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Przemówienie ministra spraw zagr. Węgier w parlamencie o znaczeniu
orzeczenia arbitrażowego
a

wiedeńskiego

B u a p e s z t. (PAT) Minister spr., ubiegłych
miesiącach
krytycznych wyraził wdzięczność Polsce podkrezagr. Węgier Kanya wygłosił w izbie Węgry korzystały w sP<lsób konkret- ślają.c, że tradycyjne stosunki przyjaposłów ekspose na temat ostatnich
ny z czynnej sympatji mocąrstw osi, zne pomiędzy Węgrami a Polską stawydarzeń polityki zagranicznej. Min.
tj. Włoch i Niemiec oraz swej starej ły się w tym okresie próby jeszcze goKanya zanalizował wypadki poprze- przyjaciółki Polski.
Dalej minister ,'ętsze.
dzają.ce orzeczenie
arbitrażowe zapa.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~dłe w Wiedniu.
Następnie minister

I

Po I-ak-Iel- drodze kroczyc' badzie
CzechO· owacIa
- l 'f

~~;~~~w~oP~i~~:fknf~!;;a~r:r!~
l
mu bezowocnych rokowan, rzą.d węgierski uczynił wszystko możliwe dla
wznowienia rokowań w bar~z~ej kcrzystnych warunkach, a potęz:nl przyjaciele Węgier podwoili w tym samym
duchu swe wysiłki.
Min. Kanya podkreślił znaczenie
wiedeńskiego orzeczenia arbitrażowe
go. Zwrócił on następni nwagę na to.
iż rządowi
zredukować

węgierskiemu

e

Program polityc~'lty ndodych aył·a,.ius~y

War s z a w a. (Tel. wl.) Tygodnik
czeski, organ młodej generacji agra-I
riuszy, "Brazda", ogłosił program po lityczny nowej republiki, który nie bardzo odbiega od programu narodowo-socjalistycznej Rzeszy.
Program ten streszcza się w postulatach: rządu autorytę.tywnego, monopartii, wprowadzenia młodej generacji
do życia publicznego i gospodarczego,
a usunięcie starej generacji, nawiązania ścisłej współpracy z Niemcami i
państwami środkowej Europy, zrefor-

udało się

do 5 tygOdni przewidzia-

ny w Monachium okres

Sł

S-miesięczny.

Rząd węgierski uzyskał też, że w czasie zahltwiania sprawy za podstawę
wzięte były da.ne spisu ludności z roku 1910 na wzór załatwiania kwestii
sudeckiej.
Zagadnienie zostało rozwiązane w
d'rodz;e pokojowej bez ofiary krwi.
Przyczynił się do tego być może fakt,
te Węgry gotowe były uciec się do
wszelkich środków, aby nakazać uznanie swych roszczeń i aby znikąd
nie pową.tpiewano o ich niezłomnym
postanowieniu.
Fakt, iż Węgry nie
wysunęły
nadmiernYCh
roszczeń,
stwierdzony został w arbitrażu, który
w 90 procentach zadość uczynił tym
roszczeniom.
Węgry mówił dalej minister musiały również ponieść bolesne ofia,..
ry, zgodziły się jednak na razie w nadziei że orzeczenie arbitrażowe oznaczać będzie świt bardziej szczęśliwej
epoki w tej części Europy i umożliwi
pokojowe współżycie i ścisłą współ
pracę narodów
osiadłych tu od wieków. Ze swej strony Węgry SI). całko
wicie gotowe przyczynić się do tego.
Nie chcą. opa panować nad innymi narodami, a pragną. służyć wraz z nimi
postępowi ludzkości i pokojowi EUTQ..
py.
. Mówiąc o położeniu międzynarodo
wym Węgier minister stwierdził, że w

Z uroczystości ku czci śp. St. Waclawszkolnictwa, wychowania skiego w Krakowie - Grupa studentek
młodzieży w duchu Chrześcijańskim, .~"~~~,~~,~""""',
obowiązkowej słUŻby pracy dla mło
dzieży, ustanowienia izby prasowej i
kulturalnej, refontty praw obywatela
przez rozwiązanie kwestii żydowskiej,
równouprawnienie z. mni~jszo~ci ~aro
L w. ó w. (A TE) Z Rzeszowa donodOWY,ch tYlk? Węgrow, NI~mcow I R.u- szą: Na terenie Centralnego Ol),ręgu
~unow, a. WIęC w ten. spo~ob pozbawle- Przemysłowego zostanie niebawem
n.le praw ob.ywa!elsk1ch Zfdo.w w.res,!,- podjęta fabrykacja samochodów we·
Cle domagają SIę uzdrowlema zycla dług licencyj niemieckich.
gospodarczego. (w)
Fabrykacją.
wozów popularnych
zajmie się "Wspólnota Interesów".
mowanie

Fabryka samochodów
na terenie C. O. P.

•

J~~ynym .mlwiijlani~m -ma~owa ~lrn.!~!I~,U~ ly~ów ~o 'al!~tyny
Przywódca syjonistów żabotyński zamiast projektowanej konferencji arabsko - ży
dowskiej uważa za bardziej celowe jednorazowe przewiezienie do Palestyny około
miliona żydów
B u kar e s z t (ATE) Przebywający Zdaniem Zabotyńskiego tylko odważne
w Bukareszcie przywódca nowej organi- i radykalne rozwiązanie mogłoby być
zacji syjonistycznej Zabotyński złożył skuteczne. Nowa organizacja syjoniprzedstawicielpm prasy dłuższe oświad styczna wysuwa tedy ponownie tzw.
czenie na temat ostatecznych decyzyj "plan Nordau", przewidujący jednorarządu angielskiego w sprawie Palestyzowe przewiezienie do Palestyny 700000
ny.
- LOOO.OOO Zydów. którzy otrzymaliby
2abotyński stwierdził, że projektowa- środki na zagospodarowanie z między
na konferencja, arabsko-żydowska ska- narodowej pożyczki.
zana jest z góry na. całkowite niepowf.ldzenie. Znacznie bardziej celowa była
Opozycja arabsl,a
by konferencja z udziałem rządów zainL o n d y n (A TE) Angielskie koła poteresowanych emigracją żydowską, a
przede wszystkim Polski i Rumunii. lityczne twierdzą. że horoskopy na uda-

się konferencji palestyńskiej pogarszają się, albowiem arabski komitet dla.

nie

ochrony Palestyny w Damaszku przesIał do rządu angielskiego manifest utrzymany w ostrym tonie. W manifeście tym, podpisanym przez prezesa komitetu Nahib Amze, Arabowie stwierdzają, że nie mogą nigdy przyjąć żadne
go rozstrzygnięcia. które by ich pozbawiało chociażby jednego cala ich terytoriów. Sprawa palestyńska musi, ich
zdaniem, być rozstrzygnięta wyłącznie
pomiędzy Arabami i Wielką Brytanią
bez udziału Żydów lub Ligi Narodów.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
W numerze dzisiejszym rozpoczynamy druk nowej, niezwykle ciekawej i pasjonującej powieści p. t.

"Skradzione dziecko"
PowieśĆ ta, jak zresztą wszystkie zamieszczane na łamach" Orędownika", trzymać będzie Czytelni-

ków w napięciu od pierwszej do ostatniej strony. Frapująca i błyskawicznie rozwijająca się akcja,
dramatyczne i wzruszające momenty oto - poza innymi - ' walory nowej powieści"Orędownika"
wątpimy, że lektura "Skradzionego dzieoka" będzie doskonałą rozrywką
długie wieozory jesienne dla szerokich kół Czytelników ,,0 r ę d o w n i k a"
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ORĘDOWNIK, poniedziałek, dnia U listopada 1938 - - Numer 26i

Skoblin -Plewi(ka na
Zasadniczy zwrot

śledztwa

zarzutem współdziałania w porwaniu
szefa rosyjskiej emigracji wojskowej
gen. Millera, zaszedł ostatnio zasadniczy zwrot.
Adwokaci rodziny porwanego gen.
Millera wykryli, że rzekomy opiekun
p. Plewickiej, zamieszkujący w Palestynie i nadsyłający jej stamtąd
znaczniejsze kwoty pieniężne. niejaki
dr Oettingon, był sowieckim agentem
handlowym w Berlinie j w latacb
1922-1924 sprzedawał klejnoty oraz
kosztowności zrabowane w cerkwiach
i osobom prywatnym. Oetingona póź
niej posądzono w Berlinie o to, że był
agentem i kasjerem GPU na państwa
Europy zachodniej, wypłacającym należność agentom GPU w różnych pań
stwach.
Wbrew dotychczasowyQl twierdzeniom Skoblinowej-Plewickiej, że nie
widziała się z Oettingonem od dwóch
lat. poszukiwania adwokatów w Paryżu wykazały, że Oetingon bawił w
Paryżu
przez parę tygodni właśnie
bezpośrednio przed tajemniczym zniknięciem gen. Millera i że zamieszkiwał
na ul. Georges Sand w domu. znajdującym się o kilkadzieEiąt kroków od
miejsca, w którym porwany miał swoje ostatnie tajemnicze spotkanie. Znaleziono świadków, którzy kategorycznie stwif'rdzają. że p Skoblinowa i Jej
mąż kilkakrotnie odwiedzali p. Oetingona i że ten prowadził szereg rozmów
telefonicznych ze swego hotelu z nimi.
P r z y p. R e d a k c j i: W związku
z sensacyjnym porwaniem gen. Millera
przez agentów GPU aresztowano, jak
wiadomo, żonę gen. Skoblina-Plewicką,

....························1
najwy~zych jakośi!iach

i
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Konfiskata "Orędownika"
w Końskich

P o z n a ń, 12. 11. Jak donosi
nasz korespondent konecki, Starostwo
pow. koneckiego skonfiskowało w ub.
czwartek po południu "Orędownik" z
datą na 11 listopada 1938 r. Z polecenia starostwa egzemplarze ,.Orędowni
ka" zabierała policja. Zaznaczamy, iż
numer ten przeszedł przez cenzurę w
Poznaniu.
Wszystkich naszych Czytelników
w Końskich przepraszamy za niedorę
czenie odnośnego numeru "Orędowni
ka".

Rozporządzenie Min. Oświaty
W a r s z·a wa. (Tel. wł.) Ministerstwo Oświaty rozpisało rozm.aite zarządzenia dla wyższych uczelni.
Wydano dla młodzieży okólnik w sprawie
nowego typu legitymatyj od 1 lutego
1939, które będą upoważniały do ulg
kolejowych. Z ulg tych nie będą mogli
korzystać studenci liczący ponad 30 lat.
Na legitymacj.ach tych będą uwidocznione sankcje karne grożące za odstą
pienie legitym.acji i inne nadużycia.
Absolwenci gimnazjów i liceów bę
dą musieli składać dodatkowe egzaminy przy wstępowaniu na wyższe uczelnie. W tej sprawie ukazało się zarzą
dzenie ministra, które wyszczególnia
przedmioty, jakie się będą składały na
egz.amin absolwentów szkół typu klasycznego przy wstępie na politechnikę·
(w)

Przemycał

2ydów
przez

granicę

J ab ł o n k ó w, 12. 11. - Miejscow'e
władze policyjne przytrzymały niejakiego Jana Maślaka z Czaczy za nielagalne przekroczenie granicy z Czechosłowacji do Polski i przemyt pieniędzy.
Maślak przyznał się, że trudnił ~ię

przemycaniem Żydów z Czecho· SlowacH do Polski. Od każdego Żyda., którrgo przeprowadził nielegaln'ie przez
g-ranicę, otrzymywał 100 koron czet'!dch. (hw)

6. P. u.

w sprawie porwania szefa rosyjskiej emigracji( qen. Millera

P a ryż. (PAT) W sprawie generałowej Skobli nowej - Plewickiej, przebywającej od roku w więzieniu pod

PASY PEJDNE
oraz W3Zelkie artykuły techniczne
w znanych od 60 lat
•
poleca
•
Z. MAZURKIEWICZ, SP"I o. o. ·
Fabryka pas6w transmlsyjnY'ob i Skladniea
Art. Technieznycb
'
PoznaiI., nI. Kantaka ~/II. Telefon 30·%2.

usługa(h

która od roku przebywa w więzieniu.
Plewnicka stoi pod zarzutem współdziałania w porwaniu szefa r.osyjskiej
emigracji wojskowej gen. Millera i ostatnio Paryż jest świadkiem rewelacy.inego procesu.
Na marginesie tego sensacyjnego
procesu warto zaznaczyć, że w związku
z aresztowaniem Plewickiej wymieniane było jeszcze w maju rb. nazwisko
Żyda Ejtin!?:ona, łódzkiego potentata.
Mianowicie prasa podała, że u Plewickiej znaleziono większą sumę pieniędzy, co do których pochodzenia nie

przemysłowcem jest właśnie Ejtingon.
Pismo nasze równocześnie referując tę
sprawę tak samo podało nazwisko Ejtingona.
Obecnie na sali sądowej w Paryżu
padło
nazwisko Oettingona, byłego
agenta GPU. Fonetycznie są do siebie
te nazwiska zbliżone. Czy istnieje mię
dzy nimi jakiś związek 't trudno
stwierdzić. Na wyjaśnienie trzeba poczekać.

Dla informacji jedynie podajemy,
że pierwotna wiadomość o tym, jakoby
Plewicka otrzymała pienią~ze od Ejchciała początkowo
dać
wyjaśnień.
tingona, nie została od maja do tej
Później zaś przyznała, że otrzymała je
chwili sprostowana i nie wiadome nam
od jakiegoś żydowskiego przemysłow-( jest, aby z tej racji ktokolwiek wytoca. Ta sama prasa podała, że owym czył pismom proces o zniesławienie.

Sukcesy woisk gen. Fran(o na froncie Ebro
Odparte ataki

"c~erwonych"

- Znac~ne R:dobyc~e w
cach i m,ateriale wojennym

S a 1 a m a n k a. (PAT) Komunikat
sztabu wojsk gen. Franco donosi, że na
froncie Ebro wojska posuwały się zwy·
cięsko naprzód w ciągu całego piątku.
Pod Venta Camposines wojska gen.
Franco przełamały zacięty opór nieprzvjaciela. zaaając mu duże straty w rannych i zaBitych oraz biorąc do niewoli
900 jeńców. Poza tym zdobyto dwa
składy amunicji.
Na froncie rzeki Segre natarcie nieprzyjaciela na przyczóŁek mostowy Sa-

Jeń

ros zostało odparte. Na tym odcinku
do niewoli dwustu żołnierzy
armii rządowej.
Również
bez powodzenia wojska
rządowe atakowały
stanowiska gen.
Franco na froncie Castelon. Poległo
tam 600 żołnierzy nieprzyjacielskich.
Lotnictwo gen. Franco bombardowało port Walencji. Jedna z bomb trafila skład amunicji i Spo\'.'o'lo\nla duży
wzięto

I

pożar.

CHCIl:SZ SYĆ ZADOWOLONVR,
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Stara dzielnica Jerozolimy
pustoszeje

Jer o z o l i m a.
(P A T)
Ludność
arabska starej Jerozolimy licznie przenosi się w inne dzielnice, by uniknąć
ciąglych rewizyj i aresztów dokonywanych przy lada sposobności przez wojsko. Uciekają przede wszystkim ci, których na to stać, lub których rodzaj zajęć
wymaga odwiedzin liczniejszej klienteli. Władze w ciągłym poszukiwaniu powstańców sparaliżowały prawie zupeł
nie życie publiczne w obrębie murów
starego miasta.

W Rumunii przeciw

żydom

C z e r n i o w c e. (P A T) W ciągu
statniego tygodnia skreślono w Czerniowcach z listy obywateli rumuńskich
147 osób narodowości żydowskiej, jako
l>osiadających nieprll-wnie
obywatelstwo rumuńskie.
Jednocześnie donoszą, że do Galaczu przybyło 500 rodzin żydowskich z
Austrii. Mają się oni udać drogą morską do Palestyny. Władze rumuńskie
przedsięwzięły środki ostrożności, aby
Żydzi-emigranci tego samego dnia opuścili terytorium Rumunii.

Na pogrzeb Atatiirka

Propaganda wSowietach przeCiw Japonii
Uroc~ystości roc~nicy rewolucji komuniBtyc~nej w Rosji wy~yskano do demonstracyj pr~eciwjapońskich i na r~ec~ Chin

s t a m b u ł.

(PAT) Na pogrzebie
prezydenta Atatiirka reprezentowanych będzie 30 państw. W amhMadach i poselstwach tureckich zagranicą zarządzona została żaloba na
przeciąg jednego miesiąca.
zmarłego

kom,unistycznych
M o s kwa. (A TE)
Z ogłoszonych
w prasie sowieckiej relacyj o przebiegu uroczystości rocznicy rewolucji komunistycznej ~ Rosji. wyłaniaj~ się
interesujące szczegóły prowadzonej obecnie SOWieckiej akcji propagandowej
przeciwko Japonii.
W mieście Gorkij na czele pochodu
defilującego przed władzami lokalnymi niesiono kukłę, przedstawiającą
"samuraja" przekłutego bagnetem sowieckim.
W Kijowie na jednym z czołgów
demonstrowano mapę Japonii, na której widniały główne miasta japońskie

Kto

do

•

będzie

prezydentem
Litwy

K o w n o. (P AT) W poniedziałek,
dnia 14 listopada odbędą się wybory
prezydenta Litwy. Wyboru dokona 120
elektorów. Obecny prezydent Antoni
Smetona wybrany został 11 grudnia
1931 r.
'1

zniszczone przez lotnictwo sowieckie.
W innych miastach gloryfikowano rewolucję komunistyczną w Chinach i niesiono obok portretów Stalina wielki portret żołnierza "czerwonej"
armii chińskiej.
W moskiewskich kołach politycznych zwracają uwagę, że nowa fala
propag"landy przeciwjapońskiej w Sowietach pOSiada wszelkie cechy systematycznej akcji, która znalazła swój
wyraz również w przemówieniu marsz.
Woroszyłowa, wygłoszonym w dn. 7
bm. na placu Czerwonym.

Nota angielska

rządu jałlońsk~ego

L o n d y n. (P AT) Rząd brytyjski
wystosował do rządu japońskiego notę,
protestującą
przeciwko utrudnianiu
przez władze japońskie żeglugi na rzece Yang-Tse.

Przenieść

ich do nas

Haga. (PAT) Amsterdamskie biuro
statystyczne ogłasza. że w stolicy Holandii mieszka 154 milionerów rozporzą
dzających łącznie kapitałem 371 milionów guldenów.

Katastrofalne burze

w Mołdawii

C z e r n i o w c e. (PAT) Niezmiernie silne burze w Mołdawii wyrządziły
wielkie spustoszenie w porcie Galaczu
oraz wyrZUCiły na brzeg kilka holowników, które uległy rozbiciu. Dwa statki greckie zaskoczone przez burzę na
wodach musiały zakotwiczyć na miejscu.

jest
galaretka
pg 755112-40,8J21j

Notowania giełd
zbożowo-towarowych
B y d g o s z c z, 12. 11. 38. Pszenica 18.50 do
19; żyto 14.25-14.50; jęczmieti I gat. 15.25-50..1
II gat. 14.75-15; mąka pszenna 65", 12.50-83.5u
mąka żytnia 65", 23.50-24.50; otręhy ps~.
m. 9.75-10.25. śr. 10-10.50, gr. 10.50-11; otrę
by żytnie 9.50-10 .
K a t o w i c e, 2. 11. 38. Pszenica Cli. 21.00
do 21.50, j. 20.75-21.25, zb. 20.25-20.75; żyto
15.25-50: jęczmeti przem. 17-17.50, past. 16.00
do 16.50; owies j. 17-17.50, zb. 16.50-17; mąka
pszenna 6.5'/, 33.75-34.75; mąka żytnia 65'/,
24.75-25.25: otręby pszenne gr. 10.50-11, śr.
9-9.50, m. 8.50-9; otręby żytnie 8.75-9.25.
. Ł 6 d~. 12. 11. 38 Pszenica 20.50-75. zb.
20.25--50; żyto 14.50-75; jęczmień przem. la.OO
do 15.50; owies I 16.75-17.25, II 15.75--18.50;
mąka pszenna 65", 34.75-35.75: mąka żytnia
6W, 24.50-25.50: otręby pszenne gr. 9.25-50,
śr. 9-9.25; otręby 7.ytnie 8.50-75.
L w 6 w, 12. 11. 38. Pszenica. cz. j. 22.50-23,
żyto I 15.25-16.
II 14.50-75;
zb. 20-20.25:
jęczmień przem. 15-15.25, past. 13.75-14; owies
j. 16.75- 17, zb. 16.25~'i0; mąka pszenna 65",
35.50-37; mąka żytnia 65'/, 25-27: otręby pszen·
ne g. 8.75--9. śr. 7.50-75, m. 8.75--9,50; otn:by
żytnie 7.25-50.
War s z a w a. 12 11. 38. Pszenica cz. 2225
do 22.75. j. 20-20.nO . zb. 19.50-20; żyto 14.25
do 14.50; jęczmień I 15-15.50, II 14.75-15; 0wies I 1!">-lG.75, II 15-15.50; mąka pszenna
65'/, 34.50--36; mąka :btnia 65", 24.25-75: otręby pszenne gr. 10.25-71). śr. 9.25-75, m. 925
do 9.75; otręby żytnie 8.50-9.

Miliar~ mar~~ ~ontry~u[ii lalła[i lY~li wRI~ny
Dotkliwe zarządzenia przeciwiydowskie w wyniku mordu paryskiego

B e r l i n. (P AT) Niem. Biuro Informacyjne podaje:
Pód przewodnictwem marsz. Goeringa odbyła się z udziałem ministrów
Fricka, Goebelsa, Guertnera, Krosigka
i Funka konferencja celem omówienia
rozwiązania kwestii żydowskiej.
Omówiono cały szereg radykalnych
zarządzeń. w: tej sprawie,
z których
część już załatwiono.
Pełnomocnik do sprawy
planu ł
letniego Goering w?dał rozporządzenie,
w myśl którego z dn. 1 stycznia 1939 r.

2ydom nie wolno będzie prowadzić
handlu detalicznego, przedsiębiorstw
ekspedycyjnych j biur zleceń, jak również samod:>:iplnych
przedsiębiorstw
rzemieślnk7.vch. Nit podstawie tP,go zanąnzenia Żyd od nn. 1 st~'cznie 1939 r.

nie może być kierownikiem przedsię
biórstwa w rozumieniu ustawy o uporządkowaniu pracy narodowej z dnia
1 stycznia 1934 r. Jeżeli Żyd zajmuje
w przedsiębiorstwie gospodarczym kierownicze stanowisko, to aby nie pozbawiać przedsiębiorstwa kierownika,
stosunek służbowy z nim może być wypowiedziany na 6 tygodni naprzód.
Następnie marsz. Goering
wydał
rozporządzenie, według którego wszelkie szkody, wyrzl',l.dzone w dn. 8, 9 i 10
listopada zakładom i mieszkaniom
żydowskim wskutek wzburzenia ludności z powodu kampanii międzyna
rodowego żydostwa przeciwko Niemcom narodowo - socjalistycznym, mu- '
SZ~
b~rć
niezwłocznie naprawione

przez

właścicieli

wzgl~dem

handlują- '

cyeh żydowskich. Premie ubezpieczeniowe należne od ŻYdów - obywateli
niemieckich zostaję, skonfiskowane na
rzecz Niemiec.
Dalsze radykalne zarządzenia w celu
usunięcia żydostwa z życia gospodarczego. N~emiec i 'polożenia kresu prowokacYJ.neJ sytuacJl wydane zostaną w jak
naJ krótszym czasie w formie rozporzą
dzeń i ustaw.
Przede wszystkim jednak postanow~ono. nałożyć na całe żydostwo nie.
mleclue grzywnę w wysokości 1 miliarda marek, jako karę za ohydny mord
paryski. C~ła ta kwota przypada Rzeszy,
pelnomocOlk do sprawy planu 4-letniego wydal już odpowiednie zarządzenia
w tej sprawie.

