa polskiego.
Wymienione są nazwiska byłych oraz
dawstwa jest ~pecyficzl1ym wyt\,"orem billJeden
z
przedstawicieli l\[Jodziety
nkracji i w tej atmo;:frl'ze prawnr>j biu- . Wszechpolskiej wypowiedział w czasie wi- obecnych działaczy ,,'Vici", z którymi są
prowadzone rozmowy na temat przystąpie
rokracja bujnie się rozwi.ia. Biurol,racJa Hi słowa następujące:
nia do "Frontu". Na czele "Frontu" ma stapłocizi na kolanie ustawy, które są partackie, gdyż ustala.i'! "zasady" i odsylają
"Składam 'Vam. Koledzy 20lniene, go· nąć major Galinat. Program tej nowej forresztę do rozporzadzl'fJ.
J'ące, z głębi serca pł~'nące, braterskie żymacji ma być ponoć "narodowo - rady"Stanowc7.o - pisze dalej "I. K. C." czenia. Życzenia brat2rskie. bo jako człon kalny".
przesanzamy w praktyce .. ramo\~al1ia" u- kowie Więlkiego Karodu braćmi jesteśmy,
Pewne oznaki powstającego "Frontu
staw, w praktycC' pełnomocnictw u;;tawo- qtanowimy rodzinę. która ma wspólne ceMłodych" znalazły swój wyraz w oświad
dawczych. które nadll;i;~'wane są przl'z bill-/le. w~pó.lne prawa i obowiązki. NaE'zym cerokrację.
Ustawy powinny zawi"rać glo- lem naiwif)k!'7.~'m to dobro Karodu Pol- czeniu kierownika sekcji wiejskiej Związ
wne elemen(.y prawa, tj. powinny być u- ~I,jego. K;lszym nairierwszym obowiąz- ku Młodej Polski. p. Puziewicza, który polecił swej organizacji wstrzymanie akcji
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 w terenie, ma,iącej na celu odrywanie kół
"siewowy('h" i włączanie tych do sekcji
Z j:YCIA POLITYCZNEGO
r \'iejskiej Zw. Młodej Polski. Polecenie to
zostało wydane w związku z prowadzonymi z "Siewem" rozmowami, które mają Da
celu ustalenie wspólnej linii pracy organizacyj młodzieży, stojących na gruncie
War El z a w a, 31 grudnia.
nym te~o l,raiu swe czyste piętno. at.eby Obozu Zjednoczenia Narodowego.
Na razie notujemy tylko te pogłoski o
mógł iuż dziś to tycie zorganizować na
Prasa stołeczna zwraca przede wszyst
przegrupowaniach
wśród organizacyj mło
kim uwagę na przeobrażenia w Rumunii. ~tałe, w sposób trwały, tak jak to jut zrodziety "sanacyjnej". Przegrupowaniach
a zwłaszcza na wyraźnie antysemicki cha· biły prądy narodowe we Włoszech lub w mechanicznych. '.
rakter poczynań premiera Gogi. co jest do- Niemczech.
wodem. że poczucie niebezpieczeństwa ży·
Odniósl ten pl'ąd jednak walne lwycilldowskiego przenikać zaczyna coraz głębiej stwo, które będzie podstawa, w jego dalZwiązek l\Hodej Polski wydał na dzień
wszystkie kraje.
szym rozwoju. Bo z jednej strony okazało
1 stycznia 1938 r. nowy dwutygodnik pt.
się. że żywioły tzw ... demokratyczne" nie
"Szturmowiec pracy", redagowany przez
W związku ze zmianą rządu w Rumu· wytrzymały zetknięcia z~ wspÓłczesnym sekcję rzemieślniczo-robotnicza, Z. M. P.
nii .. Warsz. Dziennik Nar." swierdza, te realnym życiem. 8 z drugiej strony nie zdoW pierwszym numerze znajduje się
prąd nacjonalistyczny w tym kraju nie jest
lał się przeciwstAwiĆ ternu prądowi zorga · ostrzetenie, skierowane do Stronnictwa.
~arodowe~o w związku z rzekomym pobitak silny, ani tak dobrze zorganiZOWany./ nizowany. mający praktykę rząqze.nia
CH'm członków Zwią.zku l\lIoclE'j Polski.
ateby mó,g:ł wycisnąć na życiu politycz- władzę w swym ręku ob~z rządowy.
J
Gdy się ktoś zastanawiał nad t.ym, skąd
Hlllm""IIIlll1lll"llllllllllllllllllllllllllllllllll"""'IIIIIIlIImllllll"IIIIIIIII""""""111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Związek Młodej Polski czerpie pi~niadze
.
na s~oje kosztowne wydawnictwo. to p~zy
po~mamy szczere wyznanie "szefa" tego
ZY~lązkl:ł, p. Rutkowskiego, te Z. M. P. jest
"w stu procentach" zależny finansowo od
- podpisał
premier
Jucosławii
M. I.
przez króla a ngi('!skiego, Jerze"Ozonu".
Stojsdillowicz wrar: z premie&,0 VI
rem Bułgarii Kioseiwanowem
17. XI.
Mamy więc do czynienia z "ideologią"
- Jord Halifsx wizytą w Berlinie
pakt wieczystej pr~ja~ni obu
zapoczątkował
cykl jesiennych finansowaną·
pa"ństw
spotkań dyplomn tycznych

.

GŁOSY l.
Jaki system polityczny,

Jak to

uzupełniamy

ECHA

takie prawo

"Front

Narodowcy i

ozmiana[h W RUmUnii

"Szturmowiec Pracy"

*
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......._-~.
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ZS. IX.
6. Xl.

-

Mussolini odwi~dził Hitlera.
WIochy IJrz.I'stąpily do psktll
przcc'iwkomunistycznego
niemiecko-japoń~kie&'o

17. XI.

-

K.r61 BellÓW Leopold II 1trl ...
L.:II
. . . __
e;:ą

~

%t. XI.

8. XlI.

-

-

ilremier ll'~:Jncji OhautemPII i
min. Delbos naradzali się w
Londynie z ministrami angielskimi
premier J'Jll:Osln"ii S(ojaninowicz zloi,1 "izr(e mil'. Ciano w
Rąmie

'

s

1

Powieść

"Serce i pięść"

ul(aże się

w nasbu.myan

num:ene.

"Orędownika"

r .

-

Sfrona 1

Nowe

złoża

rudy

Ł ó d ź, 31. 12. - W ub. roku jeszcze
Odkryto dość bogate złoia rudy żelaznej na terenie gminy Rudniki, Bolesławów i Ossjaków, pow. wieluńskiego,
i władze wojewódzkie nadały uprawnienia górnicze dla eksploatacji odkrytYCh pokładów kilku firmom, spośród których największe tereny przejęło Tow. Metalurgiczne w Częstochowie.
W sierpniu 1937 r. odkryto dalsze
pokłady rudy żelaznej, tym razem na
głębokości zaledwie kilku metrów na
terenie gminy Praszka i częściowo
Dzietrzkowice, pow. wieluńskiego, tak.
że posiadacze gruntów, rolnicy, we
własnym z,akresie poczęli wydobywać

I

r~owe

rudę

Numer t -

'anla ! ~yem!a ~

żelaznej

znajdą

Liczni 'lnalorolni i bezrobotni

bRĘDOWNIK, nIeiłzIela,

zab'udnienie

i przewozić ję.,. na potrzeby

hut

górnośląskich.
Dalsze pokłady rudy żelaznej ujawnione zostały w powiecie radomszcz.ań

skim, na pogi-aniczu powiatu piotrkowskiego, opoczyńskiego i koneckiego. lladan ia geologiczne, prowadzone
przez wojewódzk ie komisje z Łodzi i
Kielc potwierdziły obecność pokładów
rudy żelaznej w okolicy Opoczna,
Chlewisk oraz innych gmin.
Pierwsze nadania górnicze zosta.ły
już udzielone przez władzo wojewódzkie firmom Elibor i Huta Pokoju, a w
zwiftz.ku ' z rozpoczęciem prac górniczych liczni małorolni lub bezrobotni
znajdą z,atrudnienie.

I
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Wobec olbrrymlel Rośel prrYlocl61
mogę tylko Iq drogq złożyć Im ty.
ezenlo wszystkiego noilep$zego w
Nowym Roku I
.
Podobnie lale ." ubiegłych lołach będę rOwnlei ." roku 1938 wiemy m
towor%y,zem I słrOłem. dbalqcym
o zdrowie J odpornoŚĆ Ich skóry.
W nOSzł!ł zotem toast •
Zdrowie mych przyjaeł61 ł cdrOo
wie Ich cery (

przepisy oruchu samochodowym

Z dniem 1 stycznia 1938 roku wchow życie unowocześnione przepisy
,p ruchu samochodowym na naszych
drogach.
Ogłoszone one zostały w Dzienniku
Ustaw z dn. 15, 12. rb. i podzielone są
na kilka działów.
W dziale "technicznym" nowoś'ciQ.
jest ścisłe określenie dopuszczalnego
obciążenia
osi, nakaz
stosowania
tylnej lampki "stop" oraz kierunkowskazów
dźwigniowych.
Zakazane
jest posiadanie klapy wolnowydechowej , natomiast zniesiony został obowiązel{ posiadania
hamulców górskich ..
W dziale następnym, dotyc~cym
rejestraCji wozów, ułatwiono i uproszczono szereg przepisów.
Zniesióno oddzielne badanie WOjskowe wozu, zniżono ' opJatę za numery próbne.
Według nowych przepisów wprowadzony został nowy podr.ial kierowców
,',

'ozą

na zawodowców i amatorów. Prawa
jazdy zawodowe wydawać będą. starostwa.
Amatorskie prawo jazdy' otrzymać
będzie można. bez zdawania egzaminu
ze znajomości zasad budowy silnika.
Bad.anie lekarskie stosowane będzie
jedynie w wypadku stwierdzenia przy
egzaminie wad fizycznych kandydata.
'Vreszcie w rozdziale pod tytułem
,.Z.asady ruchu" zamieszczono przepisy, dotyczące prowad7,enia aut.
Granice maksymalnej szybkości pozostały niezmienione.
Zakazane jest

nadużywanie sygnałów

dźwi~kowYch,

przy czym wojewodowie są. upoważnie
ni do wydawania. zakazu używania sygnałów dźwiękowych w ogóle.
DziQki nowym przepisom
całokształt zagadnień, dotyczących ruchu
samochodowego został skodyfikowany,
co niewątpliwie przyczyni si'ę do
zwiększenia prawidłowości
i b€zpi&.:zeńsŁwa ruchu na drogach

To już inni uwiecznili!

Na 'lnarginesie akcji pO'lnnikowej

~ydowskich

inwalidów

Ł ó d t, 31. 12. - Żydowsko-komunio mv p,a triotyzm.
zujący "Głos Poranny" donosi w nU-l
ramiQć Żydów i ich zachowanie się
merze z 29 grudnia pod tłustym jedno- w przełomowych dla Polski chwilach
łamowym tytułem:
zostały
już uwiecznione.
'Wystarczy
"Zarząd zw. żydowskich in wali- choćby przejrzeć komunikaty wojenne
dów wojennych m. Łodzi i woje- sztabu genel·alnego. Natrafiamy w
wództwa łódzkiego postanowił u- nich na tego rOdzaju meldunki:
wiecznić pamięć Żydów. poległych w
,,\V Siedlcach wzięto do niewoli
wa~ce o niepodległość R7,plitej przez
ochotniczy oddział żydowski, rekrupo~tawienie ponmik'a w Łodzi '.'!· "
tu]'ący ' się z m i e j s c o w y c h ' ŻyW dzisiejszych czasach, kiedY' 'cOl;az
.
wyraźniej i coraz więcej ludzi żda,ie
sobie sprawę z istotnej roli Żydów w'
Polsce, starają się oni rozbrajać opinię publiczną. reklamując swój rzeko-

:;::
~

a;

....
;;;;
~

;l

dów-komunistóW-' (dn. n. 8. 1920)',
A · ja.k uwieczniaj Q. pamięć Żydów
i ich stosunek do wojska. polskiego inne źródła? Jakie przyjęcie zgotowali
Żydzi wojsku polskiemu, wkraczaję.ce
mu do Wilna? Pisze o tym J. Piłsud
ski (Leon Wasilewski - "Józef Pił
sudski", str. 182):
"Pomimo ogromnego wygłodzenia
miasta ludność wpychała żołnierzom
co miała .. , Znacznie gorzej było z
Żydami, którzy przy panowaniu bolszewików byli warstwą. rządzącę.. Z
wielkim trudem wstrzymałem pogrom, który wisiał po prostu w powietrzu z powodu tego, że ludność
cywilna żydowska strzelała z okien
i ballwnów i rzucała stamtąd ręczne
granaty."

Składki

i ~ł}~wiłowania

W administracji pisma naszego zloźono W
dalszym ciągu:
Dla pogorzeJców wsi Roszkl-Ziemakl: DA.
28. 12. 1937 przekazaliśmy przez P. K. Q .
Komitetu niesienia pomocy pogorzelcom "si
. Rbszki-Ziemakl 372,12 Z!.

.n.

Kredvty .budowlane dla Łodzi
winny być powiększone

kO-I krzywdzeniu Łodzi

Now.1J Rok
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wesoło!
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to znaczy:
zapoznać się

z kapitalnymi

dowcipami

Młrskieg

o

w now:>rocznym numerze

,,jlusłracji
lW

składzie

Polskiej"

tydowskim kupują teraz tylko
sami "swoi".

Uwaga!!!

Prosimy

W pierwszych dniach styczni,a
mitet rozbudowy m. Łodzi wespół ze
Stow. Właścicieli Nieruchomości oraz
Stow. Pl'zedsiębiol'ców Budowlanych
pOdjąć ma na terenie Banku Gospodarstwa Krajowego odpowiednie kroki
celem uzyskania dla Łodzi kredytów
budowlanych, odpowiada jących istotnym potrzebom miasta.
Sfery zainteresowane domagać się
będ~ w BGK tl milionów zł, a w razie
niemożności otrzrmania takiej sumy
- minimum 4 milionów zł, co dawało
by podstawy ?o odpowiedniego wyzyskania sezonu budowlanego.
Wystąpienie powyższe znajduje uzasadnienie w dotychczasowym po-

uważnie przeczytać.

w zakresie przykredytowych. Np, w r, 1936
złożono podań
o pożyczki na sumę
5 milionów zł. Łódź otrzymała natomiast z BGK na cele budowlane tylk.o
1 i pół miliona zł. Podobna sytuacja
pozostała również i w r. bież., w którym podania o kredyty wyniosły 5 i
pó'1 miliona zł, zaś przydział ze strony
BGK jedynie 1.700 tys. złotych.
Suma zgłoszeń o pożyczki jest wyrazem potrzeb Łodzi w zakresie budowlanym i miarą możliwości ożywie
nia ruchu budowlanego, zachowanie
więc
kredytów, udzielanych przez
BGK w dotychczasowych rozmiarach
byłOby hamulcem dla tego ruchu. (m.)
działów

Uwag a ",
••• ·

Powszechnie przyjęło się u nas (w Łodzi), że w duzym f elegancko ur.ządzonym sklepie. a zwłaszcza sklepie polozonym
przy ulicy Piotrkowskiej, wszystko musi być drogie. J-t to jedDak poj4;cłe bardzo mylDe, gdyż duża firma zakupUJąc wielkie
ilości prowadzonyoh artykułów wprost ze tr6dla - od wytwóroy - nabywa taniej i przy dużych otrotaoh równIeż tanio sprzedaje,
Dla tego teł prosimy przekona6 się, te w firmie

EKTRODOM

Piotrkowska 115
TELEFon 134·42

naby6 można solidne, wszelkiego rodzaju artykuły elektrotechniczne i radiowe na długoterminowe raty po cenach konkurencyjnie niskich, a mianowicies
ŻyraDdole fai . . . .; '" •• ~ ••• -•• '~ . . . ., 12,15 ' Badiood"1oraik:1 . . . . . . . . . . . . . . . . od zl 1'18,LampY' "iurko. .e . . . . . "; " . ". ~" . . . . ' ,. " ,,15,30
Od.kur.i&c~
. . . • • . • ',i:" . -~< • • • ... .. " 200,Lampld Da stoliki DOCDe •• 'lO . • .. ,. .. ,,8,15
ElektryczDe kucAeDki .4O....
"" 14,85
Żar6wJd lIG 120 i 220 f10lI • • Jit ~, ~ , .. '<• .. • ;~ .. n -,60
"
czaJDiki. • .. • • • .•
21,15
ar.aczk:i . • • • ~ • .. •
'L.
,
»_
lI
.."
J'1,10
Że'I ....
a . . • • . . . . . . . . ;........ ;. ,.......
• " 1O,M)
piec-L.i
·
30
"
.loK:
•
~ ...........
.,
n
,n
(Na rafy: mlesl~ie lIG .11,- :1 1,50)
" p . a l k i do %dgotOffJania flK)d, . . "
4,95'
111
koJ'by (lłltOłl1ńIoe) • • • • • .."
6,30
Poza tym sklep słale zaopatrzony Jest w wielki wybór wBzelkiego rodl&jtl artykułów elektrycznych, wohodzl\cych w zakres
gospodarstwa domow;ego, wielki .wyb6r łyraDdoU l lamp stylowych i nowoczesnych, oraz wszelkie typy Radłoodblomików firm:
P. Z. T.· PhlHp•• Telefaakea· CapeU.l1nnyoh.

>.. . "

ProsImy odwiedza! nalI Sklep. Ogladanle lIłe obollamJe dl Dpa.

. Talar sondny - ,[IQ olDle.
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bRĘDOWNIJr,

niel!dela,

ków. Niejednokro.tnie krl)żą na ten t.mat bardzo fantastyczne legendy.
Np. angielska ro.dzina Coaltown p~
siada gruszkę, zamkniętl) w srebrnym
pudełku bez dos.tępu powietrza.
Osobliwy ów talizman wniosła w posagu
jedna z praprababek 350 lat temu. Pod
ko.niec XVIII wieku fortuna Coe.ltown'ów zmalała do połowy. Opowiadają, że na krótko przed tl) klęską mł~
da hrabina Coaltown w wielkiej tajemnicyotworzyła pudełko i nadgryzła
gruszkę, nie mogąc pohamować trawią
cej ją od lat ciekawo.ści.
Ale chyba najbardziej niezwykły
amulet przechowuje rodzina francuska
de F'lerdcan. Przodkowie ich podnieśli
w r . 1393 bunt. Król Karol VI zdobył
rodzinny zamek de Fleydcan'ów po dłu
gim oblężeniu i wszystkich skazał na
śmierć.
'''tedy mło.da hrabina de
Fleydcan, zwana wówczas najpiękniej
szą kobietą Fralicji, kazała sobie odrą
bać prawą dłoń i zaniosła ją królowi,
błagając o miłosierdzie.
Monarcha, wzruszony krwawą. o.fia-

P 34 802-47.9+

Talizmany rodzinne
Niektóre stare ro.dy wierzą głębo.ko.,
że po.wodzenie ich zależy o.d starannego przechowywania t.radycyjnych amulet.ów. Po.chodzenie o.wych przedmi(}tów zazwyczaj to.nie w Po.mro.ce wie-

iłn!&

S

I

rą, ułaskawił więźniów.

Zabalsamowaną

~frona

! !treml. 1938 -

PRECYZYJNY LUKSUSOWY ODBIOR~IK O ŚWIA
TOWYM ZASIĘGU. 4 LAMPY (3 PENTODY)
3 ZAKRESY FAL. REGULACJA BARWY TONU.
REGULACJA SELEKTYWNOŚCI. REGULACJA
SIŁY
ODBIORU.
GŁOŚNIK
DYNAMICZNY
O PIĘKNYM TONIE. AKUSTYCZNA ZAMYKANA
SKRZYNKA. (Z ŻALUZJAMI LUB DRZWICZKAMI)

dloń

bohaterskiej
hrabiny rodzina przechowuje do dziś
dnia i uważa za naj pewniejszy talizman.

Niewinnie oskarżony przez' Żydów

CENA GOT.

ZŁ

260.-

adwokat pr~ebywa' w 'Wię~ieniu rok

\'" a r s z a wa, 31. 12. - Sąd Apela-I Jenta Litrowska i skazał ją. na półtora
cyjn:v zajmo.wał się niezwykłą intrygą, roku więzienia. Szlama Litrowski ~
jaką. uknuli na szkodę adwokata Potrzymał 10 miesięcy więzienia z zalaka 'Vojciecha Missali z Łodzi znani wieszeniem wyko.nania tej kary na lat
tamtejSi bo.gacze-Żydzi, właściciele Ia- pięć.
bryki włókienniczej Lit.rowscy.
Szlama Litrowski oraz jego żona
lenta byli właścicielami fabryki, której ogłoszo.no uT)adłOŚć. Syndykiem
ma~y upadłości zo.stał miano.wany adwokat l\Iissala. Litrowscy zabrawszy . Ct:iy 11Oe1 'Z'eruelem ro~strzygł'H{ się losy 'Wojny w Hi8~panii'f
szereg dokumentów oraz ksiąg handloSaragossa. (ATE). Walka na cię.stwo defin i lywne, którego następ
wych z kantoru fabryki, · oskarżyli fał froncie koło Teruelu kontynuowana stwa miałyby rozstrzygaj~ce znaczenie
szywie adwokata o działanie na szkodę jest przy znacznym powodzeniu wojsk dla dalszego przebiegu 11 iszpańskiej
masy upadłościowej i wierzycieli, u- .narodowych. \V ciągu calego dnia wojny domo,"yej .
krywanie towaru oraz różne naduż~'cia wczorajszego walczono. przy użyciu arS a I a m a n k a. (PAT) Komunikat
natury finansowej; cho.dziło im bo- tylerii, piechoty, lotnictwa i CZo.łgów . oficjalny kwatery głównej: Wojska powiem o utrą.cenie niewygo.dnego synPo przyg-oto,,·aniu artyleryjskim pie- wstańcźe poczyniły w dniu wczorajdyka masy upadłości.
chota ruszyJa do a taku i walka trwała szym dalsze postępy na froncie :reru&Gdy władze prolmratorskie o.trzy- przez caly dziell. Po południu wojska lu zadając bardzo poważne straty odmały tego rodzaju skargę na adwokata
narodowe mogly poszczrcić się znacz- działom
"czerwonym".
Powstal'lcy,
Missalę.
zarządziły
natychmiastowe nymi rezultatami. posun~ły się bowiem przekroczy·wszy dl'ogQ. pro" adzącą z
areszto.wanie adwokat.a, który przeby- o pra,'.-ie 2 km i zajęły wzgórza Perdi- Campillo do Concud, zajęli położone
'I'I'ał nie,,-innie
w więzieniu śledczym zia pomimo rozpaczliwego oporu sta- na południe od Campillo wyniosłości
przez blisko rok. Dochodzenie, prowa- wianego. przez ·wojska "cze(wone".
Primel'vallejo i Bedrizas ~lo.l'rones.
W międz~' czasie załoga starego miaCofające się w popłOChu oddziały
dzone przeciwko Missali, natrafiało na
sta w Teruelu broni się przed atakami rządowe poniosły straty przekraczające
cią.głe trudności.
Synd~' k
będąc
pozbawiony przez obleg-ających Ją. "czel',,·onych" i co pól 6 tys. ludzi. Cała brygada z generałem
Litrowskich dowodów ksiąg, nie mógł goclziny przesyła wiadomości radio\\'e na czele dostała się do nie,,·o.li.
o swej sytuacji.
wykazać, ża oskarżenie jest bezpodWydaje się, że ·celem ostatecznym
stawne. Nie wiadomo, jak długo cif!Popieraj polskie kupiectwo
walki nie jest iuż dzisiaj fakt zdobygnęloby się śledztwo i Missala przebycia albo niezdobycia mia,gta, lecz zwyi rzemiosło!
wał w więzieniu, gdyby nie to, że prowadzą.c~' do.chodzenie sędzia Śledczy
zarządził rewizję w mieszkaniu oskarżycieli Litrowskich.
Rewizja ta <:ftlła
sensacyjne wyniki. Znaleziono wszystkie brakujące dokumentv i księgi, &
naszych patentowanych tutek p. n.
ponadto niezbite dowody, że skarga
o nadużycia była fałszywa i adw. Missala niewinnie znajduje siEl w · więzi&
niu. Po ujawnieniu kulis tej niezwykłej afery, adwokata natychmast zwolinne
niono ' i wszczęto oochodzenie karne
przeciwko małż. Liirowskim o złożenie
Z NOWYM ROKIEM 1938
fałszywego z.nmel dowania oraz wpl"()życzy wszelkiej pomyślności
wadzenie w błąd władzy i ukrywanie
,
dokumentów.

Wojska gen. Fran(o odpierają ,,(zerwonych"

MILIONOM PALACZY
DWUWATKI

PREPAROWATKI

Są.d Okręgowy uznał, że główną
podżegaczką. i inspiratorką afery była

IRLANDIA. ŚWIĘCI

WEJśCIE

Za~d

D!,

'871-84

W.

"SOKOŁ"

Fa"ryki Tutek
i F. Pacholczyk

Kwaśniewski

w

Warszawie

WżYCIE NOWEJ KO'NSTYTUCJI

Urok

Naftowego
(Fot. L. Szulc, Bitków).

Zagłębia

Pocałunek

na sekundy

Pani Michell-Palmer, cenzorka w
Pensylwanii, wydała już dość dawno
rozporzą.dzenie, że pocałunek w filmie
nie może trwać dłużej niż trzy sekundy.
Ku ogólnemu zdumieniu cenzorka o.dstąpiła od tej zasady przy cenzurowaniu jednego z filmów z Gretą Garbo.
Powszechnie mówi się teraz w Ameryce, że Po.dczas wyświetlani,a tego filmu
w jednym z miast Pensylwanii, zaz.amieszkałym
przez kwakrów, słyn
nych z surowości obycza,iów, nakazanych przez przepisy religijne, kwakrzy
liczyli z coraz większym zdenerwowaniem sekundy długiego pocałunku:
dwadzieścia jeden, 22, 33 ...

Kobiecy pułk

wAlbanii

Od kilku tygodni ma Albania żefl
ski pułk, składający się z 600 skoszarowanych kobiet, które Po.zostają pod rozkazami księżniczki Maxbide, siostry
króla albańskiego Zogu. Zało.żenie żell
skiego pułku w Albanii jest z tego
względu nieJffiliernie ciekawe, że kobiety albańskie dopiero 25 marca tego roku zrzuciły z twarzy zasłony.
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KA~J i ~~~~~, ~~~[lłH~Wf
wróżnycb gatunkactJ i deseniach
poleea po cenach fabrycznych

Wytwórnia

O . BARCZ

1:.6di, ul. Umauowskiego 80.
SPRZEDAŻ HURTOWAl
Wysyłamy na żądanie kolekcje i cenniki
~9

grudnia 1937 weszła w życie nowa konstytucja Irlandii. Z tej okazji odbyły się w Dublinie wielkie uroczystości.
'W których wziQ.ł udział prezydent Eire (nOR nazWa Irlandii) de Valel'a.

·....
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Sfr",na 8
Ka]endarz rzYL.i.-tet
Sobota: Nowy Rok. Mie-

Styczeń

czysław

1

Niedziela ' Makary
Kalendarz słowiański
Sobota: Mieczysław
Niedziela: St'·~e?.Y'3ław
Słońca: wschód 8,03
Soboła
zachód 15,49
~_.I.Il
11i Dlugość dnia g.
min.
Księżyca I wschód 7,30, zllchód 15,52
Faza: t\ów o 20 godz.

ORĘnOW~IK, niedzIela, dnia % styernla

1938

Numer!