--
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STANO W ISKA

Z satyry politycznej
Prołol(ół

koronować małości!

Historia lat ostatnich. to niezwyklej doniosłości lekcja POgl~dowa'l
Państwa
narodowe
wyrastają na
pierwszorzędne potęgi. W atmosferze
narodowego heroizmu, w atmosferze
powszechnych pragnień wielkości rodzą i kształtują się dzieła, nadaj~ce
światu nowy porządek.
Włochy zerwaly ostatecznie i definitywnie z kompleksem słabości i bierności, sprężaj~
narodową energię, montują wewnętrzną spoistość i w wyniku tych procesów na przekór i wbrew zmobilizowanemu frontowi "wielkich demokracyj"
zdobywają nowe tereny ekspansyjne i
otrzymują rangę
jednego z pierwszych mocarstw.
Niemcv przywracają tradycje dawnego cesarstwa.
Hiszpania - w oparciu o zdrowe
siły n::l.l·odll z bohaterską brawurą
niszczy okowy niewoli, narzucone
przez "czerwoną" międzynarodówkę.
Pomniki o wartości nieprzemijaj ~
cej budują narody, które zerwały z poziomymi nałogami myślowymi, wtło
czonymi przez żydo - marksistowską
mafię. Nowy okres historii tworzą narody, wpatrzone w horyzontalne cele,
w entuzjazmie wykuwaj~ce z szarzyzny dnia codziennego dzieła wiekopomne.
Potęga wykreślonych
celów wy'Oobywa z najglębszych pokładów narodowej mocy wartOści niespożyte, talenty zdrowe, sny d~r namiczne. 'ĄTspa
niałość realizowanych
zadań zwielokrotnia istniej~ce siły i pozwala szaremu żołnierzowi narodowych szeregów zdobywać się na rzeczy wielkie.

Pragnienie potęgi trwałej dla swego
narodu mnoży istniejącą energię i umożliwia
społeczeństwu przeprowadzenie zadań zdawałoby się ponad si-

łości,

poziomości

i

z dorocznego zebrania P. A. 1:.
(w skrócie)

Najpierw powitanie
potem sprawozdanie:
ile już tuzin6w
rozdano wawrzyn6w.

nikczemnoścl.

Skończyć z wynoszeniem spraw zgoła

Potem zn6w nagrody.
dla spryciarzy młodw
Autoadoracja
bufet i kolacja.

drugorzędnych

ły.

Aby iednak można było wydobyć z
narodu utajone w nim wartości podkreślamy trzeba przed nim postawić
promieniste pochodnie wielkich ideałów i wyznaczyć mu wielkie,
na historyczną miarę plany.
Nie wolno trzymać go w zatęchłej
atmosferze przyziemnych interesów,
pętać rwących się do pracy elementów, nie przykrawać wszystkiCh zamierzeń do koniunkturalnego celu utrzymania się za wszelką cenę na powierzchni.
Trzeba zerwać z kompleksem ma-.

l

na ołtarze zadań narodowych. Skończyć z ekonomstwem, a
dać głos siłom rzeczywistym. Nie należy
wykonywania rzeczy koniecznych, ale tylko codziennych, nie dają
cych wartości trwałych, podnosić do
symbolu narodowego celu. Nie trzeba

Wszystko to już by ł o
nic się nie zmieniło:
mydło i kadzidło
kadzidło i mydłO!

koronować małości.

"Goniec'"

nie może wystarczy~ zewnętrzna czystość w kraju. Trzeba zaprowadzić porządek zasadniczy.
ONam

przeć całe życie

nych życiem

państwa

na

Postulaty w sprawie
ordynacji wyborczej

uświęco

prawdach narodowych.
ze wszystkiCh dzie-

Wileńskie "Słowo Narodowe" zastanawia się nad zagadnieniem ordynacji wyborczej do ciał ustawodawczych i wysuwa następujące postulaty:
,,1. Ludność polska, jako istotny gospodarz kraju, musi mieć ustawowo zabezpieczone przedstawicielstwo w parlame~
cie nawet w tych obszarach R. P., gdZIe
nie posiada większości.
,,2. Aczkolwiek mniejszości narod?we
korzystają z pełni praw publicznych, Jednak nie mogą one wywierać decydujące
go wpływu na zagadnienia dotyc~ące ustroju państwa, a w :iadnym raZle przy
rozwa:ianiu takich spraw nie powmny
stanowić języczka u wagi w rozgrywkach
pomiędzy różnymi grupami polskimi.
,,3. Żydzi, jako element napływowy,
obcy, nie mogą być obdarzeni p.ełnia, pyaw
publicznych. Do czasu zasadmczego l ostatecznego uregulowania tei kwestii n~
le:iałoby ich wyłączyć w odrębną kUrlę

Wymieść śmiecie
dzin życia Polski!

JAN WYGANOWSKI

ZABURZENIA PRZECIWŹYDOWSKIE W NIEMCZECH

narodo\vościowo-wyznaniową.
Są to
przyszłej

tylko niektóre punkty, dotyczące
ordynacji wyborczej. Zaznaczyć
trzeba, :ie widoki na przeprowadzenie ich
przez nowy Sejm - są prawie :iadne.

"Ozon" zamienia
W Tlen"

"

Nieszczęśliwa poczta wGdyni
Gdynia nie ma szczęścia do poczty•
Gmach pocztowy. którego budowa stworzyta stynną aferę Ru szcze-wskiego, został
ostatnio powiększony . Zbudowano dalsz8
dwa piętra. Zaledwie prace zostały zakończone, wyłonita
się
nioodzowna potrzeba powięl{szenia gtó'''llego hallu. Przy"
stąp i ono ponownie do prac. do poszerzenia gmachu od strCl'I1Y podwórza. Ale czy
to ju~ ostatnia przeróbka gmachu?

..'V a r s z. D z i e n n i k N a r." w
artykule o "dwudziestu latach walki"
poświęcił takie uwagi młodemu pokoleniu:

mierze na barki młodszych roczników.
Staje przed nami nie problem i lo ś c i
"młodych", ~e poslu~ymy się tu niewłaści
wie u:iywanym kryterium wieku, ale j ak o ś c i młodego pokolenia. Od tego jaką
silę charakteru,· wiedzy,
doświadczenia,
rozwoju duchowego, odwagi, energii, woli
wyka:ie młode pOkolenie zale:ią losy i rola obozu narodowego.
"Nie wystarczy dumne legitymowanie
się wiekiem. Obowiązkiem naszego pokolenia jest nic nie uronić z dorobku poprzedników, wzbogacić go nowymi zdobyczami i osiągnąć te cele, których nasi ojcowie nie osiągnęli.
"Trudne to zadanie, wymagające wielu wysiłków. Młode pokolenie spełni swój
obowiazek i odegra historyczną rolę, je:ieli
mnIej będzie myślało o ilości lat, których
każdemu przybywa, a więcej o pogłębia
niu własnej wartości, o wzroście własnej
osobowości, aby jak najwięcej móc dać ze
siebie obozowi naszemu, a przez to i Polsce.
"Rola i znaczenie naszego pokolenia
w t>olsce zale:iy i zale:ieć będzie przede
wszystkim od wartości moralnych i umysłowych, jalde w sobie, walcząc z wielorakimi trudnościami, wyrobimy i utrwalimy.
,,'V d"yudziestoletniej pracy i walce
wzmocnił się w Polsce ośrodek myśli i
woli narodowej. Bezpośredni związek z
:iyciem i potrzebami narodu polskiego, z
jego historycznymi zadaniami daje Stronnictwu Narodowemu mocne oparcie w
kraju. Pozwala to naszemu obozowi, zasilanemu stale przez młode roczniki wpły
wać pośl'ednio na kierunek polityki pań
stwowej i zbllżnć realizację ustroju narodowego w Polsce.
.w. dwudziest.& rocznicę niepodległego
bytu państwowego ~m1. !lię na d.ro-

-...J 40 pełn. "glj;ii!d."!, ..

się

Po Warszawie krąży dowcip, it "Ozon"
zamienia się w "Tlen", mianowicie w "Towarzystwo
Likwidacji Entuzjazmu
Narodowego".

Zadania młodego pokolenia
narodowego

"Cię:iar odpowiedzialności za losy obozu narodo~ego przesunął się ju~ w du~ej

·

W stolicy Rzeszy lfiemieckiej wybuclzl,l/ w czwartek burzliwe manifestacje
przeciwżydowskie, podczas kt6rych jak donosimy na innym miejscu - zniszczono wiele sklep6w tydowskich i pOdpa.lono kilka bóżnic. Podobne zaburzenia wybuchły r6wnież we wielu innych miastach Niemiec.

o Romanie Dmowsk-m
twórcy nowoczesnej polskiej idei narodowej

I

W tygodniku "P r o s t o z M o s t u" sobie, jak - równocześnie - odbywaredaktor jego Stanisł.aw P i a s e c kiła się walka o poszerzenie serc. Jak
stwierdziwszy wielką przemianę du- tworzyło się zrozumienie idei polskiej,
chowę., które się w Polsce dokonywa które dziś dopiero zaczyna się UPO-I
i decyduje o przyszłości, takie kreśli wszechniać, staje się wlasnościę. wszyuwagi o postaci duchowej Romana stkich. Jaka wiodl,a droga do tego, co
Dmowskiego jako myśliciela i filozofa nazywamy światopoglądem narodo.
narodowego:
wym.
Wspominki, które drukować będzie
Temat to do gruntownego studium,
prasa w ' rocznicowych numerach do- rozprawy naukowej, dzieła. Nie spotyczyć będą przede wszystkim - gra- sób go nawet naszkicować w krótkim
nic. Jak się o nie \'.-alczyło zbrojnie i artykule; gdzieżbym się na to porydyplomatycznie; na polach bitew i przy wal! T~' lko myślą, że w tej niszczą.·
stole obrad w Paryżu; po obu stro- cej Poł"kę współczesną tendencji jenach frontu, w si\'.~·m mundurze hal- dnostronności oś\\"ietlell, kiedy z gólerowskim, w zielonka\\"ym mundurze ry można przewidzieć, jak będą pedowborskim - i ,,-reszcie w mundu- wne zaslugi przemilczane w rocznirze polskim: pod Lwowem, nad Bere- cowych wspomnieniach, jak ich istzyną, pod Kijowem, nad Wisłą. Ale nienie będzie misternie ukrywane może równie ważne jest uprzytomnić trzeba właśnie dla przeciwstawienia
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_.~~~~~~~~~~~~_

się, właśnie dla skorygowani.a obrazu, wł,aśnie dla dopełnienia jego Gałości, wymienić głośno jedno wielkie
nazwisko: Roman Dmowski.
Nie o polityku myślę w tej chwili;
nie o "orientacjach" i w.alkach wewnętrznym, jakie wypełniły po brzegi
cały okres dobijania się niepodlegIości; myś~ę o pmo\vskim mrślicielu, ,o
Dm?~skII? f~lozofle .narodowym, ktory JUz dZISIaJ, choć Jeszcze te st,are
spr~wy ~ie przycichły i C~10Ć )eszcze
o. lllch Dle ~v~r dala sądu hIstona, st.ał
Sl.ę wl,asnosclą c a ł e g o r~arodu, a.
Dle tyl.ko ,\:odzem ?bozu. pOlItyczn.ego.
Uzname tej OCZyWIStOŚCI olbrzymIego
wkładu twórczości myślowej Dmowski ego w duszę każ~ego \Vspółcze~ne
go Polaka - byłoby lstotnym krokIem
ku konsolidacji dUChowej, która
z pewnością więc~ jest warta od 0wych meChanicznych konsolidacyjek,
o których tyle się ostatnio gada i pisze
- bez skutku.
Zyjemy w czas,ach bankructwa mę
tnych hasełek pacyfistycznych; . rozumie dziś już każdy, kto chce i umie
myśleć, że tylko naród pod bronią, naród-armia, naród gotowy walczyć o to,
co uważ-a za święte i wielkie, może być
podmiotf'm dziejów; my, Polacy, dumni być możemy, że nigdy inaczej nie
wyobrażaliśmy sobie narodowej siły;
i że to polskie wyobrażeni~ zna.lazlo
aajbardziej romantyczne uosobienie w
postaci Piłsudskiego.

..r!Ale żyj~także ~ ..cz.asa.cb. 'W ktj-
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ska pomoc bratnia nie zdoła zaradzić
całemu złu,
apeluję do ogółu społe
czeństwa.
Chrystusowy czynnik bliź
niei miłości powinien także na arcyważnym odcinku uniwersyteckim wydać !'kuteczną akcję obronną i odro-

Każda omyłka

powoduje 8trat~ czasu I pieniędzy. Przy dobrym i obfitym oświetleniu maleje ilość
zyskuje eię nil c7t.lsie. Poza ogólnym oświetleniem należy stosować w refłektorku nad
maszyną do pisania żarówkę na 65 Dlm. Wewnątrz matowane Osramówki ID dają tanie światło.
błędów i

dzeniową·

Ż~' wię

gł~oką nadzieję, że szlapolsld.ego społeczeństwa odpowie na alarm'\,Z frontu uniwersyteckiego mobilizacją' wielkiego czy'11l po"szechnej pomocY'\.dla polski€,,;o akademika, czynu nacec'howanego serdeczną szczodrością i gł@okim um iłowa
niem sympatycznych 'j..szeregów unichetność

znakO'wane

oRomanie Dmowskim
(Dokol'lczenie ze stronicy 3).
!'Yeh walą się w gruzy podstawy internacjonalistycznej ideologii "Wielkich Demokracyj", będącej w gruncie
rzeczy przykrywką dla imperializmu
złota; rosną potężne siły ideologij na
rodowych i one Lsztaltować będą nową epokę historii; jakże możemy nie
być dumni, że kiedy jeszcze nie ma
rzyło się nikomu o Mussolinim i Hitlerze, kiedy jeszcze stara Europa zdawa·
ł.a się być niewzruszona, kiedy jeszcze
nie wybuchła wielka wojna, która
~strząsnęła starym porządkiem, kiedy
Jeszcze nawet nie byliśmy państwem
tylko narodem walczącym o państwo
~ juz w Polsce zrodziła się ta ideologia, która dziś podbija świat, już ukazała się w druku mała, ale najważniej
sza książeczka: "Myśli nowoczesneg,
Polaka" Romana Dmowskiego.
Gdyby w Polsce mogla być mowa o
.prawdziwym· wychowaniu · narodowym
w szkołach nie byłoby czy tank:
szkolnej, w której nie znalazłoby się
na czołowym miejscu to wspaniałe credo nacjonalizmu polskiego, jakim jest
w "Myślach" Dmowskiego owo wyznanie. zaczynające się od słów "Jestem
Polakiem", ustalające trllść tych dwóch
słów i obowiązków, jakie z nich wy-

Dra WANDERA.

ng 21 333

pływają.

Nie ma w literaturze nacjo·
nalistycznej innych narodów niczego.
c~ dałoby się porównać z głębokością
tych lapidarnych sformułował1 Dmo,..'s~iego,
będących
zarazem wzorem
świetnej polszczyzny.
Dzięki myśli Dmowskiego
przede
wszystkim - jesteśmy dziś w świecie
n-ajbardziej bodaj za.awansowani w rozumieniu Istoty narodowego bytu. Nie
potrzebujemy się od nikogo niczego
uczyć, nic naśladować.
Jeśli zaś realizacja ideologii nacjonalistycznej jest
w innych krajach bardziej posunięta
niż u nas, to obok z.azdrości, jaką wywołuje
to w l~llżdym nacjonal iście
polskim, warto także sobie uprzytomnić olbrzymie korzyści, jakie wynieśliśmy stąd, że warunki nie pozwoliły
nam urzeczywistnić narodowego ustroju w okresie pierwocin nacjonalistycznego myślenia. Niemcy hitlerowskie realizują dziś nacjonalizm poga11ski i w tym zarodek ich przy szlej klę
ski, ich przyszlego moralnego załama
ni.a się. I nasz nacjonalizm przeszed:
przez takie pół poga11skie ząbkowanie.
aż do cz,a su drugiej, już
powojennej
publikacji Dmowskiego ("Kościół, naród i pa11stwo") zwrócił się zdecydowanie ku religijnemu pojmowaniu
bytu, ku katolicyzmowi.

* Myśl n,arodowoIdziemy naprzód.
katol icka w Polsce, ta, której krzewienie w Europie i świecie Jest misją
dziejową naszego narodu, pogłębia się
z każjym miesiącem, ogarnia coraz
nowe dziedziny. Przebudowa i posze
rzanie serc postępuje ciągle, choć może niedostrzeg,alnie. To ważne, to waż
niejsze od tych wszystkich niedociąg
nięć, z j.akimi się co dzień spotykamy
w konkrecie życia polskiego, nie pamięt.ając nieraz, że tylko dwadzieścia
m.amy za sobą lat odbudowywania
państwa, że nie od razu Kraków zbudowano.
Kierunek już wytyczony - ten kierunek zaRadni czy w sercach. W t.akich
rocznicowych chwilach. jak dzisiejsza,
wbrew calej buńczuczności. jaka cechuje młode pokolenie polskie, wbrew
tak typowemu dla naszego m.łodego
pokolenia zaczynaniu historii od siebie, pr~eeiwstawi,aniu ai~ "starym",

Ul

dekalumenach gwarantują· male zużycie prądu.

naturalnemu i twórczemu buntowi trzeba sobie to uczciwie uświadomić,
że my wszyscy, narodowcy, i ci, · co
wychowali się na myśli wszec~polskiej, i ci co przeciw jej kostnieniu się
zbuntowali, i ci co z przeciwnej strony
barykady idąc również dochodzą do
narodowego światopoglądu, że my
wszyscy jesteśmy mniej lub więcej z
Niego - z pierwszego nowoczesnego
Polaka w Polsce, Romana DmOWSkie-I
go.
Gd~T by tego, bez zadnych ubocznych
myśli i celów, po prostu w
poczuciu

obowiązku

prawdy nie powiedzieć w
tym rocznicowym momencie, kiedy
Polska święcIć będzie dwudziestolecie
swego odrodzenia, stalaby się tej wlaśnie prawdzie wielka krz\"wda. A trzeba to powiedzieć, zwlaszc~a na lamach
"Prosto z Mostu", które nie jest organem żadnej grupy i żadnej partii, które jest bez przymiotnika i po prostu narodowe. Patrzymy przede wszystkim
w przyszłość i ku niej idziemy. Ale w
drodze. przy słup,ach kilometrowych.
dobrze jest przystanąć na chwilę i obejrzeć się za siebie: na punkt wy jścia.

PRZY
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i cierpieniach watroby, ata
kacb kamieni zólciowycb, zlel
przeml a Ole materll, stosuJe Slę ZIOła D-ra Cz. Krassowakiego, znak oehr. towar. KAMICINA
og 2125ł
Cena pudełka zł. 2,- Do nabycia w aptel,ach i skI. aptecz.

Pomóżmy

polskiej ·młodzieży akademickiej

Polska będzie takę., jaką jest jej
szczególnie młodzież akademicka, bo ona stanowić będzie w przy-

młodzież,
szłości

warstwę kierującą życiem na~

Stąd na pal1stwie i społeczel1slwie
ciąży
obowiązek
zapewnienia t ej

rodu.

młodzieży

należytych

warunków roz-

woju.
'Warunkami bowiem prężności narodu, warunkami pełnego wyzyskania jego możliwości rozwojowych są:
wysoki poziom moralny i ideowy społeczel'lslwa, umiejętność rządzenia się w
wszystkich dziedzinach życia oraz
zdrowie fizyczne.
Z okazji T~' godnia Al<ademilia dwa
ostatnie warunki pragniemy szczególnie podkreślić. Polsce potrzeba. jeśli
ma być wielką, przede wszystkim zdrowej fizycznie i dobrze zawodowo przygotowflnej inteligencji, znającej życie
narodu. zdolnej do pokiel'owania nim.
Trzeba jej ró,"vnleż korpusu ofic-erskiego. z.drowego mOI'alnie i fiz~'0znie. stojącego
na w~'sol{im poziomie moralnym. Alwrlemicy ~ to przyszła inteligencja polsl\a. to obecni lub przyszli
oficerowie armii polskiej. By akademik mógł należycie rozwinąć swój intelekt, dobrze przygotować się do swego 7.awodu. dalej. by mógł dostatecznie
rozwinąć się fiz~'cznie. mURi mieć zapewnione niezbędne środki utrzymania na studiach.
Tymczasem polRka młod:deż akademicka żyje wprost w katastrofalnych warunkach ekonomicznych. Niezamożni studenci byli zawsze. nigdy
jednak nie bylo ich tylu, co dziś! Liczba ich
w miarę pogarszania się
ogóln~-ch warunków elwnomicznychwzrastała z roku na rok, dziś .l1rosła w
tysiące.

Nędza

musiała

spowodować

i spo-

wodowała zły stan zdrowotny młodzie
ży akademickiej.
Co piąty $tudent
choruje na gruźlicę i jest nią zagrożo
ny. To jest już stan nadzwyczaj niebezpieczny i groźny. Naród karłów i
cherlaków fizycznych nigdy nie spełni
snu o wielkości. raczej upadnie! Bo i
sila obronna jego będzie słaba i brak
mu będzie dynamiki rozwojowej z{!
względu na słabą podstawę biologiczną..

Nędza polskiego akademika wywiera dalsze skutki: zmniejRza się liczba
studentów, i to właśnie studentów synów wsi. Inteligencja polska może
więc być w przyszłości pozbawiona dopływu świeżych, zdrOWYCh
sił ludowych, ogromnie cennych dla rozwoju
narodowej kultury, Kultura polska
może wówczas skostnieć i zmartwieć.
Nędza,
szerząca się w szeregach
akademickich, dotyka przede ~isżyst
kim tych studentów, którzy pochodzą
z warst
społecznych
pajuboższych,
na ogół najzdrowszych :
z warstwy
wł~ś~iańRkiej, rzemieślniczej, robotnic~~J I z dro.bne~. niezamożnej intellgenCJł.
(:0 najmniej 415 studentów z tych
warstw się wywodzi. Oni to właśnie
stanowią najcenlliejszy element w ży
ciu akademickim. twol'za w tym zvciu
no,;'e wartości. Rola ich' jest \vybi'tnie
~worcza. ,. T):mcr,asem nQclza hamuje
1rh rozwoJ l zamyka drogę do wyż
szych uczelni.
A larm z frontu uniwersytecl~iego
musi znaleźć szerszy oc!?ew w sercach
cał.ego spoleczel'lsh\'a. Gdy państwo nic

d~Je

d~sta.te.cznej

~omocy

młodzieży

akadell1lckle] - daje bowiem na pomoc tę siecl f\ m milionów złotych na
które sldadają.się także opłaty l.iIRz~zan.e przez studentów, a potl'zcba 20 mi-j
1I.onow, by pomoc b~' ła skuteczna, _
l1l~chże
spoJeczeilstwo pośpieszy z
oharą dla t~' ch, którzy są prz\'szłościa
narodu. Obowiązek to wobec' narodu'!
W trudach hartuje się duch, lecz
wśród nędzy i głodu łamie się i marnieJe. ~r.zeto pomóżmy młodzieży akademJckleJ!