Wwalce o COdzienny szary Chłeb

Widmo nowVEh zatargów w Łodzi

P"zebieg tuy'()(lnia "racy - Nowy ,.?k ro~poc~yJła się pod
znaTr-ie'ł'n stleregu zata.rgow :łlb'lOł'OtrYCll
Ł ó d f, 31. 12. TydzIeń ubiegły przeszedł do 31 .stycznia podjać akcję o nowe, uroo·
na rynku pracy w Łodzi w spokoju, gdyż wę zbIorowe,.
Tramwajarze
żadnych strajków, a więc
ostatecznego
kCJlfiiktu nie notowano. Niemniej Nowy zarÓwno na trawajach łód7.ki ch jak i pod·
Rok zapowiada się niezbyt pomyślnie. i miejskiCh po niefortunnej akcji, zaprze·
oczekiwać nalcźy licznych zatargow ZbIOpaszczonej przez socjalistów, podobnie jak
rowych w szeregu gałęzi produkCji.
w .roku 1933 nie przejawili tadnych ten·
dencyj pod podtl'Z)'mania dalszej akcji.
Na pierwszy plan
Piotrkowska 91
wysuwa się bezwzględnie zatarg w przePracownicy umysłowi
TELEFON redakctl I administracji 173-55 myśle kotonowym i przemyśle pończoszni· szczególnie w dziale bankowYI? w ub. tr'
czym, na tak Z\v. okrągłych maszynach.
NOCNY DYZUR APTEK
Obie te gałęzie przemysłu ' produkujące godniu podj~li akcj~ . Podobme rzecz SI~
miała z pracownikami towarzy,stw ubezNoey dzislpjszej dyt1Jroją aptekI: Stekel-Ll. pończochy w odrębnych jednak warun·
pieczeniowych, którzy równiez opracowamanowskiego 31 JankieJewiC'z (:2;y<l1 Stary Ry· kach, obecnie ogarnięte zostały zatargiem
nek 9. Stani elewicl\. Pomorska \11 . Bor~owsk!. równocześnie, przy czym rozmiary akcji li swe wnioski w kierunlm podnIesienia
Zawadzka 45. Głocbow$ki.
Naroto"':lcZII. 6. zwjększył~' się, ponieważ z jednej strony
płac. W ogóle o ile chodzi o pracowników
Hamburg S-ka . Gł6wna 50 Pawłowski. Pwtr'
umysłowych równiet w przeI?yśle w~ó.
podjęly również akcję szpularki, które po·
kowska lm1.
kienniczym po slwnsolIdowamu szerego~
siadały odrębny układ, zarówno w prze·
w organizacjach zf!-wodo,:vych obecme
TELEFONY
myśle kotonowym, jak i pończoszniczym,
pogotowie miejskie 102-110.
z drugiej strony robotnicy w zarobkowych przejaWia się tendenCja w ~lerunku .wzno·
Pogotowie 1'. C. K. 102·40.
Iormiam lach pończoch, którzy również wienia akcji o podniesiema płac, Jak to
Pogotowie Ubezpie~zalnl 208-10
uzyskali robotnicy.
posiadali odrębna, umowę.
Straż ogniowa 8.
Ła,cznie więc zatarg
obejmie ponad
Majstrowie fabryczni
nooo tobotników, Umowy zbiorowe zosta- niezależnie od udziału w ogÓlnej akcji
TEATRY
. Teatr Polski w sobot~ i nlec1z!ele. - !,Tessa" ly wypowiedziane z terminem do 31 stycz- pacowników umysłowych ze sw~j str0Il;Y
nia rb. Ża,dania robotników ide, w kierun- odbyli rokowania z przemysłem I kwestla
Teatr Kameralny w sobotę l niedZielE) ku podniesienia plac na ten gatunek pro- zawarcia umowy zbiorowej, wobec uzy"Kobieta bez sks:!;y··.
. nl'9ri w \el o
dukcji od 25 do 35%, podniesienia płac skania porozumienia w dziale płac wy tTeatr POllUlarny w sobote I
u
~
Rozkos zna dziewczyna".
dla szpularek o 15% tak jak w ogólnym
" Teatr w sali Geyera w sobotę i nic rlzielę przemyśle włókienniczym, podniesienia szych (ponad taryfę) tudziet wodniesie·
niu do zapłaty za postoje jest na drodze
.. Jutro pogoda".
płac w formiarniach pończoch w tychże
do ostatecznego załatwienia. Ponieważ
rozmiarach.
spór przeciąga się już 9 miesięcy obie
KINA
...
Szewcy
Capitol - "Gdy .k~ltnll,. bZY •
..
strony obecnie dĄ:te, do os.tatecznego ~a·
Corso - ..Tarz~.n· 1 •• Zlcl?nR .pltni
z kolei stanowią najwatniejszy odłam pro· łatwienia go przez zawarCIe ukladu zbIO·
Ikar - .. Ziemia blogosia wlol.la.
"
dukcji objęty spd rem. Zrzeszenie czeladzi rowego, co prawdopodObnie nastąpi w
Metro - "Flip i Flap jak·) JeJ obrońcf .
wypowiedziało uklad zbiorowy zawarty w
styczniu rb.
Mimoza - .. Ksitttatko"
OświatoWT.Sło6ee .. Władca P<ldwoonego bież. roku ze stow. hurtowników obuwia.
Pracownicy miejscy
Podłożem zatargu jest sprawa płac. W u8wiat a".
...
mowie, zawierane] na kilka ~aledwie ty- uzyskali przed świ~ta.mi ~ł~y .sukces i
'Palare - ..Scyp!on AfrYl!:ańskl . .
Przedwiośnie - .. Doroźkan nr lS'
godni przed orzeczeniem w przemyśle zasiłki zimowe. KwestJa zmeSIema podatku specjalnego również została załatwio
Rlalto - .,K.~iaże i źehrak"..
.
włókIenniczym, zastrzeżono, że płace szew·
SŁy)oWT .. Ty, co w Ost r,,) ŚWIecisz Bra·
ców ustalone zostaja, na dotychczasowych na natomiast sprawa podwylszenia domie".
warunkach, z tym że w razie uzyskania datku komunalnegó z 10% na 15% i przyprzez włókniarzy podwyżki, automatycz- znania dodatku wielkomiejskiego 10 pet
KOMUNIKATY
nie podwyżl,a ta przyznana zostanie jest niezałatwiona. O ile chodzi o zwi~k
szenie dodatku komunalnego pracowlllcy
KOr.'lUNIKAT STRONNICTWA NARO- szewcom,
Majstrowie warunek ten wypełnili, na- otrzymali przyl'7.eczeni~, iż. przyzna~e 210·
DOWEGO KOLO LÓDŻ ŚRÓDMIEŚCIE.
tomiast hurtownicy Żydzi, nie tylko nie stanie im to od 1 kWIetma rb. tj. no-Nie mając możDOŚc!. z powoda zamknięcia podnieśli
plac, ale zgodnie z przyzwycza- wego roku budżetowego, jednak pracowloltalu przez władze starościńskie, osobi- jeniem obni~a1i płace i w dodatku nie do- nicy dąża, do pl'zyznani~ dodatku o~ .1 .
ście złożyć tvczenla noworoczne
swym trzrmali warunku ubezpieczenia pracow- stycznia rb. i w tym kIerunku. kOmISja
członkom, tą drogą przesyłamy wszystki~ ników. Na odhytym zgromadzeniu posta- mi~dzyzwiązkowa w dalszym CIągu pr~
życzenia szczęścia osobistego jak rÓWlliez nowiono układ wypowiedzieć z terminem wadzi akcję.
zalecam, wytrwanIe w karności i posłu
szeństwie organizacyjnym. Wierzymy, że
wspólną praoą oJillgniemy Cel, do którego
dąiymy, tj. Wiolką Narodową i Katolicką

____
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Polskę.

Równocześnie zasyłamy życzenia noworoczne l wyrazy czci i uznania naszemn
dnchowemn Wodzowi Romanowi Dmowskiemu, lak rÓWlliei prezesowi zarządn
glóWllego S. N. mec. Kazimierzowi Kowalsklemn, podkreślając, że Lód? Narodowa
zawsze Jest gotowa na rozkaz.
Zarząd:

kierownik S. N. koło Śródmieście:
Dr C. Rcstkowskł.
ZEBRANIE STR. NARODOWEGO W
LODZI. W ponled:da!ek, dnia a stycznia
odbędzie się zebranie koła Lódż - tubardź
(Limanowskiego 13S) w środę, dn. 5 stycznia koła Bałnty (Brzezińska 33) i w czwartek. dn. 6 sytcznla kola im. Bolesława
Chrobrego (Sterlinga 31); w piątek, dn. 7
stycznia k6ł: Widzew (Rokicińska 137) l
Radogoszcz (Zgierska 150). Początek zebra{t o godz. 20.
Wydział AkcjI Gospodarczej Str. ~ar.
w Lodzi komunikuje. '2 nabywcy umJe)·
scowi przy zamówleniach "Informatora
chrześcijań kiego" "dnni nadsyłać 30 %r za
egzemplarz i 25 gr za porto. Nalezność
mote być uiszczana w zna.czkach pocztowych. Zamówienia kierować należy po~
adresem: Wydz. Akcji Gosp. S. N. W Łodz1
ul. Piotrkowska 86, IV. ptr., m. 10.

KRONIKA MIEJSCOWA
Dnia 23 grudnia o godz. 17-ep wyszła
z domu przy ul. Piotrkowsltiej nI'. 255,
p. Zuzanna IIanke,
lat 80, cierpiąca na
~anik pamięci i od
tej pory wsżelki
ślad ża nią zaginął.
Ubrana była w jnsno·popiE'lata. spódnicę, czarny fartuch i chustk~ ko·
lorową

w

kratę·

Wszellde wiadomości o
zaginionej
staruszre
nalety
kierować do polic.ii
bądź clo córki zagi·
nionej p. Heleny
Makiewicz, zamieszkałej przy ulicy Piotrkowsltiej 255.

Orze[zenie komisji'rozjemczej
w sprawie dozorców dOmOWYlh

Ustalenie stref p'ł"acy w obrt:bie 'miasta i okolic i w zale~·
'IlOści od tego za'l'obków dozorców donłowych .
Ł ó d ź, 31. 12. W dniu 31 gtudnia ców nad.al obowią.zuje warunek 3-miekomiSja rozjemcza z ramienia rządu sięcznego wypowiedzenia pracy. Dow składzie: insp. pracy inż. Szumski zorcy po roku pracy otrz)'mują. prawo
jako przewodniczą,cy z resortu Mini- do S-dniowego ul'lopu, po 3 latach do
sterstwa Opieki Społecznej i wicesta- 15-dniowego urlopu. Na razie żadna
rosta Gielczyński z resortu Minister- ze stron nie zgłosiła sprzeciwu.
stwa Spra.w V/ewnętl'znyćh i sędzia
Kasiński, przewodniczę.cy Są.du Pracy,
przemyśle
z resortu Ministerstwa SprawiedliwoŁ ó d ź, 31. 12.
Zapowiadana pości ogłosiła orzeczenie.
obowią.zuj ą,ce
ol;>ie strony w sporze między dozorca- czątkowo przenva w uruchomieni.u
przemysłu
włókienniczego,
zostaJe
mi a właścicielami nieruchomości.
Orzeczenie obowię.zuje na okres r0- znacznie skrócona. Wszystkie większe
ku kalendarzowego 1938 i ust.'ila strefy zakłady zostają. unlchomione z dniem
pracy w obrębie miasta Łodzi i naj- 3 styczn ia. Dłuższa przerwa do 9 stycznia Obejmuje jedynie
kilkanaście
bliższych okolic, a w każdej strefie 6
mniejSZYCh zakładów zatrudniają.cych
k.ategoryj płac dozorców domowych.
\V pierwszej strefie płace zostały około 5.500 robotników.
Jak to podawaliśmy ogółem przeustalone od 5-35 zł tygodniowo, w
drugiej strefie - od 3,50-30 zł tygo- rwa objęła ponad 23 tys. robotników,
dniowo. Warunki inne ni~ zostały z których okolo 18.000 nie pracowało
zmienione. W odniesieniu do dozor- do 3 stycznia.

Skróceniepracy w

Przesunięcia w policji. W policji łódz·
kiej komenda główna dokonała następuja,cych przesunięć: kierownika III komi:sari atu komisarza Marcina Andziaka pne·
nieslonó na równorzędne stanowi'Sko do
:r ezerwy pieszej z funkcją komendanta.
Kierownik V komisariatu kom.
Józef
,WięckoW'ski został przeniesiony na r6whorzędne stanowisko do III komisariatu. Ko·
mendanta rezerwy pieszej podkomisarza
Kazimiert.a Wiśniew~kieg"Q prLenieslo'l1o
na stanowisko kierownika V komisariatu.
Kierownildem 14 komisariatu mianowany
został kom. .Jaroslaw RymakĆlwski na
miejsce kom. Schoberle Stanisława, który
przeszedt na stanowisko zastępcy naczelnika wojewódzkiego Ur'zędu Śledczego.
Aspirant Stefan Szydlowsld został mianowany zastępCI\ kómemlanta rezerwy kon·
ne}. Otrzrmali awanse do stol'uia komi'S afZa podkom. Zlotkowski, zastępca naczalnika woj. Urzędu Śłedczego. podkom.
Rahski, kierownik 13 komiMriatu , portkom.
Brz'Ozowski. kierownik trzeciej brygady
wydziału śledczego.
Na podkomisarzy
aspirant Zygmunt Brylak, kierOWnik 5 bry·

wydziału śledcze~, a~'Ph'ant SzydłoW'Ski, zastępca.
komendanta rezerwy

gady

konnej P. P.
Pomoc zimowa dla bezrobotnych. Bez·
płatne kuchnie dla bezrobotnych przystą·
piły po świętach do
wyda.wania nalbiednie.iszym cieplych obiadów. Kuchnie wy.
dają dziennie około 8 tys . obiadów, poza
tym, wobec wzmaga.ilących sj~ mrozów komitet przysta,pił do wydawania deputatów
węgła. Sam<lthi i bezdzietni ~trżym.llją 50
kg węgla, rodziny składające się 4-5 osób
- 75 kg. i rod7.iny sklada.i'a,ce się z więcej
niż 6 ósób ottzj'mują 100 kg. Węgiel wy·
daJe sif) pn:y ul. Jel'1:ego Z2 i nIC' bocznicy
Zjórlnoczony.ch Za kladów Scheiblera i
Grohl'llana. Ogółem .v~giel otrzyma 3500
rodzin.
Jeszcze sprawa taryfy elektrycznej.
Spra','a, rewizji taryfy za prąd elektryczny ,
'Sl,ctególnie c1ó oświćtleniR., dotychczas nie
zostala zali\twiona.
Sfery gospo la.rcze
oraz zwirt7.ki zawodowe, ostatnio znów
pOdj/lły
zabi~gi w
kierunku zbadania
uprawnień elektrowni łÓdzkiej. W pier·
1'I'szym l"!ędr,ie chodzi o zniesienie 50 gro-

szowych opłat za dziert.aw~ liczni~ów miesi~cznych, co szczegó.lme dla rodzlll ~o~ot
niczych jest "'ydatklem wcale pOkaZ!l) m.
Ponieważ Qplaty za dz i erżawę gaz~ml.erzy
zostały przez gazównir mi.e,i1sk4 ZTI?e s.JOn.e,
obecnie istnieje tendenCja do zme.!nelll8.
tychże opłat od liczników rlektrycznych.

ZE

śWIATA

PRACY

Konferencja bez rezultatu. Wczoraj VI
Inspektoracie Pracy odbyła eię kon!erencja w sprawie zatargu z pracowmka:mł
Domu Bankowego Hirszberga przy UllCy
Piotrkowsldej 24. PracownicJ' wystąpi.li
z żądaniem podwyiszenia płac, ustalema
awansów nutoma1 ycznych oraz przyznania gratyfikacji. Na lwnferepc.(i n!e uzy·
skano ostatecznego porozumIenIa l rok ...
wania odroczono do przyszł ego tygodni&'
Skarga robotników przeciw żydowskie
mu fabrykantowi. Do Inspektoratu Pracy wpłynęła skarga .związkÓw . z~wodo
wych przeciwko firmIe ży~owskIeJ Brzeziński Jusman i SzJamowIcz tkalnia
mech~niczna w Ła sku. Przed świętami
Bożego Narodzenia wybuchł strajk okupacyjny. Fabrykanci żydowscy obniżali
o 50 proc. zarobki robotnicze, a r?botnicy wysta,pili z żądani e m wypłacema. rót·
nicy w zarobkach za ol,res wsteczn.y l zagrozili unieruchomieniem . fabr.yk~. l! abrykanci zawarli z robotmkamI fIkCYJne
umowy, przydzielenia im 1,r~si.en, by w
ten sposób uczynić z robotmków samodzielnych przedsiębiorców.
Niezależnie
od tego sprawa, zajęly się wła'dze, które
zainteresowały się sporem i .wszczę~y d?chodzenia. Pretensje robotmków SIęgaJ"
8.000 złotych.

KRONIKA WYPADK6W
Zemsta uwiedzionej. ,V bramie domu
przy ul. Zachodnie] 32.został oblany w~ą
ca, woda, 22·letni Bromslaw Zychle~kl w
chwili gdy wychodził z mieszkani~. Spraw
czyni poparzenia zbiegła i nie stwIerdzon!)
jej tożsamości. Zychlewsk·i odniós~ poparzenia twarzy i szyi. Według wYJaśme.ń
poszkodowanel!o zachodzi prawdopodabDl8
~emsta ze strony byłej jego n a..rzeczonej,
z która, zerwał wszelkie stosunkl.

KRONIKA ZGIERZA
lę,

Opłatek Akcji KatolickieJ ...

W

ni~dz~e:

dnia 2 stycznia Stow. Ak.cjl KatolJekle)
w Zgierzu urządza tradycYJny opłatek VII
sali Tow. Śpiew. przy ul. Piłsudskiego 17.
Na zakończenie odbędzie się zabawa ta.neczna, połączona z rótnymi niespodziankami.
Zastój w przemyśle pnędzalnlczym.
Obecnie w- Zgierzu w przemyśle przędza.l
niczym daje się odczuwać powatny u.stóJ
z braku pracy. Największe przędzalnie
uruchomione będą na 3 lUb 4 dni w tygodniu, a niektóre prawdopodobnie na pewien okres czasu będą nieczynne.
MiędzynarOdowy oszust.
Przed kilkunastu tygodniami na przedmieściu Zgierza "Przybylów" zamieszkał międzynaro
dowy oszust Karol Szymański, który w
czasie swego pobytu w Zgierzu nabrał
wiele osób na znaczne sumy pieniętne na
wyjazd do Ameryki, jaki upatrzonym proponował.
Oszust legitymował się jako
obywatel amel'ykal'lsl<i. Wszelkie poszuklw:mia za nim nie dały wyniku.
Redukcja w firmie "Trójkąt"_ Obecnie
VI przędzalni "Trójkąt", ul. 1 Maja nastĄ
piła redukcja wszystkich zatrudnionych
tam w liczbie okolo 500 osób. Firma chrześcijańSka "Trójkąt" dzierżawiła dotąd całą fabrykę wraz z urządzeniem i maszynami od właścicieli chrześcijan Zachertów. Poniewat umowa między stronami
z dniem 1 stycznia. wygasa i o dziertawll
fabryki ubiegaj a, się nowi -przemysłowcy,
przeto nalezy się spodziewać, te o ile umowa dojdzie do skutku, to robotnicy bę
dą ponownie przyjęci do pracy.

KAONIKAZDUIiiSKIE.J WOLI
I

Komunikat stron. Nar. W niedzielę,
dnia 2 stycznia o godz. 17 po pol. w lokalu własnym przy ul. Kościelnej 12 odb~
dzie się zebranie członków koła Stron.
Nar. im. Romana Dmowskiego, na którym przemawiać będzie kpt. L eon Grze·
gorzak, wiceprezes zarządu okręgowego
Stron. Nar. w Łodzi.
Zakazany odczyt ks. prałata dra Trzeciaka. W wtorek, 28 ub. mies. w sali .. Re.sursy Rzemieślniczej" w godzinach wieczornych staraniem
Chrześcijańskiego
Stowarzyszenia Gospodl;lrCZegO miał si~
odbyć odczyt ks. prałata dra Trzeciaka na:
temat: "Kwestia tydowska w świetle etyki chrześcijaJls1de.i". Starostwo Powiatowe Sieradzkie nadesłało pismo, zakazują
ce odczytu ks. pra.ła ta dra Trzecial,a, motywując swój krok bezpieczeństwem spokoju i porządku publicznego.

KRO N IKA ALEKSANDROWA
_.

_ _ !!!!

Opłatek Stronnictwa Narodowego. W.
dniu 1 bm. odbędzie się w loka lu wtllsnym Stronnictwa Narodowego pl'zy ul.
Poddębieckiej 15, tradycyjny opłatek dla
członków i sympatyków. Wstęp dla członków 1 zł. dla sympa.tyków 1,20 zł.
Zarządzenie magistratn. Maf(istrll.t In..
Aleksancll'owa po(luJe do wiadomo ś ci wlaściciclom nieruchomości , że """zc lki.' g1'Uzy, śmieci itp. mogą być wywozone do dolu na podwórze ochotniczej stra7.y pO~l1rnej.
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W pierwszych s'zeregach
ofiarnych bojowników

siły

kle

do walki o twórcze, wciQIŹ niezwyży'\\'otne i
aktualne narodowe

ZEGARKI

ideały.

I

Jeszcze wprawdzie nie oSiągnęliśmy
kupuje się tylko u fachowca
celu, a.le dziś już po całej Polsce z najrozmaitszych środowisk rozlega się 00zegarmistrz
raz głośniejsze wolanie o oparcie buPł'e~' es fłiOł'~({llll okl'ęgou'ego Stron'llictu'a Narodowego adw,
Łódź,
Piotrkowska
3.
dowy
państwa
na
podstawach
narodoFrancis~ek f!j~'ł('((jdler o :;:([obywc:;:ej walce narodowej Łodn
n bllSI
wych, a nawet czynniki oficjalne pod
głównego
Stronnictwa Narodowego, naporem powszechnej opinii mówi~
który ~ył ~awsz~ dusz~ rucł~11: n~rodo- coraz więcej o ideałach naródowych.
wego l ktory swą ofmrnosclą 1 swą
. '.
.
.
męską, bezkompromisową postawą uTe przeo~razen.la ;tast~plły w ~lerw- SQ. zbyt małe. One s~ przyczyną cherosabia \yszystkie najszlachetniejsze ce-I szym rzQdzle. dZIękI oflax:nym l wy- lactwa naszego ludu i nie pozwalaj~
chy ruchu narodo\yego.
trwal~' m w~' sln.(Qm Stronmct:wa N~o- żywicielowi rodziny na wychowanie
Żywiołowość ruchu narodov,'ego w do\Ye<ro w cal-e.l Polsce, ale kazdy o~Jle~ zdrowych obywateli państwa. Podział
Lodzi, hart ducha i fiarność w ciągłej tywny obser.wator. przY~r:a~ mUSI, ze dochodu społecznego w Polsce nie jest
walce z przeciwnikiem, nie przebiera- w tym wyścIgu oflarno?cl l ~rudu na- sprawiedliwy. Widzimy pensje, idące
jącym w środkach - musialo rozbu- rodowcy łódzcy kroczylt w pIerwszych w tysiące, i jednocześnie skromne
dzić w całym narodzie zapał i nowe
szeregach.
budżety rodzin robotniczych, zamykające się cyfrą kilku czy kilkunastu zło
tych na tydzień. To jest tragedia wielotysięcznej armii rObotniczej.
Zapomogi doraźne nie rozwiążą.
kwestii robotniczej, która musi być
rozstrzygnięta na całym froncie w
P1'e~es Z")'zqllu. okre.gQu:ego "Prac?! Polslde,j" 1" Łodzi
skali ogólnopolskiej i to w czasie jak
lJ, H ellr1.Jk Szulc o l;. uJestii J'obotlłic~ej
najkrótszym. Nie wolno powiększać
POLOżENIE SPOLECZNE
kadr łudzi wiecznie głodnych, bo staL ó d ź, 31. 12. - Strajk, jako narzę
ROBOTNIKA
n~ się narzędziem wrogów. Polska w
dzie walki w ruchu zawodowym, jest
obosiecznym mieczem i w rękach luRobolnik musi być uważany za każdej chwili musi liczyć i liczy na
dzi nieuczciwych, wygrywuj'ących swo- świadomy współczynnik
produkcji twardą pięść chłopa i robotnika, któje polityl(zne cele, może stać ' się ni&- oraz jakO wlaściwy wytwórca powi- rych pierś jest bezpieczną. tarczą. przeciw grożącym niebezpieczeństwom.
szczęściem dla robotników do e.kcji
Robotnik nie chce medali z.a speł
strajkowej wciągniętych.
niony obowiązek, ale ma prawo domaOSTATECZNY ŚRODEK WALKI
gać się sprawiedliwego podziału do'V naszym, narodowym zrozumiechodu społecznego. Naszym zdaniem
Adwokat Franciszek Szwajdler, prezes zarządu okr ę gowego Stron. Nar. w Łodzi.
niu strajk jest ost.atecznym środkiem
m i n i m u m zarobku dla robotnika
walki ekonomicznej wobec zachłanno
niewykwalifikowanego winno wynoMogloby się zdawać, że Łódź ze ści nieuczciwych pracodawców i może
sić 39 zł tygodniowo. Kwalifikacja za-o
swoimi przeciwieństwami społecznymi być tylko stosowany po wyczerpaniu
wodowa i uzdolnienie są dostatecznym
i jako skupisko wielkich mas robotni- wszystkich możliwości polubownego
warunkiem wyższego wynagrodzenia.
czych, żyj ąc ych często w skrajnej nę z.ałatwienia zatargu i po bezskuteczktóre skalą swoją wystarczyć'powinno
dzy, jes t t-erenem najmniej podatnym nej interwenc,ii inspektora pracy i zana pelne utrzymanie rodziny, wychona wpływ idei narodowej. Wniosek interesowan?ch władz.
wanie dzieci, rozrywki kulturalne i
ten mógłby się wyda\yać tym słuszniej
świadczenia społeczne.
szy, że okolo 30 procent mieszkańców NIEBEZPIECZNE EKSPERYM:&NTY
SPOLECZNA KONTROLA '
Inaczej zupełnie zapatrują się na
- to Żydzi, najzawziętsi wrogowie idei
narodo\vej . Ponieważ ŻydZi opanowali kwe!'tię strajków socjalistyczne i koUBEZPIECZEŃ
z jednej trony partię socjalistyczną, munizujące związki kla!'owe, dla któForma ubezpieczeń społecznych. na
a z dru g iej strony handel i przemy s ł , rych stra i1, je!'t żywiołem pozwalają
których fundusze składają się świad
mogloby s i ę zdawa ć , ż~ masy robotni- cym i umożliwiającym uprawianie
czenia robotnicze, nie może pozos tać
cze s ą. pod silnym wpływem prądów brudnej rohot~' pol i t~- cznej .i ope.rowadłużej bez kontroli społeczeiu;twa. Nalewico"ych, odpo"' iadających intere- nie ma.;;ami po(l groźbą. brulHlnej siły
leży przywrócić samorząd w ubezpienasłan~-ch
bojó\Yek.
Strajk
drukarzy
som żydo\" skim.
czalniach spolecznych i zmienić zasady
w Lodzi, kierowany przez żrdo-komu
LÓDŹ WIERNA NARODOWI
samych ubezpieczeń. Składki winny
nę przy wstI'7~- maniu się od akcji
ulegać kapitalizacji i powinny być uŁódź wykazala w sposób jaskrawy,
strajkowej pJ'z:. wórlców związku klaż~- te jakO przymusowe ubezpier.zenie
że idea narodo wa odpowiada ściśle dusowego i przez cal~' czas czynnej socjana utrzymanie na starość czy też w
szy na.rodu i jest naturalnym wypły listycznej "Drukarlli Ludowe.j ·· prowawypadkach niezdolności do pracy. Lowem . przywiązania do narOdowej dzony bd o~ohliwie - nic więc dziwkata zp:romadzonych kapitałów musi
Prezes Henryk Szulc
wspólnoly i zl'Ozumienia je ~o potrzeb. nego, że' !'koilCZ~' ł !'ię sromotnie, demabyć ustawowo uregulowana.
Poza tym w Łodzi prz-ejawila się w skując is totne obI icze klasowego zwią
sposób szczególnie widoczny sila uczuć zku drukarzy, odpo" iedzialnego za tę nien mieć należną mu pozrcję społecz
NASZ SZTANDAR WALKI
na, goclziw-," zarobek i całl\O\"itą opienarodo\"ych, tkwiąca w masach.
akCJę·
kę pra",·a. Robotnik polski chce wziąć
Walcz~'my, jako organizacja zawoZ<:ledwie rozpoczQto w tej socjal-ży
Strajk w rc:kach !'ocjal-żrdo-komu odpo\\ ' ieclzialność za prOdukcję - te- dowa, o zape\"nienie robotnikom i pra'dowskiej Łodzi w 1932 r. na szeroką
ny używany .iest cZQsŁo przeciw sa- go poclsta\\'o\"ego elementu naszego cownikom um~ słowym pełnego poszaskalę u ' wiadamiać narodowo robotników, a już w kilka mieSięcy później mym robotnikom, którzy, nie chcąc gospodarczego usamodzielnienia się i nowania zawodu;
militarnego pogotowia.
wyznawać idei Marksa, należą do ino zapewnienie stałości pracy;
zaszła potrzeba założenia szeregu kół.
Dotycbczasowe zarobki robotników
nego związlm.
o sprawiedliwy podział dochodu
Siła ruchu nal'ooowego przejawiła się
społecznego;
po raz pierwszy na zewnątrz 15 sierpo zaopatrzenie robotników na wynia 1933 r., gdy z okazji poświęcenia
padek kalectwa zawodowego, niezdolPomyślnego Nowego Boku
sztandaru kola Baluty ulicami miasta
ności do pracy, oraz o pełne zaopatrzeprz-emaszerowalo w pOChOdzie w kar~==== zyczą swojej P. T. Klienteli =. ====nie emervtalne dla starców.
nych szeregach Stronnictwa Narodo'Valcz'rmy o Polskę wielką, spra.;:~~:k~
" 'ego blisko 5000 narodowców. Data ta
wiedliwą i gospodarczo niezależną!
była momentem zwrotnym w dziejach
Łódź, Sien1cieW"lcza 91
TeleLon 168-63
.. HI3
(t)
ruchu narodowego w Łodzi. Do tej
pory Stronni ctwo Narodowe nie natrafiało na więk s ze przeszkody. Poczynając od tej daty aż po dzień dzisiejszy
narodowe szeregi napotykają na coraz
większe i silniejsze zapory. Przy najrozmaitszych okazja.ch zamykano lokale, rozwią.zywano zebrania, przeprowadzano rewizje, aresztowania, wy tac,:ano procesy.
NIEOCZEKIWANE PRZEZ PRZECIWNIKóW NAST:f:PSTW A
Paszkwilancka naganka na Str. Narodowe - 2.000 zł za wycofanie artykułu o elektrowni
Bywały takie okresy,
że
przebyłódzkiej
- Sąd zatwierdził wyrok skazujący Stanisława Pietrzykowskiego na 15 miesięcy
wali w areszcie wszyscy kierownicy
bezwzględnego więzienia
.
kół i sekretarze Stronnictwa Narodowego. Niezależnie od t~go powtarzane
były ciągle próby rozsadzania organiŁ ó d ź, 31. 12. W okresie wybo- tatki jest oficer rezerw v Tadeusz 1101'- . miał takie wplywy, iż sw-ego współpra
zacji od wewnątrz.
rów do Rady :\liejskiej \"ychodzilo na gas. ~limo tego .wykrętnego tłumacze cownika niejakiego Kuźniczka w naTe nieustanne trudności ogromnie terenie Łodzi pismo pod nazwą "Łódz nia iąd skaz·ał Pietrzyckiego za to o- grodę za dobl'Y kolportaż swego czasop03"łębiły w masach zrozumienie id~i
ki Głos Narodowy", którego głównym sZG,zerstwo na 6 miesięcy więzienia.
pisma potrafił ulokować na poosadzie .
Z kolei Tadeusz l\lorgas za pośred \\' wydziale plantacyj miejskich. Ponarodowej. 'V następstwie w Łodzi zadaniem b~- ło prowadzenie podjazdomusiały stra c ić popularność wszelkie
wej roboty przeciwko Stronnictwu Ka- nictwem adw. Szwajdlera wniósł skar- zycja Pietrzyckiego w Magistracie m.
partie bezideowe, względnie ugrupowa- rodowemu. Pismo to wsławiło się poza gę przeciwko Pietrzyckiemu o zniesła  Lodzi. brla silna, gdyż dostał nawet
nia, których celem jest zaspokojenie tym paszk\vilami, rzucanymi na różne wienie. W pierwszej instancji osk. Pie- pomoc finansową. na wydawanie
trzycki został skazany na 15 miesięc~' wspomnianego pisma.
interesów lub ambicyj jednostek.
osobistości i in tytucje, przy cz~' m w
bez,,"zglQdnego
więzienia,
przy czym
niektórych
w5-padkach
napaści te miaNA PLACU DWA OBOZY
Osk. Pietrzycki. na \\'Czora,iszej rozNa' skutek rozwoju ruchu narodo- ły na celu osiągnięcie korzyści mate- nie mógł przeprowadzić nawet cienia prawie przyznał się, iż "Łódzki Głos
dowodu
prawdy.
Od
tego
wyroku
Piewego na placu walki pozostały dwa rialnych.
Redaktorem i "wydawcą" był nie- trzycki odwołał się do Sądu Okręgo Narodowy" był finansowany przeli
obozy: obóz narodowy i socjal-żydo
jakiś
Stanisław
Pietrzycki, obecnie wego w Łodzi i wczoraj odbyła się roz- Urząd Wojewódzki w Łodzi.
komunistyczny. 'Vszystko pośrednie,
apelacrina.
•
Po eamknięciu przewodu sądowego
nie7.llecyclowane i letnie zostało z pola współpracujący w urzędzie śledczym prawa
Na przewodzie sądowym śwd. Bi~r sąd zatwierdził wyrok I instancji i
walk i u s unięte. \Yytworzył się natu- w Łodzi. 'V jednyI!l.z numerów "Łódz
ralnv, jasny obraz poolityczny. 'Wyniki kiego Głosu Narodowego" ukazała się nacki stwierdził, że po ukazaniu się skazał Pietrzyckiego na 15 miesięcy
wyborów do Rady Miejskiej w 1934 i w wzmianka pt. IlU św. J(rzyża jest bar- artykułu w "Łódzki.m Głosie Narodo- bezwzględnego wi~zienia i 2GO zł
1936 r . wykazały, że Łódź przeżywa dzo źle". \V notatce wyraźnie stwier- wym'" przeciwko dyrektorowi Elek- grzywny. Tak oto s kończrła się kadzono, że kościelny parafii św. Krzy- trowni Łódzkiej To!łoczce, Pietrzycki riera człowieka. którego "sanacja"
ideę nurodowQ. niezwykle głęboko.
ża
Rakiet wyjmuje ze· skarbonki wysłał go do p. Tołłoczki z propozycją, łódzka odkomenderowała w swoim
LóDŹ NA ARENIE CALE POLSKI
wszystkie ofiary i zabiera do własnego Ż~ odwoła artykuł atakUjący elektrow- czasie do walki ze Stronnictwem NaNie sposób w tym miejscu nie wspo- użytku. Pocią.gnięty do odpowiedzial- nię, o ile dostanie 2.000 zł. Biernacki rodowym. Dziś Pietrz~r cki ucichł i
Iftinać ogromnych zasług adw. K. Koności
karnej "redaktor" Stanisław polecenia tego jednak nie wykonał. znalazł posado w u\'z~dzie śledczym w
.alsk iego, obecnego prezesa zarządu Pietrzycki zeznał, iż autorem tej no- "T yszło również na jaw, że Pietrzycki Łodzi.