\V PolRce studentów jest 01;:010 45
tysięcy. Z tych przel'lzło 1/3 studentów
Polaków (musimy przecież odliczyć
studentów - Ż~' dów, którym dobrze
sie wiedzie) cierpi nędzę. N<;-dza ta
jcst zjawiskiem ogólnym i dlatego
groźnym i bardzo niebezpiecznym dla
prz~' szłości narodu.
Setki tysięcy studentów bm'ykają
się z twardym losem, tracą czas na
nieustannej gonitwie za korepetycjami i pl'acą, zarobl{Qwą, by w rezultacie
uzyskać groszowy zarobek. Setki i t ybliźniej miłości
s~ące głodują. i wskutek ciężkich waAlarmujące wieści otrzymujemy z
runków ekonomicznych i niemożności
opłacania czesnf'go tracą, lata studiów frontu akademickiego! Niedostatek i
lub rezyg-nuja z nich na zawsze. Mar- nędza dziesiątkuje zastępy naszej mlonuje się wysiłek wielu lat setek i ty- dzieży akademickiej. ,iuż to zupełnie
sięcy studentów.
Naród traci cenne, uniemOŻliwiając jej studia, już to nietwórrze siłv.
wośnie .i~ utrudniając, alho żerując w
Jak w tal<ich warunkach mlorlzież zastl'aszu,lący sposób na jej zdrowiu i
może
należycie PI'z~' gotować się
do ~i.lach. Typ chorowitego, głodnego w
swego zaworlu?
Jak b<;-c1zie mogła niedostatku lub głodowej wC'getacji
prz~' Rzla inteligencja !'pelniać swą row~' niszczaiącego Rię studenta ma nielI? w życiu narorlu? Jak wreRzrie mlo- s ł et y coraz liczn i ejszych przed~tawi
dzież
może być fizycznie
sprawną i
ei el i.
zdrową?
Ponieważ zorganizowana kcleżeń-

I oChrystusowy czyn

Artretyzzn
w~kut(·k zieJ PI'zemiBm~tcdi mo~e powariować .zereg I·ozll\a it y~h
d o le~li\V ości
(ból" al·ll·etyczne. lomnnie w ko-

Zftnieczysz('zona krew

Olciach. bóle glowy

wzdeciR.. otlbijalJia. hóle w
nies mak w usta c h . br·nk a[,cl)"tu .
8weuzenie skóry ~kfOIJ110Ś<' do obstrukcJI. pl.lllY
i wyrzuty na skórze sk.lonności do tycia. mdłośei. język ohlo:1"I1Y/. Filtrem d:8 krwi jest "'ątroba .. ChYo!>y zlej przpmiHny mate rii ni~z('zą
organ Izm J przYśpieszaJą starość. RacJol\3lnl\ .
wątro bIe.

zg~tlną z natnr",. knmdą jl's! normowHnie czyn~O~CI ""'lll·ohy I nf'r~ ".
j)włlrlzie~!olptn e rlo"wl.~"lczf'nH' .wrknzolo. ile w cl,ol"Oh:lch na tle

zl(.). pl'ze mlany
ma!f'rii
chroniczl1ym zo.
parcI\! _ l<alll len.13c h
żO!c!oWy.ch,
ż(lllaczt.:e,
artr('()·zmle. maJI] za,tosowanie zioła leczMj(·ze
. OHOLEKIN AZA" H. NiemojewEklego. Bro.
szury beLplatne "ysyla labor
fizj
ehem
CROLJ<JKT:-<AIIA W.r5Z"W8. Ńo~ . . . .t
oraz apteKI i sklady apteczne
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Ważne

dla

s z a wa.

ubezpieczon~ch

(Tel. wł.) Od kił.,ku
lat toczą się zawiłe procesy cywilue
pr2;eciwko Ubezpiecz-alni Społecznej w;
sprawie rozmaitych wypadków, jakie
się zdarzają w szpitalach i klinikach
Ubezpiecz,alni.
Członkowie
Ubezpi&czalni i ich rodziny występują.. z roszczeniami sięgającymi dziesiątek tyj
W ,a r

sięcy złotych.

Obecnie ogłoszono
N,ajwyższego, który w

orzeczenie Sądu.
sprawach o odszkodowania wytoczone przeciwko Ubezpiecz,aJ ni uznał, że Ubezpieczalnia
ma obowiązek udzielania opieki lekarskiej ubezpieczonym, a zatem osobom
uprawnionym przez ustawę do leczenia. Ustawa nie nakłada na Ubezpiecz,alnię obowiązku dostarczania takiej
poomcy lekarskiej, przy której błędy
medyczne byłyby w ogóle wykluczone.
Ubezpieczalnia nie odpowiada zatem
za błędy lekarskie osób wyłą.cznie uprawnionych do rozpoznawania chorób, jak i leczeni,a chorób, którymi są,
,upr,a wnieni do praktyk lekarze (N. Cn 2352/37.)
(w)

~~t l~ DMł~K\t
na sezon

\ flllRA

jesienno-zimowy
wIg najnowszych modeli poleca
Chrześcijańs 1d

Dom Konfekcvjny

Martin i Norenberg

ł.ódź. ul. Pil>~rkowska 160 oddział ul. Piotr~owska 290

HURT

021938

tel. 261-74

- tel. 277-53
DETAL

Nowe przepisy' o hotelach

Warsz ,~wa ... (lel..wł) Od Nowemają weJsc w zycI~ nowe prz~pIsy o hote.l,a ch, które mają znacze:Q.Je
cHa. rozwoJu ruchu turystycznego w
kr,a.lu.
prz~'szłości nazw,a hotel będzie
mogla figurować tylko na przedsię
biOl'sl\Yach typu gościnnego, zorganizow.anych w sposób należyty. W mniejszych mi.ast.ach z nazwy hotel będą
mogły korzysLać zaklaely liczące ponad
;) pokoi, w miast.ach ponad 100 tys.
mieszkalIców zaklady wi~kgze niż 15
pokoi. 'Ye w z~'stkich pokojach muszą być wywieszone regUlaminy, a przy
portierni.ach także dokł,adne cenniki.
Dołączany gościom procent dLa obsłu
gi nie może obejmować kwot pobieran~' ch tytułem komun.alnego
podatku
hotelowego.
(w)

g? Roku

'V

IENITH

~

ZEGARY

lEGARKI

~~~itR~~

i OBRĄCZKI ŚLUBNE
POLECA

::Jan Placek

jest skutkiem zlej przemiaD'V materii
ny

werRyteCtki~ju:ł~~z:e::J'Q.

"i;

I:ÓDt. BRZEZIŃSKA 10. TEL. 150-17
n 191:;1

Składki

i po~witowania

NA BUDOWĘ KAPLICY W HRYN"KACH:

M. .Noskiewiczowa 5,-, razem z popokwitowanymi 249,25 zJ

p'r~e(hllO

Num!'T 261 -

ORĘDOW~IK. poniedziałek.

dnia

a

listopada 1935 -

Strona "S ~

Dzień żałoby młodzieży. akademi(kiej
Ku czci śp.
Kra k ó w, 12. 11. -

Stanisława Wacławskiego
W dniu 10 bm.

przypadła
smutna siódma rocznica
zgonu Stanisława \Vacławskiego, syna chłopskiego i akademika, ukamienowanego w \Vilnie przez Żydów. Rocznica ta stała się od kilku lat dniem
ogólne.i żałoby pOlskiej młodzieży a-

kademickiej. Jest ta rocznica bowiem
w y razem i najbardzie.i wyrazi~tym ,
znakiem marszu do Wielkiej Polski.
\V dniu · tym w I{rakowie na wszystkich wyższych uczelniach urzędowo
zostały zawieszone wykłady.
Na domach akademickich powie\vały żało
bne sztandary. \V kościele akademickim św . Anny odbyło się żałobne na~
bożel'lstwo,
a świątynia wypełniona
była po brzegi młodzieżą. Z kościoła
rusz~'ł olbrz~' mi pochód,
około tysiąc
uczestnil,ów liczący, na uniwersytet.
Na czele szedł poczet ze sztandarem
,:~nodzieży \Vszechpolskiej". Poczet ubrany by! w jasne koszule. Dale.i kroczyły barwne poczty sztandarowe korporacyj akaoemickich, studentki, studenci U. J. wedle wydziałów, studenci Al,ademii Górniczej w swoich odŚWiętll~'ch strojach, studenci Akademii Handlowej, wreszcie Akademii
Sztuk . Pięlol\'cb i drużyny straży porządkowej . Na uniwersytecie odbył się
apel poległych za Wielk:;t Polskę.
Stąd ulicami mi.asta ruszyła mło
dzież pod pomnik Nieznanego Żołnie
rza, gdzie ztoż~' ła wieniec z napisem
"Żołnierzowi
polskiemu - młodzież
narodowa I{rakowa". Pochód uda} się
następnie na dziedziniec Domu l\ledyków. Po odśpiewaniu "Pieśni bojowej" zagaił zebranie prezes Bratniej
Pomocy Studentów U. J. p. Jan Kiser,
witaję,c obecnych profesorów, kUl'atora Młodzieży Wszechp. ks. Archutowski ego i prof. Godlewskiego. Komenda
"baczność" oznajmiła moment składa
nia wieńca na tablicy ku czci St. Wacławskiego na korytarzu Domu Medyków. Niebawem rozpoczęło się zebranie. Przemówił m~ Antoni Grębo!'\z.
Drugi
mówił
prezes
~Iłodzieży
\Vszechp. Stefan t:abi cki. Zebranie zak{)fH:z~'ł "Hrmn Młodych" i okrzyki na
c?;eść Obozu Narodowego
i Romana
Dmowskiego.

*

Przez cały prawie dziell sklepy ży
dowskie w polSkich dzielnicach miasta brly zamknięte. Doszło w kilku
punktach mias ta do zaiŚć. \V związku

Poczta jest, balon

Zajścia antyżydowskie

z tym policja are!'\ztowała kilkudzie-,
sięciu al\ademików.
\\" .\·bite zo~taly
też szyby w żrdow~kich lokalach rozrywkowych, np. w nowozat07onym kiniES "Scala" i w kawiarni "C~·gancria".

Pif!kue

kl')'ształy

firma:

Do piątku aresztowani studenci, wśród
których zllajduje się jedna studentka.,
nie zostali zwolnieni. Do późna. w noc
po mieście krążyły patrole policji w
autach.
•

szwedzkie "ORROFORS"

S. ZYGADLEWICZ,

Warszawa -

Pouań,

Nowy Swiat 59
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SMA(Z"YiS~TECINY ~

W UŻYCIU PRAWIE OD

KO.sOW HUCULSKI

Podczas qdy tv calej Polsce dają się weznaki ch/ody, Kosów Huculski ze swym
łfl{]od117/m klimatem cies.::,y się jeszc::,c· UJ pełni pięknem jesieni
1II1111111111lllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllłllllllllllllllllllllllllllllilIJIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlillllllllllłilllilllllllllllllllllłllllllllllllllID

Katastrofa górnicza wCZarnym lesie
Dwóch gór'llil.'ów

~dQla'łłQ uI'atou'ać,

,jeden

zQstał

zabity

zdołano wydob~'ć spod gruzów pierw~zych d,,·óch KÓl'l1ik?w, t.l. Krząkałę i
Gąsiora, ktÓl'ZY
na srrzęście odnieśli
t.vlko lekkie obrażenia. Pięć minut później wydObyto ostatniego górnika, już
tlież~· \Yego.
Zwłoki ' jego umieszczono
w kos tnic~' sr,pitala w Bielszowicach.
1'\ a 111 icjsce kaŁa:-;trofv przybyła ko-

li a t o w i c e. 12. 11. - W podziemiach kop. "Lech" w Czarnym Lesie
wydaI'z~' ła się groźna katastrofa górnicm.
Ka .iedn~' m z filarów nastąpil gwałtowny w s t)'ząs, w wyniku którego zerwały się ze <;Iropu zwały węgla, ~1'Zebią.c pod sobą, trzech gÓl'n i ków, .J erzego Krząkałę, Jerzego G(l"iora i Michala Pacyn4?, w'szystkich z I{ocIHowic. Po
d\.... u i pół godzinnej akcji ratowniczej

misja
Urz('du
Górniczego,
która
''''szczl?la dochodzenia, celem ustalenia przyczyn w:-' paclku.

Bojówkarze socjalistyczni skazani
za napad

JUl

ks, pl'allltlt

\'" a r s z a w a 12. 11. - W Sądzie
Grodzkim ogłoszony został wyrok w
procesie Chai Fursznan i trzech czlonków sekcji ochrony Zebl'a11 PPS CK\V
oskarżonych o dokonanie napadu na
ks. Trzeciaka po odczycie w?gloszonym
w sali "Carita~u" przy ul. Białołęckiej
na Pradze.
Sąd skazal Zakrzewskiego i Stanisława Barana po roku więzienia, uznając ich winę za dowiedzioną, uniewin-

nil natomia s t Chaję Furszman i czwartego o~kal'żonego Januszkiewicza.
Ponieważ \V toku prze".... oOu ustal ono, że FU1'~zmall wznosiła okrzyki anty pail s t\\"o \\" e, warożouó przeciw'ko niej
dochodzenie o · clzialahlOść komunist~-czną. Zakrze\vski również
będzie
miał
nowę, !'\prawę
o · nakłanianie
świadków (lo fałszywych zeznań i groźby karalnej.

letazną lampą ' w płochą narzeczoną
S i e m i a n o w i c e. 12. 11. - Urzę
dniK Stefan Szarf z Siemianowic brł
wyją.tkowo zazdrosny o swa, narzeczOną. Emilię Statnik z . Well1owca, której
strzegł jak oka \v glowie. Robił jej wymówki, gdY' spojrzała na obcego męż
czyznę, a na.iwi~cc.i holalo go, gdY' uśmiechn~ła się do Idóregoś ze swych
znajomych.
.
Oliwy do ognia dolało gdy Szarf
pewnego razu spotl(al swą., narzęczoną
w towarz~' stwie innego m«;,żcz~' zny. Je~zcze tego samE'go dnia udal się Szarf
do mieszkania narzeczonej i tam Ul'zą
dził wirlk1;1. a,vanturę, prz~' cz~- m wzięl
ze stolu lampc: karbidową. i rzucił nią.

~aJlil siost'ł'ę

i

WIEKU

Tę sprawę przypomniał

adw. Pozowski w s\vej mowie obroń
czej w procesie inż. Doboszyńskiego,
mówią.c iż co innego wina, a co innego kara. Poczuł się tym dotknięty
adw. Steiger.
Na wstępie rozprawy adw. Pozowski oświadcza, iż nie miał wcale zamiaru obrażać adw. Steigera, bo nawet nie wiedział, czy ten żyje i gotów
Jest odpowiedni:;t deklarację w tym
kierunku złożyć. l{iedy jednak żydow
ski obrońca Steiget'a adw. Landau,
który bronił go w procesie lwowskim
uznał to za niewystarczające. mec. Po_
zowski zdecydował się przeprowadzić
dowód praWdy, twierdzą.c, iż nie za.mierza rozpraszać wątpliWOŚCi co do
winy Steigera. Strona żydowska wnio.sła o przesłuchanie prokuratorów 01berka: i Olszewskiego oraz sędziego
Dysiewicza z procesu Doboszyńskiego,
że mec. POZO'VI'ski użył słów "Steiger
rzucił bombę
i nie został skazany",
pOdczas gdy sąd stwierdził bilak winv
Steigera.
'
że
Mec. Pozowsld- przypomina,
wtedy jeszcze nie można było asysto.wać wyroków przysięgłych, a
t:ydzi '
stwar'zali dokoła sprawy atmosferQ
terroru. Obrońca mec. Pozowskiego
adw. Maciejko zgłosił wniosek o zarekwirowanie aktów sprawy Steigera i
prze~łu~hanie świadków z jego proc&"U, którzy maję. potwiJerdzić jego winę.
\Yrwoła}o to konsternację wśród
Żydów, zwłaszcza gdy sąd wniosek
przY'jął.
Rozprawę

odroczono 'd o stycznia.·
Nie jest wykluczone, że będziemy mieli proce~ o zamach na Głowę Państwa
Polskiego.

T)'zeci((l~a

•

r~ucił zazdł'OSl1Y 'ltaJ'zec~Qny

POt

dowskiego w Będzinie Steigera.
Steiger w r. 1924 miał dokonać zamachu bombowego na ówczesnego
prezydenta R. r. Stanisława Wojciechowskiego we Lwowie. Bomba spadła wtedy z tyłu powozu tak, że prezydent wyszedł cało . O rzucenie bomby oskarżono adw. Steigera, który staną.ł
przed sądem przysięgłych we
Lwowie i został UWOlniony większo
ścią. gło s ów.

zginął

B r u k s e l a. (PAT) Donosiliśmy
już o zaglmęciu
w czasie ostatnich
wypadków w Europie środkowej poczty
balonowej tilatelistów oraz balonu, na
którym startował słynny aeronauta
belgijski w o!'\tatnich zawodach o puchar Gordon Bennet.
\V chwili ol;>ecnej poczta, po przeszło G-tygodniowej wysyłce z Rusi Pod. karpackiej, nadeszła do Brukseli. O
balonie natom iast Demuyter nie otrzyma żadnych wiadomości. Jedno zdaje
się tylko nie ulegać wątpliwości, iż został on zatrzymany na Rusi Podkarpackiej.

-
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Katastrofa samolotowa
L o n d y n. (P A T) W Rugeley (brał)..
stwo Stafford) spadł dziś samolot bombardowy, który stanął w płomieniach.
5 osób załogi poniosło śmierć,

swej bogdanki

z całej sUy w narzeczoną.. Dziewczyna
w ostatniej chwili usunęła się w bok,
a żelazna lampka sp-adła na głowę jej
siostry Róży.
Dziewczyna padła nie_
prz~' tomna na ziemię.
\Vezwano lekarza, który shvierdził
pęknięcie c7,aszki i
polecił odstawienie rannej do szpitala, gdzie Róża Statnikówna leczyła się przez kilka mies:4?cy.
Epilog tej sprawy rozegrał się
przed Sądem Okręgow~' m w Katowicach, '\"~' rokicm którego Sza!'f skazany został na półtora roku więzienia 1zawieszeniclO kary na Pl'zcC'iQg" 5 lat.

•

Proces mec. P"ozowskiego
Eclul pr~e'tnówiplli(l u' lIł'Qcet,ie in~ • . ,.t , DQ1IQS~Yt'iskiegQ
Sensacyjny u'uioselc obl'Q'Ily

Odd zia.ly zmotoryzowane def'ilują podczas u.roczystości 20-lecia niepodległości
w Poznaniu
.

Kra k ó w, 12. 11. - 'We Lwowie
przed Sądem Grodzkim w osobie s~
dzi'ego Garlińskiego . t "r.;ył się proces

l

mec. dra Adama Pozowskiego, prezesa zarzą.du · okręgowego Str. Nar. w
KrakówLe z oskarżenia adwokata ży-

Trzy sfl"'!oloty angielskie, które pobil1l
sowzecki rekord długości lOl'U . .

Strona "6 -

~Migawki

łódzkie

Posag na raty

Wesoło bylo u pana Apolillarego Cegiełki,
mistrza obuwniczego, albowiem
w~dawal córkę swoja, za dorodnego mło
dZIeńca, z zawodu malarza, który z powodu bezrobocia, p;rywał w ulicznej or-

kiestrze na puzonie.
Tata zalany zwrócił się podczas wesołej uczty. na której niejedna już butelka została wypróżniona, z tymi słowy:
Kochana moja córko i ty zińciu.
Szczęśliwy jezdym,
żeśta się
nareszcie
pobrali, nie robiąc wstydu we famielii
Jako że casz był akuratny, żeby chści
nów przed weselem nie wyprawiać. Rozumim, że człowiek musi sobie caszem
regularnie pofolgować. ale nie trza być
świnią, kochany zińciu i w porę dziurę
z~łatać, żeby rymby nie wyłazili. A tobIe córko moja rodzona, ino tyle na tyn
przykład powim, żeby właśnie nie tyn,
a to by i nie tak, familiarnie owszym
tyż.
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Socjalistom łódzkim marzą się "czerwone" rządy lubeis kie - Narodowa Łódź da socjalistom godną odpowiedź

Ł ód ź, 12. 11. - Wchodzimy w drugą fazę kampanii przedw. borczej do
samorządu łódzkiego.
Przypominamy sobie, że przed wy-

łódzkich
przybrała wyra.źnie na sile.
W dodatku zamknięto lokale organizacyjne Stronnictwa Narodowego, będące równocześnie
lokalami okręgo
borami do Sejmu nie dopuszczono do wych kom itetów wyborczych do Rady
żadnego publicznego zebrania Stron- Miejskiej.
nictwa Narodowego. Co więcej nie zeOgólnie biorąc, w pierwszeJ fazie
zwolono na żadn~ wewnętrzno-organi- akcję wyborczl;l do samorządu łrakto
zacyjne zebranie wyborcze Stronnic· wano jako - że się tak wyrazimy twa Narodowego.
• akcję antywyborczą do Sejmu.
A przypominamy sobie także, iż w
W j.akiej atmosferze i w jakich waostatnim tygodniu przed wyborami do runkach rozwijać się będzie akcja
Sejmu fala ar{lsztowań narodowców przedwyborcza do samorzę.du łódzkie-

Skończyły się brawa, zaczęła się nowa
butelka, lecz niestety ostatnia.
- Franuś, nima wódki, stary nie
'c hce posyłać, powiada, że brak waluty.
- A może?
- Ma, jak Boga kocham, widziałem
~ pUlaresie,
Jak wyjmował w kościele,
Jak organy grali.
- A to ci chytrus.
- Wiadomo.
- Czekaj, pogadam ....
- Ociec, nima wódki, a goście pragna,ce faktyc,mie
- A to czego?
Kilku bieglych sqd wobec s pr~ec~nycli ~e~nałi C:fasowo
- Trza kupić na tyn przykład i podać.
wykluc~yl
- A jak nie kupię, to co? W ogóle
Bzoruj, idę spać.
hurtbwnicy
Łódi, 12. 11. - W drugim dniu pro- nie kosztów, albowiem
- Dobra, a gdzie tata byndzie spać,
cesu przeciwko Julianowi Gąsiorow kupują. futra np. srebrne lisy po cenie
w chałupie ciasno.
- Ano zińciu na schodacb, ciepło je, skiemu, b. naczelnikowi 8 Urzędu 120 zł za kg, gdy na kg wchodzą 3
JUŻ nieraz spałem,
jak mnie mamusia Skarbowego, oraz prezesowi Stowa- skórki, które sprzedaje się w cenie
bez noc do miszkania nie wpuściła, jak rzyszenia Kupców Zydowskich Rosen- 400 do 600 zł. Inni biegli wobec
sztajfninty wracałem.
sprzecznych
zeznań zostali
wyklubergowi,
przemysłowcom FlajchakieZińć teścia
na schody wyprowadził,
jeszcze płaszczem otulił. I wódka była. rowi i Markowiczowi, oskarżonym o czeni czasowo.
Sąd Okręgowy w Łodzi po zbadanadużycia skarbowe,
przesłuchiwani
y.; sa,dzie wyglądało to tak:
- Czy oskarżony przyznaje się do wi- są w dalszym cię.gtl oskarżeni, oraz niu wstępnych świadków, którzy w
ny, że w dniu 21 lipca rb. wyciągnął port- pierwsi świadkowie.
zasadzie potwierdzili zarzuty zawarte
fel z pieniędzmi Apolinaremu Cegiełce,
Biegli zbadani przez Są.d stwier· w akcie oskarżenia, od)'oc7.~·ł rozprapodczas
uroczystości
weselnych,
gdy
ten ostatni w stanie nietrzeźwym usnął dzili, że futra nabywane przez oskar- wę do dnia 14 bm.
żonego mogły być dostarczone po cena schodacb?
- Nie przyznaję się, proszę szanown~go pana syndziego,
jako że po raz
pIerwszy nie przypominam sobie, czy
teść mój spał, a po raz drugi, portfela nie
widziałem, a że goście spragnione były
winc ino akonto swojego posagu, poźy~
~zyłem sobie
parę groszy
na piwonię,
l proszę sąd. aby nakazał starymu o regularne wypłacanie zaległego posagu i
żeby we familię nie nawalał, jako że malarz jezdym, a nie byle patałacb i na faSąd Staro8ciJ'iski ska~((l kill~u c~lonków St)'onnichłJa Narosonie znający się jezdym.
dowego na ka'ł'Y od 4 dni do 2 tygodni a)'es~tu
. Sędzia .grodzki je~nak nie przychylił
SIę do WnIosku FrancIszka Gałki i izoloski ego na 7 dni aresztu, ~fariana MaŁ ó d ź, 12. 11. 'V nocy z czwartku
wal go na 3 miesiące od młodej małżonna pią.tek zostali aresztowani działacze gdziarz,a na 4 dni aresztu.
ki i od niesolidnego teścia.
Dek-Ta

Proces onadużycia skarbowe wŁodzi
odroczony

Zwolnienie zaresztu
narodowców łódzkich

Niemcy i "Ozon"
Prasa ogłasza treść afiszu przedwyborczego wydanego przez Niemców w Ło
dzi. Jest to właściwie rozkaz, który brzmi
następuj ąco:

"Zarządzam,
ażeby wszyscy
Niemcy
brali udział w wyboracb. Kierownicy poszczególnych organizacyj będą wobec mnie
osobiście odpowiedzialni za wykonanie
zarządzenia. My, Niemcy narodowi-socjaliści, obywatele polscy, głosujemy na
OZN."
Wezwanie kończy się pozdrowieniem
.,Heil!" i podpisem "Fubrera", Ludwika
Wolfa.

Stronnictwa Narodowego: Zbignie,y
Michalak i Piotr Teska, członkowie zarządu okręgowego Stronnictwa Narodowego, oraz Wacław Bursiewicz, czło
nek wydziału młodzieży.
We wczorajszą. sobotę zwolniono ich
z aresztu.
W piątek prowadzono dalsz~ aresztowania wśród członków Stronnictwa
Narodowego. Aresztowanych doprowadzono do są.du starościńskiego, który
skazał:
Stanisława Kubiaka, Zenona
Wojciechowskiego, Stanisława Orłow
skiego i Boleslawa Matysiak.a na kary
po 2 tygodnie aresztu, Józefa Kadrzyń-

2.681 rodzin otrzymało
zapomogi
Ł ó d Ź, 12. li. Wydział Opieki Społecznej Zarządu Miejskiego w Łodzi informuje, że w miesiącu wrześniu rb.
wypłacił zapomogi pieniężne i żywno
ściowe dla starców i kalek w kwocie

29:961 zł.
Zapomogi

otrzymało

2.681 rodzin.

Zapisujcie się na
Pol. Czerwonego

słvłucja łapania

człon"ów
Krzyża

J

ludzi

Zuchwała kradzież

samochodu

Ł ód ź, 12. 11. Na ul. Nawrot 8
Mieczysław Kopydłowski, zam. w Zgie-

Plaga przekraczania przepisów o czasie pracy - Na fabrykantów powinny znaleźć się
bardziej radykalne środki
Ł ó d ź, 12. 11. Istnieje w Łodzi
specjalna
instytucja niespotykana
zdaje się gdzie indziej a mianowicie:
łapania ludzi.
Oczywiście nie ludzi
porządnych i uczciwych
a zwykłych
przestępców i to
specjalnej kategorii
i gatunku.
Rzecz zrozumiała, ludzi wyznania
handlowego. Urzędowo nazywa się to
lustracją, którą zarzą.dza Inspektorat
Pracy w celu wykrycia, czy ustawa
o czasie pracy jest respektowana.
Normalnie dzieje się to tak: pewnej nocy Inspektorat Pracy rozsyła na
miasto specjalnych urzędników, którzy przeprowadzają. w fabrykach i fabryczkaCh lustracje.
Ci urzędnicy
podchodzą. cicho i ostrożnie do jakiejś
fabryczki stoją.cej za wysokim płotem,
która tętni życiem i pracą. a przez której okna przebija się światło zza dys!<reinych osłon.
\V pe\~nym momencie światła gasnę. warsztaty staję., a w korytarzach
i na schodach rozlega się tupot dziesiątek nóg robotników,
którzy w popłochu uciekają., ukrywają. się w śmie
tnikach, ogrodach, mieszkanie.ch pry-

.... ."tlłJ('ch i~

Okazało się, że jakiś wartownik zawiadomił właściciela o przybyciu kon.
troli i praca została raptownie przer-

wana.

Właściciel również usiłuje w tych
w.arunkach ujść i ukryć się przed wła
dzą,. '. I(ontroler przy pomocy policji
wyszukuje robotników, znajduje wła
ściciela, i w dalszym biegu ma to takie
następstwa,
że właściciel łamiący u-

rzu przy ul. Piłsudskiego 11, zostawił
w nocy samochód OSObowy, wartości
5 tys. zł, który mu skradziono.
Zarząd:7.0ne dochodzenia doprowadziły do odnalezienia samochodu przy
ul. Drewnowskiej.

Zresztą gdyby usiłowali

się temu
to znajdują się wobec
fakLu wyc;lalenia ich z pracy. Taki bowiem przemysłowiec - hałaciarz używa
po prostu gl'oźby: "Nie chcesz praco~v:ćb~~~!?odzin lub w nocy, to pójziesz
przeciwst.awić,

Tragl'czny wypadek
samochodowy

Inspektor.at Pracy jest jednak bezsilny wobec rozpanoszonego zwyczaju
łamania ust.awy o czasie pracy. Kary
nie pomagają. i nie przyczyniają. się do
stawę o czasie pracy dostaje w referacie karnym 100, 200 względnie 1000 zł. zahamo"·ania wykroczeń.
Poniew,aż jednak łamanie ustawy o
grzywn~r co
ocz~·,,·i ście
nie odwodzi
od uprawiania w dalszym cięgll tego czasio pr,a cy godzi w na.iżywotniejsze
procederu.
i111t>!'esy robotnicze, a więc w pierwOstatnio np. referat karny skazal szym rzędzie w ustawodawstwo socjalaż 100 pracodawców na
grzywny za ne, które w tych warunkach staje si~'
nienrze~trzeganie czasu pracy.
martwą. 'literą., a dalej
przyczynia się
...
b t .
'Vśród sl,a7.anych
znajduia. si<,> o- d o na d
mlerne~o wyclel~czema ro o n.lczywiście na pierwszym miejscu
pp. ka pra~ą, kODleczny~ Jest zaostr~eDl~
Śliwkowicl"
Dawidowicz, Szajnrok, sankCYj walce z tymI w~kroczemaml.
Szenfelrl, Cwilich i krocie inn~·ch B1uZdaD1~m nas~~'m naleLałoby przemów i :\fnnów.
mysłowcow I,amlących u~tawę o cza~ie
Nagminność lamania ustawy jest p~acy z.amykać w .areszcI~, -8; pr~edslęjedną z najwi<;kszych bolączek
życia
blorstwa pod~a~. Jak n~JśclśleJszemu
społecznego w Łodzi. Robotnikom nie
nadzorOWI, a Jesllby to Dle pomogło to
należy się dziwić, jeśli pracują. pon,ad
są ,~esz~z~ i.nne środki. Przemysłowiec
normę, chcę. bowiem w ten sposób z.arO- ,Jel sak JUZ Je zna.
bić kilka groszY, więcej .

:v

go - trudno przewidzieć. Raczej trzeba być przygotowanym - opierają.c się
na tradycji lat ubiegłych - na to, że
w.arunki będą ciężkie i przeszkody
wielkie.
STROJENIE SI~
.~,~
.,
W "PATRIOTYCZNE" PIÓRKA
Czuję.c wybory "za pasem" poszczególne ugrupowania pragnące przeforsować swych kandydatów
do Rady
Miejskiej wykonują różne łamańce,
skoki i ewolucje, aby tylko uwydatnić
się z najlepszej strony i uzyskać jak
największy wpływ na opinię.
W tych skokach i ewolucjach celuie
oczywiście PPS.
Manewry tego ugrupowania, rzecz zrozumiała, tak są. przede wszystkim nastawione i zorganizowane, aby osłabić siłę, zwartość i moc
uderzenia frontu polskiego społ{lczeń
stwa, reprezentowanego przez Obóz Na.rodowy (Stronnictwo Narodowe).
PPS masowo kolportuje pełną jadu,
nienawiści zapiekłej i wściekłej, rojllocą. się od kłamstw i oszczerstw szmatławą broszurę pod tytułem "Czarna
księga endecji".
Ostatnio PPS, ciągle mają.c na uwadze zbIiżają.ce się z dniem każdym wybory, przywdziała na si{lbie szatkę "patriotycznę....
Organy PPS-u obwieściły, że ugrupowanie to święcić będzie 20-lecie odzyskania niepodległości. I rzeczywiście widzieliśmy, na przykład w Łodzi,
socjalistów w ramach oficjalnego obchodu.
Wydawać by się mogło na pozór, źe
socjaliści przez udział w tym