B. KOWALSKI,

••••••••••••••••••••••••••••

W.walce

O lepszy był

robotnika

I

B-cia' Jan i Edmund Janowscy

Kariera sanacyjnego "redaktora"

Kil ·fin~n~IWił "t~~l~i ~I~~ narl~IWJ"

,-

Numer 2 'ORĘDOWNIK, n'feazlela, {fnla t stycznia 1939 ... ~
'Sfrona.'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(ukiernie Józef Piąłkowski

~~~~~! InU~11 nIWIRI[lft( f:E:~l;::p:;j~ct~~:i~
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.la tylko pukałem w sufit, żeby
na górze przestali h,ałasować. a
teraz oni nie chcą puścić szczotki!
-

Panie władza! To mój przy ja ciel. Tak się senlecznie ze starym rokiem żegnał i ściskał, że aż go zemdli lo.
-

A to jest wykres koniunktury
naszej spółki akcyjnej, panie prezesie
za. rok 1937.

31 grudnia. 1937

. , Zegarmistrz: - Wiesz, żoneczko, to jest okropne! Piję już
lich, bo nie wiem, :który zegar pokazu- je właściw~ godzinę.

r.

dziewiąty

~ Hallo, informacja? Czy mogłaby
p,a riiusia poJhformować mnie" jaki bę
dzie dla mnie ten nowy numer 19-381

tam

- Ty pijaku! W J·szcd łes z aomu
w zeszłym jeszcze r oku, a wra casz do..
piero teraz 1

1 stycznia 1938 r.

kieNiebywała

sensacja!
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RESTAURACJA

"R O M A"

Łódź,
Piotrkowska 152
ekłada

serdeczne

IY[lRnia H~W~r~[lnR

swoim BYWALCOM, ODBIORCOM i ZNAJOMYM.
UWAGA I Dzf',w .obot~ l-go,Jułro w nIedzielę, 2-go styczn'a
ZNANEJ GWIAZDY OPERETKI WARSZAWSKIEJ

WYS~PY

3AN~NY KULCZYCB.~EJ

-

mrona ~

-

bRĘDOWNIK, nledzleTa, Cłnia

t sTycznia '1938 -

Numer!

Co mówiq gwiazdy, kamienie, kwiaty i kleksy

Jdki

będzie

Na przełomie starego i nowego roku
szczególnie mocno interesują. nas
wszelkie wróżby i przepowiednie. Każ
dy chciałby wiedzieć, co czeka nas w
tym przyszłym, nieznanym roku, jakie
będą losy państw i świata.
Pole do
popisu mają. ro:r,maici wróżbiarze,
astrolodzy i chiromanci.
Prasa zagraniczna ogłasza mniej lub
więcej
si.msacyjne przepowiednie na
temat niespodzianek, jakie przyniesie
nam 1938 rok.
Mieszka w Paryżu czarny ma.g, Murzyn nazwiskiem Lodia. Ten mag jest
"pokumany z gwiazdami'" i jak przystało na astrologa, z gwiazd
czyta

rok 1938

tyckiego. We Francji umrze dwu mę
żów stanu i dwu popularnych artystów. Sowiety sp-rawią wiele niespodzianek. Stany Zjednoczone wejdą. w
nową. fazę polityki zewnętrznej.
Francuzka Marion Claude wrÓŻy z
kwiatów.
I ona również zgadza się ze swymi
kolegami, że nie bęelzie w r. 1938 wojny
i że począ wszy od marca stosunki na
całym świecie wydatnie się poprawią.
Francuzka pani Pierre wróży ukła
dając figury z malutkich ka~yków.
- Zbliżenie
Francji i Nieiniec.
Wielkie wstrząśnienia w dalszym cią-

przyszłość.

- 1938 rok, mówi on. jest pod wp-ły
wem dobroczynnej planety Słońca z
cyklu Marsa. Oznacza to różne gwał
towne wypadki. a,le nie zapowiada w
roku tym wojny.
Od 15 marca 7.ac7.nie się na całym
świecie wyjaśniać syll1acia polityczna.
Kwiecień bQdzie bardzo pomyślny pod
tym wzgl!;'dem ella całego świata.
Rok tpn bQdzie bal'dzo szcz'ęśliwy
dla lotnict\va: wielkie ZWYCięstwa,
choć oczywiście nie bez ofiar.
W paźrlziemiku śmierć wielkif'go
wodza Francji. \"ielka Bn'tania bę
dzie szukała zbliżenia z Niemrami.
Obecny gabinet angielski uparlnie.
Eden p070sta.nie. W Belgii wewnętrzne
zamieszki. Francja i Włochy zawrą
przymierze.
Dla roku 1938 szczęśliwe cyfry to 3,
7 9. Należy kupować na loterię hilety,
których O'statnie trzy cyfry są. .1·51.
Inny 8Jstrolog francuski, Las!'on,
przepowiada na zbliżający się rok:
- Groźne wypadki dla Ameryki
Północnej: kryzys finansowy i zalamanie się dolara.
Najkrytyczniejsze chwile w r. 1938
przeżywać będzie świat w styc7.l1iu. lutym i marcu. Od kwirłnia uspokojenie. \v tej pr:r,epowiedni zga·dza się
Lasson z Murzynem Lodi~.
'Włoszka pani Luce Vidi wróży z
plam atramentowych czyli po prostu
z kleksów, oglądanych przez IUl1ę.
- Mimo wielkich niepokojów i licznych zamieszek, wojny w r. 1938 nie
będzie mówią. kleksy.
Z poczQ,tkiem lata oś Rzym-Berlin-Tokio stanie się przyczyną chwiejnośei w polityce europejskiej. Kanclerz
Hitler znajdzie się w marcu w przykrej
sytuacji: nie wszystko będzie szło po
jego myśli. Na Dalekim Wschodzie
wci~
groźne wypadki: wypędzenie
białej rasy. Początek dumpingu azja-

"Nieco" spóźnione
życzenia imieninowe

Jaką będziemy
Charakteryzują.c

ogólnie pogodę w
roku przyszłym przypominamy, że
styczeil będzie przeważnie suchy i
mroźny, jednak bez wielkich mrozów,
a pod koniec obfitować będzie w opady
śnieżne.

Luty początkowo suchy i pogodny,
przyniesie obfitość śniegu pod koniec
miesiąca.

Marzec poczQtkowo ostry i mroźny.
tudzież mglisty
rozpogodzi się, przr
czym słonec7.na piękna pogoda ut]'z~' 
ma się dość długo. Tzw. wiosna w górach w marcu zapowiada się znakomicie.
Kwiecień, jak zwykle ,.pleci('ń", bę
dzie trochę opadów, trorhc słoilca.
\Viosna pl'z~·.idzie wcześnie ze względu
na lagoclną, temperaturę. Druga połowa

kwietnia zapowiada

Doru

~IODELO'VY

Mikulska -

Kozłowska

I:. O D Ź, uUc. PioŁrkow.ka 136,
tel. 234-99.

• uas

Rozwody W Grecji
Dyrektor biura statystycznego przy
greckim ministerium sprawiedliwości
o wiadczył, że rozwody stały się w Helladzie zjaWiskiem nagminnym. Ostatnio statystyki zareje"trowały 28 rozwodów na tysiąc małżel'lstw.
Główną. przyczynę rozwodów stanowi bezpłodność małżeństw, stanowiąca 83 pet wszystkich rozwodów.
'Wiarołomstwo
ze strony mężczywy
spowodowało rozwód w 2,7 pet. wypadków, natomiast wiarołomstwo kobiet"
spowodowało 13,4 pct rozwodów.

dy w drugiej połowie miesią.ca. Będzie
to miało wybitny wpływ na urodzaj
w przyszłym roku, który zapowiada
się doskonale.
Czerwiec będzie najpiękniejszym
miesią. cem, słonecznym i ciepłym. Ta
pogOda utrzyma się do 10 lipca, po
cz~-m lato będzie obfitowało w opady,
jednak nie będzie słotne. Op.ady te
obejm(). również miesiąc wrzesiel'l i potrwają. niemal
do końca tego miesiąca.

Październik
godn~·m. pr7.y

będzie miesiącem pocz\'m pogOda utrzyma
sic do drugiej połowy listopada.
Gruclzieil będziE' śnieżny
mroźny
od samego początku.

się pięknie

"R I ALTO" w Łodzi
•
ZEBRAK
KSI4ZĘ' i
•

włg.

Dliś

-

p. łlL\RKA TWAINA -

w

roI. gt. Erol FLYNN i Bracia MADCR

i jutro dwa poranki od 85 gr Ola młodliei, szkolnej na wszystkie seanse po 85 gr. Passe-partuu i bilely ulgowe waine.
u 44Jl

Modrzewie w Jasach

koło

Rabsztyna.

Gdy przeszłośe kona IVI ruinaeh

\'V nie\\'ielkiej odległości od Olkusza na wyniosłym wzgórzu sterczą
ruiny zamczyska Rab,.:ztyn. Dumn ie
panują nad okolicą jak pr,zed wiekami, gdy co pewien czas ze zgrzytem
spadały zwoc17.olle mos1y. s7.czękotały

i stara karczma w

w pobliżu Rab~ztrna. \V~'sokopielllle
fglaste drzewa jak pięl\lle paIlIl~' cieSZl}, swą krasl}, ocz~' wędrowca. Tu i
owdzie wzrok zatrzymuje się na gru-

porostów, dalej już tylko od czasu do
czasu w~'strzela kępka suchej i ostrej
jak brzytew trawy. Porosty i trawy
wyl(Orz~'stują naj mniejszy ślad cząstek

SlawKowie.

i na spokojne karawany
kupieckie spadali jak s~py na stado
spłoszonego ptactwa zakuci \V stal rycerze, raubJ'i tterzy.
Do dziś dnia wśród ludu dochowały siC legendy o okrutn~'eh a śmialych
rycerzach, którzy z kasztelu narzucali
swą. "'laclzę ludowi i b~'li dla niego postrachem.
Gdy patrzy się na szczą.lki tej
wspaninłej ongiś budowli aż żal bierze,
że uległa taldemu zniszczen iu. Hównocześnie
wyobraźnia
nasuwa widok
ruin innrch zamków, konających w
resztkach swej dawnej ś\\·ietno~ci. Już
na obszarze samego Zagłębia jest kilka takich ruin, choćby wspomnieć
zamek w Bęclzinie, Ogrotlziel'lcu.
"-spaniałe są. lasy rozciąg~jące się

Ogólny widok ruin zamczyska Rabsztyn pod Olkuszem

Ii Nowego
Szcz~śliwego
I
Roku
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E

życzy

§

§

swoim Odbiorcom

§

=
=
~ "Pomorzanka" ~
i Ł6df, Piotrkowska 191 i§
4430

pogodę

początkowo słuchy, pogodny i
słoneczny, przyniesie dość obfite opa-

Maj,

życzy

Najwspauials7.)' fihn w reprezrntar,yjnym kinie

-

Przed kilku dniami na poczcie wiesensacj ę kartka ze
znaczkiem 5 halerzy, który już przed
wielu l,aty wycofano z obiegu.
Nie b~rł to :i'..aden figiel naclawc7.Y, juk
by na pierwszy rzut oka można bylo są
dzić. Okazało się, że w dniu wysłania
kartki marka 5-halerzowa miała jeszcze
wartość. 'Wyraźnie widniał
na niej
stemp-el poczty w Bratislawie z datę
1914 roku w marcu.
Gdzie błąkał się ten list na przestrzeni 67 km, które dzielą. BratislawQ
od Wiednia, w j,akiej skrzynce przeleżał lata wojny pozostanie na zawsze
tajemnicą. W każdym razie życzenia
imieninowe w nim z.awarte spóźniły się
O 23 lata.
Były one przesłane panu Meierowi,
restauratorowi z Wiednia, a pochodziły od jego szwagierki. Oboje dawno już
zmarli. Żyje tylko syn l\1eiera, o którym mowa w kartce jako o maleńkim
chłopczyku. Jeżeli jest filatelistą, zyskał piękny okaz do swego zbioru.

Q

mieli

Szanownym Klientkom

wrzeciądze

deńskiej wzbudziła

~

gu na Dalekim Wschodzie. Wojny w
Europie nie będzie. W Iip-cu ślub, kt61') zainteresuje Belgię i Angli~. W marcu koniec wojny w Hiszpanii. Śmierć
wielkiego przemysiowca amerykań
skiego. \Vspaniałe postępy lotnictwa.
Jak więc widzimy, WS7.yscy wyżej
wymienieni wróżbici (i wróżbitki.) przepowiadają, iż rok 1938 będzie niezwykle urozmaicony. Wypadki, kataklizmy, zatargi zbrojne - wszystko jest.
W k"'ietniu koniec wojny w Hiszpanii,
na Dalekim Wschoclzie dalsze zatargi,
i - najważniejsze - wojny w 1938 r.
nie bę<lzie. Ano, zobaczymy.

PomySloego 193~ roku

tel. 221-06.
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Od go!'y; u

wejścia

na

pu,;tylli(~ bll;lh)\\'"k,\

pie modrzewi, czy na spłacheciu zrudziałego wrzosu.
Niektóre sosny odarte z kory są cha..rakterystycznie ponacinane. To ślady
operacji, której zadaniem było upuścić
"krwi" drzewu, zabrać mu pewną ilo.~ć
soków. Zabieg ten nazywa się żywico
waniem.
"Borem, lasem" przedostaję się na
skraj pustyni błędowskiej - polskiej
Sahary - największego w Polsce obszaru nagich piasków. Podobno w
skwarne dni lata ukazują się tu wę
drowcom cudowne miraże.
Ciekawie jest obserwować jak 1asprzyroda walczy z pustynią.. Ze ściany
drzew idą w teren piaszczystych przestrzeni odpryski w postaci skarlałych
świel'kó\\·. Za ich lini~ próbuj;:! się usr,do\\'ić kolonie specjaluego rodzaju

organicznych, aby rozszerzyć swe pozycje.
Przez środek pustyni sączy się ledwo, ledwo stróżka Przemszy.
Najblir.sze za pustynią miasteczko
- Sławków nie odznacza się niczym
szczególnie. Pamięta ono dobre czasy.
\V rynku na pierwszy plan wysuwa .
się starodawna karczma.
\V noce przed targami o miejsce
w jej stajniach walcz~ zacięcie wieśniacy i handlarze. Zjeżdżają. późnrm
wieczorem, by znów wcześnie rano zająć stanowisko na jednym z n ' nków
miast zagłębiowskich. Ciemno jest
jeszcze, kiedy drogi zapełniają, się WOzami. Cicho jak duchy ciągną chłop
skie korOWOdy. Chłop idzie na zdoby·
cie miast.
(j. wyg.)
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switanIem nie aosięgnie jej tu ciekawy wzrok ludzki,
odpasała barwny, dziany fartuch, noszony z tyłu zamiast spodnicy, a potem zrrucila precz długą., zgrzebną. koszulę, Stała grzesznie naga, pysznie zbudowana.
oglądając z widocznym upodobaniem okrągłe uda
i jędrne, strome piersi. Kołysz~ się w smukłych biodrach, rozplatała gruby warkocz hebanowo czarnych
włos6w i niby leśna driada znalazła się pod wodospadem,
Boroniecki, sam niewidzlalny, przyglę.dal sł~
największym zainteresowaniem niezwyczajnemu
widowisku. Wśród pobryzgów wQdnych paciork6w, zar6żowi-2!!ych od rannego świtu, plęsałQ smagłe ciało
leśnej nimfy, która zjawiła się przed wschodem słoń

z

ca na onym dzikim pustkowiu, by się popieścić z roz~
howorzonymi kaskadami lodowa to zimnego strumienia. Przeginała się w prawo, w lewo, pochylała, pod_
nosiła do góry krągłe, utoczone ramiona, jakby chcąc
przytulić do żywych piersi żywe perły, zsypywane
bezustannie rękoma zakochanego bożka lasów, za,.
klętego w skalny wiszar.
Obraz trwał krótko, najwyżej kilka minut. Zanim się niedyskretny widz spostrzegł, dziewczyna
wyskoczyła na brzeg, narzuciła na siebie SQroczkę
i zwinna jak gazela, zbiegła pędem Po urwisku, przypasujqĄ! po drodze wzorzysty fartuszek.
Nazajutrz przyszła znowu. BOToniecki C'Z'afł się
od godziny w krzaku, usadowiony tym razem
znacznie bliżej wodospadu. Podpatrywał jak student
przez dziurkę od klucza, bo nawet pluszcz wodny
uciekł spłoszony, Wstydził się wewnętrznie, ale nie
miał sił oprzeć się grzesznej pokusie, Kierowało nim
nietyle namiętne podniecenie, ile chęć ~pamiętania
rys6w twarz! i dowiedzen;a się "';J"!' iest ta. dziwna.
dziewczyn')
już
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ty, a wszystko przez zawiść, lub niezrozumialy biurokratyzm.
- To nie biurokratyzm, panie łaskawy.
- A co?
- Panowie chcą eksploato,.... ać kosodrzewinę,
a my na to nic możemy pozwolić,
- Dlaczego? Jeśli jest moją własnością., mogę
z nią robić, co mi się podoba, byle w granicach racjonalnej gospodarl<i o zalesieniu stoków.
- No, nie bardzo. Kosodrzewina, porastająca stoki, zapobiega 11sypis]wm, osuwaniu się piarg, korzeniami niejalw cementuje zlepieńce, co ma dla kultury lasowej pierwszorzędne znaczenie, Moim zdaniem
winna podlegać bezwzględnej ochronie. Rozrasta się
niesłychanie powoli,
stanowi przepiękne uzupełnie
nie krajobrazu, wreszcie mamy jej tak niewiele, że
musimy ją stanowcw oszczędzać, Kto jest miłośni
kiem przyrody, ten to najlepiej zrozumie ...
Boroniecki się ożywił,
~ Czy pan radca podróżował? zapytał ni st.ąd,
ni rową.d,
- Co to ma wspólnego z naszą. kwestią.?
- Otóż ma bardZQ wiele. Żaden kraj europejsld,
poza jedyną może Rosją, nie ma takiej ilości kosówki,
jak my właśnie, nigdzie też nie marnotrawi się tak
iglhvia drzew szpilkowych, jak u nas, A przecie igliwie, mające tutaj co najwyżej wartość ściółki, przedstawia z powodu zawartości olejku koniferowego niemniejszą. wartość, niż pień, stanowiący podstawę naszego bogactwa lasowego. Niemal wszystkie kraje europejskie, niepor6wnamie od nas bogatsze, stworzyły
potężną gałąź tego szlachetnego przemysłu. 'V Hamburgu istnieje nawet specjalna giełda, notująca co~
dziennie kurs olejków. Światowe' obroty w tej dzie6
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- Otóż właśnie, że nie. Kosówka jest tam chwastem, gdzie s.ię zaczyna drzewostan. Zarastając równie połoninowe, uniemożliwia wypas bydła, Co stanowi wS'z ak jedyną podstawę bytu mies!Zkańców tych
okolic. Ażehy oczyścić tereny z kosówki, Huculi wypalają po prostu dziesi~tki i setki morgów, puszczając z dymem miliony. Winna być Qls1z,czędzana, lecz
tylko na stromych stokach, gdzie spełnia istotnie swe
zadanie. Ale i tam wyma'gałahy racjonalnego przetrzebienia; ro'snąc zbyt gęSJto, ginie, toczona grzybem
lub czerwiami: wysokogórskich motyli.
- Pan wie więcej o kosodrzewinie, niż ja jako
leśnik - przerwał drwiąco radca.
- Bo może więcej Sltudiował-em w tym kierunku
- odparł hardo Boroniecki.
- Może. Ma pa.n niewątpliwie słuszność jako
chemik, ale ja muszę ohstawać prz.y s'VlX}im jako

czyzny, wiły się liany po ziemi na przestrzeni kilku
metrów, wystrzelając ku końcowi soczystymi, bujnymi kitami na wys'okość kilkunastoletniego świerka.
Stała tłumnie, krzew ohok krzewu, niby nieprzejrzane zastępy wężowych cielsk, oplatają.cych się wzajemnie w miłośnym uścisku. Świeże, nabrzmiałe pę
cze, puszyste, miękkie jeszcze jak aksamit, odbijały
przeczystym seledynem od starych okiści, koloru
ciemnej zieleni. Szła od nich upojona woń ozonu, aromatyczny oczad szpilek, zdrowy dech lasów, Na dziewiczych szyszkach, wychylających nieśmialo bronzowe główki, perliły się łzy żywicy, ciekłej jak rosa poranna, woniejącej przedziwym, ko.ią·cym zapachem.
Często też zachodził
nad swarliwy strumień,
wspinając się jak najwyżej wzdłuż stromego, wyśliz
ganego koryta. Szczególnie upodobał sobie jedno
miejsce, kędy wody Homulca spadały pionowo z kilkumetrowej wysokości na płaski blok skalny, rozbryzgując
się na miał, podobny do sinego o,b loku
z mgły. Usadowiony w krzaku kosówki, oglą.dał cudowne widowis'k o, sycąc wzr<Jk piękna liiesyty.
Z rannym brzaskiem zaczynał kwilić nad strumieniem pluszcz wodny. Dziwny ptak uścielił sobie
gniazdo w szczelinie, pod samym łukiem wOdosp a. du.
Tu czul się snać najbezpieczniej przed niezliczonymi

leśnik.

drapieżcami,

dzinie sięgają setek milionów, tylko u nas o tym głu
cho. Stwarzamy parki, rezerwaty w większej ilości,
niż nas stać, za to gdzie indziej ogałacamy gwałtow
nie lasy i wywozimy do Anglii i Niemie,c, choć
w Niemczech lasów pięć razy tyle, co u na's.
- Nikt panu nie zabrania eks'ploatować igliwia
Świerków czy jodeł, ale ko,godrze-wina musi stanowić
wyjątek.

- Trudna rada.
- Trudna.
0<1 tego czasu rozpo~zęła się cicha wojna podjazdowa pomiędzy Nadleśnictwem, a przemysłem chemicznym. Zaczęto mieć re,s pekt dla tej nowej, nikomu
nieznanej firmy; obawiano się jej wpływowego dyrektora, niemniej jednak utrudniano mu pracę na każ. dym kroku. Zgodzono się co pra'wda na odbudowę
drogi w rezerwacie, za to odmówiono sprzedaży drze~a. Cios był dotkliwy, dobrze wymierzony. Boron1ecki

zamieszkują.cymi

puszczę.

Słuchając

kwilenia co dzień, Boroniecki wnet srpostrzegł częstą
modulację głosu ptaka. Pluszcz kwilił inaczej na pogodę, inaczej na słotę. Szczególnie przed burzą zawodził przejmująco i żałośnie.
Siedząc tak jednego rank::>., zauważył ze zdumieniem młodą, niezwykle urodziwą Hucułkę, wdrapującą się po stromych zboczach patoka ze zwinnością.
wiewiórki. Za,trzymała się, tuż , koło wodospadu, wprost
na linii jego wzroku, rozglądając się bystro po sasiednim gą,szczu. Snać upewniona, że tak wczesnym
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~mtlrł rok stdry- niech żyje nowyl
Rok 1937

I

i czego

należy już

do

przeszłości. Mało

kto chyba go

żałuje.

Bo

żałować?

Zbrojenia, katastrofy, kataklizmy, wojn.a na dwu krańcach świa
oto żniwo roku minionego. Chwil jaśniejszych, chwil spokoju,
radości i szczęścia było w tym roku tak niewiele!.... Marzenia polityków o pokoju świata - okazały się marzeniami ściętej głowy, teorie ekonomistów o końcu kryzysu - można między bajki włożyć,
ludzkość nie zaznała wytchnienia... A wszak tyle po owym roku
oczekiwaliśmy! ...
Oczekujemy wiele i po roku nowym, 1938. Idziemy w niego
z wiarę. i nadzieję.. Nadzieją, że przyniesie lepsze jutro. Czy je przy. niesie? Przewidywania wszelkie są. złudne. Los często płata figle.
• Nic dziwnego, że rok 1938 st.aje przed nami, j,ako okryta mgłą. zagadka. Rozwią.że ją. życie samo. Poczekajmy ...
ta -

W Egipde

POWODŹ

MA)l"EWRY ARMII BRYTYJSKIEJ W PUSTYNI
obecnie ćwiczenia oddziałów kolonialnych armii brytyjskiej

odbywają się

lHugotrwale ulewne desz<:ze

W KALIFORNIJ
w Kalifornii wylew r:r:ek, które
połacie kraju.

spowodowały

zalały

I

dute
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Zbigniew tarumienil się. zmieszany nad czymś i nagle zwrócił się do swojej
NASZA NOWELKA
szukał wYjścia z tej przykrej sytuacji.
tony:
- Co te! pani mówi. Lubię muzykę.
- Słuchaj Zosiu, mam wielką prośbę
Szczególnie melodiaj
którą pani przed
do ciebie.
chwilą odtwarzała po mistrzowsku, podoba mi. się bardzo i dlatego przyszedłem zapytać o jej tytuł.
- To jest "Sonata ksil:życowa".
- Moniuszki?
- Niej Bethovena.
'- Hm... Czy nie zechciałaby pani powtórzyć ostatnich akordów tej sonaty?
Minęło kilka tygodni.
Zbigniew 'Morski zapr:r:yjafnił sil: ze swoja, urocz" .1\siadką.
Gdy się spotykają na schodach
Zbigniew Morski Wypił herbatę. złoiył wpadł na górne piętro, biorąc odraz u po kłania jej się z radością:
starannie gazetę, Wstal i przyłączając dwa stopnie. Trzęsąc się ze złości, nacI- Dzień dobry, panno Zosiu!
sznur od lampy stołowej do kontaktu, u- snął dzwonek. Usłyszał odgłos zblitą.jąA ona odpowiada mu niemniej grzeczsiadł przy bIurku. Potem wydobył zszunie:
flady gruby dziennik kasoWy, otwarł @'O
- Dzień dObry, panie Zbyszku!
i pocz~ł liczyć:
Potem ściskają sobie ręce, jak dwaj
- aG i 7 jest 43 I II 'eet 48 i 3 jest 51.
starty przyjaciele.
Zsumował pierwszą kolumnę,
wynik
GOdziny wieczorne spędza młody czloprzeniósł na drugą atronę i monotonnym
wiek regularnie prty swoim bivrku, wpagłosom zabrał si~ do dodawania następne
trując sit} z uporem w nieskończenie dłu
go rzędu cyfr.
- A mianowicie, kochany?
gie kolumny cyfr, i zawsze słyszy nad Swo- Siadaj do fortepianu i zagraj mI
jl\ głową drganie strun fortepianowych. "Sonatę księzycowa," Bethovena.
Wprawdzie pomstuje nit'rar; jeszcze na
- Co, ja mam grać? A ezy będziesz
swoje nieznośne sąsiedztwo, marszet4e mÓgł pracować?
groźnie czoło, ale czarne : niezgłębione 0- Czemu nieT... Mote to przyzwyczy dziewczęce posiadają dziwna, moc U- czajenie z czasów, gdy mieszkałem pod tospakajania rozdrganych nerwów.
b4, nie znajqc Clę jeszcze? I wiesz zdaje
--~
Uczucia Zbigniewa są teru podzielo- mi się, te o wiele pewniej liczę, gdy ty
ne między nienawiścią do muzyki w ogóle wykom.1jesz na fortepianie ut.wory mua sympatią dla czarującej s!,\siadki. Czę zyczne twego Ulubionego mistrza... Bethosto odkłada rozpoczętą pracę i siedzi przy vena ...
biurku bezCzynnie z octyma utkwionymi
Alfred ~ako6lkl '
w sufit.
•
eych się kroków, drzwi się otwarły i z
Pewnego dnia pObiegł na tr'Lecle piętro
ciemnego korytarza zapytał miękki głos! i zapytał wprost:
•
- Proszę, czego pan sobie tyczy?
- Panno Zosiu. Pani jest sama i ja
Grubiańskie i obraźliwe słowa cisnęły
SzczęŚCiarz
także nie mam nikogo. Czy... chce pani
się bUChalterowi na usta, lecz pod wpły
Henryk Ford, znany i w ostatnim czawem tego czarującego i miłego glosu zostać moją toną?
sie znów głośny, król samochodów, odbygniew jego odrllzu f;amarł.
- Przyszedłem... Chciałem... No, jedW dwa miesiące po ślubie, wrócił mło wał jedną ze swych zwykłyoh przeja~dżek
samochodOWYCh, kieruja,c sam autem. KilZbigniew Morski był buchalterem VI nym Słowem przychodzę VI sprawie forte- dy buchalter meco późno do domu.
przedsiębiorstwie przewozowYm przyptapianu I - wykrztusił nieśm iało.
- Szybko - wolał, wchodząc do mie- ka kilometrów za miastem auto staje
wskutek defektu motoru. Ford bezradnie
cli Saskim.
Wśród wspÓłpracowników
- Z powodu fortepianu? zdziwiła
szkania. Przyniosłem ze sobą pracę,
rozgll\da się po pustej drodze za jal<ll,koluchodził za urzędnika zdolnegó, piltlego i
się tajemnicza osoba, jakby nie rozumiała
która jest pilna.. Przygotuj kolację!
wiek pomocą. Po blisko godzinnym czesumiennego, jednak peh8ja, którl\ otrzy- o co chodzi. - Proszę niech pan wchodzi.
mywa,ł, była bardzo skromna. i zmuszony W pokoju rozmawia się przyjemniej. ProZosia w oka mgnieniu spełniła jego Iy- kaniu podchodzi do samochodu pewien
koniecznOŚCią, postarał się o dodatko\V(\ szę siadać, mój panie!
czenle. W jadalni nad okrągłym stołem włóczęga, który w lepszych czasach by!
pracę, załatwiając jl\ wieczorami w domu.
Zbigniew spoglądał na swoj/\ sąsiad- zwisał tółty abatur, a w jednym kll.cie mechanikiem. Szybko zdołał on usunąć
Siedział nieraz do pófnaj nocy w swo- kl:. Miała najwytej dwadzieścia lat. He- stał opuszczony i niemy fortepian. Byli przeszkodę. Ford, uradowany chciał po
króle.wsku wynagrodzić przygodnego meim małym pokoiku, sehylont nad ogrom- banowe jej wlosy połyskiwały pod lampą,; szczęśliwi. Kochali się·
nymi księgami handlowymi, które badał duże czarne oczy patrzyły nall spokojnie
Po spoźyciu kolacji, Zbigniew zasiadł chamka. "Co pan woli 7 - zwrócił się do
jako egtaminowany rewizor. Z zarobku i łagodnie, a z całej pfJstaci dziewczyny do swoich ksiąg, wziął kilka arkuszy pa.- niego - 3 tys. dolarów na rękę, cży tet
dożywotną rentę w wysokości
1;)0 dol.
który mu dawała ta praca, posyłał od Cz&- bił taki wdzięk i urok,
że młodzieniec pieru i zaczął:
Włóczęga po krótkim namyśle zdecydował
su do czasu swoim starym i biednym ro- wprost oniemiał.
- 35 i 5 jest 40 i 7 jest 47 i 9 jest 56 ...
dzłcom dość pokafną sUmę.
Aby przerwać przytłaczające milczenie,
Zosia krzątała się po pokoju, porusza- się wziąć 3 tys. dolarów.
Dzisiaj praca. szła mu opornie. 1l0z- młoda kobieta podjęła rozmowę:
je,c się na palcach; zrobiła się małl\, taką
"Robi pan zły interes - zauwatył Ford
prosione myśli błądziły gdzieś po stro- Napewno moja gra na fortepianie maleńką, te nawet krzesła nie odwatyła - Jestem przekonany, te w krótkim czanach rodzinnych, w pamięci jego odtywa- przeszkadza panu, nieprawdat 7 Niech się posunl\ć z miejsca na miejsce.
Mąt a!e straci pan tę sumę, podczas gdy mi.eSIęczna renta starczyłaby panu do końca
ły rótne oprazy z lat dti~cięcych, ~odczas pan mi wybaczy mojl\ nieoględność, bar- pracował:
tycia". "Jut ja wiem, co robię - odpatł
gdy wargI wyrzucały toechaniczme całe dzo o to pro,szę. Przez cały dzień zajęta
UszczęśIiwiohY taką delikamościl\r, włóczęga przy pal1skim niebywałym
kaskady; cy~r:
.
jestem w biurze, 8. gdy wieczorem jestem Zbigniew pomyślał sobie:
~ 5 l 7 Jest 12 I 5.,..
sama, nie mam tadtlCj innej rozrywki, _
- Posiadam ~onę, która pod katdym szczęściu, ja bym napewno umarł po mieNagle p~ze~ta.ł. O piętro wyżej, wpr?st ł żadnej innej przyjemności prócz muzykI... względem jest czarująca, a poz~ tym. mo- sięcu, a tak mam swoje 3 tys. dolarów".
nad nim, s1101e uderzony akord wpraWIał
- A rodzice pa'hi?
gę być apokojnYf fortepian mIlczy teraz
w ruch wszystkie struny pIanina i praw- Mieszkają na prowIncji...
Jat ell jak grób.
dzIwa pow?di tónów rozlała sif) po całym jednak moja gra przeszkadza panu to
To jednak dziwne, te wlaśhie dziś pradotąd w CISZy pogrątonym domu.
niech :pan to powie otwarcie,
a będ:de ca nie szła mu od ręki. Popełniwszy kil- Naturalnie, jut koncert się rozpo- pan mlał odtąd spokój. To jest przecieZ kil. kardynalnYCh błędów przy zliczaniu
czyna!
Przez cały wieczór ta ńieżnośna cel pańskiego przybYcia, cży zgadłam 7
po~vcji, odrzucił ze złoście, pióro, podumał
kobieta będzie znowu waliła po klawi.
szach, jak w bęben. Motoa wpróst osza- 1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIUlllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIJlIIIIIIIIIIIII1IIll1l1lHlllnulllńnlllnlłlllllllllllm1nlmlllllllllllU
leć ... Jakiet przy takim halasie mog!)
pracować?
Niech to ...
Wzburzony zerwał sl~ z krzesła i zaczął
przemierzać pokój nerwowym krokiem.
Przyszedł nA Świat Nowy Roczek
Francuz wU'ok mu śle nagallllT,
Przed tygodniem wprowadził" Ilę lam I wytrzeszcza dute oczy.
Ze nie zrodził się z Marianny.
nowa. lokatorka i od tego czasu fJrzechoAnglik spojrzał przez szkło 'tV oku
Patrzy, jak by za~ęknion:r,
dził codltiennie w godzinaeh wieczornych
I przyjść kazał za pół roku.
Nie wie, w jakie ma pójść strony.
te Same męczarnie. Ledwie zabierał się
do pracy a jut rozlega się u góry to przeWkońcu mała ta Dziecina,
klęte brzdąkanie.
Zatykanie uszu watt\ Szuka takiej etęści świata,
Polskę sobie pr:r:ypomina.
W której rosnąć mógł by w latach.
okazało się bezcelowe, bo mimo tego zaWsuk tam - myśli w flwojej głowic
biegu ostre tony wciskały mu sill uporczyPopróbował więc z Chinami,
Lubią wszystko to, co Nowe.
wie w mózg. Mrskl wściekał się i przeLecz zwiać musiał przed bombami.
klinał swoil\ I!ąsiadkę at do trz~ciego poStaje tedy na graniC)' I
i
laponii wieje ohyłkiem,
kolenia wsteoz. Do wytoczenia Skargi aą~
Obstępuj" go celnicy.
By
nie
dostać
przez,
•
.
o
m
y
ł
]t
••••
dOWElj nie mial jednak podstawy prawnej.
Rewidując mu walizy,
Był bezsilny. Podj",ł więc ,dy minął atak
Stalin zarzut 2:robił z tego,
ZApytali o dewizy.
wścioldości, swojq pra.cę nil. nowo, chooiat
:te jest szpiegiem od Trockiego.
ta przy takim akompani"meneie postępo
Mam ja jedną - Rok o<1rzeka:
wała bardzo powoli.
"Prawda. szczęściem jest czlowie}{a."1
Hitl er takte go nie wpuszcza, .
Po pewnym ćzasie Morski znalazł sJ~ Do by zjadł za duto tłuszczu.
Wi~c go wzięli za wariat ..
w stanie takiego zdener'IVowllnia, te SIl'a,I rtućili za drzwi świata! .••
Mussolini - owszem - wszela.cH zupełnie panowanie nad nerwa.mi. Poko ma jut Emanuel&.
biegł ku drzwiom, zatrzasnął je za. sobl\,
.tułał. . Softcti
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Dowcip leona XIII
XIII :many był ze swej
i wspaniałego subtelnego dowcipu. Pewnego dnia przybyt do
papieża jego siostrzeniec,
przedkładając
mu pewną prośbę. Siostrzeniec sądził, ~e
łatwiej zdoła pozyskać łaskawość swego
wielkiego krewnego, krasząc swa, prośbę
życzeniami pomyślnymi dla papieża. Koń
cza,c swą tyradę błagalną, siostrzeniec zawolał z przesadna, emfazą: .. Niech Wasza
Swiętobliwość dożyje 100 laU"
"Mój synu, odparł na to papież z
nie
Jf'kkim, ironicznym uśmiechem
stawiajmy granic dobroci Botej I",
Papiet

głębokiej

uon

mądrości

Jak nie wolno było
sprzedawać dawnymi czasy·
P II. r y t, w grudniu.
To, czym rót.ni si~ ulica paryska od
ulic wsz)'stkich innych miast Europy. a
rzuca się w.oczy każdemu przybyszowi, to
poszanowame przechodnia przez automobilistów.
W Pary tu panem jezdni jest zawsze
piechur, nigdy szofer. Przechodzeń paryski jest oczywiście doskonale zdyscyplinowany i sam stara się o to, aby nie
utrudniać ruchu kołowego;
jeśli jednak
zdarzy mu się zabrnąć niewłaściwie na
srodek bulwaru, auta same się zatrzvmują, aby ułatwić mu bezpiecme dotarcie do
trotuaru. Nierzadko zdana się, te szofer, widząc przechodnia. usiłującego bez
powodzenia przedostać się na drugą stronę Ulicy, sam zatrzymuje auto, wskazuje
rpką, że zaczeka i te można przejść bezpiecznie. \V ruchliwszych miejscach służ
bę pełnią. liczni pOlicjanCi, wyjątkowo upl'zejmi i uważni, kierujący ruchem z nieb~rwałą wprawą.
Wypada podkreślić, te
~v wielu punktach
przechodnie mogą sami wstrzymać ruch kołowy przez naciśnięcie zwykłego przyciSku,
aby spokojnie przejść przez jpzdni~
Tego rodzaju
urządzenia mogl\ być czynne jedynie w
mieście. w którym publiczność wykazuje
pewną. kullllrę.
Paryżan'e nie nadut.vwa-

tych dobrodziejstw i stosują je rozsąd rze gazetę, kładzie pieniądze, ewentualnie
bierze resztę i odchodzi. Właściciel sklenie.
pu siedzi w środku, przy kontuarze i absoDlica paryska naj ciekawiej wygląda lutn ie nie trof;zczy si~ o los swoich gazet
między godzinn, dwunastą a pierwszą. w
poludnie, w porze obiadowej. Na wiel- i pieniędzy. Mote być zreszta, spokojny.
kich buhvarach, na Champs-Elysees, i w Nikt go nie oszuka. Populaml\ postacią
dwunastu alejach, biegnąCYCh od Łuku jest także sprzedawca gorących kasztll.ją

Wiek XIX mia.ł zupełnie odmienne poj'lcia o szluce sprzeda.ży, od obowiązuje.
cych obecnie. W podręcznikU dla dobrego ekspedienta, wydanym ok. roku 1840
czytamy: "Sprzedawca lub sprzedawczyni, nadająca rozmowie z klientem ton osobisty zasługuje na najwyżsZĄ nagan~.
Nie wolno więc używać takich zwrotów,
jak "w tym kolorze byłoby pani bardzo do
twarzy", lub "kapelusz ten jest właśnie
jakby dla pani stworzony". Wszelkie osobiste a.luzje naletały w \1andlu do złych
o~yczajów,
potępionych
rygorystycznie
przez opinię ówczesną.

Egipt liczy blisko 16 milionów
ludności
Przeprowadzony w r. b. spis ludności
Egiptu wykazał, iż kraj ten liczy obecnie
15.90ł.000 mieszkańców. a więc o 1.687.000
osób więcej w porównaniu ze stanem.
sprzed 10 lat (ostatni spis). Pierwszy
spis, wykonany w 1897 r., określit ludność Egiptu na 5.250.000 mieszkańców, co
oznacza niezwykle szybki wzrost. Stolica Egiptu , Kair, liczy dziś 1.307.000 mieszkańców wobec 1.065.000 w 1927 r. Drugie miasto, Aleksandria,
ma obecnie
6'28.000 mieszka11ców (tyle co Łódź).
I ,,..
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HANDLARZE ULICZNI NA GLOWNYCII ULICACH PARYŻA

ULICZ TA

SPI1ZEDAż OBl1.AZOW.
W PARYŻU

Tryumfalnego, prawie nip widać pieszych. .
Tylko samochody suną niema I bezszelestnie po bezludnych jezdniach. O tej
porze na ulicach jest wlęcej samochodów,
niż ludzi!
.
Cudzoziemca spotykają w Pary~u jeszcze inne niespodzianki. Znam pewnego
młodziana, który p61 dnia nosił się z listern w kieszeni, ponieważ nie mógł maleźć...
skrzynki pocztowej. A przecież
znaleźć ją nie trudno.
Poza niclicznymi
skrzynkami, przypominającymi nasze, cała masa innych znajduje
się ... w latarniach ulicznych. Motna je łatwo przeoczyć,
wystarczy jednak spojrzeć w górę
na latarll i ę, ahy je odnaleźć, albowiem na
szkle widnieje napis "Lettres".
Zimą na tarasach i werandach restauracyj i kawiarń wysiadują paryżanie przy piecyku, smakując swój aperitif.
Również i sprzedat towarów odbywa. się
racy.ej przed sklepem, niż w sklepie. Przed
wieloma księgarniami wystawione są stoły z gazetami.
Kupujący !am sobie bie-

nów, a jego okrzyk: "Challds les marrons! " rozlega się na każdej prawie ulicy.
Królest\vo słynnych na cały świat handlal'zy książek, ciągnące się wzdłuż brzegów Sekwany, jest istnym rajem dla amatorów -bibliofilów.
Kramy tych sprzedawców zawierają istne skarby. Pobie~
ne tylko pt'Zejrzenie tytułów może zająć
kilka godzin. A znaleźć tutaj można
wszystko: dzieła Pliniusza łlHodszego i
Wirgiliusza, francuskie przekłady autorów pol s kich. komplet pism Rabelais, pamiętniki
Maurice Chevaliera,
zeszyty
Nata Pinkerlona.
"Fausta" Goetltego,
przedwojenne zeszyty "L l11ustration" or a z inl~'mne książli:i o o!i:1arlkach, zakrytych nieprzezroczystym papierem I\a;idy
sprzedawca wystawia inne cuda. ale można sip, :>;ltłOŻYĆ, że dwie książki bezwzględnie znajdują się na honorowych miejscach wszystkich kl'arnów i (o ironio!)
zawsze ze sohą sqsiadują : .,I\apitnł" KaroJa Marxa i "Mcin Kampf' Adolfa Hitlera.
K. F.

CZY BĘDZIF. I\:I10LOW Ą?

Być może, te to hoże dziewczę nie jest
nawet monarehi~-tką z przekonań. Mimo
to dostąpi ono najprawdopodobn ie j tego

zaszczytu, te zachwycone ,.jury" okrzyknie ją królową karnawału.
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Bo zważmy - proszę - na chłodno:
Cr;y to możliwe, by smarkacz
Dat radę rzeczy, o która,
Stary przez rok się naszarpał?
Nie łudźmy się, przyjaciele.
By się odmienić coś miało,
I nie tl\dajmy zbyt wieJe,
Byśmy nie wzięli za mało.
.
Tak ja.k się dziś rzeczy ma j,
Nie widzę lepszej jutrzenki,
Nie łudzę się. że ten malec
Do !Szczęścia przyłoży ręki.
Chyba, że ~dzi l .J tam. w powietrzu,
Jest w roku jroen dzień taki,
którym - nil. czasu krawęd2'i C7JE'k dw'" spotyka postaci,
Z którymi chętnie gawędZi.
J eel 'la - trzęsącI' się próchno
Z siwymi resztkami brody Druga - to z gębą pulchniutką Bobasek bezczelnie młody.
l'iel'wszą, pO' myśli zwyczaju,
~'

Starym nazwlI.liśmy Rokiem;
Druga, ludzie nazywają
Co najmniej Nowym pro-Rokiem.
Dotąd tu nic szczególnego Taki postaci tasunek,
Lecz chodzi o eo innego:
O n~ do lat tych stosunek.
Biedny jest zawsze ten stary,
Ten co od ch od l':i zm~czony Krórego wszystkie przywary
Wi-d1.:imy jakby na dłoni:
On sprawił, te długi rosne"
2e weksle nie zll.płacone,
/e sławna twórczość radosna
To dzielo wr~cz poronione,
On winien, te pachnie Ozon,
Że źle ze Zjed'lloezeniem.
On winien takt e, o - zgroło!
Że tu i ówdzie jest wrzenie.
St&ry tet pewnie jest winien,
Że w kr&ju procesów ml.SlI.,
Że eoraz tań!ze są świnie,
Ż~ się przestały ol'łacać.

On pewnie to spowodował,
le miam podwy~ki - medale,
Że ktoś się skompromrtował,

A P. A. L. ma swe wielkie ALE.
On wreszcie - biedny Rok Stary
Odjął nam resztki nadziei,
że zni1rn&, wre!mOie i I!Wa.rY,

te

wszystko
Tak to -

jakoś się

sklei.
Staremu,
Chętnie ZWf&A:amy .we gęby
Ku temu bardzo młodemu,
Co szczerzy ku nam swe zęby.
I dziwna napełnia nelll! wiara,
Ze ten młodziutki, ten chł}"lltek,
O wszystko n8llll aię postara,
Ze zarobimy na c%'Ysto.
A więc, że forsy jak lodu,
Ze zniknie z oczu komornik,
Ze nikt jut nie d.owa głodu,
Że jeść będziemy wybornie,
Że cenzor przymknie swe ok(),
Nie będzie mów ofi.cjalnych,
7,e spokÓj będzie w Marokko,
.le - słowem - wprost idealnie.
Wszystkich tych cudów e'1lekamy
Od tego małego brzdąca,
Lecz. czy się nie oszukamy? Te myśli spokój mi ooą,cl\.
złorzecząc

Inne wyroki się pisz a,
Nit te, które w tym wierszu
Szanowni Państwo dziś słyszą
Gdyby tak było - koniecznie
Pomagać trzeba Malcowi...
A myślę. że - ostatecznie J esieŚ!ffiy Wf! z)"se y ... g o t o w li
STANSO.

•

Zima na prasłowiańskim
Ostrowiu

U stóp naszych Tatr
Cudzoziemcy

NIecałe 80 km od naszej zachodniej
granicy leża, Lutyce, kraj rozciągający siq
na północ od wzgórz olbrzymich, w górnych dorzecza.ch rzek Bobry, Nisy (dopłyW
Odry) i Szprewy (dopływ Łaby). Poludl
niowa część koło miasta Budziszyna pa,.
górkowata i bardzo ~yzna. Północna zaś
równa, ale przewa~nie piaszczysta, pokryta borem sosnowym.
Nad rzeką Szprewe, ciągna, się koło
miasta Chociebu~a rozległe bagna i blota zw. "Sprcewaldem". Ludność mieszka
tam na wysepkach (ostrowach), wśród
dzielącej się na
kilkadziesiąt
ramion
Szprewy. Jedynym środkiem komunikacyjnym sa, latem lodzie, podobnie jak ":
pięknej włoskiej Wenecji, a zimą sankI
i lytwy. Tote~ sport zimowy kwitnie
tam w najlepsze, gdy cala kraina opancerzona jest kryształem lodowym. Kto
chce się udać w obecnej porze zimowej ze
wsi do wsi, mo~e podrót odbyć jedynie
na łyżwach lub tet na sankach. Ludność
tamtejsza przywykła do tego niezwykl€'go
środka komunikacyjnego i kto tylko jest
zdrowy uprawia ten sport, przymusowy
niejako, z przyjemnością po-cząwszy od
dzieci a skoiiczywszy na starcach. Ka~dy
mieszkaniec jest tam - jak w Holandii łyżwiarzem duszą i ciałem.
A karnawałują tam na lodzie dla chleba wszystkie
stany, przekupki, robotnicy, urzędnicy,
ksiądz, nauczyciel i staJluszki-włościanki,
podpierając się laskami.
l.użyczanie sa, ludem prasłowiańskim ..
resztą potężnego niegdyś szczepu Sorbów,
który ~ył w dorzeczu rzeki Łaby, tego samego, który wyzwolił z przemocy niemieckiej nasz bohatersld król Bolesław Chrobry według traktatu pokojowego z Niemcami w r. 1018 w Budziszynie. Niestety
krótko potem ulegli Sorbowie ponownej
nawale groźnych najeźdźców i znajdują
się od tego czasu blisko 1000 lat pod obcym i wrogim panowaniem. Jak wyspa
słowiańska ze wszystkich stron germań
skim morzem oblana., zacho'wali dotąd
Serbo-Łutyczanie wiernie zwyczaje i pieśni praojców, barwy, strój i piękną mowę
słowiańska,., podobną do naszej' pOlskiej
mowy, są gościnni i nawskroś uczciwi.
Od czasu tzw. reżimu hitlerowskiego
odbiera się tej bohaterskiej resztce naszych braci Słowian, a jest ich obecnie
już tylko około 180.000, prawie wszystkie
przez nich zdobyte uprawnienia i przywileje narodowe i społeczne. Jeden z ich
wieszczy narodowych woła zatem do nas
w tak grotnym dla Serbo-Łu~yczan okresie zagłady: "Na pomoc, na pomoc póki
nie utonie ostatni jeszcze wioślarz" I
Aleksander CbybińskL

do pols kich gór - WZakopanem autostrada, ale jak do nIeJ dojechać? - Bojkot lydów - "Orędownik" w Tatrach

ciągną

'Jadąc do Zakopanego jut za Krakowem przesuwa się jakiś inny krajobraz.
Im wy~ej pniemy się roztaczają się przed
nami coraz cudniejsze widoki. Po drodze
mija nas dwa razy lux torpeda. Jej jasne
cielsko o opływowych liniach bezszelestnie i błyskawicznie mknie w dal. Mijamy potoki górskie, pieniące się wśród

Schronisko na Hali Gąsienicowej. Na prawo Kościelec.
(Fot. Z. Tomaszewski.)
skał.
Gwałtownych
ró~nic
wzniesienia
hie widać z okien wagonu, bo tor kolejowy stosunkowo stromo pnie się w górę.
Dopiero Wysokie Tatry nagle jakby wys'trzelą z za horyzontu ostrymi,
nagimi
granitami.
\V sezonie letnim do ka~dego pociągu
przynoszą
dziewczęta
barwnie ubrane,
wiśnie nanizane jak korale na patyczki.
Jadącym
w moim wagonie Anglikom
strasznie się to podobało, wyra~ali swój
zachwyt nad tym prymitywnym, a wygodnym i oryginalnym wynalazkiem naszego ludu. Gdy wreszcie ujrzeliśmy wspaniałe turnie Tatr, pobielone śniegiem, jakaś niemiecka para wykrzykuje w zachwycie: "Himalaje l Himalaje!" I rzeczywiście, Tatry jut z oddali' wywierają tak
lX>tęine
i niezapomniane wra~enie, te
każdy musi z kimś podzielić się swoim
zachwytem. Twarze promienieją jakimś
dziwnym radosnym uczuciem - jednakowo u tych co do Zakopanego jadą 1 czy
21 raz.
'Wreszcie pociąg wtacza się na stację
stolicy polskich gór. Co przybyszowi rzuca się odrazu w oczy to przede wszystkim
przecudna panorama Tatr, a potem gdy
już trochę ochłonie z pierwszego wra~e
nia widzi,
~e dorożki konne są czyste i
wygoo.ne i ~e woźnicy noszą piękne, czyste góralskie stroje (w razie deszczu jeż-

Kto chce poznać przyrodę Tatr musi
dżą pod parasolami). Wiele..,m i pe-Jonatów budowano w stylu zakopiańskim, zwiedzić niezmiernie ciekawe Muzeum
ale sporo jest i takich, których architek- Tatrzańskie, gdzie oprócz wspaniałych
tura nie godzi się z otoczeniem. Teraz zbiorów przyrodniczych jest i dzrał ludoznawczy. Mamy tam modele starych, tywykańcza się właśnie nową autostradę od
Krupówek (główna ulica Zakopanego) do powych chat góralskich wraz z wewnę
Kuźnic (stacja kolejki Hnowej).
Szkoda trznym ich całkowitym urzą.dzeniem.
tylko, że takiej drogi nie ma z Krakowa Stroje, sprzęt gospodarski itp. uzupełnia
do Zakopanego, bo zanim ktoś się dosta- ją nasze wiadomości o tyciu górali. Każ
bo dużo
nie do tego kawałeczka autostrady lit' dro- dy przybysz musi go zwiedzić,
dze z Krakowa zniszczy swoje auto na tej rzeczy się tam dowie, o których malo kto
słyszał.
Powinniśmy się uczyć od turypseudo-szosie.
Jeśli mamy ściągać gości
zagra.nicz- stów cudzoziemców, którzy rozpoczynają
nych do naszej zimowej stolicy stwórzmy zwiedzanie Tatr od rzeczy godnych widzeszosę, ale naprawdę szosę automobilowI\,
r-"" , .. "
bo auta nie będzie się chyba \ransJl0rtować koleją, aby jeździć dopiero po zakopiańskiej autostradzie.
Ogromnie ucieszył mnie fakt prawie
całkowitego spolszczenia handlu w Zakopanem. Obecnie, wszystko już można kupić \V polskim i chrześcijmlskim składzie.
Są jeszcze wprawdzie i żydowskie składy
(kilka nawet z polskimi nazwiskami), ale
tu bezustannie czuwają pIkiety górali 1
góralek w swoich pięknych strojach ze
znaczkami Stronnictwa Narodowego. Nieuświadomionych turystów nieraz i przechodnie oBtrZ!1gają. Zrozumienie hasła
Owieczki spotkać jut mo~na w drodze
"swój do swego" jest ogromne toteż
przez Bocian do Hali Gąsienicowej.
wszystkie polskie składy są stale pelne,
a bardzo wiele placówek nowych powstaje. Coraz więcej widzi się nowoczesnych nla w Zakopanem. W tym roku wid7;iaokien wystawowych, ze smakiem urządzo- łem tu specjalnie dużo aut z numerami
nych.
Jeśli zaś chodzi o prasę, to bezangielskimi, amerykańskimi i holederwzgl~dnie
najpopularniejszym pismem skimi. Nie mówię jut o czeskich, czy niejest tu "Orędownik". Można go absolut- mieckich, których całe sznury codziennie
nie wszędzie dostać - nawet u... Żyda. przesuwają się ulicami Zakopanego. NaCzyta go ,góral - dorożl<aI'z, turysta w gó- ogół w mieście Żydów widzi się bardzo
rach ,,))o obiedzie", C7.y te~ elegancki pan mało. Hasło: "nie u Żyda - wszystko u
w cukierni Trzaski. Tu dopiero widzi się, górala i Polaka" jest najpopularniejszym
~e Obóz Narodowy jednoczy wszystkie
hasłem turysty nie tylko w mieście, ale
stany.
i w górach.
Z. T.
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PIEŚŃ NOWEGO ROKU
przygarnielz llG3zą dol.
o, Nowy nasz r()ku!
RozświePl nam wiarq jedyną

Już mr()k przypróuyi guńazJam~
rozdzwonioną ciszę a księżyc srebrnym blamiem
10 nczytach drzew zaplonąl,
gdy rozśpiewały się smutkiem
pożegnQ>1lych wspomnieri ...

"starego roku •.. " kol ywn e d.::.1.OOn y • • •

życie umęczone
j. ,zońcem rozpłomień dr~
gubiące się w mroku -

-

;. Q1ldat od n/l'S dowr()gie
UJo;en ~awieru~hy,
a zlącz nar~ ufnym
braters<twem i~ylym.
Niech· Bóg nam błógoslfJlWi
w dalszej drod;e iycia niech tO dusza<ch naszych zagości
przenajświętsza miłość .••

wia,tTem

1

slu-chało tej pieśni
płynącej nad światem niebo. •• zloCQJl.ą wstęgą
gwi.ezooą o[XMa'ne
i s~uchały je ludZJkie

serca zatroskQ>1le,
dZ1conów rozśpiewanycl
hymnem pożegnania!

l daj nam f.qytrwać j. walczyć,
a świat Twój zdobywać;
byśmy w obronie swej ziemi.
brli dziś gotowi,
by nadał się rozr()sła w p:>tędz:.e
tak jem dotąd... młodzieńcza
Polma Narodo-wa! .-

pieśń

cOT~Z ciszej b)"ło
wśród gwiazd co prószyły
srebrzystym blaskiem uśmiechu,
10. zimową noc białą ...
dopóki wiatr je nie strącil,
nim ,., pod;n.iebnym łocie,
,., błękitnych płatkach śnieB'l.L
wkrqg zawirowały ..•

1

BlogoslCI'tf!

- - - Właśnie północ stanęła
naJ przestrzenią czasu gdy dzwQJl.om - serca

rozśpi,ew ały się godziną dWlllnastą.. .

Skała Pisana nazwana tak od wielkiej
liczby podpisów, jakie na niej zło~yli turyści. Spod skały wypływa Biały Dunajec (fródło).

Boże

polsItie mi.a.steczka i wWski...
10 ten "Nowy Ro!." co w sercach
dziJ naszych zagościł...
i umocnij nWi wiarą Twoją nie:zachwianq,
,., imię Twej nicz,walczonej milo.ści...
Świta nad mi0.5tem
()itulonym śniegi,em,

gdy ks,iężyc zapłonął odbi.ciem
, '.
I l
h
10 zasnwzon)'c t o. mac ,
a Nowy Rok począł świtać
"ad zbudzonym miastem! . . .
Jaką miłością serca
i ra.dokWf jaką -

pl'osnką kolęd przcbr::miał,·cl....
J

•

Perłowe muszelki sanek
dzwo.nią "pieśń noworocZlnq"
Wiatr ciszę poranka rozśpiewał
inieilną melodi.q białą ... JÓZEF BARANOWSKI.

Skąd

pochodzi nazwa

Paryż

Pary~

jeet jednym ~ najstarszych miast
w Europie. Pierwotna nazwa Paryża
brzmiała Lutecja. Było to miasto, zbudowane na wyspie, objętej dwoma ramionami Sekwany, i stanowiło stoiJicę szczepu
Parysów, zamieszkujący-ch środkowy brzeg
rzeki. Od nazwy szczepu utworzono z czaS6m nazwę stoli-cy Franoji.
O Lutecji, stolicy Parysów, mówią zapiski Juliusza Cezara, między innymi w VI
księdze "Bellum Gallicum". W łl:si~dze VII
rozdział 57 znajduje<my dokładny opis
miasta w związku 1. wyprawą Labienusa
na szczep Parysów. Labienus był jednym
z najzdolnicjszy.ch dowódców w legiach
Juliusza Cezara. Poległ on w bitwie pod
Munda w 45 r. przed Chrystusem.

Oblęz" en"te

orangutana

Na Borneo schwytano niedawno orangutana, jakiego kiedy..kolwiek udało się
czlowiekowi schwytać ~ywcem. Ow orangutan olbrzym ma 2,10 m wysokości i waży
okolo 120 kg. Złowienie go nie było rzeczą
bezpieczną. Kiedy obława osaczyła zwie1
rzę na drzewie. orangutan począł odłamywać gałęzie i rzucać nimi na napastników.
Oblężenie olbrzyma, siedzącego na samotnym drzewie i mającego wskutek tego odciQtą drogę odrotu, trwało 3 dni i 3 noce.
W ,koń-cu wyczerpane zwierzą zdolano zlowić w sieci.
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Humor w życiu narodów
Nigdzie może nie objawia się dusza narodu w takiej peJni, jak w humorze, będą
cym wykwitem naj istotniejszych głębin
kultury narodowej. Im wyższy stopie!l
ku<ltury, im dawniejsze ma ona za sobą
tradycje, tym subtelniejszym i pelniejszym
zarazem st.aje się humor, będący w swej
istocie odbiciem gJ~bi ~ycia. Dlatego te~ narody europejskie, obok dwóch na szczytach
kultury stojących narodów azjatyckich,
Chin i Japonii, posiadają najgłębsze i naj·
subtelniejsze odcienie humoru. Z wielobarwnego bukietu narodowego humoru podajemy dziś czytelnikom naszym kilka
charakterystyczny-ch kwiatków.
·,V humorze fran-cllbkim zespalają się
w doskonalej harmonii cięty dowcip z gryżącą, subtelną ironią, przesłoniętą satyrą,
wspaniałą linią rozwojoWI\, idącą od ru-

basznego mnicha Rabelaigo do finezji rokokowego dowcipu.
Weźmy dla przykładu taki np. apaszowski kawałek. Na bulwarach w skwarnym
słońcu południa wałęsa się dwóch apaszów
paryskich. Przechodzą obok budki z owocami. 'V budce nie ma nikol!o- Mlnt1~zy z
apaszów wyciąga ręl,ę po owoce, cofa się

jednak, powtarza gest ten jeszcze dwukrotnie, by w kO!lCU, w obawie widocznie
przed mo~1i wościa, ujęcia, wycofać się z; niczym. Drugi obserwuje wahania swego kolegi, wreszcie powiada; "Czego się targujesz? Przecie~ taniej być nie może". .
W A.n gli i, która jest krajem mgły i
deszczów, majdujt>my taki kwiatek hum 0ru: "Swansea jest taki maly, słoneczny
chlopiec, którego matka oglądać może tylkoprzez zako'{>Cone szkło". Albo takie np.
ogłoszenie: "Młody człowiek, zamierzaj",·
cy wstąpić w związki malteńskie, poozukuje towarzystwa starszego pana, który by
umiał wyperswadować mu ten zamiar".
Angielskie zamiłowanie do groteski jest,
ja.k twierdzą niektórzy historycy kultury,
pozostałością kU1Jtury .:eltyckiej, lubują.ceJ
się w nieodpowiedzeniach.
Irlandczycy przenieśli tę cechę humoru
do Ameryki, która dziś jest ojczyzną grotreki. Oto jej prÓbka: "Na Missiseipi kilku
młodych ludzi, jadących statkiem, ubiega
się o rękę pięknej
wrnerykaiiskiej miSI!,
kióra przyrzeka wybrać tego, który wyratuje jn, z toni. Dziewcr.yna wskakuje do
rzeki i cztererh mlodzie!lCÓW za nią. 1',)

chwili. w.y-c1,1odzą 'Yszy~cy, p~ze~o-cze.ni do
IlU-cheJ mt1u. ,,~o, l co Ja z mml zrobię? zwraca się dziewczyna do kapitana statku.
który mial być sędzią w tym sporze. - Oni
taey okropnie zmo.czeni". "Niech pani bierze tego suchego" - poradził jej kapitan.
I dziewczyna wyszla za ' tego, który uznał,
1e nie warto narażać swego ubrania n9.
zetknięcie się z wodą dla kaprysu kobiety,

I

s~a.

.a.utora., wreszcie zre~ygnowane mach~

męCIe ręka,. - Urodził SIę ... znowu machnięcie ręka, - a po chwili: "no i oczywiście
umarł". Salwa śmiechu była nagrodą za
tę doskonałą "biografię".

Na ZakO!ICZenie obracają.cy się dokoła'
biurokratycznych humor austriacki. Po przewrocie 1918 roku kilim
radców siedzi zatroskanych i bezradnych
choćby najładniejszej.
w kawiarni. Do towarzystwa doJąrzl! się
Mówiąc o humorze narodów europej- kancelista Zehetgruber, znajomy jednego
ski-ch, trudno pominąć swoisty humor ro- z rad,ców, 'VszYć>tkkh zdziwił je/Io razllfOsyjski, szeroki, jak stepy tego kraju, prze- mieniony wygla,d ... Co z wami, Zehet!!1'usycony niekiedy glęboką ironią. Humor ber? Czy nie jesteście bezrobotni, jak i
ten, z\'v'laszcza tam, gdzie dochodzi w nim my?" ,,Proszę ekscelencji - odparł Zchetdo głosu ironia, nie jest, jakby się zdawać gruber - zobaczyłem na. śmietnisku kilka
moglo, pochodzenia azjatyckiego. Pratr6- starych akt, zabralem je, odkurzyJ~m i tedeł jego doszukać byśmy mogli się w fiilo- raz opracowuje, mam zajęcie". ,,'ic, pan
w!ii greckiej. Ile ironii tikwi np. w takim co? - powiada jego byly szef. - Jak pan'
porównaniu: "Posępny, jak stary grzyb skończy opracowywanie tych akt, przyna bagnie".
nieś mi je pan do podpisu".
Nwjwspanialsz8, biografię, w sensie oA teraz kilka celniejBZych kwiatków i
czywiście humorystycznym, zdarzało mi
niwy narodowego humoru: ,,\V Anglii pasię słYBZeć w jednym z roayjskkh kabareni Smith30n oczekuje rozwiązania i wy jatów na emigracji. Było -to w Berlinie. Kon- śnia swemu synowi, ~e ojciec zamówił ])J':lferencjer kabaretu chce, paro~iująe nie- ci~zka, którego nie zadługo przyniosą. Zllmieckie zamiłowanie do ścislosci biogra- miast spodziewanego jednego braci. zl.a,