obchodzie, chcieli oddać hołd zasłudze czynu polskiego, hołd wysiłkom twórczym narodu, hołd krwi przelanej za.
ojczyznę przez bohaterskiego żołnierza
polskiegó, wreszcie hołd nieśmiertelnej
i wielkiej Polsce.
W rzeczywistości socjaliści, jak wyraźnie stwierdzili w swych organach
("Robotnik",
"Dziennik
Ludowy"),
święcili dwudziestolecIe skrajnie marksistowskiego, czerwonego rządu ludowego w Lublinie, na którego czele stali Daszyński, Poniatowski, Moraczewski.
Socjalistom ciągle się jeszcz~ roi i
marzy o rzę.dzie "czerwony'1l1" w Polsce.
I także "czerwonym" samorządem
chcę. "obdarzyć" polską Łódź.
Zadaniem całego polskiego społeczeństwa,
zadaniem i obowię.zkiem każdego Polaka jest łódzkim marksistom, idę,cym
ręka w rękę z Żydami, z,amiar ten udaremnić.
I dlatego wszyscy Polacy
muszą poczuć się członkami wielkieJ,
narodowej wspólnoty i łącznie sU,
swych ramion, serc ł mózg6w zapewnić zwycięstwo Obozowi Narodowemu,
a tym samym Polsce.
(L) .

Ł ó d:l., 12. 11. - Przv wsi Nieścic~
samochód ciężarowy A 45 425, prowadzony przez szofera Michała Morowca,
wpadł na wóz Błażeja Krawczyńskiego.
'Vskutek zderzenia pomocnik szofe1'0. Stefan Michalczyk doznał złamania
kręgosłupa i zmarł w szpitalu.

Izba Przemysłowo .. Handlowa
bez 2ydów?

l powiadanymi
Ł ó d z' 12
k
z za,..
wyborami do Izby 'Prze,

11 -

..

W
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mysłowo _ Handlowej organizacje gospodarcze chrześcijaiiskie, wysuwają.
projekt podziału na kurie polskie i
żydowskie w czasie głosowania., ab
w ten sposób utrą.cić żydowskie wpł!
wy na terenie samorządu gospodarczego.
P.rojekt kurialnego s~'stef!1u głosowama ma być przedstawlOnv Min.
Przem. i Handlu.
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Niedziela: Stan. Kostka
Poniedziałek: Józefat
Klementyna
Kalendarz płowl.ńskl
Niedziela' Wszerad
Ponied ... iałek: Wodzlrnir
Słońca: wschód 7.08
Niedziela
zachód 16.04
~
Długość dri<! 8 ~. 56 min
Księżvca: wschód 22,02. zachód 1'2.02
Faza: Ostatni;t kwadra o 17 godz

L

I~r~ redaktii i a~mininratii Wtodz~
Piotrkowska 91,

"Ozonowy" antys mityzm w Łodzi
O'ł'gan "O~OIlU" ló(l~kiego "Iiurie'ł' Łó(bld" u· 'łtUJłle'ł'~e, poŚU1ięcouynl roc~Jlicy 20-1ecia 'ł'liepo(lleglości,~amieścil oglos~enia ~y(lOłł'sldc1ł rel~lJtółt· pr~e1nyS'01ł'yc1ł
Łó

d

Ź, 12.

H. Obszerne komentarze

dawnicŁwo 'ozonowego "Kuriera Lódzkiego" w numerze poświęconym rocznicy 20-lecia odzyskania niepodleglości
<;>gloszeń bojowych firm żydowskich,
Jak: koncernu Ejtingon (na całą stronę),

Godziny przyjęć I 11 - 13 i 16-17
Nocy dzic;iPjszPj dyżurują n~etepujące apteki;
Kasperk;ewicz. Zgierska 51, Rychter i Łoboda,
11 L istopada 86 Zunoiel ew:ez (żyd). P:otrkow •
.,ka 25. BojarsK: i f';"ha·z Przejazd Hl Ryt,,]
Kopernika 26. Li piec (żyrl] . Piotrkowska 103.
Kownlski i S-ka Rzgowska 148.
TELEFO:-'V:
Pogotowie P. C. K. 102 ·40.
,.. Pogotowie lekarzy chrześciJan 111 19
T' Pogotowie Ubezllieczalni 208·10.
t
Straży Pożarnej 8.
. Pogotowie Miejskie 102·90,
TEATRY
Teatr Pl)lski - .. M ajor RaI bara".
Teatr Popularny - "Sknlmierzanki".
Kl.NA
CalHtol - "Dama na dwa tygodnie".
r Corso - .. Cz1owiek, który Żyt dwa razy".
Ikar - .. Pr a w]a zwycięża" i "Dwaj meżo·
wie pani Vicky".
Metro - ...Tpzpbel".
Oświatowy·Słoil(~e .,Pod Raclawicami"
Palace - .. Ostrożnie profeóorze".
Przedwiośnie .. Druga mludość".
Rialto - "Indyjski grobowiec".
StyllJWY - ,Poh.~1! sie za wcześnie"
Cyrk Staniewskich, al. Kościuszki 5n co·
'dziennie dwa przedsta wienia o godz. lB.30 i 2J,15.

KOMUNIKATY
Powtórna rejestracja
W poniedziałek, dnia 14. bm. winni się
stawić do po\dórncj
rejestracji m,:żczy
źni rocznika 1918 z terenu V komisariatu
P. P. o naz\\' skach na litery Z, Ż, Ż i z
terenu XIV komisariatu o nazwiskach na
iltery L, Ł, M, N, O, P.

w znanych
warunkach,
Manufal,tury
Uszera i Maksa Kohnów, ogłoszenia firmy "Wola", Ha,iman .. Jareckiego.
Widać z tego, z kim "Ozon" idzie i
kogo popiera.

~

Pięć karabinów maszynowych dla armii
Piękny (lar robotni1~ów

i pracotl'l1ikóu' firnl,y H. T. Buhle

L ó d Ź, 12. 11. - Wczoraj w zakła
rlach firmy K T. Buhle, Hipoteczna 5
oclb~'ła się
uroczystość
wręczenia 5
ciężkich karabinów
maszynowYch ufundQwanych przez robotllików," pracowników i firmę.

Na uroczystość przybył gen. Thommee, który przyjmują,c uzbrojenie od
robotników wskazał na spoistość duchową. całego
społeczeństwa polskiego, które docenia znaczenie i wagę potężnej i wielkiej armii.

Młodzież szkół powszechnych wŁodzi

funduje samolot dla armii

:Pl'~eka~anie sa1'łlolotu arrnii uast€{pi

L ód Ź, 12. 11. - Z okazji 20-lecia
nlepodległości młodzież łódzkich szkół

powszechnyC'h powzięła postanowienie
ufundowania samolotu dla armii.
Na ten cel zebrano już poważnę.
kwotę i zamówiono w jednej z krajowych wytwórni naj nowszy typ samolotu, przekazanie którego odbędzie się

ofiary
na dozbrojenie armii

Ł ód ż, 12. 11. Jak się dowiaduStan zatrudnienia na robotach
jemy, co dnia napły\",a ją. na ręce dopublicznych
'Voj ewódzkie Biuro Funduszu Pracy WÓdcy O. K gen. Wiktora Thomme hojw Łodzi poda.ie 5tan zatrudnionych na ne ofi.ary na rzecz dozbrojenia armii
robotach publicznych \V dniu 15 listopa- .Szczególną. ofiarność wykazuję. rzesze
da na terenie województwa łódzkiego. robotnicze. Widać to na następującym
Zatrudnionych brlo ogółem 10.332 osób, prz~' ld,a dz i e:
w czym w samej Łodzi 3.096.
Firma Fogel i S-ka, dzierżawcy
KRONIKA DNIA
Schloesserowskiej Manufaktury ofiaZ mieszkania Heleny SobczYliskiei (Odola- rowała 2 ciężkie karabiny maszynowe.
nowska 5) skradziono garderobę wartoAci lOJ zł. podczas gdy
robotnicy i pracownicy
Do -mieszkania Half>ny Pawlowskiei (Karpia 36) zakrad! eię złodziej M:!e czysław Grabow- tych zakładów ofiarowali trzy ciężkie
ski, z ul. Mianowskiego 19, lecz zosta! na go- kar,abiny maszynowe z biedkami i kol'trącym uczynku zatrzymany i osadzony w wię
mi.
zieniu.

12 'Utaja 1939 r.

na lotnisku w Lublinku p. Łodzią. w
dniu 12 maja 1939 r.
Na dziel't ten przewiduje się w porozumieniu z władzami LOPP specjalną
uroczrstość, która będzie świętem mło
dzież~', rozumiejącej obronę pallstwa
potrzeby naszego lotnictwa,

Płyną

KRONIKA MIEJSCOWA

Konstanty Przybysz (Gdal1ąka 107) zatrryma! Czes/awa MaJlkowskiego (IJipowa 78) nR
kradzieży żelaznego mostka ułożonego nad 8clekiem ulicznym.
Zelmanowi Fnksowi (Stary Rynek 9) de·
znani sprawcy skradli ze sklepu towary wartości ZOO z!.
Na ul. 11 Listopada 90 w czasie b6jki zmotal
pokłuty nożem 3l-letni Franclsz!'k Frasunek.
orlno~ząc rany kłut!' g/o wy i pleców. Ranmgo
opatrzył wezwany lekarz pogotowia.
Eugeniusz Sander (Łowicka 5) powodowany
względami przyjaźni ZAstąpił na robotach zast~pczych (wojskowych) swego kolegę Hngona
Kellera. NiepowoJaby zastepca skazany został na
2 dni aresztu przez starostwo.
Józefa Frontczak (F'ranci'Szkańska 124) n'l'
pali/a w pipcu i pozostawiła mieszkanie tez
n,u]zoru. wskutek czego spowodowała pożar.
który na szczęl\<'ie w za rodku ugaszono.
Za
nieostl'ożno~ć
Frontczakowa została skazana
przez Snd Rtarościliski na 4 r1ni aresztu.
A i;>:yk Ruhm (Zielna 12) zostal pobity przez
swych w~półwyznawcó\V na tle sporu o należ 
noiici w ekslowe. Rannego opa trzyl lekarz por-otowia.
Zenon Grabowski (Sporna 44) w mie~zkaniu
w!asnylU nl e",/ zatruciu tlenkiem węgla, :lar zadzonego przewieziono do szpitala.

powstała

społeczeństwu łódzkiemu
ogłoszenia Widzewskiej

- - - ,--.......-------

tel. 173-55

lJYZURY AP'l'EK

którego fortuna

wśród
polskiego społeczeństwa Łodzi
wywołał fakt zamieszczenia przez wy-

12 zebrań
Stronnictwa Narodowego
Ł ó d ź, 12. li. W sobotę odbyło się 12
zebrań
przed wy borczyc h Stronnict \V a

Narodowego w lokalach poszczególnych
miejskich .
Na zebraniach tych, które zgromadziły bardzo licznie członków Stronnictwa Narodowego, przemawiali wybitni
działacze narodowi.
kół

Występy

chóru katedralnego
przed mikrofonem

Egzaminy dla eksternów

Ł ó d Ź, 12. 11. - Miłośnicy bohaterskich rapsod~'.i muzycznych mieli w
piątek pl'z~' głoi\nikach nie lacla ucztę .
Znany powszechnie i wielce zasłużony
około kl'zewienia zamiłowania do pieśni ChÓr
I<atedralny wystąpił przed
mikrofonem łódzkiej I'ozgłośni ze wspaniałą rapsodią. na chór mieszany Feliksa Nowowiejskiego pt. "Testament
Bolesława Chrobrego".
W~'konana z całym
pietyzmem i
kunsztem rapsodia spotkała się z nie-

Ł

zW~Tkle

Zarąbał brała siekierą
Ł

ó d ź, 12, 11. - We wsi Zapole Edmund Janas na tle porachunków z bratem swoim Idzim, którego podejrzewał
o kradzież kury, kilkakrotnie uderzył
go siekierą. w głowę. wskutek czego
tenże zmarł w szpitalu.
Zabójcę aresztowa no.
ó d Ź, 12. 11. W bież. mies.
przeprowadzone zostana egzaminy dla
eksternów, uczniów szkół powszechnych. Egzaminy przeznaczone są, dla
tych uczniów, którzy nie UkOllcZyli
kursu szkoły powszechnej według III
stopnia nauczania.
Termin egzaminów zostanie dokładnie ustalony
przez inspektoraty
szkolne.

życzliw~Tm przyjęciem słucha
czy., którzy w li~tach do reclakcji podkreśla ią, że wskazane bvłohv, aby dv-

rekcja' rozgłośni łódzkiej dopusiczala
do mikrofonu więcej sztuk o poważnej
i p',tl'iot~-c znej treści.
Żałmvać należ~7 jedynie, że rapsodia
Nowowieiskiego nie zostala wykonana
w cało~ci. Chórem dyrygował' p. Bole,
slaw Ullass.

Naciągnął dostawców
i uciekł
Ł ó d:7" 12. 11. AllF;zel Luftman,
który przy ul. Nowowiejskiej 3 p1'owacl7.ił skłut!
galanterii nieoczekiwanie
ulotnił sio.
.
Po jego wrjcź(l7.ie 01<n7.a10 ~ię, żo
naciagnQl on do ~ ta\YrĆlw na znac7.niejS7.e s11my, płacflC wek:-;10111 1 z wy~ta
wienia oRóh n1njatl-owo nieoclpowieclzinlnrch, hnclź też zgola fflłRz~' w~' mi,
Wysokości strat na razie nie ustalono.

Krawcv uzyskali
Ł

pożyczkę

ó rl ź, l'? , 11. - I(l'awcv chałupni
cy, zatrudnieni przv wrl'obie konfekcji clziocin1lP,i podj!.'li proc(1 TH) (lwut~-
g"oclniowl'i przerwio \Y~'wołonpj stl'aJkil'm.
,",V wyniku akc,ii strlljko\Y<,j, która
Objęła ol,oło 300 krawców, uzyskali oni podw~-żkę płac w granicaCh od 15
do 25 pct.
.~

PIĘŚCIARSTWO

Kto spadnie w Łodzi do klasy B? W
liiedzielę odhęcla, się ostalnie
l'ozgry", ki
pięściał'flkie o mistrz. ul'uzynowe łódzkiej

klasy A, które zadecydu.ia, o spadku do
klns}' n. W Łorlzi walczyć będą: Zjednoczone i IKP, Geyer i '''ima,
HOKEJ NA LODZIE

Do zarządu ŁÓdzkiego Związku Hokbjo.
"'9g0 na lodzie dokooptowano p. Józda
Madurę·

PIŁKA

NOtNA

czyJ\:, Galecki, Rudnicki, Korporow:cz,
Triebe, Królasik, Koc7.ewgld, Klld e l~ki,
Lewandowski i Ś",iętosla\\'ski. -Tak wi 'lzimy brnk jest zawodników l{, P. Zjednoczone, Du sika i Zycha, obecnie nnjlcp·zy ch
graczy ł~odz i.
Sokół Wima W niedzielę o godz, 11
oclbęLlzie się na boisku Sokola intere suJą
cy me~z pomiędzy leaderem klasy A, \Vima, i leaderem klasy B, Sokołem łódzkim.
Zawody popl'zeclzi o godz. 9 przedIi1~cz
rezerw tych klubów.
Wystawa sportowa % okazji 20·1ecia

Wydział

glu I dyscypliny lóclzldego orozpa trywa l protest złożony przez
\V spl'awie
przerwania zawoJów
PTC - ł.TSG IV clniu 2 pf\7.dziC1'nikn i poslano\\'il znl'7.I1t1zić clogl'ywl(ę -i,.i min,.tową. Do chwili fll'zrl'wn nia mcczu pl'Owa·
dziło P. T. C. 2:0.
Kapitan sportowy ŁOZPN ustalił następujący skład drużyny łódzkiej przeciw
Warszawie: Andrzejewski, Lass, Mik'Jłujkręgu
ł:rSG

niepodległości

3

_

$_ _ _ _ _

Delegacja sezonowców
wWarszawie
Ł <ł d ź, 12. 11. - W dniu 12 bm. delegac,ia komisji międzyzwiązkowej robotników sezollowych łódzkich wyjechała do 'Varszawy,
gdzie podejmie
iuterwencję w Min. Op, Społ. w i"prawie w~-dania zarządzenia, przyznają
cego ulgi przy zasiłkach zimo\y~rch,
przez skrócenie ol,re<\'u pracy do 104
dni w ciągu 211 b 'godn i.
Delegacja po'ruszy równocześnie
kwestię cloclatkow~'ch kredytów na pomoc specjallln dla sezonowców, w postaci wyrównania w cZQści Ich zarobków, z racji . Tl iepl'zyznania żądanej
podwyżki płac.

Zaostrzenie się latargll
w fabrykach filcu

Ł ó d Ź, 12. 11. Ollbyta w dniu
wczorajszym konfrrencja w sprawie
zawarcia umo",v zbiorowe i dla robotników w faJJl'~"kach filcu· nie doprowadziła do ugody i spOWOdowała dalsze zaostl'zenie zatargu.

Strajk

w fabryce Lipszyca
trwa

Ł

ó d Ź, 12. 11. - Strajk w fabryce
Llpszyca (Al. Kościuszki 10) nie zosŁal zlikwidowany, ponieważ fabrykant nie przyznał podwyżki płac, której domagali siO rObotnicy.

J. E. ks. biskUp Wł.

Jasiński

wraca zRzymu

Ł ó d Ź,

12. fi.

J. Eksc, ks. biskup

Włodzimierz Jasit'lski, ordynariusz die-

cezji łódzkiej, po odbyciu pielgrzymkI
"At limina Apostolorum" powraca do
Łodzi w dniu i8. bm.
Najdos Łojniej szy
Pasterz
~iecezJi
przyby\vający z Rzymu do ŁodZI POWItany zosianie uroczyście w kościele św .
Stanisława Kostki w dniu 18 listopada
o godz. 8.80 rano.
Zarządy P. A. !C, organizacyj Akcyj
Katolickich, korporacje religijne, stowarzyszenia spojeczne, kulturalno-oświ atowe, robotnicze, oraz młodzieżowe
proszone są o wzic;cie udzialu ze szlandan:.mi w uroczystości powitania J.
Eksc. ks. biskupa VV!odzimierza Jasil't.ski ego, powracającego do swej stolicy
biskupiej.

Solski

Ł ód ź, 12.

W lodzi

H. Jak informuje dyrekcja Teatru Polskiego, premiera "Subretki" z powodu niedyspozycji Stefanii
Jarko\\'sk iej, zostaje odroczona.
Z tego samego źróclla dowiadujemy
się, że w najbliższy czwartek i7. bm.
przybywa do Łod7.i mistrz Solski i wysŁi\pi kill,akroŁnie \V komedii Moliera
"Skąpiec".

Z działalności Tow. Rozwoju
Ziem Wschodnich

Ł ó d Ź, 12. 11. - Pod przewodnictwem gtln. Maciszewskiego odbyło się
zebranie z,arządu Towarzystwa Rozwoju Ziem \Vs chodnich z udziałem delegata 'Volyni,q. w osobie prezesa polskiej
Macierz? Szkolnej dyr. Krzyżanow
skiego z Lucka i delegata zarządu głów
nego p. Nagórskiego z ,Varszawy.
Dyr. Kr zyża now ski zwrócił się z
,ape lem pod adresem przedstawicieli
społeczellst\",a łódzkiego, aby zorganizow,ali akcję pomocy materialnej na
rzecz szkoln ictw.a "Kresowe Domy 0ś\vi,aty" i na rzecz budowy k,a plic i kościołów k,atolickich.
Obecny na zebr,aniu prezes S. l{opcZ~- llsl<i zgodził się przyjąć dwóch uczniów z ,,- ol~-n ia do Bursy Rzemieślni
ków - Chrześcijan.

Wielkie publiczne zebrania
przedwyborcze do Rady
Miejskiej w Łodzi
cdbf;dą się

w niedzielę, dnia
13 listopada, zorganizowane
przez Stronnictwo Narodowe
I. W sali przy ul. II Listopada 27 o godz. 10.
2. W sali przy ul. Tuszyń
skiej 17 o godz. 10.

O, Z. L. A, uchw"dił
swym ostatnim zębraniu zaini':Jo- Przemawiają:
wnć 7. okazji :20-lccin odżyskania niepo Ileglo>ici 1I1'ząrlz en ie wyslawy sportowcj, któ-,
I. kpt. Grzegorzak,
ra zobrazuje rozwój SpOl·tu na terenie Ło
Grochowsl,i, prez.
dzi \V poszczególnych clysc)'plinach. Do
Zarzącl

łócl7.kiego

na

współpracy

ŁOZLA

postanowił

wezwać

wszystkie związki, klUby i stowarzyszenie.
sportowe okr:ęgu łÓdzkiego.

adw.
Szulc.
2. mgr Paweł Szwajd!er,
w-pr. Czernik, adw. · Ko~alewski.

Slron&: 8 --
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Wstrząsające

samobójstwo
narkomana

6105 5p{zed 300 laty wKrakowie
i rzeczywistość roku 1938 - Ciekawa i aktualna książeczka z 1618 r.
W 1618 roku ukazała się w Krakowie ciek,awa książeczka. Napisał ją
profesor Wszechnicy Jagiellońskiej Sebastian Miczyński i zatytułował:
"Zwierciadło Korony Polskiej,
urazy
ciężkie i utrapienia wielkie,
które
Rzeczpospolita ponosi od Żydów, wyrażające synom koronnym na sejm
walny 1618".
Z książeczki tej podajemy za "Warsz.
Dzien. Narod." kilka następujących cytatów:
"Krakowie sł,awny, stolico Korony
Polskiej, trzeba Jeremiasza proroka,
który by nad tobą, płaczliwe treny pisząc, łzy wylewał widząc

cię ~

neJ wszystkie niemal władze maj", już
mówią mieszczanom: otrzymaliśmy wolność
prow,adzenia wszel,a kich handlów, otrzymaliśmy sklepy
wasze, wkrótce kamienice i mieszkania wasze opanowawszy burmistrzami
u was będziemy" (str. 105-106).
"W tak wielki{;h okrucieństwach,
szalbierstwach, przewrotności i innych
zbrodniach swoich mają Żydzi promotory i obrońce swoje podatkami i czarami zmamione... "
Źle było w Krakowie w r. 1618, skI>ro owoczesna rzeczywistość nasunęła
prof. Miczyńskiemu cytowane wyżej
zdania. Ale to, co wówczas Miczyński
wkładał w usta Żydów jako zdanie raczej retoryczne ("burmistrzami u was
będziemy"), nie było wtedy możliwe
stało się natomiast faktem za naszych
czasów. Myślimy tu o osobie obecnego "burmistrza", tj. prezydenta miasta. Jest nim, jak wiadomo, p. Kapellner-Kaplicki.
Wspomina Miczyński o opanowaniu przez Żydów "sklepów, kamienic
.i mieszkań" w Krakowie. O uzyskanej
przez nich "wolności prowadzenia
wszel.akich handlów". I tu rzeczywistość Anno Domini 1938
potwierdza
słowa Miczyl'lskiego.
Zuchwałe
ży
dowskie powiedzenie "wasze ulice nasze k,amienice" nigdzie nie jest bardziej prawdziwe, jak właśnie w Krakowie. O "promotorach i obrońcach
(żydowskiCh)
podatkami i czarami
zmamionych" można by - gdyby mI>żna - wiele pisać ...
Przedmowa do dzieł,a Miczyńskie
go stwierdza, że zwyczaj wykupywania niewygodnych żydostwu ksiązek
nie jest nowy. Sięga co najmniej czasów Miczyńskiego. Cytowane wyżej
ustępy pochodzą z II wydania "Zwierciadła". Autor wyjaśnia:
"Wyszło to zwierciadło i przez niewielu się obróciło - a ja bacząc, a ba.r -

to jawnie

cięż

kiej żydowskiej niewoli... Dobra twoje
i dostatnie bogactwa wszystkie się do
Żydów za ich przewrotnym przemysłem przeniosły.
Mi,astom handle i.
kupiectwa przewrotni Żydowie odjąw
szy i rzemieślniki uczciwe, zwłaszcza
przedniejsze, którymi po wielkiej czę
ści miasta stoją,
zniszczyli. Kto nie
wierzy - pytaj się w Krakowie, a do- '
znasz ' prawdy" (str. 37).
"Krakowie, mimo inne miasta, naprzód nad tobą. płakać muszę, widząc
cię principem civitatem w niewoli ży
dowskiej - począwszy od najprzedniejszego do ostatniego rzemieślnika
wszystekeś od nieszczęspych Żydów utrapiony. Wy, którym sprawowanie i
rząd tego sławnego miasta poruczony,
czujcie, i miasto i Rzeczpospolitą jego
upadającą ratujcie. Macie prawa, macie privilegia od panów i królów waszych" (str. 55).
Chytrzy Żydzi "w w ymowach swoich odkryli chrześcij ,anom, z którym i
sprawę mają", że "prawo powszechne
i uchwałę spólną między sobą (mają),
aby żaden Żyd nie kupcz y ł z chrześ ci
jany z ich pożytkiem, ani towaru żad
nego, gdyby go pytano nie raił, ani
kupca wodził do kupców chrześcijan,
ale tylko do samych Żydów" (str. 65).
Żydzi "w Krakowie stolicy koron-

dzieJ

żydowską. złość chcą.c odkryć,

by
dla niewielu exemplarzów wydania za żydowską naprawą i wykupnem nie zaginęło - odnowione i porzę.dniejsze
i dostateczniejsze wam
wszystkim wyd,aję ... "
snadź

c i e s z y n, 12. 11. - W jednym z
hoteli w Cieszynie Wschodnim popeł
nił samobójstwo zamieszkały czasowo
40-letni Stanisław Zygmunt Trawiński
z Poznania.
I
Trawiński był nałogowym alkoholikiem i morfinistą. Ostatnio roztrwonił
on około 10 tys. zł, po czym zadał sobie scyzorykiem kilka ran na szyi. Desperat po przewiezieniu do szpitala
zmarł.
(h w)

P. 5/370

Kobieta zraniła (ieiko nożem meżczyzne
dać pienięd~!1

który nie chcial jej
M y s ł o w i c e,
przechadzała się

12. 11. - Ub. nocy
w towarzystwie J ó-

zefa Ridackiego z Mysłowic (Jagielloń
ska 9) ulicę. Bytomską w Mysłowicach
32-letnia Jolanta Paczkowska z Mysłowic
(Jagiellońska 9).
W tym samym czasie przechodził tamtędy robotnik Jerzy Dubiel z Mysłowic (Kopalniana 3), od którego Paczkowska

na

wódkę

zażądała pieniędzy

na wódkę. Kiedy
jednak Dubiel temu ż~daniu odmówił,
kobieta wydobyła spod płaszcza nóż i
pchnęła nim
dwukrotnie Dubiela w
głowę, raniąc go poważnie.
Ciężko
rannego Dubiela przewieziono do szpitala miejskiego w Mysło
wicach, a wojowniczą kobietą i jej tl>warzyszem zaopiekowała się policja.

Zdemolowano Żydowską
i olejarnię

kuźnię

Apelacja w sprawie zajść pr~eciw:iydQws1iich w OstroWi
lU aZQwieckiej
Michała Mierzejewskiego,
czysława-Saturnina Jóźwiaka,

6) Mie7) Ludwika Suchcickiego, 8) Franciszka KoNarodowego: 1) Pawła Szydlika, 2) ta i 9) Adama Rutkowskiego z pow.
Leona Rostkowskiego, 3) Bolesława ostrowsk-mazowieckiego, oskarżonych
przez Prokuraturę Sądu Okręgowego
Stępnowskiego, 4) Władysława Jóźwiaw Łomży o to, że dnia 10 sier.pnia 1937
w m. Ostrowi-Mazowieckiej brali uOgłoszenia lel(arskiel
dział w zbiegowisku publicznym, które
wspólnymi silami dopuściło się gwał
Dr med. H. ZIOMKOWSKI
townego zamachu na mienie ludności
SP1!cj. chorób skór. wen er. , moczoTlłciowy~h