licznych danych, zapowiadają;c parodiowa- przyszło ich trzech. "Widzisz. mamur;iu. nr przez komików utwór jednego s auto- mówi starszy synek ~ wyrzutem. - Czemu
rfiw, tak uj!łł jego biografię: "Szanown\" nie poszłaA sama? Wiesz przecież, ~e tatuś
paru::two: Utwór ten iest dziełem ... - naRtę- się jąka i dlatego przysIali nam trzech zapuje mozolne szukanie w prlllli~ci nazwi· miaot jednego",

I

zagadnień

r· ... · -
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Czar

zImy

Polaków-buntowników,
k~

Rabat-Stl.le, '" grudniu.

przynajmmeJ tłumaczą,
~e
na I!Izczyt
miast schodów prowadzą skośne płaszczy
,V naszych wędrówkach po Maroklm zny, tworzące jakby spiralną, ścieżkę, wispotkaliśmy niespodziewanie w Casablanjącą się ku górze.
Zwiedzamy gaje palce artystę malarza Teslara, malujf\ccgo mowe, pałace sułtańskie i harem 200 jego
tu stale jut od kilku Jat, który opowiadał żon, grobowce .Saadi, wiezę Kautoubia 1
nam o swych ciekawych i barwnych stare cmentarze arabskie z dawnych wiewędrówkach
daleko w głąb Atlasu, do ków, Kasbę i zamek niegdyś portugalski
siedzib półdzikich Berberów. Zarazem
poznaliśmy kilku jeszcze
przedstawicieli
bardzo szczupłej, bo kilka rodzin zaledwie
liczącej,
kolonii polskiej. Jeden z nich,
krakowianin, p. Leon Kotarba, majster w
tutejszej cementowni a jednocześnie wła-

ogrodzie, obok na niewielkim podium, kilku podobnie siedzących muzykantów
wygrywa na dziwnych instrumentach
nieprzyjemne dla ucha, zawodzące melodie.
Niewątpliwie
egzotyka dzielnic arabskich wywiera wrażenie, ponad wszystko
jednak podziwiać należy francuskie dzielnice tych miast, o szerokich asfaltowych
ulicach, obramowanych niskimi, śliczny
mi willami w stylu maurytallskim, toną
cymi wprost w ogrodach i parkach, ślicz
ne, białe kościoły, przeważnie naśla
downictwo Notre Dame z dodatkiem stylu maurytańskiego o prostych barwnych
witrażacl1,
pedantyczną wprost czystość
ulic. Dzielnicami tymi, które powstały w
ciągu ostatnich lat,
administracja franc
cuska Marokka słusznie może się chlubić.

OUbaya,

ściciel

•

dwu morgowego (!) gospodarstwa
pod Casablancą, zawiózł nas swym samochodem do posiadłości. Zobaczyliśmy tu
ze zdziwieniem wzorowe polskie gospodarstwo na afrykańskiej ziemi, zasiane
potrosze gatunkami naszych zbót, jarzyn
i owoców, z piękną hodowla, świIi, doglą
danych troskliwie - o dziwo - przez arabskiego pastucha i jego ton~. Dowiedzieliśmy się przy tym, że zbota dojrzewają
tu trzy razy do roku, podobnie i
kartofle, stanowiące wielki przysmak, a
pola lucerny i koniczyny wystarczy tylko po zbiorze obficie nawodnić, ażeby po
6 tygodniach mieć :już nowe zbiory; dlatl!go tet widzi się wszędzie wysokie wiatraki, ciągnące wodę do wielkich cembrowanych hasenów na zapas, bo na wiatr nie
zawsze mozna liczyć. Obfitość zbiorów w
połączeniu z niebywale tania, siła, roboczą
sprawiają, że gospodarstwa rolne, mające
zresztą rację bytu tylko na wybrzeżu, bardzo są tu poszukiwane. Wycieczka ta była poza tym i z innych 'względów
bardzo
pouczająca, zjechawszy bowiem z wspaniałej szosy na boczną drogę,
przekonaliśmy się na własnych kościach, że nie ustępuje ona pod względem dziur i wybojów naszym drogom rodzimym.
Utarte szlaki wiodą nas do najbardziej
muzułmańskIego, smutnego, gorącego jak

piec' l\Iarrakeszu u stóp śnieżnego Atlasu,
do starej rezydencji sułtanów Rabatu, do
Sals, do Fedhala. Wszędzie tu podziwiamy pamiątki dawnej przeszłości, ruiny
zamków arabskich i portugalskich,
resztki murów obronnych i bram miejskich zachowane dobrze w Rabacie, tu
również
ruiny niedokollczonej świątyni
Hassana z VIII wieku - a właściwie tylko pole - blisko 50 filarów, o które świa,ty
nin ta mial a się kiedyś oprzeć, wraz z 40metrmnl sł~'nną wieżą, na którfl. S llłtan
Hassan \\' jrżdżaJ p odobno lwnllo. Tym

w

którego

sędziwych

murach,

wyszczerzających wciąt jeszcze ku morzu
paszcze średniowiecznych armat, mieści
się dziś wspaniały ogród,
a w zakamarkach herbaciarnia, w której siedzą poważ
ni Arabowie, popijając z małych szklaneczek słodką herbatę z liściem mięty. W

Nastroje ludności tubylczej w stosunku do Europejczyków nie są przyjazne.
Pod pokrywą uprzejmości, a raczej słu
żalczości, czai się fałsz i nienawiść.
Jedynie Polacy cieszą się pewną sympatią,
rzecz prosta, wśród sfer bardziej oświeco
nych, które sporo o Po'lsce wiedzą. Pochodzi to z popularnych opowiadań i legend
o bohaterskich walkach o wolność,
porównywanych z losami własnego kraju.
Poza tym wielkie znaczenie propagandowe miał przyjazd przed 2 czy 3 laty delegacji polskich mahometan, którzy złożyli
hołd sułtanowi Marokka, jako głowie kościoła mahometańskiego. :Wizyta ta rozeszła się !u wielkim echl'm, przysparzaJąc
Polsce wiele sympatii.
L. W-cki.
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Gdzie się zacznie Nowv Rok 19381
Dziwne pytanie. Jakto gdzie?.. Wszę
dzie na calej kuli ziemskiej, skoro tylko
wybije północ. · Nowy Rok zacznie sill
punktualnie o dwunastej w nocy z piątku
na sobotę. Ale czy wszędzie o tej samej
porze ludzie będą zyczyć sobie szczęśliwe
go przeżycia tego zaczynającego się roku 1
Otóż nie wszędzie.
Pominąwszy to, te
nit wszyscy ludzie zaczynają nowy rok 1
stycznia względy natury religijnej jest przyczyna inna, czysto geograficzna,
powodująca

tę

nierówność

noworoczną·

Wiadomo, że czas słoneczny, moment
południa, a więc i północy w danej miejscowości,
zależy od południka,
na którym dana miejscowość jest połotona, innym i stowy mÓ,,·iąc. 1.:ale?y' od długości
geogl'aficznej danego punktu

I

Przypomina mi :;;ię tu anegdota o pewnym ministrze oświaty w dawnej, carskiej Rosji.
Na to wysokie stanowisko
był wyznaczony
stary generał, świetny
strategik, dzielny wojak, ale nie wiele
mający wspólnego z nauką i oświatą.
Po
objęciu urzędowania genl'ral-minister postanowił wizytować
wszystkie uniwersytety imperium rosyjskiego. Zaczął od
Warszawy.
Po przyjeździe zauważył ze
zdziwieniem, że jego śWIetny zegarek, regulowany w Petersburgu,
śpieszy opół
godziny. Osobisty sekretarz ministra wyjaśnił mu, że to wina nie zegarka, lecz
południka, na którym
leży Warszawa.
Nie podob:łło się ministrowi, że władze
eentralne pozwalają na takie odrębności

I

ale

W Kijowie - to samo. tylko, te zegarek spóźnił się trochę. Z Kijowa minister
wyjechał do Kazania. I tu generał zastał
czas jeszcze bardziej różniący się od petersburskiego. A gdy otrzymał odpowiedt,
te Kazań ma swój południk, zawołał oburzony:
- Z tym nie mogę się pogodzić! Mogłem wybaczyć, że taka 'Varszawa,
wreszcie Kijów, du~e solidne miasta, maja,
swoje południki, ale żeby mały, brudny
Kazań, letący gdzieś na krańcach Europy
tet miał swój południk!. .. Te&o za dużo!. ..
I WYSłał do cesarza telegram z prośbą o
odebranie Kazaniowi południka.
Tyle anegdota.
.
My wiemy jednakte, it posiadanie wła
snego południka i własnego czasu sło
necznego nie zależy ani od wielkości miasta ani od woli cesarza, lecz od położenia
mi~jscowości na kuli ziemskiej,
od jej
długości geograficznej. Pozorny zaś dzienny ruch słOllca na okolo ziemi powocluj,e,
że moment południa, a więc i północy dla
każdej miejscowości, leżącej na zachód od
obranego punktu, jest o 4 min. p6źniejs~y,
o 1 stopień geograficzny, lub też o ~ mm.
wcześniejszy,
jeśli pos'.lwamy
SIę ku
wschodowi.
Zobaczmy więc która godzina będzie
na całej kuli ziemskiej, w chwili gdy w
Poznaniu będzie bila północ?
'Vyobraźmy sobie, że powędrujemy z
największą szybkością jaką zna nauka, z
prędkością fali świetlnej, lub elektromagnetycznej. Trzysta tysięcy km na sekundę! Zawrotna liczba. Przy tej szybkości
przenoszenia się z miejsca na miejsce zupełnie możemy nie brać pod uwagę czasu
potrzebnego na podróż.
A więc mknijmy na wschód od Poznania, w stronę wschodzącego słońca. Wylatujemy w tej chwili, kiedy na południ
ku Poznania I\owv Rok ledwo się zaczął.
W Moskwie jPst już z górą godzina po
Nowym Roku. Po jakiejś 1/20 sek. dotarliśmy do mroźnej Syberii w Jakucku,
gdzie pod całunem śniegów i lodów śpi
wiecznym snem tylu bojowników o niepodległość Polski nowy rok ma jut siedem godzin, tam ludzie rozpoczynają jut
dzień po spotkaniu NOVl'ego Roku.
Na skraju Azji, na Kamczatce, w zimnym zamarzniętym porcie, z którego uciekt s?:ukając wolności Maurycy Beniowski, zastajemy już godz. 10 rano, soboty
l-go stycznia 1938 r.
A jeszcze dalej na wschód, np. w sło
necznym mieście Kowej Zelandii, Wellingtonie, nowy rok zaczo,ł się prawie 11
godzin temu ...
A jeśli teraz polecimy z Poznania. ku
zachodowi?
Londynie zastaniemy godz.
10 min. 36 (wdg. czasu słonecznego), oczywiście pi.ątek starego roku. W Nowym
Jorku, godzinę szóstą minut 40 wieczoru
piętkowego, przed nowym rokiem.
Do San Francisko wysuniętego znacznie dalej na za chód nowy rok ma długl\
jeszcze drogę od Poznania, całych 9 i pół
godzin.
A w Honolulu, leżącym prawie pod 158
stopniem zachodniej długości, stary rok
będzie trwać jeszcze jedenaście przeszł()
godzin potem jak skończył się u nas W
Poznaniu.
W momencie więc, gdy u nas zegary
wydzwonią północ nowoczesną, 'na wschód
będzie jut panował rok 19;}8, natomiast na
zachód od P.oznania bęr1zie jeszcze wieczór sylwestrowy 1937 roku. Te różne daty muszą zetknąć się g'lzieś na obsza.rach Oceanu Spokojnego, tam musi istnieQ
linia, gdzie rodzą się godziny. dnie i lata.
I rzeczywiście prze?: Ocean Slloko.iny przeprowadzono linię dat. Okręt~· plynące ~
. zachodu na wschód zapisują 2 razy ten
sam dzień i datę, a pl.1'nącp w kierunku
przeciwnym, przepuszczają w clzicnniktt
okrętowym jeden dzie!'!.
Słusznie więc mówi kolenda że: ,.;\0wy Rok bieży". Przybicżal on do nas do
Poznania gdzieś z dalt'1dego \\'schodu, a
nie zdążył jeszcze "dobiec" d\> Londynu,
NO\ycgo Jorku. San Francisco. A rodzi
się dzień noworoczny i umirra na olbrzy1,iich przestrzeniach Pac~' fil,u.
mgr Ludwika Rodzbwicz6wna
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Prot i Gerwazy wracają do O·czyzny
-- . . -::::- ------1
-~ ~:;:;;>---?

~-~

Zbliża się kraj ukochany ...
O brzeg- biją już balwany.
Prot" Gerwazym są. w zachwycie,
Widzą z bliska ~dyliskie tycie.

A patrząc na błysk latarni
Poczuli się. iak w Jastarni.
R1:ekl Gerwazy: "Drogi Procie
To Ojczyzna lśni, jak VI' złocie!"

Hernee w swym kosztownym "fraku"
\Vygląda jak król Iraku
Chce przy\vitać Gerwazego
I zarazem Protazego.

Grue z fajką i łezką w oku
Patrzy na nich gdzieś tam w
l cieszy się, te te bzdyki
Powróciły jut z Afryki.

Wszystkie

trąby trąbią

razem

Że przyjechał Prot z Gerwazym.
Rżnie orldestra wyborowa
Oczywiście kolejowa.

\Vyrzekł Prot tuuziet Gerwazy
Tyle lat i tyle razy
Tyle mąk i trosk bez liku
Ale już w .. Orędowniku",

tłoku

w

tejże chwili przewodniczący budzi
przeciera oczy i mówi:
- Tak, tak, wody ... Tylko nJe za duto... Pól na pół.
si~,

Szkol w kościele
W miasteczku angielskim, podczas nabożI>Jls1wa
niedzielnego, pastor wzywa
parafian. aby nie żałowali grosza. W
chwilę potem następuje zbiórka. Jeden ze
Szkotów wrzuca na tacę dwa szylingi.
Stojący tut za nim dru~l Szkot korzysta
z okazJi i mówi do kwestarza.:
Ja przyszedłem z tym panem.
Sąd

w Xentucky
Okropny upał. Przed sądem w Kentucky tocz)' się nudna sprawa o dostęp do
jakiegoś stawu. Dwaj farmerzy procesują
się zajadle. Podczas przemowy jednego z
adwokatów przewodnlcza,ey 58,du smacznie za~nął. Właśnie śni mu się butelka
whisky i stojący obok niej syfon.
- Wody! - krzyczy adwokat, - Wody! My musimy mieć wod,r

ich chłoszczą dymów pręgi
Jada cią,!!'le bez mitręgi
Bo czują, te te wagony
Niosą ich w rodzinne strony.

Pewna dama niosąc kwiatek
Jak za dawnych mlodych latek
Przyszła witać Gerwazego
No i również Protazego.

Oczekując jut z daleka
Grus na swyoch chrześniaków czeka
Hernes w swym kosztownym futrze
Marzy znów o pięknym jutrze.

IIernes pelem łez i talu
\Vracając z ,.Continentalu"
\\'~'k ła rl pra \\'i do"konaty
O sLkoclliwościach ~orzaly.

Małpy patrząe

Wreszcie i Chwala Bogu
\Vyląclowal sloń \\' Zoologu
Wie. że go tam z lasl<i Boskiej
Wykuruje pan Szczcl'l<owski.

w swym wa.gonie
Jak pan ich w tryumfie tonie
Pomyślały nie bez ra.cii
Mamy dość tei Bytu·acji.

braniem pozy ma dute kłopoty.
- Hipku - woła - nie śmiej się tak
szeroko, bo się nie zmieścisz na kliszy
6 na 9.
Pobita woda
Przed sądem stoi niewiasta z obandatowaną głową. a obok jej mąt. Chodzi o
to, te maltonek pobił swą ton~, lecz nie
chce się przyznać.
- Kie będzie pan we mnie wmawiał mówi sędzia - te pan chciał tonę uspo-

W zoologu
MaJa Wisia w towarzystwie bony zwiedza ogród zoologictny. Zatrzymała się
przed klatką. w której szpetny mandryl
wywija kozły, pokazując publiczności niebiesko-orantowe uda.
- O, proszę pana - zwraca się Wisia
do dozorcy - dlaczego ta małpa ma takie
kc lorowe siedzen ie?
- To stało się po deszczu - odpowiada figlarny opiekun zwierząt - mokra
małpa wskoczyła na tllCZę, usiadła na
niej i tak się ufarbowała.

- Tak, proszę sądu, bo woda była. 'IV
karafce, której nie zdążyłem odkorkować.

Na piały
Korzystaj&c.,; soboty i niedzieli, pan
Hipolit odwiedził tonę, która spędza łato
w górach. Przywiód jej w upominku aparat fotograficzny wraz z krótkim podręcz
nikiem.
Po przestudiowaniu przepisów, dama
.tara się sfotografować m~ta, lecz z; dQ-

Willy ma oko podbite i sine.
- Willy, kto cię nabił?
- Hm, znasz tę blondynkę Elly, której
narzeczo-ny jest w Australii T
- Znam - i c6t się z nią sta.lo?
- Jej na.rzecz;OI"Y jut nie jest w Aus Lraliil

koić.

- Owszem, proszę sądu,
stosowałem wodę.
-

Choć

Gdy kwiatami obdarzony
na Vl'tSzystkie strony
Prot z Gen\ anm rzekł w radości
Herne., by się \"ściekl ze zlości.
Dziękując

Było duto wielkiej racji
W tym, co rzekli przy kolacji
Lecz hden z was się nie dowie
Co mówili w BOrlykowie.

I\rew Herne!!a tet unoei
Poszedł gdzie go nikt nie prosi
r ni z tego ni z owego
" ' ypalit coś przeciwnego.

Padli razem na kolana
.. Ojczyzno nasza kochana"
Rzekli i łez rzewnych strugi
Wylał jeden jak i drugi.

i dlatego za-

To od wody ma tona tyle guzów na

głowie?

Omyłka

Bliźniaczki

Dobrod uszny star~zy pan pyta dwóch
małych dziewczynek: Jesteście blitniaczki?
- Nie - odpo~·iada.ią cJ7.ie~' , z)'TIki.
- A ile masz lat.
- Siedem.
- A ty?
- Też siedem.
- No, to jesteście bliiniaczki'
- Nie - pada orlpo1vicdź , jesteśmy resztą z trojaczków.
Szczyt skąpstwa
W towal'zystwi(> toczy się rozmowa o
skąpcach. \\'ynlieniono dużo przykłarlów,
at wreszcie przychodzi kolej na anegdoty
z tycia Szkotów.
- Znałem pewnego Szkota - mó\vi Anglik - człowieka tak skwego, te wszystkie
wasze przykłady wyglądają biCido. Wyobratci~ sobie, te człowiek ten wybrał się
na tydZIeń do Londynu. Zatrz~TmalV8Zv się
w hotelu, wyjrzał oknpm i zobaczył. że okno wychodzi na zegar Westminster Abbey.
Czy wiecie co zrobił? Przestał na cały tydzień nakręcać swój własny zegarek kicnO'Dko~

~RĘrfOWNIK,

1tfe"dzfels, 'i!n'ta ! s{yeznla 1 .

2

JIi'YIIl powOdzeniem.

Dwaj nasi pięściarze Polm I Chmlelewskt reprezentowali w Ameryce barwy kontynentu europejskiego na. dwóch meczach
Europa-Ameryka. W pierwszym spotkaniu obaj przegrali (Chmielewski niesłusznie), a w drugim obaj wygrali, w tym
Chmielewski przez k. o.
Silna nasza pozycja w ringu niema
niestety odpowiednika w międzynarodo
wym związku pięściarskim, pozycja P. Z.
B. nie jest silna. Obok wspaniałego sukcesu sportowego w Mediolanie ponieśli Amy jednak przykrą poratkę, przez nie
przyznanie nam organizacji mistrzostw
Europy. Czarną plamą pozostanie równiet wyznaczenie 2yda Rotholca do reprezentacji pailstwowej pod koniec roku,
w czasie gdy walka o spolszczenie naszego sportu coraz bardziej przybiera na siLe.
Drutynowe mistrzostwo Polski zdobyła Warta przed I. K. P., Okęciem i H. C. P.
Indywidualnie mistrzQstwa Polski uzyskali według kolejności wag Żyd Rundstein, Koziołek, Chrostek, Wofniakiewicz,
Sipiński, Pisarski, Szymura 1 Piłat

Sport polski w roku 1937
ty licznych zagranicznych reprezenta~j
miastowych i poszczególnych drużyn z
Niemiec Finlandii, Włoch, Łotwy i Węgier w r6tnych miastach Polski. które
kończyły się przeważnie dotkliwymi klę skami gości. Warszawa np. pokonała Dublin 10:6 i 8:8, Oslo 10:6, Helsinki 11:5,
Lwów-Wiedeń 11:5, Toruń-Wiedeń 8:8,
Poznań-Budap~szt 7:9, SIIJ,.'1k-Wroctaw
8:8. Duto ZwyCIęstw 1aI1otowały również
poszczególne kluby.
Za .gr8;nie!\ startowali bokserzy Warty,
poz!lansklego Sokołlł:' warszawskiego Okęcla,
reprezen~acYJ.na drutyna Łodzi l
zespół 'Varszawlankl, walrząc ze zmien-

II.
PILKA NÓtNA
Bilans naszych piłkarzy przeszedł
wszelkiE! oczekiwania. Poza jedną jedyną
porażkĄ z Rumunia (2:4) kroczyliśmy w
ciągu całego roku od zwycięstwa do zwycięstwa, bijąc drużyny, należące do extraklasy naszego kontynentu.
Sezon rozpoczy! się (Id wyprawy do
Reprezentacja, naszej Ligi roz,Fran?ji.
grołD1ła reprezentację ligi paryskiej 5:1.
Następnie w oficjalnych spotkaniach mię
dzypaitstwowych pokonaliśmy
Szwecję
3:1, Danię 3:1, Jugosławię 4:0 (mecz o mIstrzostwo świata) i Łotwę 2:1 (rezerwowa
drużyna).
Z Bułgarią nasza rezerwa zremisowała
3 :3. Na zakOllczenie sezonu
Polska brała udział w międzynarodowym
turnieju we Francji, zorganizowanym z
ol,azji wystawy paryskiej. Udzial w turnieju wzięły rrpl'ezcDtaCjc ligi polskiej, ligi północnej Francji, ligi paryskiej i mIstrzowska drużyna Włoch Bologna. Polacy pokonali Francję północną 2:1, a nas.tępnie w rozgrywce finałowej zmiażdży
II Bolognę 5:1, zajmując pierwsze miejsce
w turnieju i zdobywając puchar wystawy
światowej.
Triumfy te wysunęły Polskę
na czołowe miejsce w Europie.
Poza tym rozgromiliśmy kilkadziesiąt
spotkań

gowych i

międzymiastowych,
międzyklubowych

K O N KU .R S l

Jedyna

v:

I

związek

pięściarski

Wśród

Stanisława

Fabryka
Krawatów
,,7KACZ"
_ _ _ _ _ _ _ _ _...
_
ul.
102 a
Piołr1co'IVs1ca
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PRACOWNIA UBIORÓW i FUTER

Jan Kawiorski, Łódi, Kilińskiegonr. 109
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KRAWIEC
A. Kacprzak, 'Lódź, uL Zduńska 2, telefon 107-55
przy ul. Zgierskiel, przyjmuje zamówi.enia z własnych i powierzonych materiałów. Wykonanie
·solldne 1 punktualne.
n 4437

~____iiii_________iiiiiiiiiiiiiiiiiiii;

Nawrocka

lat 58. Pogrzeb otllH:rlzie sip. w sobotę. dnia
1 sticzma 1\138 r. o godz. 1~.30 z domu żałohy w Lubo niu. ul. Rem,l eina ~8. na cmenta rz św . Trójcy w D~bcu.
o czym zaWIadamIa
Poznali
zg 28585

y CZY

;

zawodowców

leliarsliie

Dr med. H. ZIOMKOWSKI

.pllCi. cborób akór. wener. i moczopłcioWJoh
t.6di, 6 Sierpnia 2,
PrzYimu;e 9-12 i 3-9 w
n

łel. 118-33
niedzielę: 9-12

489~

Dr. med. A. MZLBE
Specjalista chorób serca, krwi J płuc
62
Telefon 242· "
przYJmuJe 5 -7
Elektrokardiografia
W6lczańska

B 1184

Czy tylko W Sowietach?
Serwilizm i płaszczenie się przed
"wodzem narodu", Stalinem, przyjmuje w Sowietach często formy groteskowe. Ostatnio malarz Denisowski na ła.
mach organu komitetu dla spraw sztuki "Sowieckoje Iskustwo", poucza malarzy sowieckich, jak należy tworzyl!
portrety wodzów. Podobieństwo bowiem fotograficzne nie odpowiada wymaganiom sztuki, wodzowie zaś są tak
zajęci, że malarze nie ma.ił możności
rysowania ich z natury. Na przykład
Denisowski trzykrotnie już widział
Stalina podczas uroczystości manifestacyjnych i dopiero obecnie poditł si~
trudnego zadania utrwalenia D& płót.
nie "prawie nieuchwytnego dmiecbu
malinowskiego".

B. wiceminister w przytUłkU

w Tallinie otwarto przytułek dła
marców z inteligencji.
Na razie w przytułku znajduje !!ifJ
5 osób, wśród nich b. wiceminister.
sprawiedliwości, b. a.dwokat, b. nauczyciel, b. urzędnik państwowy oraz
założy:ciel pierwszej estońskiej szkoły
handlowej.
Zegary - zegarki
baddld

OBRA[lKI UUBn~

Jan Placek

będą

niei szych bokserów ub. wieku. W 1887 r.
rozegrał on w Paryżu mecz o mistrzostwo
świnta \yszystkich wag z Anglikiem Jem
Smithem. Mecz ZakOllczyl się remisem. W
1889 r. roze.g rał IV Ameryce w miejscowości
Richburg (:\'owy Orlcan) spotkanie ze słyn
nym amen-kali Jdm mistrzem świata SulJivancm. Zawody odby"'ały się bez ręka·
wic bok8er"kich na !role pięści. Ostatecznie zwyciężyl Sulli\'an po 75-ciorundowej
walce (!l.
Jake I{j)rain zmarl w wicJm 78 lat.
(Pat)

nade~ld

przeźyw~zy

walczyć

pięściarzll, który wytrzymał wal.
kę 75-ciorundową. Dzienniki amervkaliskie
dono ZA, o zgonie słynnego ongiś' boksera
Jake Eilraina. który należal do na jwybit-

W środp,. iłni~ 29 A'l'urlnia 1!ln1 r. o gorlz. 4. za~n e ła
w Bog u. po dlugieh i ci<:żkich cierpieniach, zaopntJ'zona
kilkakrotnie Sakramentami ŚW., moja kochana żona.
nasza najukoch31isza matk>l. teściowa I babka. Ś. P.
I; Rozmiarkó'T

. Pogrzeb odbędzie się w niedzielę, 2 stycznia
1938 r. o godz. 15.15 z kostnicy cmentarza parafialnego na J etycach.
Poznań
W ciężkim smutku pogrążeni
z 28577
mąt, syn I rodzina.

247$

Zgon

wczoraj ()ostateczny !'kłacl swej drużyny
na spotkanie międz~'pańBtwowe z Polską ,
które odbędzie się jak winclomo w dniu 16
stycznia w Warszawie. Będzie to najsilniejsza .. ósemka" jaką Wlosi obecnie dysponu ią.
Druiyna wIoska startolV1Jć będzie '"
Polsce w na"tępl1jącym sldaclzie: IV wadze muszei Nardecchia Cuido, jako rezerwowego wyznaczono Terzig)1iego, znanego

Ż

II

,,'l o1'i iaJ, wiadomo pod mianem reprezen·
tac,ii nz~·mu w Poznaniu z naszą reprezentacją miasta.

Pięściarstwo

S z a n. O d b i o r c o ID

tel. %ZG·78.

*

się

Włoski

13.

Je1t i).
\\ 'c "torek 18 stycznia

dowiadujemy w Polsl<im Związku Piłki Nożnej. P. Z. P. N. dotychczas nil!
otrzymał z Francji zawiadomienia o odwolaniu meczu z M a rr;y Ii ą. (Pat)
Jak

Pelagia Kujawa

•

'WULKAN

ze start.u w drutynie "Trevieo", która 0statnio bawiła w Polsce na zapr06zenie pozri'a11skiego Sokoła. W wadze koguciej startować będzie Sergo U1derico, mistrz WIoch
w latach 1933 i 34, mistrz olimpijski z roku
1!)36 i mistrz Europy na rok bieżący (jaJko
r ezerwowy Paolettil. W piórkowej wystąpi
l\Tontanari Arnoldo. mistrz Włoch na rok
1D37 (rezerwa (Fabiani); w lel,kiej starto·
wać będzie Rea Natale, mistrz Włoch 193637 ' (jako rezerwowy Peiri z "Treviso"); 'Ii
pólśredniei walczyć będzie Pittori Umberto. mislrz Włoch w latach 1935/36 (bez rezerwy); w średniej startuje Binazzi OteNo
(rezerwa Zorzenone); w pólciężkiej wystB,'
pi Tarazini Settimo (bez rezerwy); wreszcie w ciężkiej walczyć będzie mi trz Włoch
na roI, 19:17 Lazzari Neme!'ti (rezerwa Pao-

Spotk,nie Polski południowej w Marsy·
lii nie dojdzie do skutku? Jak lwmunikują, francusl,a liga poludniowo - wschodnia.
l,tóra zaprosila reprez e ntację Polski południowej do Mar~ylii na dzień 20 lutego,
7.rezygnowała z tego Zllmiaru i zamiast Polaków sprowadza na ten ",am d2ień jedną
z czolowych drużyn wloskich. Przyczyną
niedo.iścia do skutku meczu z reprezenta·
cją Polski są podobno zbyt wysokie warunki finnnilowe zażądane przez Polskę. Poł ·
sJ,i Z\Yiązek Pilki Nożnej zażądał za ten
mecz 80 tysięcy fmnków. Za podobną BUmę najlepsze zespoly wloskie. czy też środ
kowo - europejskie rozgrywają swe mecze.
Ale z clrug-iei strony· warunki PoIsIdego
Związku Pilki No;inl'i ",ą usnrawiedliwlone olbrzymią odleglością l\!;m5ylii od Polski oraz tym. że orl 1 stycznia zostaną podwyższone
taryfy osobowe na kolejach
francusldch.

z Klocków

Zlódź,

PLACO'WKA -

rabryka Gilz w Lodzl, "Plac6wka-

PnędsalDlan:a

Piłka nożna

.W czwartek, dnia 30 grudnia 1!137 r., zmarła
po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona Sakramentami św., moja ukochana żona, nasza
najdrotsza matka, córka, siostra, synowa, bratowa, ciotka i szwa.gierka, Ś. p.

II mB

Chn:eśclfa6ska

MarhIll Adler.

międzyokrę

. ś .
...
.
_Plę. ?Iarze naSI stah SIę w c.lIl,gu 1937
roku pIerwszą potęl?ą
Euro~le. Na 5
rozegranych spotlmn mlędzypanstwowych
wygraliśmy zdecydowanie 4, bijąc Norwe"
gię dwukrotnie w identycznym stosunIm
12:4, Węgry 10:6 i Austrię 15:1. Jedyną
porażkę odnicśliśmy z Niemcami 5:11, ale zrewanżowaliśmy' się pośrednio 'Niemcom na mistrzostwach bokserskich Europy, na których Polska zajęła pierwsze
m!ejsce przed Włochami, podczas gdy
KIemcy zostali zepchnięci nu trzecią pozycję.
Z naszych zawodnil(ów Polus l
Chmielewski zdobyli indywidualnie tytuły mistrzów Europy, a Sobkowiak i Szymura wicemistrzostwa.
Potwierdzeniem naszej klasy były star-

ORZEZ, -

Dhczego nasze gilzy tak nyhko IIi, rozpowszechniły i Jldobyły IIObie uslot.one omanie
11 R. T. Palaczy?
TJ waj:( II! OiłpowierJzi naiłsyla~ do dnia 1 lutegoo Hl38 r. Za trafne odpowiedEi przyznane
beda nagrody w formie róź.ny.h cennych upominków jak: papierośnice, kolekcje naszych
wyborowrch gilz. zegarki me'lkie. popielniczki firmowe. pMledmioty s alabutru i wiele innych.

o charakterze
międzynarodowym zarówno w kraju, jak
i za granice,. W tych spotkaniach usyskaliśmy
przeważnie
dobre wyniki.
Najprzykrzejsze porażki, to przegrana Krakowa z Berlinem 1:3. 'Warszawy z Gdań
skiem 0:4, i Poznania w Jenic 1:5. Pod
koniec roku odbył się po raz pierwszy od
szeregu lat mecz pomiędzy reprezentacjami obu Sląsków. Zwyciężyli Polacy 4:2.
Mistrzostwo Polski zdobyła Cracovia
przed AKS, Ruchem i Wartą.
Puchar
Prezydenta RP wygrał Sląsk po zwycię 
stwie w finale nad Krakowem 5:1. Mistrzostwo PolsIti juniorów wywalczyła
Wisła krakowska przed Pogonią.
Nagrodę za najbardziej poprawną grę
przy,;nanJ Amatorskiemu Klubowi Sportowemu z Chonowl\..
PIĘŚCIARSTWO

I

Ogłoszenia

~~~~~~~ Łódź

lołnierzom

BneziDua 10

sowieckim

nie wolno się żenić

Stosownie do ost:atniego rozporzł
dzenia przywódcy sekcji politycznej
czerwonej armii, Smilnowa, każdy
członek marynarki lub lotnictwa wojennego, który by zawarł kościelny lub
cerkiewny zwiłzek małżeński, zostanie
bezzwłocznie wydalony z armii. Jednocześnie Smirnow ogłasza zakaz dla żoł
nierzy czerwonej armii uczęszczania w
mundurach do kościołów lub cerkwi.:
W'szelkie niestosowanie się do powyż
sz~'ch rozporzą,dzeń ma. być karane wię
zieniem.

PRZETARG.
Wojewódzkie Biuro Funduszu Pracy w Lodrl ogłasza
. sprzedaż w drodze nieograniczonego przetargu ofertowego
3500 szt. work6w rótnyeh.
Oferty na piśmie należy składać w Wojewódzkim Biurze Funduszu Pracy w Łoclzi, Al. Kościuszki 1 pokój 17
do wtorku dnia 4 stycznia 38 r. do godziny 12, po tym
czasie nastąpi rozpatrywanie ofert. Wadium w wysokości
5% oferowanej sumy należy złotyć w przeddzień przetargu do kasy -WojeWÓdzkiego Biura Funduszu Pracy w Ło
dzi. " 'orki można oglądać codziennie od godziny 14 do 15
W magazynie Wojewódzkiego Biura Funduszu Pracy w
Lodzi przy ul. Emilii 20 (firma K Scheibler i L. Grohman).
'Vojewóclzkie Biuro Funduszu Pracy w Łodzi zastrzega
sobie prawo wyboru oferenta a w razie nie osiągnięcia
odpowiedniej cen v unieważnienie przetargu.
n 4440
Wojewódzkie Biuro Funduszu Pracy _'" Lodrl.

PRZETARG.
Wofew6dzkle Biuro Funduszn Pracy w Lodzł og-łasz&
nieograniczony przetarg na zakup:
30.000 kg mąki pszennej 65% w nowych workach
SPRZEDAŻ
10.000 !ig grochu Victoria w nowych workach
8.000 kg kaszy fęczmienej '" nowych workach
fartach6w,
7.500 kg słoniny
po przystępnych cenach
bielizny,
3.700 kg mydła
J. C yprJlńskł, Ł6dź, KlIiń·
płócienek
300 kg margaryny
Ot 8~fi
700 kg torb papierowych, różnych ręcznych I mai galanterii .klego 229.
szynowych "ManilIa".
Oferty na piśmie wraz z dołączeniem próbek na dostawę wszystkich wymienionych artykułów lub pojedyń
w całości w naj nowszych czych, należy składać w 'Vojewódzkim Biurze Funduszu
Pracy.w Łodzi p\zy ul. Al. Kościuszki 1, pokój 17 do wtorfasonach poleca
l. O D Ź
ku ~ma 4 styczm8; 38 r. do godziny 10. Po tym czasie naBałucki Rynek nr. 7
stąpI rozpatrywame ofert. Wojewódzkie Biuro Funduszu
:..-____n_4_438;.;..._--:!
P!acy zast~zega sobie prawo wyboru oferenta, jak rówmet tąclame wpłaty wap.ium w wysokości 5% wartości
ł. ó D Z, 11 Listopada 35 of.ero\,:a!lego artyk~łu or~z .w razie nieosia,gnięcia odpowledmeJ ceny, umewatmel1le przetargu. Na transporty
M E BLE klabowe, kanapy,
róg Gdańskiej
dostarc~one ~oleją, Wojewódzkie Biuro Funduszu Pracy
łapczaay, materace hlgiew. Ło?zl udZIela 50% zniżl~ę taryfy kolejowej. Ceny rozuaiczne, oraz kaaapy i fołele
mIe .Slę po ~wzg~ęclnieniu 50% zniżki taryfy kolejo\~'ej loco
n 53 522 ł6żka poleca
staCJ~ l:ódz KalIska bocznica firmy I. IC Poznallski. ZaZakład Tap .• DekoracyJ"nw w . i elk i m wyborze wpro"t mÓWIenIa na . zalmpione produkty zostaną dostarczone ool
ferentom .~ ClągU. 3-ch dni ?d daty przeprowadzenia przeCzesław KLUPIŃSKI
z wytwórni
"If ~74 t~rgu. BlIZSZYcł~ mformacYJ zasięgnąć można w Rcfel'aSkrzypcza k - Poznań CI~ Pomocy. ~VoJe\yódzkiego. Biura Functuszu Pracy w ł'Jo
t6dź, ul. Rzgowska 27
dZI, Al. KOSCIUszkI 1, pok?) 20 w g.odzinach od 10 do 12.
=
Ceny przy~t.ęl)!1e =
św. Marcia 27 podwórze np. n 4439
Wojewódzkie BIuro Funduszu Pracy w Lodzl.

I
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E. Rajchert

Pasy, Biustonosze

Janina ~~am[lew~~a
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Bawarskie ciemne - słodkie

FABRYKA TKANIN JEDWABNYCH

Do utytku:

W biurze w domu i w podróźy
nadaje się jedynie amerykańska maszyna

RYK KRAJ

P. K. O. 603.838 ŁODZ,

PIOTRKOWSKA 67

.Remi ngton· Porłabie

Telefon 142 - 10 '

Poleca

Tkiu#ny jedwabne: Mongoł, Tunis, Tybet, Cloque, Crepe
Mat drukowany, - brokaty kościelne na chorągwie i adamaszki na szaty liturgiczne.

Remington jest tani, trwały i do nabycia
jest na dogodnych warunkach spłaty w

Pne:~~Handl.

oraz

apaszld, szale '!"7~!!'.h.ne i jedwabne w wielkim wyborze stale nR składzie

Odęzwa

Jak

:t>ez

należy

z okazji

Swetrów

Łódź,

.M"A GL E

Je 'pielęgnować.

to ani grosza,

• k e, o'dz,' ul. U
A• LID
o

d·
BIcza 9

2Cńl

Pończochy, Skarpetki,
Rękawiczki, Reformy,

Prte~nawi[ielitwo mallYD
do
I

oraz nadrabianie

pończoch

KazImIera
Zielonko
ó

pi.aDł.
łiczema
księgowania

Ł

[~~Iln~~I~l"
"

D Ź, Al. Kościnszld 57
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n 2350

ERWIN STIBBE

KRAKOW, NA GRODKU 2/733.

Łódź, Piotrkowska 130, telef. 245-90

T 36

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Fabryka Wyrobów
Trykotowych
A. Schicht, Sp. Komand.

i

Czy włosy wypadajl\'
Czy się pokazuje łupieU _
Czy
Zawód:
włosy s(\ tłuste czy IlUche' ---------_.
Wiek:
____ .. __ ,_. _______
Czy skóra 'n a głowie jest wrażliwa" -.-.----.--.......--......._
(Załącz 25 gr w znaczkach pocztowych na odpowiedt).
Na powytsze pytania należy dokładnie odpowiedzieć i wycinek ten wraz z kilku .." ostatnich czasach wyczesanymi wIo_

OKRĘGU ŁÓDZKIEGO

Biuro, Nawrot 30
telefoD 120-97
do
Pończoch R~kawiczek Fabryka I ul. Łukasińskiewyrobu
,
~
go 4 tel. 120 - 97
n 2486
we wszystkich podziałach i 8zeroko§ciacb, nowe
używane. Długoterminowe spłaty. Fachowe przeprowadzenie gruntownych przeróbek: i reperacyj
Igły i części zamienne. Nowonabywców WVuaamy robót wcho- Udoskonal.onej konstrukcji
dZllC}'ch w zakres trykotarstwa. Na iądanie azczeg6łowe oferty
w y r a b l a f a b.r y k a
Fabryka Daszl'D Trl'kotatowych
B. KAPCZYNSKI
Ł
Łódt, Podrzeczna 33, teL 108-55
.t:'zę
Tel. 227-31
n 2476
Pmdsfalitielslwo Da woj. POlDIAskle f-ma. WełnIanki" 'Iiui. Pedgłml 11 ,
~"II~.III1~""_M~lmllllll1llłl."","IMNiiN.""_
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MASZYNY

wres.zcie stwie!dzić, co włosom d~legil.
r:nle wolno dać sobie wmówić, że niE\domaganie- włosów'
jest dziedzicz~e i .fe niema na to rady, bo jest to dcwodem niesW{l;l.ctomó'śCii tii'edbalstwa, nIkt nie musi wyłySIeć, jeżeli wcześ
'·rHe temu zapobiega, a siwizna nie jest przywiązana do wieku.
Należy jednak na włosy dziecka już od pierwszej chwili uważać
. i pielęgnować, a będzie ono zato w przyszłości wdzięczne.
Proszę zatem ani dnia dłużęj nie zwlekać, tylko odpowiedzieć na ponitsze pytania, na które stosownie do życzenia
załatwię·
'
- Imię i nazwisko: - - - - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ ___
Adres:-------------_______________________

.

składa

L. Knajzlerowa.

n 443/1

zobowiązania,

będzie kosztować

Nie

Piotrkowska 104 Tel. 101-04

NOWEGO ROKU
serdeczne życzenia

swoim Bywalcom.

Dalsze zaniedbywanie jest Wprost nie do usprawiedliwienia,
nawet wtedy, gdy się jut wszystko próbowało i gdy nie chce się
zgóry wydawać na ten cel więcej pieniędzy.
by

Łodzi,

IBar-Rel~~!!~!~:~~i~l!lań~ka" IUflHMAJIH

do wszystkich!

bezpłatnie ł

"BLOCK - BRUN" Sp. Akc.

Oddz. w

I

47.000 mężczyzn i kobiet w Polsce, a więcej nit
milion dotkniętych wypadaniem włosów w całym świecie, zwracało się do mnie o dostarcze-. nie odpowiedniego środka, jak różne pomady
. i mydła etc. Annj Csillag. Czę&to miałem sposobność sprawdzić, że z powodu nieświadomo
ści albo zaniedbania już od dzieciństwa, zaczyna się powolne zamieranie korzonków włoso
wych, następnie zanik aż wreszcie pomoc jakakolwiek jest spóźniona. A przecież ładne włosy
są i będą zawsze naj wspanialszą ozdobą czło
wiekl;l. i utrata ich może na każdym kroku psuć
radość życia i utrudniać powodzenie w obranym zawodzie.
By tego uniknąć, nale.ży skoro tylko dadzą się dostrzec
pierwsze oznaki niedomagania włosów, jak wypadanie, łupiet,
kruchość i rozczepianie l3ię lub przedwczesne siwienie - przesłać
mi trochę wyczesanych ostatnio włosów, celem zorjentowania się
r-, , '

n 2493
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Q2714
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12-11/2 Dr SKUSIEWICZ

. p~~~;~I~C:~.

Dr BALlCKA

~=~ ~~f:s~Wczyf(

"JózeLiny"
Łódź,

ąpie)ow.

JANUS Z K O -

,

ł,ÓDZ,

11

Zakład

zegarki i
poleca

. DUŻY WYBÓR.

. .....

Me

Wykonaide

TKALNIA MECHANICZNA

'"JANISZEWICE" wła'c. A. SZWAJDLER
ZPUNSKA WOLA -

wlej JANlSZItWlC&

8kr)'tka.-to"-

WY RABIA: Surówki (metkale) zwykle i bielone,

prześcieradłowej

oksfordy, barchany,
, i 'podszewki. -

kieszeniowe
• !47

.

~"""'IVVV"""'iNW"""'NW~"""'W\MINV\NW""

Dom Modelowy
Te)ef,234-99

Poleca:
Jl51280
suknie, kostiumy, palta oraz przepieo..e ubiory uczniowskie. Przyjmuje zamówienia z własnych i powierzonych materiałów. Wykonanie solidne i wykwintne.
Ceny umiarkowane.

fil

Higieniczne materace, tapczany

tel. 101·85 - - s:li4~~: l teraUnowe

114 ..b,._i4

mfJskie i palta o,.a~ wełny
damskie poleca:

A. WasilewsIta

Łódt,.

MIKULSKA, Łódź, PiotrkoWlka 136.

t Ód10Ź ~~~~~~Z~~~~~~~~~'IłA_M~M~'IłA;:;r-t;."'~N;;.~~:Aj;.y,;t~

~!!!!!!!!!!!!!!!!il
:=-RESZTKI

Nawrót 13. Wej!de 1 bram,.

WYŚCiełane

firmIł: "L E CH" Ł6di, ulica Piwna nr. 10 Zakład TaPi~e:!:i~~ekoraC!Jj~Y

J.

111I1I111~1I1'U.IIUIł ••lwulll.lnllJlłllllllllll.

CHRZEŚCIJAŃSKA

WytwórnIa KraCIJalów Meble

duły wY~k6orD_~.R..,Au'!aAe~Ó,.~ _~Id.

Krawiecki

dllig ""y b 6,.

- - - - - - - -_ __

poleca
..
..
ych gatunkach
_ _ _ _ _ _ _•__.....
_ _ _.._ _-_ _
~ ....
_____-:-__

Damsko-Męski

n 489GB

CENY NISKiE

pod

Nawrot 2

platery ul. Franciszkańska

W. S Z Y ]!I A. N S Ii: I
Łó dź, Główna 41. TeL 132-24

ChrzeŚCIJańska

44"

Obrączki, ślubne i wszelką biiuterję J• NĘDZA ,

zegary,

(Pro.) jtp.

IIIIJnIllIllIIIIlIIIIIIIIllIlIIllIllIll/1I11111

ulle. Plotrkow.ka 163
Krój damski, dziecięcy, bieliźniarstwo, szycie, przymierzanie. Kursy wieczorowe. Dla przyjezduych kursy
pospieszue. Po ukończeniu - świadectwa.

'e'

pI••RZe

prze'cieradł.,

FUTRA

KURSY

kroju, szycia i modelowania
,

r~czDlkl,

n 2019

własnego wyrobu
otomaDY, Ieiaald, krze".
- najt&niej dostaniesz u
B-ci W. i H. Serafińscy, Łódź
Zall'i.zy 13 Telefo. 222.3ł

1. Ofro~ek, M. MikołaJ'mk
UJ

Łódź, Kilińsliiego 60, tel, 268-06
n 53314

I. POMYŚLNEGO
NOWEGO ROKU
Szanownej Klienteli tyczy

Hurtownia
Towarów HOlonialno -~POiYW[ly[b

~ł.lA~t~(IAK i l~a

ŁÓDŹ, Zgier!lka 56 fel. 2~8.3J
\.