żydowskiej
przez bicie kamieniami
Lódź, C Sierpnia 2,
tel. 118·33.
szyb zdemolowanie kuźni i jednego
Przyjmuje 9-12 i 3-9. W niedzielę 9-12.
mieszkania, oraz częściowego zniszczen 15099
nia wnętn~a olejarni (z art. 163 k. k.) .
OKULISTA
Dr med. Jacck Szmyt, PI. Dąbrowskiego .1. t.eJ.
Wyrokiem Sądu Okręgowego w
243-41 ord ynuje codzi e nnie od 18-19. pOniedZIaŁomży z dn. 13 stycznia rb. zostali skałek, środę. CZW3 rtek. sobota od 13-14
n 20072
zani: Paweł Szydlik - na 8 miesięcy
więzienia, Leon Rostkowski, Bolesław
Dr med. A . .M~LKE Stepnowski, Władysław Andrzej Jóź
specjalista chorób serca, krwi i płac wiak i Adam Rutkowski - na 6 mie-,
Łódź, al. Wólczańska 62 prr.y;mu;e sięcy więzienia, z zaliczeniem tymcza5-7, telelon 24-29y - elektro-kardiografia sowego aresztu i z zawieszeniem wykonania kary Stepnowskiemu i Rutkowski emu na 3 lata.
Michała Mierzejewskiego, Mieczysłasława-Saturnina Jóźwiaka, Ludwika Suchcickiego i Franciszka Kota
LEKARZ - DENTYSTA
Warszawa, 12. 11. -

Dn. 10 bm.

Sąd Apelacyjny w Warszawie rozpatrywał sprawę członków Stronnictwa

ka,5)

Wyr6b Polsklej Sp6łkI AkqJnel.Persll/w .~)'dgoszcz1
rok Sę.du I instancji uchylił. zmniej-I
szając wymiar kary Pawłowi SzydUkowi do 6 miesięcy więzienia z zaliczeniem 2 miesięcy aresztu tymczasowe-

go, uniewinnił Wł. Jóźwiaka i Adama.
Rutkowskiego, a w stosunku do tych
dwu, którzy mieli wymiar kary zawieszony, zatwierdził. (s)

II

Anna Fretkiewicz

Łódź, Piotrkowska 104a Telefon 226·31

Sąd Okręgowy uniewinnił.

przyjmuje w godz. od 10 -13 i od 16 -19
w soboty od 10 - 13

Sąd Apelacyjny po wysłuchaniu
wywodów obrońcy oskarżonych narodowców adw. Janusza Rabskiego wy-

RENTGEN

n 20073

RENTGEN

l(r6lowa rzek Polski -

Wisła

w okolicy uzdrowiska Wisła
(Fot. H enryk Walter)
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- Wiem - podjęła l<obieta - że wiele względów
przema wia przeciw temu Ale nie jest przecież wykluczone, że mieli byśmy szczęście. Gdyby się tal, trafiło dziecko ładne i zdolne, z którego doczekali byśmy
się pociechy ...
Pan Adam nosem wciągnął powietrze z tak im
rozmachem, że omal nie zgasił lampy; nic jednak nie
odpowiedział, a żona zbyt go dobrze znała, by w takich okolicznościach kontynuuować rozmowę niepożądaną· W milczeniu więc wyszła z pokoju, pozostawiając małżonkowi czas do namysłu.
Przez cały szereg dni następnych pan Adam miał
minę głęboko zamyśloną, jak gdyby się zastanawiał
nad sprawami niezmiernie skomplikowanymi, A w
rzeczy samej, nie łatwy był wybór, jakiego mial dokonać.

Zwierzę,

takie czy owakie, niewiele tylko może
zwłaszcza gdy się je mimo woli będzie
porównywać z nieodżałowaną papugą. A w dodatku
nie wiadomo, na co się ostatecznie zdecydować,
A co do dziecka, to ryzyko znacznie jeszcze wię
ksze. Niewątpliwie można czasem mieć szczęście, ale
bardzo to niepewne, a gdy rozważyć, to odpowiedzialność jednak zbyt wielka",
Aż tu pewnego dnia żona postawiła go przed faktem dokonanym,
Nie należy przypuszczać, że uczyniła to bez lęku
przed mężem, ale tak się jakoś wszystko złożyło samo, zgodnie z jej życzeniem, ale właściwie poza udziałem jej woli. Potajemnie wybrała się była do "Żłób
ka", gdzie utrzymywano rozmaite podrzutki na koszt
dobroczynności publicznej j tam zobaczyła chłopczy
ka o ciemnobłękitnych ślepkach, jasnych kędzierza
wych włoskach i różowej pyzatej buzi. Dziecial< tak
ją chwycił za serce, że do domu wróciła już otumadać

radości,

wona.

Przez trzy dni następne dostawała bicia serca na
widok męża, wobec którego dopuśdła się takiego zuchwalstwa, jak potajemna wizyta w żłóhku. Gdy jednak była sama, twarz jej przybierała znów wyraz zachwytu, z jakim przyglądała się dzieciakowi.
Na czwarty dzień, nie mogąc dlużej znieść okropnej tęsknoty za dzieckiem, znów się wybrała do żłób
ka. Po drorlze kupiła grzechotl<ę i paczl,ę biszkopcików, a serce jej, które dotychczas nie zaznało szczę
ścia macierzyństwa, tłukło się z radości jal< drobne
ptaszę, gdy malec pomrukując rozl~osznie, chrupał
słodycze,

Niech Adam robi co chce, ona już bez tego dziecka nie potrafi żyć.
Gdyby je tak od razu zabrać do domu? NiC', to się
zrobić nie da, Siostra - zakonnica musi "'pierw pomówić z przełożoną i załatwić nieodzowne formalności. Ale w niedzielę można jej przynie;;ć rlzicC'1~o, jeśli
ma zamiar wziąć je na wycho\'i"anie,
Dłużej więc milczeć nie może ... 1\11.1 si się rozmówić z mężem. Przez nieśmiałość odkładała jednak tę
rozmowę z dnia na dzień. \V soboię wieczór, więc już
w ostatniej ch\"ili, zebrawszy ze stolu po spożytej w:aśnie kolacji, zwróciła się do męża. Gloserii:"w 1~f6rym
drżała trwoga, spytała:
- Czy masz dla mnie chwilkę czasu?
Pan Adam zabierał się właśnie do czytanif1 gazety,
więc nie podnosząc oczu mruknął~
- Hm?
- Adam - rzekła, zdobywając się na ochvagę żebyś wiedział, że byłam już w żłóbtm, gdzie wybrałam dla nas dziecko. Jutro je tu przyniosą.
Pan Adam miał wrażenie, że ktoś ciężkim mło
tem uderzył go w głowę.
- Dziecko wybrałaś? -,' powtórzył sapiąc tak
energicznie przez nos, że gazeta, leżą.ca na stole, za-
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częła szeleścić pod działaniem prądu powietrza, przefiltrowanego przez nos pana domu,
- Pomyśl tylko: zobaczyłam tam chłopczyka tak
ślicznego, że nie możesz sobie nawet wyobrazić, jakie
to miłe stworzonko.
- Jak to? - ozwał się małżonek - bez pomówienia ze mną, nie czekając na moje zezwolenie, postanawias:l o rzeczach, mogących mieć następstwa
wprost nieobliczalne?
- Tak, masz słuszność, mój mężu - pokornie odparła pani Adamowa, ' - Ale to przecież pierwszy raz
się zdarza, że robię coś bez ciebie. Zawsze spełniałam
tylko twoje życzenia i liczyłam się tylko z twoją
wolą,·,

- Co cię dziś uprawnia" . ?
- Tego nie mówię - usprawiedliwiała się p, Adamowa - wiem przecież, że ty je musisz żywić i ubierać i ponosić wszystkie koszta, dla tego myślałam, by
je na razie wziąć tylko na cztery tygodnie, ,. A jeśli
po upływie tego czasu się okaże, że nie potrafisz się
do niego przyzwyczaić, to je oddamy", W ten sposób ułożyłam się z przełożoną żłóbka, że bierzemy
dziecko niejako na próbę, A potem będzie, jak ty postanowisz.
- Co za łaska! - szydził p, Adam, Ani mi się nie
sni, brać do domu dziecko, tym więcej, że wczoraj już
kupiłem mopsa, którego nam jutro przyniosą,
- Adam!
- Co takiego? Myślę chyba, że mogę mieć w tym
domu takie sama prawa, jak moja żonal
_ Zgoda, Więc ty bierzesz sobie psa, a ja
dziecko!
-Aha! - zaśmiał się ironicznie, - \Vięc sprawa
rozstrzygnięta, Nic z tego, moja droga! Teraz cię nie
~hc~ kompromito.Yvać, skoro się już ulozyłaś ,w. żłób-

Małżeństwa

bezdzietne najczęściej się pocieszajf.\.
psem lub kotem, U pal1stwa Damów miejsce dziecka
zajmuje, a raczej zajmowała papuga, l( tóra przed paru dniami rozstała się z tym światem,
Pan radca Adam nie bez słuszności podejrzywał, że
ją otruto, gdyż wrzaskliwy ptak nie eieszył się sympatią sąsiadów, Nazywali go \vstrętnym krzykac.zem,
bezużytecznym darmozjadem, a wyzwiska, jaldmi papuga obrzu~ała przechodniów, patrząc na nich przez
otwarte okno z wyżyny swej klatld, potęgowały jeszcze wrogie dla niej uczucia,
Ale na co się teraz zdadzą rozmyślania, czy wina
była po stronie ptaka, czy ludzi. Papuga nie żyje,
a o zmarłych nie powinno się mówić nic złego,
Długie minęły tygodnie, zanim zrozpaczone mał
żeństwo odważyło się myśleć o ożywieniu swego domostwa innym jakimś stworzeniem,
Kolejno zastanawiano się nad rozmaitymi istotami, z wyjątkiem papugi. Po niezrównanej Loli nie
chcieli mieć żadnej jej siostrzycy, która by im tym ży
wiej przypominała stratę poniesioną,
Pewnego dnia p, Adamowa zdobyła się na lękliwe zapytanie:
.- Adaś, a co byś tak powiedział. , . ?
-Hm?
..,- Gdybyśmy teraz wzięli sobie dziecko, prawdzh
we dziecko?
Oczy pana Adama rozszerzyły się nadmiernie,
i j,akby. zaskr:zepły pod okularami.

lIJśród

ostatnich marioflJilófIJ
PI

słynnej

Wólce JeruzalskleJ

Tut za zakrętem leśnej dregi ze Skierniewic wyłania się mała wieska - Wólka JeruzaIska. Na wzgórku czerwienieje
ceglany' bUdynek zwietyczką - te świą
tynia mariawicka, jedne z najpierwszych
w Pelsce miejsc kultu wyznawców Marii

KTO ZA TO ZAPLACIL?
Jest rzeczą pewną. mówi dalej ks. probeszcz, że na świątynię w Wólce gmina
mariawicka otrzymała ed rządu resyjskiego. 5000 rubli , a nie był to wypadek odesobniony w dziejach sekty mariawickiej.
Gdy później eg l ąda łam otrzymaną ed
mariawit y lekturę. zrozumiałam. wspemniawszy e tych 5000 rub., przy c zynę ekropnege, nie krępujil.cege się niczym wymycyzm były odgłesy precesu "biskupa" Kowalskie,ge. różne wieści z .. dobre czynnych"
zakładów w Płecku, perzucenie celibatu
przez miejscowych ,,'kaplanów", a rÓ,wnieź
- wytrwała dzialalneść ks. Lipskiego. w
swej parafii.
Dziś \Yó'l,a JE'l'uzalska liczy - bez .. kapl/ma" , .. Z 'l~, 'I1nie" i dzieci z przytułku ekoło 15 lila I,a \\'it ów, "Rezlam" wśród

Kezłewskiej.

BALAMUTNE ODPOWIEDZ!
de wieski, próbuję nawią
ze spetykanymi ludźmi, natrafiam jednak na dziwną nieufneść. Na
preste P) tania, jak np. "czy duże jest we
wsi mariawitów?" słyszę edpewiedzi
wykrętne, sprzeczne wyjaśnienia, Czy te
katelicy, bierący mnie za mariawitkę?
Czy mariawici. widzący we mnie "szpiega katelickiege?" A meże sprawiam wrażenie jakiejś urzędewej eseby. przybyłej
tu, by na.eżyć pedatek na mariawicką
gminę, lub zbadać, czy jej działalneść nie
wchedzi w zakres kedeksu karnego., - jak
te za "arcybiskupa" Kewalskiege bywaDochedząc
zać rezmewy

łe?

Wreszcie po. długich wypytywaniach
dewiaduję się, że przed laty cała wieś była mariawicka, dziś tylko. jedna czy 2 redziny nie wróciły de keścio.ła , katelickiego. I znewu nie megę się dewiedzieć o.d
zapytywanych, dlaczego. perzucili mariawityzm. Kręcą, wymigują się, niektórzy
jako. przyczynę pedają rezłam, jaki przed
kilku laty pedzielił desto.jników mariawickich na "feldmanewców" i "kewalczyków", widać jednakże, :te peza tym kryje
się ceś istetnege, czego. wyjawić nie chc!\U WRÓT ŚWIĄTYNI
de świątyni. Namyślam się
jak mam się przedstawić
" duchewnemu". Czy jako. przedstawicielka
prasy, czy jako. "zbłąkana dusza", peszukująca o.dpewiedzi na rezmaite religijne
wątpliweści. yvybieram drugi spesób, Po.Pedchedzę
przez chwilę,

Swiątynia

mariawicka w Wólce Jeruzalskiej.

przecho.dzi w wymy- nie c", te "zakład wychewawczy" w Płec
ku na lato. rezsyła swych pupilów po. paślanie na instytucję papiestwa, na "różne
inkwizycje", "ekrucieństwa' i "nietole- rafiach. Ka:tdy taki eśrodek pesiada "siłę
rancje" rzymskich katelików, a ferma te- fachewą" dla swej letniej kelenii. W Wólgo "nawracania" zadziwiające przypemi- ce jest 8 dzieci. Redzice są bardzo, bardzo
na język rotnych naszych kemunizują zadoweleni... - dedaje "kapłan".
W tejże chwili kteś edwełuje mego incych i "demekratycznych" gazetek. W
fermatera. Pech chciał, te pedczas jego
imię ciekawszych infermacyj słucham tenieebecności zdarza mi się ekazja zaebsergo wszystkiego cierpliwie.
Wreszcie słyszę - e dziwo! - ekrutne wewania "meted wychewawczych" w
ujadanie na faszyzm i endecję! Że miaria- przytułku mariawickim w Wól e Jeruzalwityzm jeszcze w czasach swego. najsil- skiej. W grupie dzieci, bawiących się w
niejszego rezweju · Rekietewał ebóz pił egródku rezlega się nagle krzyk: jakaś
sudczyków, pewełując się m. in. na "pro- niewiasta, niewątpliwie z persenelu zarocze" seanse Kezłewskiej, - o. tym wszy- kładu bije kilkuletniego. chłepczyka, deBCy wiemy, jednak~e tak etwarte wprewa- sadnie przy tym wymyślając. Rezglądam
dzanie pelityki de pregramu wyznania się po mariawickim gespedarstwie - pebardzo. mnie zaskeczyłe. Du~e t81: daje de dwórze zamyka jakaś stedeła czy wezewmyślenia ta niespedziewana agresywneść
nia, ebek egródek, nieco dalej dom partew stosunku de pelskiego nacjenalizmu.
rowy. Po. egródku i pedwórzu przesuwa.
- A czy ko.biety megą być kapłanka się kilka niewiast w szarych fartuchach
miT - zapytuję.
i białych kwefach - zapewne "zakonniOkazuje się, te teraz za panew ania ce
,,biskupa" Feldmana - kebiety megą być
TRZY RODZAJE OBJA~ENIA
tylko "zakennicami" - nie megą edpraWraca "duchewny" ebładewany brewiać "nabożeństw", jak za Kewalskiege.
szurami. Widecznie nie uwa:ta mnie za
- Kowalski to, preszę pani, bardzo. za- destatecznie nawróceną, be zaczyna:
8łu:teny człewiek, ale~ na stareść trechę
- Twórczyni naszej religii Maria Kemu p a d ł e n a g ł e vi ę, dlatego. wydał złowska, córka pewstallca z 1863 r., miała
takie różne rezperządzenia, które nie zg'a- prorecze ebjawif'nia. Be trzeba pani wiedzały się z nauką mateczki Kezłewskiej ...
dzieć, ciągnie "kapłan", że są trzy
Więc o.gół biskupów go. usunął i dał mu
redzaje ebjawiełl: jeden redzaj, te ebjajedną parafię w de:tywecie
on me:te wienia przy pomecy średków szatańskich
tam rządzić według swojej nauki. A po. - takie ebjawienia mieli prerecy; drugi
jego. śmierci parafia wróci ped zarząd te ebjawiellia mistyczne tu "kapłan"
Feldmana.
zaczyna ceś tłumaczyć - ce~. co. bardzo
Dziwny te zaiste keściół, co swym ed- przypemina rezliczne "nauki" sekciarszczepieńcem, nie zgadzającym się z nim
skich "wybawców ludzkeści".
w snrawachzasadniczych, a w dedatku
- A trzeci redzaj te są właściwe ebjauważanym za upeśledzenych psychicznie
wienia zrezumienia. Takie właśnie
o.ddaje duszpasterstwo. części parafian ~ miewala Kezłowska. Ona przepowiedziaw deżywecie.
ła. że Pelskę zbawi Piłsudski...
- A czy jest spewiedź?
Mam teraz meżneść stwierdzenia starej
Ano., dewiaduję się, że spewiedź jest, jak świat zasady, że w każdej sekcie czy
ale tylko. dla dzieci - dekąd nie nauczą edłamie religijnym jes.t mniej lub więcej
się rachunku sumienia.
Dereśli się
nie pierwiastka satanizmu. A co. de ejca Kozspqwiadają, bo ·pewiada "kapłan" łewskiej jest rzeczą ególnie wiadomą. że
niewiasty wstydzą się wyznawać swoje mariawioka prerekinj . była córką resyjgrzechy przed kapłanami, a gdy dawniej skiege eficera, być mote, te walczył en
u r z ę d {) wał y kapłanki, te byłe więcej w reku 1863, ale pewstańcem nie był na
gadaniny nit. spewiedzi. A co de mę:tczyzn pewno ...
to uważamy. :te dla rezumnego człewieka
KONIEC WIZYTY
wystarczy-rachunek sumienia ...
Deść już mam tego. wywiadU, pedczas
- A Kemunia to u nas jest ped dwie- którego. nieraz zaciskałam zęby, żeby nie
ma pestaciami tłumaczy duchewny,
przerwać krasemówczych wynurzeń - czy
,aczynając szereko opewiadać o techniczgdy się mówiło. e sta-rechrze5cijań.skiej pronym wykenaniu tego. ebrzędu, e różnyeh stocie i surewości życia wśród wyznawspesebach picia z kielicha, przez rurkę ców Kezłewskieoj i Kewalskiege (mandeli·i td.
.
nistki i inne histe:he t), ezy e zwarteści
CD tu bujać, :te mariawityzm nie ma i jooneści tego "kościeł&." (precz z Kotadnych różnic dogmatycznych z kateli- walskim - niech żY.ie Feldman!). PreszE)
cyzmem, co tu bzdurzyć e "specyficznie jeszcze e "coś de czytania". Dostaję japolskim" duchu nauki Marii Kezłowskiej, kieś broszury i, - zaopatrzona w adre;;y
jeżeli śię wzięło pedstawowe zasady róż
placówek mariawickich w różnych mianych znanych od dawna w histerii sekt stach na wypadek , gdybym się chciała nai herezyj, a przede wszystkim husy- wrócić na "niesklliŻeny katelicyzm". - tetyzmu i pretestantyzmu.
gnam mariawickie podwórko. Oddycham
z ulgą - taki "wywiad" to nie lada emeO SZKOLE I PRZYTULKU
Tych "zasadniczych" wiadomeści mam cja!. ..
Wychedząc ze wsi, epotyka.m kobietę,
na Azie desyć, zapytuję o działalneść
kótrej odpewiedź posiada niespet,k ane dogminy mariawickiej.
Upusty elokwencji mego. rezmówcy tąd przez mnie w Wólce akcenty szczereści. Na zapytanie, dlaczego. perzuciła maotwarły się na rezściet. Najpierw e Płec
odpewiada:
ku - zakłady wychewawcze ze szkołami riawityzm,
- A be się ludziePl we wsi nie pederzemieślniczymi, przytułki
dla starców, bało.,
:te się ka.płani pożenili ...
gra.tisewe obiady dla bezrebetnych i inne
W KATOLICKIEJ PARAFU
dobrodziejstwa ludzkeści.
Przez szczere piachy mazowieckiej dre- W Wólce Jeruzalskiej, preszę pani,
gi brnę de edległej e dwa km wsi Jeruzal,
mieliśmy szkełę, przeszło 60 dzieci uczę
gdzie mieści się katoli-cka parafia.
szczało do niej, ale jak pewstata szkeła
InformaCje z innej strony e Wólce Jepaństwewl!! w Jeruzalu, te naszą zwinęli
Tuzalskiej etrzymuję ed ks. prob. Lipskieśmy. Mamy tak:te przytułek dla starców
go. .• Dewiadujf! się, :te jeszcze trzy lata te- są w nim teraz 4, oseby.
_ A te dzieci 'l' - WSkazuję na bawią mu. 10 wiosek okelicznych byłe epanewac, aię Jla podwórzu gremadkę, - ery to nych przez mariawitY1ml-. Dziś w iPuafii
leruzal jest jesz,e,;e akołe 50 ma-riawickich
sieroeiJlieeT
. Okazuje tlię, te to nie ża.deJl "sieroci- sekciarzy. Przyc~ynl\ nawrotu IV' 1cał.Ąli.Wykład

rychło

U

•

Maria Kozłowska,
zalotycielka sekty mariawitów.
8tanawiaj~c }&k Jlajdtutej Jlie ujawniać
meich peglądów.
Na drzwiach świl\-tyni wisi uletka "Do.
Braci i Sióstr Mariawitów". Czytam w niej
o. "fanatyźPlie", "nieto.lerancji" i "wstecznictwie" dzisiejszych czasów, o tych co.
zbałamucili "tyle tysięcy młedziety po.ls.klej", wreszcie e "tłuczeniu głów i szyb".
Pedpisane przez naczelnego. biskupa mariawitów. Bardzo. ciekawa uletka...
Przechedzącą mimo. niewiastę pytam G
"mariawickiego. księdza". Niewiasta - nawrócona z pewretem na katelicyzm, mariawitka, jak mi się zwierzyła., - prowadzi mnie na sąsiednie pedwórze.
- Preszę kapłana, be tu jedna pani
przyszła 'perozmawiać.
Ze stedeły wychedzi pestać, odziana w
długi szary fartuch, z ped którego wyglą
da biały habit.

INTERESUJĄCE

INFORMACJE
najprzód o zasady mariawitvzmu - trzeba mieć jakąś edskecznię de
rozpytywań e erganizację, liczebność, nastrój wśród wyznawców...
Zaczyna się opewiadanie, jak to po soberze watykańskim kilku biskupów helenderskich utwerzyłe tzw. keściół starekatelicki, jak petem, gdy Maria Kezłew
ska stwerzyła newą "religię", sekta jej
przyłączyła się do tego "keścieła".
_ Oczywiście - zapewnia mnie "kapłan" nie ma :tadnych ró~nic degma·
tycznych między mariawityzme!D a rzy~
skim katelicyzmem. Nam chodZI e po.dmesienie religijnego ducha., Ił powrót do starochrześcijańskiej prostoty._
Zapytuję

starszyzny mariawickiej rozgrzał równiei
ullDysły licznej wówczas braci wyznawców.
W Wólce nie ebeszłe się bez zajść - w
świątyni mariawickiej zamknęli się wierni
KewaLskiemu, przecivroa zaś grupa zorganizewała ablętenie. Na pemoc "kewalczyikem" przyszli ' mieszkańcy innych wineeik
i deszłe do "bitwy"l Ostatecznie jednak olbrzymia większeść wyznawców obu odła
mów pewróciła de wiary katolickiej.

Kowalski - zdetronizowany "flfC1/biskup" mariawicki.
ślania

w wydawnictwach mariawickich na
Andrzeja Bebolę, pogromcę prawQsła
wia. a przede wszyst.kim nieuzasadniene
a zapamiętale odsądzanie go. ed polskości.
RAZEŚTA NAS OSZUKALI ...
- A jak chłopi? Czy chętnie garnęli
się z powro.t em de katolicyzmu? Czy nie
t>burzało ich nigdy postępewanie dostojników mariawickich T
- Z pecząt'ku odnosili się do swych
"kapłanów" z zau fan iEllIIl , ale przecież to,
co. się dziale u mariawitów w Płeoku i ni e tylko. tam, różne nabe:teństwa
z bardzo. przejrzY'stym pierwiastkiem sata.nistycznym i wreszcie zwyczajne reZ'Pusty - wszy,s tke te muaiałe na keniec dojśc
do uszu szarej rzeszy wyznawców. Co tu
mówić długo. chłep pelski ma silne pecZllcie moralności i 'Przywiązany jest de
religii katolickiej. D1atege też ta.'ką dosadna, edpewiedź usłyszeli mariawkcy
duszpasterze na jednym ze zgremadzeń w
czasie rezłamu.
- Raześta nas oszukali, drugi HZ nie
OlSzwabicie, - my zawsze będziemy katolikami!
Be katelicka j8lSt dusza polskiego
św.

chłopa.

Anna Gimbutówna.

Kauczuk trwalszy od stali
Twardy jak stal - mówilo się det!~h
czas dla ekreślenia stopnia twardeścI Jakiegeś przedmie tu.
Obecnie po zrealizowaniu
wynalazku pewnego. inżyniera
francuski e~e
będzie trzeba
zmienić
powiedzenie to na twardy jak k.au~zu~.
Poddając

masę

kauczukewą

clśmemu

6000 atmosfer, inżynier uzyskał materiał,
z którego. meżna robt'ć fermy de cięcia
stali.

Zmiana herbu
miasta

Wrocławia

Stary, piastewskie czasy pamiętai/1,ey
herb miasta Wrecławia ulec ma w najblitszym czasie zmianie. Na mecy zarządzenia
nadprezydenta prewincji ślą
skiej, Wagnera, ebek erla piastewskiego.
w drugiej pełewie pola herbewege umieszczeny będzie erder żelaznego. krzyża.