(Bałucki RVDPk)
ng 2477

- ,

~~~~~~~~~~~~~~ Fabryka wataliny i kołder \vełnianycb

Zakład

Krawiecki

J AN XA.M~ŃBXZ Abramowskiego 31 -

Łódź

Telaf. 159-54

C.,.,

PrzyjmuJę zamówienia na sezon jesleaao-złmowy
p. g. ostatnich modeli.
n 53 016
png.tłPIUI

Waldemar '-STfTrtA

Łódź - al. Zakątua 86
Telefon 214·95 - PKO 603326
Q

53985

ZAKŁAD KRAWIECKI

, Wszystkim naszym Szanownym Klientom
Sympatykom

Fr. Chojnackiego'

ł.ódi, SleDldewłcza 59 tel. 173-94 przyjmuje zlecenia na
sezon bieillcy z własnych i powierzonych materiałów. Garnitury. palta, fntra, garn1tury balowe po cenach pr7.ystępnych.

Pomyślnego Nowego Roku

n 11 008

Wykonnnle

pierwszorzędne.

życzy

...oc
c;

Poznań, św.

ag 2691

lakła~ Krawi~[ko ku~ni~nki

Marcin SS

W. m~k~i~wi [l fa R. ~O~[ly, wmlclclel Jeny ~obaJt Rybnik
poleca swe znane z dobroci.

ŁÓDŹ, SaQocka Ił, tel. 189-65

1l1\8282

Materiały ze

N8@1łówkowe słowo (tł'\lSto) 15 groszy, kaMe
słowo 10 groszy, 5 Idem
joo,no słowo.
1 w. Z, a
'kaMe 8'tMlowI 1 słowo.. loono ~lo

da.lwz;e

=

.nEmie nie mote ,przrotra.eza.t 100
5 nagł6wkowych.

-. ·nnuv·n-a-n .......

"":I

&. u,-.'& ... -r .... n·'~ ... ~

&łów. "

L _______

OGŁOSZENIA

=

Panna

Kawaler

'111

li

. .

b:

lilii

JlIiI
_-l1li
Ondulacja

piętrową. centrum. prowincja duży skład.
6 lokatorów spru- trwala. komplet 5,- złotych. _
dam. Zgłoszenia Orędownik - Grube loczki. szerokie fale. UWIJPoznań zd 63327
rancja. Ł6dź. Nawrot 54 .. Józef"

Kamienice

telefon 191-8;;.

n Z05i

wille. do.my oowe, bezstCIID!Plowe
Uwaga!lf
korzystnie przy kaooej WlPlacie "Ki-Ki-Ri-Ki"
poleca.m. AdamSl.ki. Pozna1\.. Plac przeciw odciskomKucharskiegotylNowomiejsJt~ 6 a.
zd 64 61J3 ko w kartoniku z prawdziwe
kogutem każ"In\:'llka
dej drogerii do nabycia.
YY.L
zd 64 471
4 pokoje, weranda, 70 drzew. bez-III~_ _~~~~_ _ _
stem,plowa. 10.000, -wpłaty 6.000.
r 6.
"",.:1\1 K I
Adamski. Poomań, Plae Nowo--_•• _miejski «I a.
za 64 690

']I

Dom

Poznam

II ubikacyj, skladem. rynku. pro- pana w eelu matrYlllonialnym. -wincji. OgrOdeIIh s.l'rzedam. - Oferty Orędowllik. POZlIaJ]
zd 63442
Oferty OredowniK. Posnal\
zd 64723

Wdowiec

Dom
w starszym wieku bezdzietny po·
I!kIadem, głównej uliCT. poWIeCie siadający trochę oszczp.dności wll.growi<,ckim
5.0GO.- sprzeda szuka żony od 50 do 60 lat. naiw!aściciel. Ofprty Orędownik ch~tniej kucharki lub gospodyni.
Poznań zd 64 722
Łaskawe zgłoszenia prosze kiel'ować do Orędownika. Poznań
WiIlkę
:r;d 64 203
4, poko~e kuchnia 1100 ogrodu T---ł'
.~ l mi
Sllle8Zllle sprzeda lub wydzieTŻa..... y ... z!iest{))~en e
wi Cieślak Zefiryn. Minikowo, - zarabiający 310.- ożeni ~ię odpoćzta Staro!ęka.
powiednia panią. Powkażne zgłozd 64748
szenia. chętnie fotografie pro8'L~
Dom
do Orędownika. Poznań
JlOWY. % pokoje kuchnia. !!przeza 63917
dam•. Cena 4,000 zł.. Zgt"sz.enia
PrzystoJna
Ant,?Dl Dera. Krosmko. pocz;ta g081'osia. p~~na lrut 41. gotówka,
Mosma.
sd 63710 poznll. uez<!lweg'o. dobrego charakteru. Cel matrymonia.lny. Of......... Or6downik. Poznań
Dom
",..
... zd 63 978
pie'ł:rowy % X dwa pokoje. lruchnie. ogrod, kanalizllcja. woda.
·elelctryczność. sprzedam. AgentuKawaler
:ra Orędownika. JaroM.
w~ki. obyWatel gdańskI. wIli.'
n 4700
śClciel dutej kam ienicy w PelJ;llinie. poszukuje panny do lat 28 z
Dom
majątkiem 10,000, Ekspozytnra
w mi~cie zabudowanie w ogro- Or~downikll., Gdynia.
n 4571
dzie. 2 budynki w podwórzu.
Panna
SZOPY. chlewy garaJ; sprzedam
korzystnie. Zgloszenia Agentura po trzydziestce. pra~nie W1'j~ za
Or~downika. Pni ewy.
n ~70S mąż. pana. poważnIe myŚlącego,
chemie wdowcL Zg!osz~nia Or~downik. Poznań zd 63387
Dom
3 pokoje kuchnia. morga. pnedmieściu. bezs1emplowy,
4.000,Kawaler
WIPlaty 2.0oo.~,A~amski, POZnll.ń.IJa<t %5. gotówki Z.OOO.- za~lubi
Blac NOWO'lllIE'JSlkl 6 11..
pannę gotówki 3.000 dlll. wsró!zd 64 688
nego dobrll.. Oferty Orędownik.
Poznań zd 63 713
D om

2 pokoje, chlew. bezstemJllow,-, :I
Kawaler
morgi ogrodnictwa, 5.500. wp/aty lat~. młynarz, gotówki 4000.4.000. Adam.ski. Poznań. Plac No- poślubi panne. posiadająca jakiwomiejski 6 a.
zd 64 689 kol wiek interes. Oferty Oredow
ruk. Poznań zd 63 714

Dom

Kawaler
nowy przy tramwaju %.400 dochód. 16.000. wplaty 10.000 spiesz- lat n. sierota. rzemieślnik bud"
pragnie
poznać
panne. celu manie sprzeda Nowak. Poznań trymonialnym. Oferty Or~downik
Focha 15 .. Pawilon".
Poznań zd 64 358
zd 64678
Dom

Wdowiec

na prowincji, stacja, z powodu kolei ara. lat 49, IXl6zukuje tony.
przesiedlenia sprzedam korzyst- Oferty %j>Odamem gotówki Or~
nie. Oferty Orędownik. Poznań dOWllik. Poznań zd 64 359
zd 64256

Dom

Sierota

inteligentna. zgrabna. lat 38. misprzedam lub u- la. gospodarna. oszcz~dna. matenowy Poznaniu. ńalnie pokrzywdzona. biedna. znajomośĆ.
cel matrymonialny.
Oferty Kurier Pozn!l.llski
Oferty Orędownik. PoznlJ.tl.
______~z=dg6451~5
00 li4 369

składem żelaza
mienię na dom

Dom

WłaścicIel
Trzemesznie dwupiętrowy. dobre
polożenie. lokale handlowe. ~o młyna. gospodarstwa rolnego rzyslnie s~zedam. InformaCJe: wdowiec 52. sYDkiem. córeczka,
śliwiński. Pozn.a:ń, 1;ydoW8ka 16. sZiUka żony gQtówką fi 000. Oferty
O~ownik. !'osnllń zd 64 372
zd64~

w Poznaniu, AL Marcinkowskiego 6

s 1892ł, D 2746, d 17'90
i Lo do.
1 słowo.
DroIme agł()6tel'lła " doł poWMedIlle P1'Syjmuje
-14 do good~ 10,30. w eoboty f d'uI przedlłwt,,
tecme pnrim'llje &1. do gock. 9,46,
Zn.U oferiT

tym

Sprzedam

I

Oddział

DROBNE

dom nowy 6 mieszkaniowy w trzyozie~tolptnia krawl',?wlI.. wy- in..... 9lida wojenny. lat 44. PQ!!iaPoznaruu przy Rolnej, Adres pra\\ a 1000,- gotówki. szuka da dom Poznaniu szuka żonŁ z
Or~downik. Poznań zd 613iO
m~ża na stalej pOMozie. wdow- gotówką. Oferty Orędownik. pC)Dom
cy do lat 4~. Z!!łoszenill. On:dow- znań zd 64 380
nowy w ŁodzI. 7 mieszkań. 5 ml2.
DT~r.TT ... n'7
nik Poznań zd &-1 449
:.:.:.::..::....::::~:....::.::::....------nut od przystanlrn tramwa~
~& ...... . . , . p , . . . '
Kawaler
WEl;gO do sprzedania. Cena 90 .
Męża
w!lI.Ściciel zakładu Poznaniu. lat
WIl!-do~ość Dąb1'owska lb. B~~41
st~rs'Z('go ~~molnf'go emeryta 32. pozna pannę. mniejszą gol6wBpOZy~CZY.
n
Kapitaliści
szuka pięćdzip.siecioletnia samot- kil. Cel matrymonialny. Oferty
25.000 zł potrzebne do prQwadze- na, mieszkanie. gotówka. Poważ- Orędownik. Poznań zd 61789
Kamłenlca
nia hurtowru spirytusowej (P. ne zgłoszenia OrNlownik. Poznań
zd fl4 323
trzypiętrowa. sklanem :10 000, M. S.) Objęcie 1. 2. 1U3S. Or~l'ty
wpłaty 7000 dochód 3300.
przy Kurier Poznański zdg 638!J2-3
Blondynka
tra.mwaju. B!och. Poznań. Aleje
Który
lat 32. o śniadej O!'rze. bardzo
Marcinkowskiego 15 - 6.
Wspólnika
prR"'rlziwie s;r,ł~cheŁn,. mętrz:nma zgrabna, wyżej średniego wzrozd 63 752
do pn:edsi~biorstwa przcmy~!owe znl1dzony ""1l1otnościa. pragnie stu. muzykalna. wf'sołego uspo~o w Poznaniu golówka l ilon,-, znałf'ić ·S7.cz ę~~ e u boku kocha- sobienia z rodziny iiltplig .. ~re,l
Dom
przyjm!:. Oferty Or~downik. Po- iucej. dobrej. o złotym se,rcu żO-lnio zamożnej. pozna intrli~, pani'
ny zwnici sic z r,aufal11em do od lat ~2. na dourym stanoWIwoln,. I!templi. dwa składy _ ~ań za 64 155
·prZystojll('j. milej_ szatynki. - sku. Cel m~t1'ymol1ialJ1Y. Listy
24000 wplaty 12 000. amortna- '-;~-';"";'='~-'-l-nł-k----Oferty
Or<:downik. Poznań
do Oredowl11kn, PozlIań pod
cji 6000. Bloeh. Poznań, Al~e
Wspo
a
zd 64 26i
zd 64 266
Marcinkowskiego 15 - 5.
got6wkll 15 do 20.000 z/!>t!<:h.
zd 63 754
przy.i<m~ do młyna dużym mleSCle,
przemialu 200 ctr. i handE'l zbożem. 'Vspó!vraea niekonipczna. Sprzedam
Orędownik , Poznań
Zgloezenill.
nowy dom czynszowy. Doch6d
l':O 64861
miesięc?J1Y. przeszł<l 200.- Oferty Or~downik. Pozna1\.
~
zd 63279
..
OSOBISTE
Kamienicę
....._ - _.....

..

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

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

znanyah fabryk biebkich i tomaszowakicb na składzie

Dojazd tramwajem podmiejskim II przystanek od pl. Reymonta

wyroby cukiernicze

Dnia 19 stycznia 1938 r. odbędzie się w Sądzie
Grodzkim w Nowym Tomyślu licytacji nieruchomośel, połotonej w Nowym Tomyślu przy ulicy Fabrycznej 2 i składającej się z placu 1535 m' i domu
mieszkalnego jednopiętrowego. Całość oszacowano
na zł 19.i20,-. Cena wywołania zł J4.565,-. Kaucja
zł 1.942,-.
Molliwe przejęcie korzystniej potyczki
hipotecznej. Do licytacji nalety przedłożyć zezwolenie na. kupno nieruchomości
Urzędu Wojewódz·
kiego i Starostwa.
Informacji udzieli
p am'-51.48

naprzykład:

Garnitur

=

Zaprowadzony

,

motorowy do m.l6cenia korzystnie sklIId papieru. tytoniu najrueksprzedam. St. Zyba!a. Chludowo, liwszej ulicy śródm iescia korą
pow. Poznań.
'td 64 331 stnie. Oferty Orędownik. pozna.t\
zd 61483

Wirówko

(centryfug~) nr 2
Ofert:r Orędownik,

§Przedam. Poznll.j\
zd 64306

Piekarnla

do w-:rnll.jęcia miel!!lkaniem uj.
ruehliwszej uliey Poznanill.bobje..
Pierze
cie 2 500.- 7A 00 zaTRZe
fertT
pm:h. poleca najtll.- Orędownik. Poznań :IId 64 469
niej Stanisław
Dyc,zkows\l:i - ~oMajątek
znan.. "'lerzbięclce 315 m6rg blisko miru!ta powillto- 13. Na1now)!za czy- wego, 10 lat wydzieTż8wi~. objesJ:czalllla Pierza.
cie 2.5 000.- Sowiński. Poznań
7..dg 61666-7
Garncarska 2.
zd 64419

~
,;J.

_

,

__-=-=_

Kolonialke

Młyn
magiel. !lI.dne mieszkanie. Iródmieściu sprzedam 2000,- zł wodny 1%5 mól1&' II pokol wTdmerOferty Or~downik. Poznali
:!:awie. objęcie fi 000,- w tem
zd 64 245
1500.- kaucji. Sowi1\.skl. Poznań
Garncarska 2.
zd 64 417
Skład
deIlkftteflów. spożywczy. eentrum
GOSIJod arstwo
pełnym biegu. towlI.rem. stosunki
rodzinne. Oferty Kurier Poznań- 8() mór!\, 25 km Poznani 11., łnt
ski zdg 61696-7
dynkaml inwentarzem wydozierżawię. obięcie 4000.- Sowiński,
Pozna1\. Garncarska 2.
1 200 samochodów
'li! 64416
rOOlebranych używane części podwozie mleczarskie. opony najtll.niej'" fiTluie Autoek/ad Poznań.
Plekarma
DąbroW'Sk,e~o 89. telefon 85-14. wi~ ko§Crelna. 4 pokoje. Bkl.d
dg 2485718
wydzierżawi~
35,- miesięcznie.
Wszystkim swoim A b o n e n t o m,
objecie 1000.- Sowiński. POZJlań.
Czytelnikom i Inserentom zyCl.y
Kawiarnię
Garncarska 2.
zd 64 418
sprzeda';; pieczywa. cukierków.
dobrze prosperujl\clI.. mipszkll.nie
Skład
centrum
Pc>mania
Okazyjnie
sprzedam 1200.- Oferty Or~- kolonialn,. POZDllniu S poko~,
dO\Yllik.
Poznań zd 64106
wydzierżawię. ob~cie iI 000,- to.
JAN FRYKOWSKI
::..:::.~::.:::.:~..::.::.::.:.::::.:.....::.::..::.::....:..:..:.....--- wa.rem. u-rządzenie-m. Sowirtski,
POln1L11.. Garncarska 2.
Łódź, Piotrkowska 91
Rzeźnictwo
zd 64 415
, za pęd elektryczny najruchHw1łS@:j
ulicy dwa pokoje kuchnia tanio
z powodu zmiany §Prudam. Skład
Oferty Orędownik. Poznll.ń
nWS
towarów krótkieh p()'Jlnll.nill ....
zrl 64 206
mieszkaniem wyd1.ieTŻawię. obj~
cie 1300.- urządzenia. Sowiński
Skład
Poznań, Gllrncarska 2. tplefon
Brunetka
" 7 SPRZEDA1:E
.
.
18-21.
zd 6Ht(
lat 45. posiana
mały domek nil I.~.·
kolonill.1ny. maglem. mleszka.nlem
WSI'. w~.'J'dzie za mąż, Oferty Or~- •
z powodu wyjazdu tRnio sprzedam. Oferty On:downik. Poznań
dOWIlik. PU7.nal] zd 646.,,,
Meble lakierowane
zd 64204
Sprzedam
kuchnie. przedpokoje
'" kom- -----...:..::....:.::...::.'-'------ ". Kalis7:u w centrum miasta od
Panna
. pIetach I pojedYliezo k"'ietniki
Zakład
zaraz handel win. wódek. towaposind~jl\ca dom przy PoznII.IlJU, nowoczesne tJoleca nR uugudnyclJ fryzjerski na prowincH II powo- rów koloniahlC)-spotywezych. Ob-poszukujc mcża rełigijnego... go- warunkach ::>tolarnia. l.Aldź. Pio- olu chorohy zara:>; na sprzedaż. __ jęcie li tysięcy 71otych. Wil1.dotówka. potnmbna. spłaty 1./100.- trkowska 240. Robota 80li(lna. - - Z;;łoszcnia Oręrlownik. Poznań
ąto§ć redakCja Oredownika. R::
Oferty Orędownik. PoznlJ.tl.
Ceny niskie.
n 6332i
n 4678
hsz.
n 26.;>
zd 64 ,~29
Od zaraz do sprzedania z PO\~OKawaler
du choroby
Fryzjernia
R7.einlctwo
lat 40 posadzic szuka. zdrowej,
sklep
kO'7anr('h. Poznal1. mieszkanie, dobrze prOf!perujące z POWOOI1
UCZCI'W'CJ' z·ony. naJ'cłl oln.ieJ' _
'
d
.
l
'
I
meblami.
stalv
noch6d.
objecie
,,'yj~ZdU sprzedam. Ogrodowa 9.
10111
cI'emnomlosą III'e bladą~ Zgł08M-, ~P?dŻY"Yc:zą :1 hlY.
ZIC dlllCk:l 1l!1 v 1!ł3S. Oferty Orędownik. 150- m. 1.
P 2140-5U5ó
nia bli;b lub dnlek:t . Oredowru- ~j'i ~~~~~~(k~.oy<e~ll~z.w .re a '- z.,.:,n;.::i;.:li:,-=Z.::d_6:;1l::..:;988:::-_ _ _ _ _ _ _ __
ka. Poznań zd 64640
N 41-57
Skład
Prasowalni.,
Sportsmenki.
Jedyne
cukr6w Poznaniu dobrze zapro- dobn egzy:!tencja. jedyna miejposzukuje Ilklldemik. Cel matrr- - ódl
b'
d"
.
,wadzony, centrum; ewentl. mi es z- Fcowa . sprzedam z agerrtura ehelnoru·alny. OLel.ty O-"o-ru'k
zr o 1\:\ ,rcJa.,na :l.J1?k~ngl I, ma- bniem sprzedam Il!b wynajmę. micznego cz~szczenia. - Ofert,.
Poznań zd 114660
J.1:;U"
skarady wszelkIch ~rt) ul6~\ Il}u- ~gloszenia Oręno" nIk. POf;nań
Oredownik. rOZTIaA p 1564
skaradowych. M. }, l'ałowskl. Knzn 62394
Wdówka
lisz. ul. I,im:mowskiego. N 4156
"~
Pi
t l
ki
córeczkll poszukuie kulturalnego. Sprzedam
Magiel
ece s o ars e parowe
Cel matrymonialny. Oferty Oręfilię rzeźnicza
i urządzenie. prawie nowe. tanio ulepszonej konstrukcji po eedownik. Poznań zd 64661
Ł6dt. ul. Nowo-Zakrzewska 7.
sprzednm. Adres Oręnownik - nach bllrdzo przYf\t'lpnych don 4450
Poznań zd 6.'1483
starc%am terminowo. Szczególo1ll'.
Kawaler
oferty na żądanie St. Sibilski bez posady ożeni sie II J)lI.ni!, ,
Sklep
Tanio
Gniezno. Zieloni' Rynek 10.
która dopomoże do u~yskama kolonia'!.n]' (10 sprzedania. Adres sprzedam maneż sieczknrke _______n_g_'.ł_5_4~_I-_8_ _ _ __
pracy, Oferty Oredownik. Poznarrt 'wskaż' c Uręd'Ownik. ł.JÓdź
mlockarke i v~ri8inie.
Szmydt,
I
zd 64 33()
n 4451
1'arnowo Podgórne pow. Poznali
Filia
-----...::.;:'-'--'-''-'------ ::::-----:---:~~=_____
zd 63758
Rzemieślnik
Do spn:ed:lnta on uraz
pieklU'llka. rlobrze v.&prowad1lollllla.
,
b
! A
cukl-emfa
Go"""odarstwo
sprzedam zarllz. Oferty O~o,...
lat U. prz}'~toJllY. ez nil. ogvw,
~r
~~
25 k
P
nik. Poznllń zd 64 832
z gotówką. pozna panne z zagro- pny teatrze. fauryce i kościele. ,,, mórg l'l'ntowe
'm
O7.na- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _•
da lub gotówkl\ ('elem ożenku. - \Viadomość: L,:idi. Ogrodowa 20. llia sprzedam. wplaty 10000,Oferty Orędownik Poznań
n 44-J8
Sowiński. Poznań. Garncarska 2,
Piekarnię
zd 64 265
- - - - - -_.,
zd 64 413
w bie-cu FPrzcr1am tanio II powoSkle'P
du wyjazdu zar:Jz. Oferty Ore-dowCórkę
!I,,~ do sprzedll.lIill. w doGospodarstwo
nik. Po%nati zd 64833
uczciwych rodziców - ZlJ.poma~ hrym punkcie. Łódź, Łagiewnic- M m6rg budynkami, inwentarzem
pragnie
celu matrymOnialnym ka 116.
n 4449 sprzedam. wp laty 5500.- przejętrzydziestosiedmiolelni Wlelkopocle renty Sowiń1>ki Poznań. ul.
Dom
lanin. stalej posadzi\! Poznaniu.
Plac
Garnearska 2.
.
zd 64 412 nowy l)rzy kościele. tramwajft.
Ofert,. uprasza Orędownik. Po- budowlany ~ laskiem, lltud ni II ,
dochód roczny 4'/: tysiąca , gotówki 3.-; tysięcy, reszta raty. -"
mań zd 64585
ogrodzony duży (15 minut tramKawiarnio
wajem Alek~androw"kiID» sprze- Pomtaniu dobrrm biegu. eentrum Zg!oozcnia Oredmvnik. Pozna:ń
Samotna
zd 64 831
dam. Łódź, Modra 5, Gospodyni. sprzedam.
objęcie 6000.- Jan
wdowa. 40. gotówką. stanowiskw
n 2502
Sowiński" Poznań. Garncarska 2
poszukuje stosownego mężlI. statelefon 1~-21.
zd 64 411
Bezkonkurencyjny
nowisku. Poste Restante 11 969.
Formy
Kobylin. powiat Krotoszyn.
do WJ'robu rur betonowych.
Gosnod~rstwo. ~;~hd ko~-:'~:{~i: sŻ!r';:dC~m. ~~~g:
ro 61599
dachówczarki
ł5 m6rg bua-ynkl murowl\ne. m- szyn. Rynek 22.
zd 64 721
Rzemieślnik
do wyrobu Gachówek cemento- wentIJ.rzem
sprzedam 9000.wych
dostarcza
firma
wpłat,.
4000.Sowiński.
Poznali
,
.
.
_
samotny. 40. pragnie załot7Ć iJlGarncarska 2.
zd 64 420 IIL 10.
MAJĄTKI
terell. pieka1'lIię. szuka ;,ony Klemens
JUTa,
Kroty.
_
starszej gospodarnej cośkolwiek
!Id &1 551
Skład
gotó,,·ką.
Oferty Oredownllt wiejski.
dobrze zaprowlldzony
Gospodarstwo
POZJlań za 64 724
Warsztat
sprzedam
z
powodu
nagIego wy- 200---aOO m6rg pszennej od \'1'1 ...
Panna
(I!ldad) IIZewski dO !!przcnanta St- ja.zdu za 450.- Zgłoszenia Or~ ściciela kupi.~. wpłacę 60000 ......
krll.woowa z m1eszkaniem 1Oł:6w ru. Adres wskate Orędownik. ;:d.:.ow~n;;:ik;;:.~P:...:.ozn=a::;ń::-;:,zd;;...:.64.;.,..;,4.:.39:-_ _ Zgloszerua Kurier Poznal]ski
ka pozna pana na stalH>WIiI!ltu. Po,;nań zd 64317
zdg 64 395-6
Uei matrymonialny. Oferty OręSkład delikatesów
downik. Poznall zd tI4 797
Interes
~pecjalność h'we ryby. drób. weMaj')tek
pr., ruchliwej ulicy Gniezna w dliny itd. przy ruchliwej ulicy
Wdowiec
kt6rym od 20 la,t egzystowała ko- Poznania, dobrze zat>rowadzony. 1:!7 mórg pszennej _ 7:ytniej. bllrzemie8tnik. lat 46. posi~da do- loni~lka. nanaje się także na in- z powodu naglej zmiany rodzin- dynki mllsywne. łaka. worla. H
mek Poznani·u ,szuka ŻOIIY z _go- nl\ branże. wyn~jmie, 7:gloszenia nych sprzedam zara>.: gOlówkĄ 4 tys.. wplaty 10000.- Mikolajtys. Oferty Orędownik, poznlJ.tl. czak. Podrzewie. SzamotUły.
tówką.
Of~ty Oręilownik, Po- Oredownik. Gnip7,no 1184.
_ K64i21ł
.
Jl4544
znlJ.tl. zd 64 381
~ 64 2611

Szczęśliwego

NOWEGO ROKU

Ekspozytura Or~downika

___iiiiii_____li
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JCtumer !

POLECA
IilEU<.OPOLSKI

L

AK Ł A O

HAFTOW ANTYSTYCZNYCH
K. KĘOZIERSKA
POZNAN. UL. SKARBOW A ,

I

b) Inni

stron .. !S

Czy

Niebywałe

.

zmarnip!, mul rodZl- .zllnse za rohk u oslllgllJesz sa.mona'/ Jakiekolwiek zaic:cia dla pra- fauJ'ykujac bezalkoho!oweperfubieg-u dzierżawa niska od :r.araz[
Kupiec
cownika
umyslowe~o
na wskroś my. Koszt produkcji li~ra. 60. gI;<>Adres Mleczarnia.
llranowiN·.
Zmeslerue.
Bezdzietni
kaWAler wyk~ztalcoIlY. wla(lają rzetelnego g,orllCo uP.ra~zaIllY. - szvI .. Em.Pe"zd Lwów.
pow. Ostrów.
n 4707
62516
(.~ jczykiem polskim i niemie~ Zgloszenia Urędowlllk. 1'0zna1\
prZY/'nHI liiHOtę. stur8ZI\
klm szuka jakiegokolwiek zajęcIa
przy ączeniem do rfJdzlny.
ze! G4 240
P
l
t,8skawe r;glos1. .. nia Oredowllik, - - - Oarodn~twa
oecamv
nie gotówka do 1.500,C'Q1.nań 7,.1 1i;.:3_!J;...6_·7_ _ _ _ _ __
majątkowego. handlowego wzgl. OI'(!dQwnilk. pozna(1 ad 63
500
kilkanaście poknpnycli nowod,eL
lllnid~zego gospodarstwa folr,el\'o
zl za U1lTSkanle po~a(ly wotnego. Sprzedasz i - 100 prąc. urobls!
hpz Inwentarza o dohroj g eule
Poważne oferty proszę or~dow-Ibez żadnyc,h .tr\ld'1oścJ. 'I Em p e17
Garbujemy
Cholewkarz
po~zukuję
celem
dlugoletnid
nik. Poznali zd (;1408
Lwów - Z_:lIe6.:.:!,lIe.
za 62 S
~zew('
kawalcr
posiada
karte
farbujemy
\\'szc!kil'
skóry
fabrydzi<,rżnwy. Oferty
z podaniE'llI
chnlewkarską.
o;.:ólnrch warunków prosze mu!.'- ('wie tanio. Cennik. O.lpowiedź rzemieślniczą
U czeń
N owy Rok
siać
Witold Zicliński. Poznali. ZIlac7.ek. l~xP ol·t _ rmport. Pien- ~zl'wską poszukuje posady jako krawiecki z roczna praktyka po- nO~1! ser\a artykułów.
No"!.
kicrownik.
ilgloFzenia OrędOW
Poznań. l.'oeha 27.
Aleja Rycerska 2. Pośredni", cbalski.
_
_
_
_
_
d~ 2.) 338-9._ _ _ __
szukuie
dalszej
nauld
(lub
do
re-\
m~zhwoś.cl
zarobku ••~Vytwórrua
nik.
Poznań
zrl
638U7
wrkluezeni.
z,l 64477
kil \\"alf'zak. Buk (Wlkp.) Gro· .. l'\O\}'OŚCI l~ral{tyczne . War4s~'~2
dziska li.
zd 64587 wa. Zlota 3!.,91.
n ""
ręczna

~ARAMENTA-szrANDARY

MleczBmla
IIPrzedaż
w

'OnĘOÓW:\'JK, nłc"dd~lll, -ania! slycmla 1938

na

pełnym

Dzierżawa
200 tylko buraczanI! wlll.~ci('irla. nil

Dziecko

" ')"C!IO\\ n nip PI'Z\' jl1l~_ op:pk II
boga te inwentn rze objęcie 11 000 debra. Adrc~ Orprlol'·nlk. Pozmui
zd ()4 2J7
przy micScie. SZl'mala. Wrześni~
Miloslawska 2.
n 4GO~

konleezn~

Kupiec

-olonialllY ~ knu 'Ja \H'LeCh80~r().n:
nie u7.do:lIi.m~
kwaiIfd:3CJarul.
rcfen'n~Jallll ,.:zu\;a jakiejkolwiek
P Q<: a tj;' . Z 'dOi'zp nia A~encja 02;e;
j(,wnik:\ Zdllny.
n 21U-,

Dzierżawa
114 bnro('znncj w!n,kic ;cln li koślusarz
"BuchalteryJne
nie, 12 hyrlla. ma~ZYllr. ol,j~rie
vo~zukuj~ lIosar!y IIIURzynisty. p~
l 000.- ~znnala. Września. Mi- WSl'iilr'ZI'Rlle \\'~,klntly. W ń fRzII· IIl.rtl' \\~'knnujp wszE'lkie prace
,-o\\'ogrodzlcll 48. gwarAl)tlljl( w zakre! wchodz'lce. Oferty Orę
101<1 awska 2.
n 4600
wiplorlzic<izinol';Ą
samodzielnuś'j downik. POznań zd 64160
lI"lr('hlllil1~towy
\\'nI"82to t pracy.
Rzeźnictwo
:lalnid cowrm knrp~oon.leIlC)·jll!e
od wlaiicićlel:t :lO la t rękach "')'.
T :l3
Maś~tek
rlzicorżawie tylko knur'ja pierws:r.n1711 bur~('ZaH~J. znhlldownnie mn- rzpdltY intrrp~. ~znllnla. \\'r .. (>~
sywne. dnm Il pokoi. cena 50 uno nili. ~rilosla "',1,8 2.
n 41107
wPlatf 3;:; UUO.- 1I1:kolajczak, 1'0drzewie. Sznmotu :y.
zd 64 2ljl
'lglo~zpni8 "n 30 ,1ft,. dll pMzn·
Plac
oplotowany. cI'ntruln. nadający li uj:lI'Hb Illlflldr '" !to; rUhrJef
Majętek
IIhlil'ralDY 00 IP/ liP) trr.eci.J cen),
~ie na kaźcie przl'd,ir,hiorstwo 168. 10 l~kt.. uuclYllki masywne ta nio sZllpami luh ucz.
dtuhfl)'C'h.
Oferty
obsiane. brz III'H'lItarzy 46 QOO.":' Orędownik. Poznali zd 64 508
wpłat}' 15000.- Mikolajczsk. Podrz(!wie. Sznmotuly.
zd 64 202
Majęłek
mórll
tkomplelny)
budynki
masywnl'.
hlisl:o
powilłtowE''::u
miasta 44000.- wplata ugodowo.
l\11kolajczak Podl'zewie. :';ZUIlWtuly.
64 :!04

00

"'II.

zu

Ksiażkowv

Aptekarski

pomocnik. lat 27. z praktyką poszukuje zajęcia w aptece lub w
przemyi<le chemicznym. Laska wc
oferty do Ol'ęrlo\\'nika Poznal'I
zn (li fi!J!)

"

branży Dlll'liskif'j. artykul,. budowlane. kawaler z prawem j8~
dy DlotoC'ykl. i samoch. poszukiwany. Oferty Orędownik. Poznlui
zd 64 217_ _ _ _ __

Potrzebuję

"

Plekarz-cukiern.lk
ztlraz cblopca z UkOIlczonll ezl:okarta.
rzemlieślnicza
przyjmie lą handlową i kilkumiesięi!zn.
praCe zarAZ. Zglooz<,nia Oredow- l'l'akt)'ką. Oferty Orędownik nik. Poznajl zd 64729
Il.ozn3ń zd 64216
ślusarz

Czeladnik

mnszynowy hudowlany z dobr,.- krawiecki na male sztuki pomi . §winJectwami. mie)l'c,owq.ić trzebny. Szymański. mirlrz k~aoboJetna..
Oferty
Gozdzlewlcz wiecki JlIrocin.
n 4699
:'1ikolnJ.
Oblaczkowo.
powint
.
Września.
n 4 611

Bufetowej

używany.

przystojnej. młodej. poszukuj,!! do