Jak wiademe, erder ten utwerzvł
Fryderyk Wilhelm III dekretem, wyda.nym we 'Vrecławiu w 1813 r ., ustanawiając krzyż żelazny,
jako. edznaczenie
męstwa
w kampanii przeciwnapoleoń
skiej.

•

4C!!

Jald Jelit Twój
kapP.llusz?

Ostatnie noW'oAci kapeluszy
welontowych oraz

,------------~

Jako, te

siłą

przyzwyczajenia do noc- I

służby redakcyjnej, usypiam wraz z
budzącymi się kurami, ciężko mi było
opuścić łoże ze skór reniferów o porze tak

nej

wczesnej, to jest na nasze zegary, o godzinie trzeciej.
Ale llie pożałowałem tego.
Osobliwe życie obozowe z nieznanymi
i po raz pierwszy widzianymi zwyczajami.
sfory psów i stada dojonYCh właśnie renife rek oraz ten ludek dziwaczny lecz wesoły wynagrodziły mnie stokrotnie za
resztę niedospanej nocy.
Fiord znajdował się niedaleko.
Za pomocą mego renifera i dwukolnej
dryndulki zakorbaniłem się tam niebawem pod przewodnictwem licznych robo-
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majoonemy oczy pokazać. No, to posłu
chaj pan.
- Trzy miesia.ce nazad wynająłem po.kój umeblowany, za ogłoszeniem w "Kurierze": ,;I1iedrogi, ciepły, z wygodami u
samotnej wdowy". PQ1kój był niczego, więc
myślę sobie: jak ciepły i z wygodamy, może być i wdowa. A to była owa dana Kuchcińska, wdowa tałobna od trzech lat. No
i zamie.s2Jkałem tamoj, panie Fa,fere.k, na
moje nieszczęście zamieszkałem, bo t6l"8J:
nie, Ino ciężkie hańbe i honoru szarpanie
mam % tego! •••
- Jakże to? Prze,; ten pokój? Mów
pan, panie Wierczykiewicz!
- .wszystko bez one wygody. Nie mogie powiedzieć. taktycz:nie staruneJt WBzel~
ki mia.łem: i kawusie rano do łótka, l
świeże bułecxki i obiooek odpowiedzialny,
i herbatka wieczorem. Pokój mi pani
Kuchcińska czyściutk.o uprzłłtła, bielizne
w rasie koniecDlOŚei ,przeprał&... lWiadomo, t&ika troskliwość koło męskiej indywidualności człowieka wzrusza, a te
te masa ryb, które nie zdł\!yły na tzas sawuar wiwre posiadam, takiem prawem
to kwiatuszka onej przynioołem, to lan~l'Zede mną umknąć, wpadały mi do gę
by i musiałem nimi ustawicznie 8pluwać. dryn.k6w ćwiel't funta, to inną słodkość
. Starałem się dobyć noża, abT przeciąć ezekoladową.
- I tak przyszło od rzemycxka do kolinę, lecz bezskutecznie wobec czego poniezka, te się ba.i)a do mnie ze wszystgodziłem się jut losem latającego Holendra. Pocieszałem się myśl~ te jakiś czas kiem epodufaliła. Dzień w dzień godzinami w mojem pokOju siedziała., gały wywrabędę mógł tyć chwytanymi mimochodem
rybami a jedyną trosk" w tej chwili bTł cała, a te chude boki to jej chcieli od
brak świeżej wody do picia, o któ~ w wzdychania popękać. A1; raz kiooyś si&dzi tak na kozetce, siedzi _ i ni sta,d ni
morzu było trudno ...
Na widnokręgu zamajaczyły zal'y8y zowąd w wielki płacz uderza. Ze taJka sierota - mówi - je sama na świecie, jako
jakichś skał.
- Rozbije mnie to bydlę piekielne et ten palec, te męskiej opieki, ani !podpory
rafy podwodne - pomyślałem, lecz w tej nie potIiadllo;.. :tal mi 'się kobitT %!robiło,
chwili poczułem tet, te stanąłem na miej- więc siadam obok niej :i powiadam: "Nie
scu i lina mnie ciągnie ku dołowi Zo- płacz pani. bo we mnie przyjaciela szczerego przed sobą widzisz, na .którego ramierientowałem się w jednej chwili, te harmOttesz się wesprzeć i łyciowe boleści
pun wyrwał się ze zwierza, 8ięgnąłem za niu
ukoićr", A ta, p&IDie, Pntyfara na szyję
nót, przecia,łem linę i jako długodystan- mi
się rzuca i woła: .. Wiedziałam, Fran~.
wiedziałam, że ty mnie kochasz!
1a ci
wzajemne miłość oddaję i przed ołtarz -.
powia.da - z tooą pój de, choćby zaraz" ...
- CIarki mnie przeszli 1 myśl.,: nie,
tTlko baba zwariowała z tego głodu mę
skiego uzupełnienia. Więc odsuwa.m się
i mówię delikatnie: .. Pani Kuchcińska, 0pamiętaj się pani, mote być WSl:YStk.'o, ale
becz ołtarza!" - A ta OCZT w słU!p p06tawiła
i jaJ[ nU! 1Vl'Z&Ś'Die: "Nikczemnik! UW'od%icieU" ". - gęb'ę otwarła i 'DlIdlele. No 1
co pan powiesz, panie Fa,fOO'ek, w ten moment cały komplet sztucznych zębów z
bUZiuchny jej na podłogie wyskoczył!
- Zamglona wdowa zerwała się, }at
piętnastOlatka,
garniturek
szczękowy
chwyciła i za drzwi A ja w śmiech, at
mnie kolka sparła. Od tego czasu mam
piekło. Putyfara się mści, jak mOtte, nawet plUSKWÓW mi do !pokoju nawpuszcza_
ła, no i teraz skaI1gie 8!\dawe wniosła, j&lko
sowy, wytrwały. pływak, wyle,do~a.ł.ey? że ją. chciałem uwieść, tudzie!t mał1eńskie
je~n!l~ doszczętl.lle wy~zerpany na jakIejŚ
obietnice zerwałem.
dZIkIeJ, odludnej wyspIe.
,W tej chwili wotny WTWOlał Sprawę
Rys. K. Gru8.
'1'. Z. BEBNES
Knchcińsk:a contra WlerczTkiewics. Pan
Fąferrut wsun"ł eię do 8&U ciekawy zakoń
czenia pikantnego procesu. Z zadowoleniem wysłuchał po rozprawie wyroku uniewinniającego i rehabilitującego całko
wicie swego przyjaciela, po czym poszedł
z nim razem oblać tryumf nad przewrotnoście. chytrej wdowy.
OllUKBON.

się momentalnie. we wodzie. Równocześnie
i ja poczułem Się gwałtownie wyrwany z
łodzi i pog~ążony . w sł?nych odmętach.
Choć tak ~lespodzlewame po!wany prz.ez
potwora me pus~czałem. am .na C!tWI!ę
liny, a zresztą mimo l.laJlepszeJ woh, me
mogłem był tego zrobIĆ, gdyż byłem nią
owiązany.

Olbrzym morski przerwał wnet blok a-

łowców.

Fiord zdumiał mnie swoim niezwyurokiem. Kilkusetmetrowe nagie
szczyty gubiły swe stopy w niezgłębionej
ciemno-zielonej toni, na którą unosiły się
z wrzaskiem miliony mew i nieznanego
mi bliżej ptactwa.
Umocowane przy skalistym wybrzetu
łodzie kołysały się lekko na małej fali
kłym

i w niepojętym pędzie miotał
po bezkresie wód. Plując wstrętnie
woQ.§ na prawo i lewo jak sam wieloryb,
sunąłem jak ślizgacz i nie wiedziałem
absolutnie czym ta rekordowa jazda skoń
czy się ani gdzie wyląduję.
Każdy przyzna, te w tym tempie pły
wania a raczej lotu niepodobna było obliczył ilości przebytych węzłów.
Powiedzmy jednak, że było ich dwieście. Nikt mI
tet nie weźmie za złe, w końcu WYChOchiły mi one gardłem, nosem a nawet
uszami Co tu gadać! Szybkość była taka,
dę łodzi

mną

1

Do jednej z nich załadowałem cały
swój sprzęt i wraz z całą flotyllą ruszyliśmy na pełne morze.
Cóż to była za jazda!
Całą piersią wchłaniałem w siebie tym
razem zdrowy ozon i słonawy zapach
morskich wodorostów.
Czułem, że z zachwytu mógłbym ewentualnie wlecieć do wody, chwyciłem po
niejakim czasie za wiosła, aby zdumionym Lapończykom pokazać co potrafię,
zwłaszcza, że nie obce mi jest rzemiosło
rasowego marynarza, lubo rodzonego na

Zamiast wpiętę...
gdzie indziej
Ciekawie nieraz wypadajl!, sceny naze zwierzętami. Taki czworonoż
ny aktor nie zawsze chce się zastosować
do zaleceń reżysera. Tak było również
przy nakręcaniu filmu ze znanym aktorem Clark Gable. Według sconariusza
filmowego, pies biora"cy udział
dramacie filmowym, ugryźć miał artystę w pię
tę.
Scenę musiano nakręcać kilkakrotnie, gdyż czworonóg nie mógł się zdecydować na realistyczne ujęcie swej roll Gdy
po raz pia,ty skierowano światła jupiterów, rozzłoszczone najwyraźniej psisko,
na znak dany prze~ reżysera warknęło
groźnie i ugryzło Clark Gabla nie w pię
tę, ale znacznie wyżej i to tak dotkliwie,
że słynny gwiazdor ekranu nie
będzie

lądzie.
Wzbudziłem,
oczywiście,
siłą
moich
muskułów podziw wśród poczciwców, a
poznałem to po szmerze podziwu, jaki dochodził mnie ze wszystkich łodzi.

kręcane

W pewnej chwili stary Lapończyk, naczelnik wyprawy, który sunął w przedniej
łodzi, przysłonił oczy, po czym wskazał rę
ką w granatową dal i krzyknął coś gardłowym gło s em.
Oczy moje, idąc za wskazanym kierunkiem, dostrzegły ciemną wysepkę, poruszającą się nam na ukos. Serce zatrzepotało mi w piersi jak wróbel na nitce.
I wyszeptałem, blędnąc:

-

Wieloryb, nareszcie wieloryb a nie
korki!
Naczelnik huknął przeraźliwie jakiś
rozkaz i wnet łodzie zmieniły szyk i jak
lotne ptactwo poczęły otaczać wieloryba.
Zwierz - widać było - zdumiał, zatrzymał się na chwilę, po czym dał n~r~
i wypłynął na szczęście w prZyZWOIteJ
odległości od mej łodzi, gdyż inaczej nie
mógłbym się dziś podzielić opisem tej
przygody z drogimi Czytelnik.ami.
.
Ochłonąwszy
z przerażenia; w mig
chwyciłem za le1:a,cy pod ręką ' harpun i
okiem znawcy spojrzałem śmiało na zwierza. Tymże okiem oceniłem wielkość jego
na dobre trzydzieści metrów, a przynależ
ność gatunkową do niebieskich walów.
15.000 zł (słownie piętnaście tysięcy zło
tych) było we wodzie i Czytelnicy zrozu- '
mieją, 1:e gra warta była świeczki. Tyle
bowiem mniej więcej ceni się tran i fiszbin wielorybów takich rozmiarów.

mógł siedzieć.

żadne głupie

parlamentu
Cóż

to pana sprowadza w te progi spra'

wiedliwości?

Zakasałem rękawy, wyprę1;yłem ramię

i rzuciłem cię~ki harpun. Tryumfalny
wrzask naszy ch Lapończyków uświadomił
mnie niedwuznacznie, że tym razem pocisk mój był celny a zdobycz była mi
pewna.
.
Ranny wielor yb zachł y snął Się wodą.
maChnął gwałto wnie ogonem i zanurzył

Polując na króliki
znalazł skarb

NA OTWARCIE PARLAMENTU
się w wspanialej złotej karoC1J na otwarcie

Królewska para angielska udaje

-

Dzień dobry. panie Fąferek!
Dobry-dobry, panie Wierczykiewicz!

l

Tak: zagaili rozmowę dwaj stmi panowie, spotkawszy się na korytarzu poznań
skiego sądu grodzkiego.
- Uważasz pan. panie Fą.ferek, za
oskarżonego zrobionem zostałem b.ez czarne intrygie tej jędzy Kuchcińskiej. Ale ja
się jeszcze na babie odegram! Pqpamięta
ta strzyga. w sztuczne zęby rąbana, co
znaczy z Wierczykiewicza na sa,dowej instancji wariata strugać!
- Cie~awość, co tat !pan mówisz, pwnie
:Wierczy.kiewicz. Na jaki sposób onM pani Kuchcińska do takiej ostateczności pana przyprowadza?
- Nic pan nie wiesz? Aż mi dziwno,
bo ta dana babcia Ancychrysta takich
plotków na moje niewinność po calem mieście narozpus2cza!a. te wstyd mnie prze<!

Na roli pewnego właściciela farmy w
Greenwich rozmnożyły się króliki, które stały się prawdziwą plagą zwła
szcza dla troskliwie przez właściciela pi&lęgnowanego ogródka warzywnego. Energiczny właściciel zabrał się do tępienia
szkodników przy pomocy dobrze dobranej sfory jamników. Pewnego dnia psy
dobrawszy się do jamy króliczej, rozkopały ją, nie znalazłszy ani jednego zwierzątka. Jakież było jednak zdziwienie gospodarza, gdy w kupie wyrzuconego z jamy piasku zauważył kilka błyszcząCYCh
krątków metalowych, które okazały się
monetami złotymi z XV wieku. Teraz JUŻ
sam właściciel gruntu zabrał się do rozkopywania jamy i wydobył na powierzchnię około 65 kg monet złotych i
srebrnych z lat 1420 do 1445. Wartość onnalezionego skarbu pokrywa w trÓ .nasób
wszystkie szkody, wyrządzone mu przp:;
królild w ciągu o ~ tatni<'h 5 lat
pobliżu

Numer 261 -
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brunne mury dawnej Warszawy l

Na tle cennych odliryć -

Znaczna część murów jeszcze "obudowanych" rewindykacj e
(Od

War s z a wa, w listopadzie.
Ciemny do niedawna i brudny zaułek staromlejsJri przy zbiegu ulic:
Nowomiejsloej, Podwala i Szerokiego
Dunaju stał się obecnie miejscem
tłumme nawiedz,anym, w swoim rodzaju sen s acją sezonu, którego tG trwalą cechą st.aje się nawrót do świetnych
tr.adycyj przeszłości - i rewindykacja
ni eprzedawnionych praw do rdzenności i mocy plemiennej.
'Warszawa z czasów okupacji rosyjskiej i tzw. secesji do cna była wyprana z wszelkiego pietyzmu dla z,abytków architektury średniowiecznej. Toteż i te resztki gotyckiej architelttury,
jalde ocalały po szwedzkim potopie, z
masońską zajadłością ~odzącą w tr,a ·

własnego

korespondenta

•

Dalsze

"Orędownika")

soki ego brzegu 'Vi s ły. Tam to wyso- murów obronnych *) vY-arszawy zaini- '
ko wznosi się wleza strażf).icza, tzw. cjowal Zarząd Miejski w r. 1936. ZoMarszałkowska. Znowu od szkarpy wi- st.ała powol,ana
specjalna Komisja
ślanej broniły miast.a mury przepro- Opieki nad Zabytkami vVarszawy, dziawadzone od wieży Mars z.alkowskiej i łająca wespół z pallstwowym urzędem Furta w murze wiodąca z Bramy Nowowieży Żóraw. Pierścień umocnie!'l na I{onserwatorskim. Kierował rGbGtami
miejskiej na Szeroki Dunaj.
wiśl,anym brzegu, broniony już z na- dr inż, Jan Zachwatowicz. Narazie 0Niela(la też sensacją Jest dyliżans
tury rzeczy przez rzekę, był pojedYli- pracowanG odcinek od ulicy NGWoczy, podwójny wybudowano od strony miejskiej do WąskiegG Dunaju czyli, warsz,a wski, zaprzężon~' w c z wórkę
równiny. PlerwGtny mur, miał wyso- tłumacząc na język dawniejszy, Gd koni, kursujący co niedzielę z Rynku
kość ok. 8,5 m., grubość 1.20 m. Górna Br.amy NGwomiejskiej i barbakanu do Staromiejskiego aż n.a Szeroki Dunaj.
krawędź powycinana była w szerokip. Bramy Pobocznej. Rozebrano zabud(}- Jest to autentyczny dyliżans z czasów
jakby zęby (blanki), w których mie- wania przy zbiegu Podwala i NGWo- Księstwa Warszawskiego, a uprząż
ścity się otwory strzelnicze.
Poniżej, miejskiej i odkryto d,awną fosę. PG do- koni, liberia st.angret.a, forysi,a i trąbka
od wewnątrz prowadził chodnik, prze- konaniu tego pod ulicą Nowomiejską trębacza mają do złudzenia imitować
epokę. Amatorzy historycznych wzruznaczony dla straży.
ujawniono
gotycki,
dwuprzęsłowy
most, tzn. jedną jego połowę. Druga szeń mGgą za niewielką. opłatą przeJednakże te umocnienia fortyfika- zn,ajduje się po przeciwnej stronie uli- nieść się w krainę marzeń o przecyjl1e uznano na początku XIV w. za cy, obudowana aż dwoma kamieni- szłości.
niewystarczające i dl,atego na odcinku cami.
W końcu opowiem o pewnym, nierówninnym, od 7;,amku do wieży MarDo melodii przyszłGści należy roz- zarejestrowanym przedsiębiorstwie z
szałkowskiej, wzniesiono drugą linię walenie i tych domów i wydGbycie ta- ograniczoną. zapewne odpowiedzialnomurów o 4 m poniżej strzelnic w mu- łości niezmiernie rzadkiego jako za- ścią, które na tych "czerwGnych mur.ach wewnętrznych, co st.anowiło już
ba
rach z cegły" prosperuje.
wzgląd czysto wojskowy, a miaTI()wi- ~~~:.ot~~U'tYI~~lO;~Tz~~ta:;:;ne;
Oto, dostrzegłszy zapewne u mnie
cie mGżność podwójnego ostrzeliwania latach następnych odsłonięcie fort y- kamerę, podchodzi
dwóch małych
napastnika.
fikacyj wzdłuż całej ich trasy.
brzdą.ców, lat może 10-12 i pyta, czy
Tzw. międzymurze mi,alo ok. 12 m
nie chcę obejrzeć czegoś jeszcze cieszerokości. Przed murem zewnętrzW całym terenie pełno wycieczek kawszego, niż to, co dopiero zdejmonym zost.ała wykopana fosa głęboko- szkolnych. I snują się fotografowie, wałem. Oczywiście chcę - pragnę g(}ści ok. 4 m. napełniona wodą· Tak "lejkarze", zapraszając zwiedzających rąco i z całej duszy.
więc nowy mur wysoki był na 8,5 m, do przybierania wdzięcznych póz na
Więc też posłusznie zanurz,am się
gruby na 1,80 m .
malowniczych gankach i na tle groź- 1A moimi przewodnikami w ciemną
Podobnie jalt pierwszy, tak i drug: nej Baszty Prochowej.
głąb p.a.chnącej smaż Gną cebulą. sieni
p.a.s murów był wyposażony w liczne
domu przy ulicy Nowomiejskiej.
')
P.
Mury
obronne
Warszawy.
Wyda.wieże i baszty. W zewnętrznym p,asZ klatki skręcam w lewo i zdążam
odsłonięcia odrestaurowanego
ne
z
okazji
mie znajdow,ala się baszta Pl'Ochowa,
fraO'mentu
murów
między Brama, Poboczna
podwórko. Po drodze dzieci pokawłaśme na interesującym nas odcinną,'" a Nowomiejską w paźdiierni~~ 1938.
ku, między Szerokim Dunajem a No- Opracowali: dr Tad. Przypkowskl I dr J. zują z dumą "ich" zabytki: półokrągły
trzon baszty, zresztą wyzierający ze
womiejską . Rzecz j,asna, że mury muZachwatowicz.
ściany tylko pewnymi . partiami.
Bę
siały mieć
i bl'amy wj,az (l'ow e. Najdzie
to
zapewne
jedna
z
baszt-filarów
większe z nich to: Rrakowska (\,"ymostu w barbakanie. W mrocznej piwlot dzisiejszego Kr,a kowskiego Przedniczce na podwórzu dostrzegam zarys
mieści,a) i NowomIejska, Tę ostatnią
sklepionych arkad. Po przejściu paru
obd,arzono niezb ę dnym tut.aj mostem,
jeszcze załomów znajduję się na tya most rozbudowano w r z adką bardzo
łach kamienicy między śmietnikami.
na całym Z.achodzie konstrukCję fortyPrzede
mną wznosi się prostop.a.dło
fikacyjną
tzw, barhakanu, składają
ściana szczytowa: potężne mury wsparcego się z wielkiej półokrągłej baszty.
te skarpami, zupełnie jakby ciąg dalpołączonej z murami dwuprzęslowym
szy widzianych dopiero murów obronmostem, którego znów każd y filar roznych wewnętrznej linii. Na lewo znawinięty został
po obydwu stronach
czy granicę pewnego segmentu wyni(}specjalnymi basztami, związanymi ze
sl,a
wieża, obudowana domami mieszSGbą murem.
kalnymi. Będzie to przypuszczalnie
Baszta Prochowa od strony międzymu Wieża Marszałkowska, koniec i kres
Prace nad odsłonięci em starych
rza.
podwójnej linii murów. Wszystko zadymione i poczerniałe.
Moich miłych przewodników obdao ile towary, to tylko z taniego źródła zakupu z firmy:
rzam drobniakami "na zeszyty" (sły
1.łI.I~LDE szę za chwilę, jak obliczają - czy
starczy do kina?) Podglądam ich jeszŁ ó d ź, UliCA G1Ó_UA 8 (przy Piotrko_sJciej) =====
Na sezon jesienno-zimowy w dużym wyborze materiały na ubrania, jesionki, cze później i widzę, że mają zorganipalta Itp., naj Ilowszycll wzorów i n aj p r z e d n i e J s z y c n ~abryk bielskICh. ZGwaną sieć naganiaczy, sprowadzają
Również zaopatrzeni Jesteśmy w bogaty dział towarow damskICh
cych im "klientów". Taki mały bęben
czy
Ceny fabryczne.
n lG 132
Solidna obsługa pyta j,akiejś starszej paniusi chce p-ani obejrzeć bastę z tsynastego
011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 wieku? - Oczywiście siwiuteńka pani ma czułe serce i nie odmawia dziecku, co tak ł,adnie prosi. Firma więc
egzystuje nadal.
Zwrac,a m się do miejscowego urzęd
nika,
burgrabiego
tych
murów
("mniejsza o tytułowanie") i niespodziewanie dla mnie (o sceptyku niewierny, wątpiący w słowa niewinnych
dziatek) uzyskuję potwierdzenie dla
rewelacyjnYCh informacyj.
Wszystko jest tak s,amo akurat.
Tylko dopiero na r,azie wstępne się

*

Baszta Prochowa z fragmentem muru
zewnętrznego

dycyJne podstawy naszej kultury, a
więc i w budownictwo wyrosłe w oparciu o kościoły - obudowywano kamienicami, sklepami i fabryczkami.
Wiek XIX miał to do siebie, że likwidował
pośpiesznie
polską
przeszłość, odprzysięgał się jej tak, jak
niedGuczGny prostak nie przyzna się
do rodzinnej Chaty wieśniac,zej w 0bawie pomówienia o braki w "ku:turze". Warszaw,a "postępowa", cała
na szaro tynkowana - w przeciwień
stwie do mieniącej się czerwienią ceglanych murów Warszawy z doby got yku, wiele straciła na uroku i barwności.
Dziś choć w części można przywrócić miasto do jego dawnego splendoru.

*

Warszawę pobudowali w XIII

w.
z
Czerska siedzibę swą do warownego
zamku, pobudowanego na wysokim
brzegu Wisły, na terenie obecnego
Zamku Królewskiego. W Czersku jako
pozostałość
urządzono tylko myśliw
ską, wypoczynkową rezydencję. Natomiast na nowym miejscu szybko pod
osłoną murów wyrosło tzw. podgrodzie. Z niego wykształciło się całkowi
t e miasto. W końcu w. XIII. obwarowane ono zostało linią murów obronnych.
'
Tutaj musimy sobie uprzytomnić
ciasnotę miast średniowiecznych,
pobudowanych zazwyczaj w cieniu grodów warownych, obliczonych na trwanie w krótkicb oddechach między jedną a drugą zawieruchą wojenną. Ekonomia miejsca dyktowała architektom
pomysły wysokich, wąskich kamienic,
ciasnych uliczek i z.aułków. Później
sro rozwal.anie murów okolnych tłu
maczy się z pewnością także i życiową
koniecznością zrobienia sobie muru w
tym tłoku bud y nków chęcią rozszerzenia granicy zabudowyw.ania się, zwła
szc za, gdy zamiaDowanie w XVI. w .
Warszawy stolicą zrodzi szybki jej
rozrost. Zarówno z inicjatywy magnatów jak i mieszczańskiej.
Owe to mury biegną w kierunku
równoległym do Gbecnego P o d wal a
jakby łukiem. Jeden jego kraniec doksiążę~e!łf) zamku, drugi wyKsiązęta

Mazowieccy,

przeniósłszy

*

SCHlV ALBE i
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Tam gdzie pójdzie nowa granica Pol~ ki: Jagnięcy Szczyt i Przelęcz pod Kopq
na g1'anicy Tatr Wysol.ich i Bielskich
,
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s. O. S. Atak wątroby
'Międzymurze -z- 'Widokiem na chodnik

dla

straż1J

Nie dopu szczajcie do te! ostateczności,
która powstaje przy zanied'J(;niu niedoma-I
gań wo, troby. Zioła Ma g i s t~'a "yolskiego. ze
znak. o chr. "Billosa" zaWierające rośh~y ł
egzotyczne Combretum i Boldo pobudzajĄ
wątrobe do prawidłowej pracy i normal-

nego wydzielania tółcl ora~ ~o\Vodują na·
turalne w~prótnienie. Stosuje się Je przy