mego hotelu restauracji, I!'otografia i świadectwa. WI. Twardowski. Borek.
dg 5~~

Bilard

automatyczny w dobrym stanie kupię. ZglOSZellia z
poaaniem ceny Drniewlcz. SiPrR1\.6w n. W.
n 2796

W dobrach Kamie1\. wakuje od
zaraz posada

urzędniczkl
Maszynę
.. ()horoh~·
i
nich<,zfJ!I'(,7.".islwll lU.DO IŁ. H.llmnnla. MuzykA roz·
tr}'kotarRka saneczkową 8 lub 9
gospodarczej
.
kupię. HauschiJd, Poznań. ul. Ś\V. ..-nr.'.~C.HI".::t~I'" wieku nlpOlfl",lęcego I fhil'CiIlCCgo"l r)"\\'knwn 11)(1 mrnu'!tn rio Coxlrorachunkowość - obora - SPIchrz
14_10 Lucyna tAł. 1!l.lO Kolonia. Melodie ope- rrzyjmE) kilku
Roch a 6.
zd 64 ai7 1I_1!III1lIi_1Mi_"_';::=d._"_iII~GoII_aIittI__~iiii_""_iW_,;;::IIII.!I - p0I13cllllll,lI: - chlewnia - ogólny nadzór nad
PoniedzIałek, 3 stycznla_ R7.rZrll~.\~kn l OTkle"tra ml1nrloll· · TPtkn",p. 111.21\ ~Vledeń_ Muzyka z
porlwórzem). P08zukiw\lna jest
chłonców
nl"!ó,,, (pl)"1 y): 14.211 ~'iarlomo!lci op('ry n lIstl'inckipj (ork. i sol.). osoba w pełni sil. zamilowana i
Samochód
G.U
lIudycj~ poranna: - 11_40 Ioleżaer: 14_:\:1 \\'ia(If}Uln~ci Itlclrló· t9_55 Rcrómuensłcr_ .. Hrnhia T.u- wiek lat 18. z utrzymaniem wy- wykwalifikowana
w swoim Ia4, osobowy. malo Iitrażowy w dfJ- .. U sztukatora": 11.57 sygnal cza- WI'; 14.35 spir\\'" C1.t':órka Rilrlio- k~rmhurg" Ilpt. J,pharJ. 20.00 Bu- twórnia koników. Lódi. ulica Zawodzie. lubillC8 wieś i posiadają
br:ym stanie kupię .najchętniej • u: 12.03 audycja polu.lniowa: - wn (ph·t~·): li1.10 wlnJollilHci ~.pnr- daPeKlIit. •. Ml!nfrr"" Wadzka 1. Jan JablolJski .
poemat
('a
lli(>rwszorz~dne
referencje.
FIata maI ego. Oferty Orędownik 15.110 wiadomOści go~podnl'eze: - tnwl': ill.tii I'ćclt:ll ~kr!~-pco\'"3' Jó, nyr<llln 1. Il'\uz. Rchumann~.
n 4446
Oferty wraz z odpisami świa
Poznań zd 34215
15.45 .. Z piesnil\ 1>0 kraju" - nu- zer" RnIAcz~: l1t40 lekcjll j(:zyk:\ Ornltwirh. Aurlrd~ rozry"koWll.
dectw skierowywać Administradyde prowa(lzi Janusz Nowak p"lsliil'go' 111.55 progtRlil nil jU- T.lpsk_ :\i~mie('ki!' piE'śni ludowe.
Fryzier
('ja
Dóbr Kamień poczta Kamień
Skóry
(z Poznania); 16.15 orkiestra 8tl'8- tro: 2.1_110-:::1.:11) mutyka lekka i 1l\lnllaehluhl. Muzyka tA IlcrZlln. - damsko-m(li'lki. spccjal ność trwała 1(. Kalisza.
Oferty nie uwzglę
wazelkie skupujemy. Najwytsze ży Wieziennej. 16.50 pogndanka taneczn,' (płyly)_
SnllrbruI\"keJI. Muzyku operowa. o!ldulacja. przyjmJe posadę cbęt .Inione pozostaną hez odpowiedZi.
eenT. OdpowieM; znaczek. Export aktualna: 17.00 naj<lluŹ6ZY most
I '
•
20.Mi Prali". P"PIllRtv ~ymfonic~· nIe na wYJllzd. Ofcrty Or~dow
zd 64586
:pierzchaIski. Poznań. Focha 27. pogadanka - wygI. Zb;gnu~w GI'~rllkl1"'"7 n.4~ koncert mU- nt> O\\'rjr~:lkA. 21.0D Berlin. Kon- nik, Łódź, pod .. Zdolny".
. .
d 25 391
nl'rowicz (z Poznanial; 17.15 rrci- IrkI ~1~cr~w!'J (pl)·t)"): HAIi_ IviR- C'('rt z pln w \\"~·k. artystów men 2731
500
zł zarobisz
>. •
tal wiolonczel()wy: li.50 jJogn,(nn- ~().1ll0~(,1 11If't.:lc~: 1!_/j~ I lWt!l'czo: rlioln(t~l:i(h. r~ondyn. MlI7,~'kn tamlesięcznię pod gwarancja w}'raDom
ka sportowa: 18.10 no\\'e flagrl1llio. "~I pIOtra <;"I1Jkn"~~le!t(j 0'~b'~, nN'zhn 1. 'oHyki. MediolaD_ Tr.
Agentów
hiajl\c prnktyczne nowc>ści zagrapl!)tro.WT. składem lub. piekarnią Lucrny SZCZE!'PBliskiej tplyly); - 111.0.1 nll~ll'('J[\ <!l~ d!JeCn: 10_20 10- "RZnllIJ
RIr.~' .. Koncert ",ok.- cbrr.eścian do sprzedAwania ńn- niczne 1938 r. bez kapitalu. mamIeście. rynek,
ruchltwa ulica 18.33 program na jutro: HI.35 po- knlllc W,lOrlomOKCl gospodarczp: - inslrul1l\'nt:Jln:v z urlzialpUl F'ran- rzerjzi rolniczycb po wsiach po- SZfn. PodrQ('znik z wzrowami wykupię.
wpła('ę
7 000,- Oferty garlanka dla gospodyń wiejskich. 18.19 \n~fl?J1lo.sci sportowe: 18:1~ ~a Somigli (oopr.) ! Malipieto (te- ~Zll'{\lje .. Zniwo'·_ Lwów [< "I'ze- ~y!a.m po otrzymaniu 1\85 przeOredownik. Poznań zd 62301
2. Obujmy ( zęby b e d1;lemr trl"l- ~, I\ato" 1(.• - I8A~ po:.HI~l1kll. nor). 31.15 Koemgsw. ~IlIz~'ka \Vicza.
nil' 20056 kazem. K. Kiraga. RaaomJ J awi: 1~.00 audyc.ia żołnierska: 19.30 .. ~:l'i!nr1~n!!, 9.k\\'arI~W I terra- kameralna. - 21.30 Lonclyn Hel{.
now~k8 5.
zd 04 588
.. Dyskutuimy": .. Dlaczego zajmu- S!\l1\' : tS.li •• odcz~~ńnlt! pro~ramu; ~nn{l)n iA c-moll Br3hm~a. R. Cltrzetioiarlska Firma poszukUje
60
jemy
się
żrciem
naszych
bli?nicb"
~iJ.On-23.30
DlUZ)
ki
tl1nec~na
Pari~.
..Cibnulette··
ont.
I-Iahna.
agentów
mor&,6w kupię b litej Poznania.
Szofer
dyskusje zagai dr Kazim ierz (pl)"!)").
L)·on. "Ma:żeli~t\\'o Tel('makn" do sprzedazy ,\:ospodarsklch na- Oloże przystąpić
ehętnie woda. możliwie od wla- jako spólnik do
L6di _ 14.00 m'ltyka popular- opt., :~('rrnI'Sc'~. 21.45 RlldIlPc;~7..t. rzędzi rąln\czych po wsiach.
Aciciela. OfE'rty Orędownik. Po- Wyka (z !{rak.ow:t): 19.50 png~-I
poważnego
interesu samochodo:mań zd 64 510
<I~nl<a aktualna .. 20.'~1 .. Raz tO ma- na (płyta za pl)'b\)! U.OII fragment Mu z1ka. cYllanskJJ. 22.00 P.ltIM . ZgloszenIR. Lwów
23
skrytka wego. gotówka. 2 tysiące. Oferty
lo" - w'pomnIenla mllt)'c~ne z z .. Lalki" _ Br.!e~lnl\'a PruU: _ PTT_ !\.onc<,rt kamcralny. 22.20 Docztowa iJ.
ng 2603'4 Orcrlnwnik. Poznań zd M 5119
grudnia 1p37 !. 'Y przet\ne ok·IU.iO piOl<enki i ~rij\ \\' wyJ,:. Lu- '~INlen. MI~Zykn tanN·zna. 22.30
Kunię
Oddam
deski 5/4 cal oraz szalówh. siat- godz. 20.40 dZiennik w,eC'7.0rny i (')'ny l:iZ('Zf>llnli,kle) (plyŁr): 1".:'.1 .1\.!)enlgs\... Konce~l n['C'ny Iznmhn
Pomocnik frYzJerski
kędruciana. drut kolczasty. }{ład poga.d:mka .aklualn~: 21.40 n.o,,:,o-\l,)rlzki~ \\"hltlotn08ci glełdo'll·e; _ I klnwt;SYfl), D;~lhnclt. ~rllzrkn ~os8dą wrofCI'3 ;,3 w)'I.,ożycze-niOOl młodszy dnbra si la potrzebny od
_~.50. R!ld8PI'~Zt. lOO zł. OfNlr ()l'(~ rlO\\ nik. Po.z,nań 15. 1. 1938 orRZ liczeń fr1zjersk,i
ki. slupki. Or"rty OrE)downik. - §c\ 11tprackle omówI .Leon PIWlń-\lR.l11 winrlOlJlnHci RPor(n\"e: 18.19 ~!"m rOTIiC3na.
zol 631>"24;
ski; 22.30 ... ArCynZlela muzyki rrcilnl skrzrpco\\'Y z l{lIlo"'ic: _ h.OIlt'Pł·t ork I eol. 2.~.00 KoentJ,(sPoznań zd 04366
•
może się żglo<:t'. Franciszek Drobsymfonic~l;J1eJ" . (VI au,I~'C'jat \\'111\.40 all\l)"('io litl't8ckn _ Wicl"!'l'!c wU5terhł1!lltl'n.
Muzyka rnu)'\\"nik. mistrz fl,)·zjel·.ki. Oborniki,
wykon.an'u. orklestr~ P. R.: 22.50 :.IRriall:l PicC'hala; 18.G5 odc7.rtn. kó",a. K()llenl\ngll_ Muzyka toPomocniIt
Tokarnię
12.
nie prOgrAIllU: 2+'.OO-U.30 nlUZ)-- npĆ1.nn. Kolonia. MU7.yka lekka. krawiecki D!.od,zy 118 s-ta~a pra· ul. Marsz. Pilsudqldego
zegarmis trzowską kupię_ Oferty ostatme wladomC>Ścl.
n 4713
kt tanec!tna ('PI,fr).
Parl~ PTT. MelorliC' luolow!' Ko- ce uraz p\lln,ehn,. F. AndrzeOreoownik. Poznań zd 114604.
Wtorek. 4 .bunla_
lumbli. U.bO lo'rankfllrt I S1:t1lt- jew&ki. Bu·k. RCf;zki 3.
Przyjmę
.
•
11
Wtorek, 4 lłTtanła.
«art. Mutyka dwufortE'pianowa i
Piekarnię
zn 641111
uczciwPlfo czlowieka do cegielni.
11.15 au dyeJ! porlUlna. .
s,mfonlcznn
kupi'! przE'piSOWIl nA prowincji do sygnał eZA~ll: 1%_03 audycja połuKllt"wke - ta,Ot knnc~rt t,>
.
MłodsZY
knucja 14.t. otrz'ymą. mieezka.nie,
3.000 ,.1. Spieszne oferty no Orc- ,liliowa; 15.30 wiad0JT!."~cI gospo- r2~."; l3.1? rC1\'ln JffiRntch me;
'Vtotek, 4 styt'zn/II_
._ .
, .
~tall\ prllCI). Cegielnia, Jankowodownika. Poznali pod zd 64643 larcze: 15.45 zngarlkl JllU7.1·czne lorlIl p/y t)": 14~" wlndnmoścl
pomo~mk "(Illd;o\\ y lora n.7.y skó· Dolne Gniczno.
n ł546
rzalleJ.
prz)
trOl'OW
sz<,"
~kl("h.
sloaudycja dla dzieci: HI.Oj) prze' 1birt!Jcr: H,aii :Marek Weber XI'
H.tl! Praga. M. !"kka. 16.00
K"
wnlk
gl~rI aktunlno!ici finan~owo-:;o~po- , ~w~ orkie~tr~
plrty: 18,10 Kijl\hC~"'u8h. I Kolonia. M. roz- L1larl'kich. dohrze ob"znany w tym
lorO
a
larczych: 16.15 Miknlaj Rllmki-I \\"il\(lf,llIn~ci sporto'll'e: tS,ti ~Rn-I r~·\\"kn\\·a. -fl,1 0 Pra.a. Knncert fachu . Z'Jlajomo1$cią wykroju skOr
m iękkie h . może sie filii młynR. gotówką 2-3.000 złoKor~akow: Kwintet B-dur (z Po- d!o /In ~lut"lla('Zy" (.J. Tł"P~): 1S,U rozrrwkowy. 17.:10 llrno. Pieśni twardyCh.
pnnnlliem warllllk(l\v . od· tych. dnta I"lRillll. dobrze pOleconeznania). W)'konawcy: Z,lzi.lo\\"; plo~rnki - plft,: 18,45 POłArlan-1 ł1IUrl)'li.klh UloM aruk~cla flam. 7-<dos,i!'
~wiarlect\\'.
Z'!lO~Zeni8 l{0. zarRZ nr"yjme Zglo~1.pnla OrePogorzelski - fortepian. Auguqt k" śl:J"klrto
7.,wi~~\(U
KólE'k M. Fnlonnwa, J{ijnilCliwu9h. Ut\\'o- pi~ami
Or~,lol\
nhk.
Poznań n 271,)7
clowni!>. Poznnti ziI Gł 862
Ilo~zpk - flet. Wlou~iOli(,l'z Pie- R!Jlnicz,Flo: 1S.liG ptogrAt'r\ na ry nr!l'l!'~ w wykOtlaniu 801. J{nLI'ZH,Jt i kismet Jan 51t>IE'wn· jutro: .. 3,00 nl sl\'ojekl\ nut~
I"nla. KOTlcert woklllnT. 18,10
kowaki - waltornia. Józef Wit- plyty.
Pra"., Durt,. I piellni popularne.
kowski - fagot; 16_5" poga(lanka
•
•
18.2ii Monachium. M. ro?>rywkoaktualna; 17.00 .. Krlj pu~tyni i
Krakuw .13•• 5 POflu)al"TlY \,.~. 18.50 Jludnpeszt_ .. GIleI nabogactw" - odczyt - ..... yg!. prof. ~o!lcert srmfonIczny t lIc17;I!,-IMl1 ha" opt. HJl~zki. 19.0~ Londyn
dr Walery Goetel (7. Krako\\'a): SP1~":3k.ó~ - 'Plyty: 14,45 wlado- Ueg. Muzrka ~rmfoni('zna (suity
17.15 koncert rozrywkowy w wy- mtr.<cl .blezące; 14,50 !gn~c)'. Pade- i uwertur)"). 19_10 !{ijnig8wusl..
konaniu ze!!1lolu mandOI:nl~t(i", r<;.",_.kl ~rh.:: - ~yty; 15.0.... CzY Koncert rllletu rort. iso!. 19.15
Składu
17,50 \\ I~Cle, ze.;. w opr, ar ;ranI! ~e- RrI!R. ~{elod;p oP~retkowe (ork.
Jla drogerię na prowine1i ~r;o Rozglośnl Katowickiej: kujE). Uferty Oredownik. P<n:nati .Mikroskopijne ł;yjl\tka, port 10-1 guly: 15.~a lokalne "'18dÓ~OOcil i .011. 10.40 'Viedeń. We_ole medem"
Iiogadanb:
18.09
wiarlogospl?daTclle: 18,10 lnkalne WIII<10- In,lip ·.V wyk. orko i soJ. 20.00 Berzd 64 559
mości sportowe: 18.10 ~krzynka I' mo.~cl ~I.lortó,~·:: 1~,1~ koncert lin. M. ~~'mfoniczna Lipsk. Wictechniczna: 18.26 progra m nn Jn- solI-t(~\\. \\ .y kona" cy. '~!~d~-I C'z6r 'II llzrkl i poezji h iszpnńskicj
tro; 18.35 audycja dla 'Hi: 1. Trze- slaw 7..!'ln7.fJ\\ ~k.a (soPY·.). " :,111) -, 20,tO Hllmbllrl:(. MU7.,ka Haydna
DZIER2AWY
ha meliorować - pOia(lanka. - ~In_w l:--oolowsKI (s~rz.). 18.5a orl-. i Mozarta. 20.15 Sofia ... PajAce"
2. SkM!i}'nka rolnicza: 19.00 "W cz}t~nIe programu. ~3,~!3,30 np. Lroncav:\113. 20 20 H. Romania
Gospodarstwo
modrzewiowym dworku" - .. Bie- muz} ka tancCZ11a - plrb.
Koncert 9ymf. 20.45 Droitwich.
II mórg zaraz do wydzierlawie- ~iad! artystyczna rrblllt6w" L6d1. -14.00 uwertury w wyko- .. Ochtn" opt. Jonesa (z url7..
nia. Wycięlow9,.. poczta Borek - wieczór literacki: 19.30 .. Polska naniu Orkirstry Symfonicznej _ Anny Z iee-Ier i H. Wrigtha).
pow. Gostrli. z,ofin Brensks_
twórczo,.ć chóralna" (z Knto\~'i('J. plrb: lil.(}() porarlnik s!H>rto,,'Y :tl.00 nruksl'la
fr_
"DezertM'''
zd 61684
Wyk ..: Chór Stnwarz~s7,eni:J P"n- lokalny; 15.05 o wS7.y~tkim po oper!' kom ..Mon.ismyego (orltwocowmków m .. K.:\towlP p(,d dyr. troszku; 15.10 {(Pir\l\'8 Tino Ra..!'i rZ~nIe prpm:HY za czasów ,;LudPiekarni
Leopolaa JamckH~go: 19.50 poga- - plyty: 15,27 ló ,!zkie wiadomo-, w!ka XV). RJlym ..• Fedora op.
Job kolonialki dużej wiosce lub dank~ sktuIII.nll; - ~O:OO .,:r,ańee ~ci giełdowe: 18,10 wiAtlmnościl GIOrdAna. ,:ztDtlfar~.
Utwo\y
mieście dzierżawy poszllkuj4l.. polskie ZofII St~YJel~Rkle~
(z Rj)<'l'tOWt'>:
1S.lii .. nktualnOl<f'i"; lIaenrlla. ~.15 nE'r!ln. MelodIe
WaJenty Szymański. KIlkolewo Krakow.ll!: 20.45 dZIennIk WICCZ/lr- 1~.25 .. Wesoly dym~k z komin:!" oper~~kolYe. 213.0 LllIe_ ~on(,Prt
Polskie nr 5. poczta Granowo. ny: 20.51> pogadanka. aklualna: - pt ... T.6t1ź _ sto lat temu": 18,G5 ~ uuzlołern ol·k. 1 •• 01. parl~ PTT.
Ifowiat Nowy Tomyill. zn 63739 21.00 koncert sy.mf.omczny I?od (lfr. ollczytlluie pro&,rnmu: ~3.3' mu- fr .. opery kOmICZnI'J.
Pr~lt.a.
Czeslawa Lewlckll'go z uaz_ StR- nb. taneezna i p ioe e-nk i _ płT- KWintet ~-moll Suka. 'V,eza
nisława Szpinal~kiego (fortepian) ty.
Eiffla.
Koncert
~ymfoniczn)'.
Dzierżawa
!Hdiolttn. l(fJneert z nnziall'm
70 tylko buraC'zAnej kompletny (z 'Wilna): 22.00 muzyka tane(>~(jrk. i MI. ~2.00 Lond,n Hej(. M.
inwentarz. maszyny od właści na IV wykonaniu MnłeJ Ork ic~try ~~~ PROPONUJEMY ' '.
lf'kka i tanCl'zna. Luksembura.
~iela ohjQci(' 5000.Szymala. P. R. 7. urlzialem .. Tr~jki Ran i,,w ej" : 22.50 ostatnie .... iarlomo~ci. ·7~j: LAMPOWICZÓM ;' .... "Flet eza ro(lziej~ki" op. MOZR rta.
Września. Milo~IAwska 2.
n 4604
Sotten~.
Wiecz,1r :MOłl:JrtowsJci.
L
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22.!G Drnltwićh. Koncert ~ymfo
Poaledtl IłI~..
!
:,
OWE .
, .. II ,eIlll ft. uiczny. 23.00 Kiinla.wush. M. lekGościńce
tł.'" KGenbtllw. MllZylt~ popo- ka. M.1I0 I>rlłitwich. :M. popularna
ealkAmi.
kolonialkami
bogtttej
Ponlćd7.lll'ek, I stycznlft. Illrlniow8. SztnŁgart. !'Concl'rt r<n:- w wyk. kwintetn. 24.00 FrnnkObrazek z przyszłości.
oko!iC'v (lo((nrlne warunki od wlaKatowice - 13.00 knncert t y- rrwl\oIVY. 17.30 'VledeA_ Recital fort i S7tutgnrt. Utwory WagściciE'li ,,-ipIki wyMr. poleca MiPo
patrz
jeno.
jak panna Zosia podobna jest do swej
kolni czak. Port rzewie. Szamotu- czeń; lil.15 Igor Strawiński: .. Pe- wiolonczelowy. 18_28 Knenl"w. nera, Schumanna i Brahmsa
matki!. ..
ły.
zd 6! 725 truszkl" - bal~t (Pl)'ty); 14.00 R!!cital fort. (Brahme i Chopin). (Raptłodia)_
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l-lamowy milimetr lub Jego miejsc. kosztuje: W' lW}'czajnych na .tronie 6-lamoweJ 15 groszy. na stronie redakcyjnej (.. lamowej) a) przy końcu części
redakcyjnej 30 groszy, b) na .tronle czwartej 50 groszy. c) na .tronie drugiej 60 groszy, d) na stronie wiadomości lokalnych 1,- zł. Dlobne ogło8tenia
(najwyżej 100 słów, w tym 5 nagłówkow1ch) słowo nagłówkowe druk.iem tłustym, 15 groszy. kaide dalsze słowo 10 groszy. Ogłoszenia większe wśród drobnych poczynając
od ostatniej strony, l-lamowy milimetr 30 groszy. Ogłoszenia .komplikowane, z zastrze~eniem mit'jscl\ - od poszczególnego wypadku 20% nadwytkl. Ogłoszenia do bieta,cego
wydania przyjmujemy do godziny 10,30. 1\ do wydań nie rlzielnych i świł\tecznych do godziny !l.:!!) r ano. Ogłoszenia z poza WielkopoJi!ki przyjmujemy do wydań biete,l:ych
do godz. 10, do wydań niedzielnych i świ9,tecznych dnia po pl'zedniego do godz. 8. 7.a hł'lct:v dt'llkar.~ki(· klórH nie wie ,,",~talraj<\ treści oglo"zenill, namini!ltre.cja nie odpowiada.
Ogłoszenia 'przyjmujemy tylko za opłatą gotówką z gary. Kunto w P. K. O. nr 200 II!!. PO clloJlI'e Konto r07.l'uclluIllwwe Powan 3, lir Kurtole"i 03.
o

Do ślubu i na bal - dawniej a dziś
Łączę dzisiaj pokaz strojów ślub
nych z balowymi, mimo, że dawno już
minęły te czasy, kiedy to bale i zabawy karnawałowe były dla młodej kobiety drogą do wejścia w "świat", a
tędy na ślubny kobierzec.
Karnawał przestał być jedynym w
roku okresem zabaw i tańców, a bale
jedyną okażją. do zawarcia znajomości między
młodymi.
Dancing jest
wszędzie i trwa przez cały prawie rok,
służąc wyłącznie rozrywce po codziennej pracy. Praca zaś, wspólne zamiło
wania, życie społeczne, a wreszcie
sport stworzyły nową płaszczyznę dla
zbliżania się ludzi młodych obojga

08tygn~, oblypać pnM gęete sito pudrem
wymieszanym I ",ani1i~ Uu~ą lub . .
krawat.
Lukier: !5 dkg cukru, 4: łyżki wody, t'
łyteczka syropu kartoflanego lu bl ły~ecz
ka octu.
Cukier ~ypać do wody, przykryć i gotować z początku na wolnym. I:.. następnie'
na mocnym OgnlU. Gdy zaczną pokazywać
filę pęcherzyki na. powierzchni ulepu, wło
żyć syrop luib wla.ć ocet - zagotować, zdjąc!
1: ognia, skropić ~imną wodą i postawić do
ostudzenia.
'Letni syrop ucierać, aż zbieleje. Gdyby:
okazał się z.byt gęsty, wlać łyżkę wody, dobrze wymieszać i jeszcze ciepłym pola.ć
tort lub mazurek i zaraz r()zsmarować notem.
Lukier czekoladowy: :rozpuścić 1G ~
czekala'dy w 2 łyżkach wody, zagrzać moono, lec~ nie got'Ować, bo zmatwieje, zmieszać z białym lukrem i polać lub mazurek.
Lukier kakaowy: do utartego lukru d-odać 1-2 łyżeczek mocnej kawy.
Glazura do ciast: l'02:prowa-dzić luklar
rumem, żeby był rzadki, smarować pędzlem
ciastka lub pączki zimne albo ciepłe.
Chrust (faworki): ~ ja.ja całe, % żółtka:;
1 dkg masła., Y. kg smalcu, 1 kieli-szek nimu, ~ kieliszka octu. wanili!., cukier,
ki, ile się wgnieeie.
Do dobrze troitych jaj z dużą łytką cukru wgnieć mąki, ile się wgniecie, Brać po
trochu ciasta, dodając małą łytkę świełego
masła i kieliszek araku, rozwałkować cienko (nie wszystko od razu), pokroić na trzycentymetrowe pasy, uciać z nich ukośne

m.,..

płci.
Minęły również te czasy, kiedy to
suknia balowa była największym marzeniem dorastającej panny, a długi
tren i welon ślubny w główce jej kojarzyły się ze Szczęściem, spotkanym

dziesięciocentymetrowe kawałki, przeciąć
katdy w środku notem, nie doprowa.dza)ąe

do bnęgów, przewinąć jeden koniec przez otwór i rzucić faworek na gorą
cy smalee, Nie wrzucać naraz duw faworków do rondla.. Wyjmować łytką, na eito,
potem na półmisek i posypać cukrem z
wanille,. CiagtQ najlepiej kroić zębatym

rozcięcia

na pierwszym balu. O ile jednak twarde nakazy życia współczesnego, zmuszające do pracy i oszczędności, łatwo
stosunkowo przekonały kobietę młodą
naszych czasów do rezygnacji ze strojnej sukni balowej - na dancing starczy przecież strojniejsza bluzeczka o t yle przecież biel stroju ślubnego zawsze jeszcze jest skrytym marzeniem
nawet dla tych kobiet, które ostatecznie na ślUbnym kobiercu staną w
skromnej sukni lub kostiumie.
Mimo to wszystko każda kobieta
bez względu na swoje położenie życio
we pragnie wiedzieć, co dzieje się w
świecie mody, a szczególnie interesują.
ją właśnie stroje balowe i ślubne. Zresztą, a nuż poszczęści się w życiu i
będzie można sprawić coś dla siebie?
Jeżeli chodzi o tegoroczne stroje
karnawałowe, moda daje wybór bardzo bogaty zarówno w różnorodności
materiałów, jak i krojów. Modne jest
wszystko, 'co lśnią.ce, efektowne i strojne: blyszczą.ce jedwabie, piękne brokaty, lamy, miękki-e aksamity, tafty,
tiule i koronki. W krojach widać obok
sukien stylowych (z tafty, tiulu i koronki) suknie przypominające stroje
starożytnych Rzymianek, które spły
wają luźnymi zwojami miękkiego materiału, lub wreszcie suknie bogato
drapowane. Dekolt, który w ostatnich
latach odsłaniał plecy, przenosi się w
tegorocznym karnawale na swoje wła
ściwe miejsce. W kolorach panują, jak
zawsze, barwy pastelowe obok czerni
i bieli, a oprócz tego widać również

kółkiem.

I n n y ł! P o s ó b : X kg mąki , 1 całe jajko, 6 dkg cukru, Y, łyżeczki o('zyszczoneJ
sody, Y, szklanki śmietany kwaśnej, kielis%ek rumu, 8Zczypta soli.
Przerobić na stolnicy mMło z mąką., J)G
czym dodać wszystkie dodatki, zagnieść
cia-sto, wałkować, kraj'ać i smaty ć fa ll'orki.
Usmażone opudr<lwać eukrem z wa nilia,.
Do smalcu, ateby &ię n~ burzył , wl ać , dopóki zimny, ły:tecr:kę spirytusu ; moina
równiet włotyć ustruga.ny kartofel.

Pr~slowia

i dote

myśli

Ożonach, mężach
i o małżeństwie
Kto ma

pięknf\ tonę,

groch przy drodze

lub ,zamek na Ukrainie, ten nie dczna sp<!-

k:.o.ju.
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Warta uwagi powieść Salomona:
Lepssa j&st mądra, niżli piękna tona.
(N1emcewicz).
SłY1!załem,
uwieść

te

wtedy, gdy

*%

cudzą
się

~nę

najłatwiej

mężem

1X>r6tni.
(Szekspir).

*

Ubogi, który się żeni z bogatą. kładzie
sobie stryczek na szy,ję i oddaj~ go w ręce
tony.
(Kraszewaki),

Dwa modele skromnych sukien ślubnych z ciężkiego matowego jedwabiu
i modne upięcia welonów.
tkaniny różnobarwne, usiane fanta- tów. Dodać w końcu należy, że w najzyjnymi kwiatami. V/śród dekoracyj nowszych
toaletach
wieczorowych
najc z ęściej spotyka się hafty z długich
kombinuje się często nie tylko dwa
i różnokolorowych cekinów, błyszczą.ce odmienne materiały, lecz i odmienne
pa.ietki naszywane w kształcie kwia- kolory, co oczywiście ułatwia odświe
tów lub liści, gwiazd lub księżyców, żanie i przerabianie zeszłorocznych
per e łki kolorowe i oczywiście aplikasukien balowych.
cje z jedwabiÓW, aksamitów i brok alIALINA.
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Pączki

Pięknie

drapowana czama jedwabna
sukni,a ze stebnowanymi klapami przy
staniku zamiast rękawów, Klamra ze
stl'assó w spi n,a draperie w pasie.

i chrust na

Pączki: Y. kg mąki, 8 dkg masła, li dkg
cukru, 2 jaja, X litra mleka, 5 dkg drożdży,
wanilii, skórki cytrynowej lub kilka gorzki ch migdałów dla zapachu, Marmolady
do nadziania 25 dkg, Y. kg smalcu do sma,
żen i a i cukier-puder do obsypywania,
R o zetrzeć drożdże z łyżką cukru, roz·
prowadzić połową przeznaczonego mleka,
wsypać 4 łyżki mąki, wyrobić d0brze i postaw i ć w c i e płym miejscu,
żeby rozczyn
podró s ł. W ty m czasie ubijać tółtka razem
z Y, łyżeczk i soli (mają ładniejszy kolor) ,
wlać do roz czyn u, wsypać mąkę , cukier,
wanilię , dodać mleka do ootl'Zebllej gęstości i wyra'biać pół godziny, W końcu wyraDiania dodać letnie masło, zapachy,
znów wyrabiać, aż ciasto zmatowiej'e , co
trwa okota 15 minut. Ciasto na pączki po"';P1ll1 JJy': woln e, w i ę c Hość mleka zalei'ną
jes t od su c ho śc i mąki.

karnawał

Po wyrośnięciu cia s ta wyłożyć je na

stolnicę natartą mąką . krajać kawałki, nadziać marmoladą lub powidłami, zlc-p ić dobrze brzegi i robić zgrabne okrągłe pączki
(gdyby się ciasto przylepiało do rąk , to
dłonie natrzeć tłuszczem), układać na deską wyłożoną płótnem, posypaną mąką. i
pozostawić do wyrośnięcia.
Skoro wyrosną do połowy swej wielkości, nastawić smalec z dwoma. pokraj'a ny-

mi surowymi ziemniakami; ziemniaki zal1lmienione wyjąć, po czym wkładać pąez
ki spodem na wierzch, przykryć pokryw,
ką.; po %-1 minucie zdjąć j:ą. przewrócić
pączki, o ile zarumienione są na jasnobrązowy kolor, i smażyć i~szcze lY, do 2
minut.
Wyjmować dwoma widelcami lub plaską durszlakową lyż:<ą.
Układać na sito
lub bibułę , ze'b y obsiąkły z tłu-suzu, Jak

I

Stylowa. suknia balowa z tafty, tiulu
i koronki. Model ten specjalnie mld,aje
się

na częściowe wykorzystanie balo""'ych suldenek z ubie gł yc h lat.