chor?bach \,,:ątro~~, wore,:z.ka źółclOweg.o,
kamICy MłcI.oweJ l ~ółtaczce. Do nd.byc.\&
w aptekach I drogerIach.
_ !1 SU

Fosa i arkady mostu na ul. Nowomiejskiej
przeprowadza rozpoznanie terenu, porównywanie ze starymi plamami etc.
A później ...
- Później, zobaczy p,an - oświad
cza z autorytetem acz wielce taJ emniczo mój "burgrabia".
A Ilo, zobaczymy I
S'1'ANISLA W ~6ZErOWIC1.

Filiżanka

kawy
pod liierownictwem Stacl1a Wicl1ury

Miły ""':r('zaj pl'tyjmowania gości u
siebie w domu coraz bardziej zanika. Od
czasu do czasu jednak zapraszamy gości
na skromną herbatkę czy kawkę, podczas
której jakże we solo moina się zabawić i
wytal1czyć pIzy dźwiękach... gramofonu
lub radia.
Ale gospodyni ma wówczas kłopot. by
przygotować coś smacznego do zjedzenia.
N.ajwiększy w.tedy mamy ambaras, gdy
nlespodzlewame "wpadną " do nas znajomi na ,,5 minut", a pani domu nie ma
"pod rękq" nic smacznego, aby poczęsto
wać gości. Wtedy zn ika radość i uśmiech
z twarzyczki mało skl'Zp,tnej i zapobiegli-

DWUDZIESTOLECIE
ul. ł rys. T. Brzask

ZAGADKA !OLNIERSKA
ul. I rys. T. Brzask

\V kratki wpi~ać poziomo: 4) wyrostek kostny na głowie zwierząt, 5) bożek milo~ci, 9) poz Pana 'ratleusza. 11) niedużo. 14) okrycie
drl!;ew. 15) opad atmosferyczny. 16) inaczej
dziedzictwo. 17) wegptarianin. 18) inicjały na·
zwy znanej organizacji politycznej. 21) unoszenie ~ię w powietrzu. 22) opłata za towary Z:l'
graniczne. 24) rodzaj utworu poetycznego. 2:)
imie jNlnego z Ewangelistów, 26) tytułowanie
mp'ż('z~' zny, 27) imie cygańskie. P i o n o w o: 1)
wielkość. nawał. 2) pt~ctwo domowe. 3) szafa
hez drzwi z półkHmi. 6) ra~a p~a. 7) ro(lznj rlużpj malpy. 8) wiplki wynałazek sławnej Polki.
!l) skorupiak. 10) Pl'€:t. laRka. 11) skrót tytułu
nllukowpg'o, 12) zarozumiałość. zu('hwnl~lwo. H)
płyn pow~7.('chnie znany, 20) wiełki kamień, 23)
zaimek rodz . żm'iskiego.
Litery w oznaczonych kratkach zE'wnetrznyclI, czytane od lewej strony w gór/! ku prawej w dół dadzą rozwiązanie.

W szeregi pionowe wpisał" ~Iowa o znaczeniu: 1\ gtopiPti pOLloficel'Rki, 2) da "'niej żołnierz
stanu szłacheckiego, 3) wyż~zy oficer, 4) ŻE'll'lol'z
napowietrzny . .5) pi~a lIłntiska. G) rowy ' w.ojskowe. s7.ańcl'. 7) rekoJPść strzplh~·. 8) brOI; steCl'illa
kawalerzysty. 9) żołniprz oddzi'llu technicwejfo,
10) og6lna nazwa łudzi pod bronia, 11) broń
si('f'zna.
Rząd środkowy da rozwil\zanie.

KRZY!ÓWKA
ul. ł rys. John

stać

Skromne, a estetyczne nakrycie do
podwieczorku na 6 osób

I

Litery..... kratkach. oznaczonych kropkamI.
rozwiązllnie. Znnczenie wYraZÓw:
P i o n o w o: l) nazwa kremu, 2) ogród owocowy, 3) nuta, 5) przydomek Niemcewicza, 6)
nuta, 8) oclhi('l'a<' inAczej w trybie rozk., 9)
OplRb. przesyłki. 7) nuta, 8j odbierać inaczej w
trybie rozk., P) kr:r,ew o wonnych binłych kwiatach, 11) osada wiejskI!., 12) zwiprLll:, pokrewne
koniom. żyj. w Am('ryce i Azji, 15) rz('ka W Syb{'rii. 16) papuga, 17) podaruje inaczej, 18) ~
siada. 19) gwałtowny ruch obrotowy wody, ~O)
litera fonetyczna.
P o z i o m o: 4) czeŚĆ )§wiata., 8) dawna nazwa ~złachckll rosyjskiego. 10) rewan:l'~ 13) kieruje lorlzi!l, 14) rozwiązanie. 21) bandyta Opryszek. 221 Dwie r6wne samoglol'ki. 28) mityczny
łotnik) 24) nadziemne pędy roślin warz.. ZS)
epoka, okres.
dadzą

myśli .J<rątą ciągle dokol a
REBUS
tej nagłej pl'zyczyny zatroskania: "Co ja
ul.
l rys. Piast
podam, skoro zapasów nie zrobiłam?
Czym pocz ę stuję ?" A jal,że łatwo wybawi
nas z takiego ldopotll trochę ciasteczek,
kOllfitura i filiżanka dobrej kawy lub herbaty.
Ciasteci\ka domowe (bo tai18ze i
SZARADA
sma czn iejs ze) powinny hyć w pogotowiu
ol. T. Wilczewski
w knt.rlej ~piż:lI"ni; pri\ygotolYanie ich nie
W miejE'kim ogrod,zie za milll!tean rla,Jeko
w~' maga wiele frudu, a Z!'obione w więk
pośród cichych drzew nad 6/Pakojną rze.ka
szej i lości i przechowa ne odpowiednio, i
eta'ły rZlę(!e;m d'łu,g>ie la.wy.
po rltuższym czasie nie tracą smaku.
Słańce lalo blask SJWój krwl\lWY.
Kawa nlURi być oczywiście jako tako
"'jaśnie przysz-li starus.zJkorwje
dobra. Kaida pani domu jest przekonana,
i z8~I,i gwamyć sobie:
że zna ,.tajemnicę " dohrrgo pri\yrządzenia
O tym. że się. w państwach P6uje
kawy. Istn ieje jednakże taka róż'norod
i na wojnę się. gotuje.
ność sposobów przygotowywania tego u'Vsrzystko rnzean śmiechu warte:
lubionego nnpoju, że nie zaszkodzi pomó:..- Zażyj .J óz,io - to p i e r w s z a - d r II g a wić o tej sztuce.
p ó l t r z e c i ej p ó l c Z 1N a r t ej.
Dobry smak oraz aromat kawy nie tylPo kichhię-ciu raz i wtóry
ko zależy od jej Jakości i świeżego palePO,,,ied'hiełi sobie z góry
.
nia: użycie świeżej. odpowiednio wrzącej
Ze ten druga - czwarta i p61 trzeociej za tą Iąd;ą,
w nUn zamiesz-ka·ł Ma.ryś z żonka,
wocly gra tu ró\vnież poważną rolę. Nikt
bo za drogie są mieszkania
także nie przypuszcza, jak wielki wpływ
na obecne _. pierwsza - tril:eCia "brania".
na smak kawy wywiera sposób mielenia
Gdy tak pokiwali smutJnie
ziarn.
jeden z n.ich powiedział bu\m.ie:
W celu przyrządzenia dobrej kawy bie- Niemcy - Gnd to myśl \lIPa,rta:
rze się zwykle 30-50 gramów ziarn na 1
za'Źyj Jaźy pierwsza - dnl.ga trzecia
l!2lW aJTta.
litr wody, do silnej mokki zaś 80-90 gramów. KajprostRzym sposobem przygotoZa trafne rozwil\zanie najmniej dwóch z powywania kawy jest tak zwane parzenie.
Wyż$zYI'h zadań wyznaczy!i~my cztery nagrody
Aby uzyskać tą metodą największą wypieniężne: jedna w kwocie 10 złotych i trzy po
5 7.łotych. Oprócz powyższych na/trócl wy!OS1I'
dajność kawy, nalezy wlać naprzód na
jemy je(lellaŚcie nagród pocieszenia w postaci
wymieloną drobno kawę 1/3 część przygoksiążek.
gdy nie wie-Ioca byla twa dTwga·trzecia.
SZARADA
towane.i ,,,,ody, a po 3-4 minutach dolać
\IV s p a k p i e r w s z e, skor\llPiak w woda.ch
TeMIl,m nadsyłalIlia roowiąza·ń. l11P1y-wa z
resztę świeżo przegotowanej wody. Lepszy
nas,zy<,h tyje,
dlTlieorn 22 listopada rb. Rozwill·zania należy przyul. Wermiak
smak osiąga się przez powolne wlewanie
na dnie rnek jezior, w otworach si~ kryje.
sylać pod ad,resem red. ..OręiloW'n itka" w Powody przez sitko porcelanowe, względnie Nie obawiaj sill cię?Jkieh p i e r w s z y c h
zn8.niu. św. Marcin nr 70 z dopiskiem .,Dzial
C a łoś ć to miasto śląs,ka ZaolzRti ...kiego.
czlCl'Wiecze,
Il'o,z,rywkowy."
"ieda'wno wJącZO'ne do Pal;;;lwa Polskiego.
fajansowe. Można też posłużyć się w tym
wyparlku kawalkiem fil~ującego pap~ru'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I.~~~.~~~~~~~~~~
który naldada się na dno lejka i, jak wy_·
żej, leje się wodę bardzo wolno. Poządane
wodzeniu naszego malego przyjęcia i Wy-I na 23 minut do umiarkowanego pieca. Po
są siteczka z podwójnym dnem z porce~
robią gosposi dobrą opinię wśród rodziny wyjęciu z pieca ostudzić, polukrować bialany, gdyż woda sączy się przez nie woli gości. Estetycznie i ładnie nakryty stół łym lukrem i pokrajać w nieduże kwano, co zwięl<Rza. aromat kawy.
serweta, haltowaną własnoręcznie lub 1'0- dra ty.
Chcąc podnieść nash'ój przy plCIU ka1Y,.2~9
biona, na drutach, wazonik lub doniczka
wy, przyrządza się ją chętnie za pomocą
ze świeżymi kwiatami i choćby skromny
Kruche ciasteczka: Utrzeć 1 filiżankę
maszynki do kawy w pokoju, w którym
fajansowy serwis pomoga, do wytworzenia masła z jedną filiżanką cukru, dodać Y.
siedzimy. Maszynka taka działa systemilej i pogodnej atmosfery.
łyżeczki zapachu migdal owego i 2 jajka;
mem wrzenia. Rozgrzana woda. unosi się
po dokladnym wymieszaniu tej masy, dow specjalnej rurce, przelewa do umiesz- dy i postawić na ogniu. Gdy kawa zaczy~
dawać stopniowo 2 i pół filiżanki mąki
czonego wyżej zbiornil,a, skąd następnie na wrzeć, powinna jeszcze krótko 2 razy
'.
_"
przesianej. Formować z ciasta nieduże
sączy wolno na sproszkowaną kawę. J',Io- zakipieć. Następnie odstawić pieniący się
.,{ f
kulki w dłoniach, mniej więcej Y. cala
żna ten proces obserwować przez szklaną napój od ognia i pozostawić w nakrytym
t.;::
O~
średnicy, w środek wkŁadać połówkę orzepokrywkę i gdy l1(1pój jest gotowy. wyłą- naczyniu 6-8 minut.
Potem zamieszać'
Ń~
cha wtoskiego i ułożywRzy na niesmarop"d,
,I'''''.,."n, ma"ynld dahm i pn,'" pc." filt"
'
wan'j hlam,
da g'*'go pi,,,,
do przyrząrlzania kawy, niklowane, śliczVwaga: Przed przyl'ządzl'niem kawę
na 10 <lo 1~ minut.
ne w formie, są milą ozuobą stolika do zemleć bardzo drobno bezpośrednio. Nie
kawy.
tylko smaczna kawa, ale także wyborne
Nowoczesna technika wydała równiet ciasteczka własnej roboty stanowią, o pomaszynki do kawy, lJrz części metalowych, slwnstruowane z samej porcelany
maleńkie całuskl na woskowaną blachę,
i szkła. Można je również ogrzewać za
11 f~
pozostawić t.ak przez noc aż zaschną, na ·
pomocą gazu lub spirytusu.
zajutrz upiec \V bardzo gorącym piecu.
Jakim sposobem pl'z~' ri\ąclzamy kawę " \ "jest obojętne - nall'ży jrd na kże pamiętać
,~~\. ~
Caluski kawowe: 20 dkg cukru gotoo tym, że u;~ycie slodkirj ~mietanki (nie
wać z czal'll(1, hardzo mocną kawą (l filimleka) po(lno~i jej f1rOlllnL i kolor. 'W szelżaneczka) tak długo, aż dohrze zgr.stnirjr.
Ciasteczka domowe
kie spo,wby pnl'zrnia l,nwy mnją tę wspólOdstawić i wymieszać z pianq z 1 biatl,a,
ną wadę, że wymagają wielldej stnranKolorowe ciasteczka. Utrzeć masę z 2,1 ubijając flo gr,RtośCi. Kłaść łyżeczką na
ności przy pri\yrządzaniu i
dużej dozy
flkg masla. 25 dkg cukru, 2 jajek, wanilii woskowaną blachę małe całuski i prędko
cierpliwości.
Najpraktyczniejszym' sposobem jl'st i skórki cytrynowej. Wyłożyć na stolni- zapiec.
cę i wmi~sić 40 dkg mąki pszennej i 20
przyrząclzenie kawy "po wiedeńsku" wedkg ziemniaczanej tak, aby cia. to było
Ciasteczka czekoladowe: ~ filiżanki
dług poniższego przepi f< u. Przy tym sposobie popełnienie jakil'gokolwiek błędu dość Ir,gie (mąki można nieco doc1nć). Po- masła, 1 filiżanka cukru, 2 jajka, 2 kW:1jest wykluczone a ponadto sy s tem tpn jest dzielić je na kill,u czę~ci i I,aidą z tych dracild czekolady roztopionej, 1 łyżeczka
l-adne nakrycie na 2 OSOUł
łatwy i szybki.
Kawa przyrządzona "po części barwić na inny kolor: cynamonem wanilii, Y. filiżanki mleka, soli na kona jasno-hl'ązowy, kakao na ciemno-bn\- niec noża, 1 fili~ankn mąki, Y. łyżeczki
wiedcllsku" jest mocna i aromatyczna.
zowy, farbą roślinna. na różowy, czal'llą pl'oszku do. pieczenia, Yt fi!iżanld ol'zeŁukI. Utrzeć cia~to z 1 szklanki cukru
kawą na żółty il(1. Walkować CiC'llko wychów włoskich. l l fr7.pć w mt~ce mafllo z 1 R7.klonld l11:~ki, 2 jajrk, wylać na wosko~
Kawa po wiedeńsku
kra wać, piec nagłe.
'cllkrem, dor!ajf\c po jrrlnym jnjklJ. nastę- waną blaclt~, posypać 5 dkg CUI,fU, 5 dkg
Na y. litr'l wody, wziąć 1}1 - 2 dkg (15
pnie stopniowo dodawać resztę skłarJni rodzynek sP!lrzon'ych i 5 dkg migdałów
!6łte całuski: Zl'oJJić ciasto z 1 jajka, ków, ucierać razem przez kilka. minut. sparzonYCh. l poslekan):'ch. Upiec szyhko,
-20 g) drobno zmielonej kawy. Wodę
1 iółtka. 14 .dkg cukru, soku z >t cytryny, Płytka" kwe.dratow~ forśmką wyłOży~ pe.- gorące krajać w ·pa.ski 1 zginać na "nlku
brać zawsze świeżą. wprost ż wodociągu.
Zmjel61"Hl, kawę wsypać do zill1nej wo- 12 dkg mąk!. Z dobrze utartej masy kłaść pletem wMkoWym, wylać ma.sę i wstawić zanim stwardniaj"
'
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Pokłady rudy telazneJ
I węgla w COP

Zarząd Telefonów Łódzkich P. A. S. T.

Rzeszów (ATE) Na terenie C. O.
P. przeprowadzone będą., jak już de>nosiliśmy, wiercenia próbne,
mające
na celu wykrycie złóż ropy naftowej.
Przewiduje si 1)1, że na. terenie C. O. P.
znajduje się również węgiel i ruda
żelazna.
Węgiel brunatny wydobywa
ludność w Grudnej i Szufnarowej. Na
złoża węgla natrafiono rownież w
Wólce Czudeckiej.
W Głogowie pod Rzeszowem odkryto ponadto w czasie prac ziemnych
pokłady rudy żelaznej
Jeśli badanie
naukowe pokładów wy każe, że nadaJ'ł
się one do eksploatacji złoża węgla
i żelaza na terenie C. O. P. odegrałyby
nie~lednię. rolę w dziedzinie dalszego uprzemysłowienia tego okręgU.

p o d a j e d o w i a d o m o ac 'ł ! e
Z

dniem 12lisłopada rb.

uruchamia przy

łódzkiej

centrali telefonów

BIURO

ZLECEŃ.

Powyższe biuro czynne będzie przez całą dobę, telefon
załatwiać będzie specjalne zlecenia P. T. Abonentów.

nr 9 i

Wysokość opłat za poszczeg6lne świadczenia, oraz warunki
korzystania z biura zleceń 82\ podane w taryfie telefonicznej dołączonej do spisu abonentów, (patrz pozycja 14:
i 28, na stronie 22 i 23).

O. przeniesienie oddziału BGK

R z e s z ów. (A TE) Koła gospodarcze i finansowe C. o. P. zwracaj~ uw&gQ na konieczność uruchomienia oddzia.łu Banku Gospodarstwa Krajowego na obszarze COP.
Istnieje projekt, aby oddział Banku
Gospodarstwa Krajowego został przeniesiony I Tarnowa do Rzeszowa., kt6ry w okręgu pnemysłowym posiada
położenie centralne.

P. T. Abonenei, kt6rzy nie będą koriY8taU s biura zleceti, żadnych dodatkowych
z tego tytułu nie ponoszą.
P. T. Abonenci, kt6rzy będą chcieli, aby z ich telefonu nie korzystano z biura
zlecefl, zechcą o tym pisemnie zawiadomić zarząd telefon6w. Można zastrzec pisemnia,
żeby biuro przyjmowało zlecenia jedynie po podaniu um6wioneg,o hasła.
opłat

ENTUZJASTKI GAZU

la wypalenie oczu kwasem narzeczonemu
sqd

ska~al :wc~pac~onq

kobie tę na cdery lata

wię~ienia

Rzeszów, 12. 11. - W czwartek nie ożeni. Wówczas Ostyńska zapalała
ub; stanęła przed Są.dem Okręgowym zemstą. i z namowy pewnej starszej
w Rzeszowie Maria Ostyńska w Gło niewiasty kupiła dwa litry kwasu solgowie, oskarżona o to, że dnia 17 sier- nego, który miał służyć jej jako śre>
pnia 1938 roku oblała kwasem solnym dek zbrodniczej zemsty. Dnia 17 siertwarz Kazimierzowi Pokrywce, wypa- pnia 1938 roku ukryła się późno wieczór obok furtki przy domu Pokrywki
lając mu zupełnie oczy.
i kiedy niewierny kochanek wracał z
Tło sprawy jest niezwykle tragiczne. Ostyńska, młoda przystojna dziew_ miasta, z zasadzki oblała mu całą.
czyna, licząca obecnie lat 20,
przod twarz kwasem solnym. Pokrywka dodwoma laty poznała Kazimierza Po- znał wskutek oparzenia kwasem solnym całkowitej utraty wzroku.
krywkę. Utrzymywała z nim stosunki
Sę.d po dłuższej
rozprawie skazał
w przekonaniu, że ten się z nią ożeni,
co zresztą. Pokrywka obiecywał.
Po Ostyńską. na cztery lata więzienia, a
dwóch latach takiego pożycia Pokry- zarazem przysę.dzil powództwo cywilwka zerwał stosunki z oskarżoną. 0- ne w kwocie 2.000 zł. •
styńską. i oświadczył jej, że się z nią.

]PtDIR
Polska - Niemcy

w niedzielę wieczorem spotkają się
we Wrocławiu reprezentacje państwo
we Polski i Niemiec. Walczyć będą następujące pary:
Rotholc i Obermauer
Sobkowiak i Wilke
Czortek i Buettner
Kowalewski i Nuernberg
Kolczyński i Murach
Pisarski i Baumgarlen
Klimecki i Vogt
Piłat i Runge.
Obszerne sprawozdanie swego specjalnego wysłannika do Wrocławia
przynie!:'ie "Orędownik" w poniedziałek rano.

Polska -

W Toruniu w

Łotwa

niedzielę

walczyć będą następujące

wieczorem
pary:

Polska-Irlandia
nasi

lepiej anUeli przeciw NIil'Meom. ..
Kamienicy, to jednak nie spodziewajmy
się zwyci "}Stwa.

Turniej olimpijsIli w szcz,piorniaku nie odbędzie się
H e I 9 i n k i - Finlandzki oTa-anizacyjn,. komitet olimpijski odrzucił proPOZycję zorganizowania w roku 1940 olimpijskiego turnieju Szczypiorniaka. motywuiąc. że PO zrzeczeniu się mandatu organizowania igrzysk przez Japonię. zbyt
UInło pozostnło czasu Finlandii na prace prz,.gotowllwcze.
Mietizynarodowy zwluek piłki rtcznei ubiega. ahy w ram8ch igrzysk zorganizowIIn,. lrof!tal
wobec tego co najmniej jeden mecz pokazowy
w szczypiorniaku.

Pianino Arnold Fibiger
tylko dl:l zna wc,..
Szopena 9.
Gener. przed!ta wieiel:
Centraln,. ~fngazYD Plaulu
PozDań. Pierackiego 11.
Kałisz.

Ng 2(' !)jJ7'98

Pięściarstwo

Timmermanis i Lendzin
Trusis i Janowczyk
Tregers i Skałecki
Knisis i Kozłowski
TiasŁo ilelewski
Balodis i Szulczyński
Schmids i Leśniak
Lembergs i Białkowski.
Piłkarze

!ITała

staną

w niedzielp, do mię
z Irlandią w

dzypańst,wowego ~potkania
Dublinie. Przeciwnik będzie

tym groźniej

szy, te gra na własnym terenie i ma do
wymazania klęskę warszaws]tą 0:6 z wiosny rb.
·IrlandczV'Cy przygotowali się solidni~
do tego rewantu. Zebralf zespół w obecnej
chwili, najsilniejszy, który jeszcze w ostatnich dniach wzmocnili.
Poniewat nasza drutyna nie odnalazła
jeszcze formy z wiosny i j'akkolwiek w
meczach orzeciw Jugosławii i Norwegii za-

RrgB - Pomorze. W dniu 15 bm. rozegrane
zostanie \V Gdyni mieilzynarodowe spotkanie pomiędzy reprezenta{'jDmi Hygi i Pomorza. l.otysze przybedą do Gdyni \V tym samym sklMlzie.
w jakim walczyć beda 2 <ini przed tym w Toruniu. jako reprezentacja Łotwy, przeciw Polsce.
Skład Pomorza na mecz ustalony zostanie w
dniu 11 bm.
"'lORi w War~zawie. 'Vloski ZWiRToPk bokser~ki zaprononownł \V8rs7.3wie przyjazrl do naszej !ltolicy reprezentacji Rzymu. która roze·
I!rałahy
mecz z reprE'zentacyjnym
zespołem
\VarSzRwy. Spotkanie to rzymianie rozegralibY
w drodze powrotnpj z tournee PO państwach baltrckich. Mecz dosze<il by do skutku w dniu 1\
Jub 8 stycznia 1939 roku. (P AT)

Piłka ręczna
KPW - Rep 60:22 (28:11). W spotkaniu towRrzyskim pilki koszykowej zasłużone zwycię
stwo odniosła drużyna KP'V. biillc zdecydowanle drużyne Cegielskiego. która pod wzgledem
tf'f'hnicznym przeclstawia Rię jesz('ze dość prymi·
tywnie. Punkty dIn K PW z"obyJj: Dylewicz i
.T arczyński po 16. Grzechowiak jl'lorian 12, Eł
banowski 10. Ahramowicz. Łój i Szymura Stani~law po 2: dla HCP: Bialas 9, Grzesiak 7.
Czekanowicz 4, i Tarka 2.
Hep - KPW 2:0 (15:7. 15:11». W spotkanIu
tow .. pjlki siat.kowej ryiespodzi~wane zwycięstwo,
choclaz w pcIm zasluzone odnIOsła. droż. HCP,
która po zwyciestwie nad \Varta i KPW wysunę/a się na czolo w piłce siatkowE'j panów w okręgu l ma wszelkie dane na Zdobycie mistrzostwa okreeu. (ak)

Serdeczne
podziekowanie
oddanie oetatniej POeluza.

tri li

udział tv

pogrzebie. 4i P.

Anny Przygodzkiej
VI czwarteK. dnia. 10 listopada. 1938 r. zasnęła w Bogu, opatrzona
Sakramentami św., po krótkich, lecz ciętkich, z anielską cierpliwością
znoszonych cierpieniach, przetywszy 15 wiosen, nasza najukochań!.za.
najmłodsza córeczka i siostrzyczka, ś. p.

Urszulka Maria Roszczakówna

oczeDDlca Gimnazjum 1m. XlaodyDy PołockieJ.
W. eiętkim smutku pogrątenl
pozna1f
rodzice, .loatra l brat.
Pogrzeb odbędzie się w niedzielę, 13. bm. o godz. 15,30 z domu tałoby, ul. Kórnicka 76184 (droga do 2:egrza). Msza św. tałcbna z wigilidmi
odprawi się nazajutrz w poniedziałek, 14. bm. o godz. 8-eJ w kościele
św. Rocha na Miasteczku.

Przewielebnemu
Duchowieństwu.
Szanownym
P>tnom Profesorom. Uczniom Gimnazjum Bisllupiego. P. B. Kępińskiemu.
Tow. Gimn. Sokół oraz
Krewnym
i Znajomym

FUTRA
s.A.

__________i'.
11kłada.

Gaz, czas i smali ... 1 Pod tym hasłem
wczoraj w sali pokazowej Sklepu Gazowni Miejskiej, konkurs oszczęd
nego gotowania na gazie, urządzony Idu·
tą pomysłowością
przez wydział propa·
gandy. Poniewa! potyteczne te impresy
majll wyrobiona, markę wśród pań domu
zgłoszeń na konkurs zanotowano kilka·
dziesiąt. Ostatecznie drog9, losowania w
pięknie udekorowanej sali przy ośmiu bia·
łych stolikach stanęło do konkursu osiem
przemiłych
i wykwintnych kucharecz~k
zlekka podnieconych mocn9, konkurencj_
i widokiem cennych nagród, jakie Dyrtk·
cja Gazowni przeznaczyła dla pań, które
poprzez "gaz czas i smak" osiągną w przy.
gotowaniu potywnego i smacznego obilIdu
najlepsze wyniki. Osiem zaaferowanyth
pań z opaskami na prawym ramienfllt
zaopatrzonymi w kolejne numery rozpoczęło arcyciekawy wyścig jednocześr,!I,
wobec surowego jury w osobach p. EUbie·
ty Butlerowej przedstawicielki ~wiązku
Pań Domu w Lodzi, p. Zofii Wysznacklei
nauczycielki Szkcły Przemysłowo-Gospo.
darczej i p. Mieczysławy Zielińskiej JD.
struktol'ki kursów gotowania na gozie.
Audytorium stanowili najbardziej zainteresowani wynikami konkursu małtonko
wie przemiłych "kuchareczek", którym po
zamknięciu gazomierzy pozwolono pokosztować przyrządzonych potraw i ocenil
nale?ycle wyczyn niewieści.
Jednomyślnie stwierdzono, it zupa 0górkowa była pyszna, drugie danie JIII·
komite, a kompot bajecznie orzeźwiający.
Jury jednak miało decydujący gło~ II
tej sprawie i po krótkiej naradzie ii~
rownik propagandy Gazowni Miejskiej ~
Eugeniusz Rep!!z po krótkim wstępie ni
temat dobrych stron gazu obwieścił wy.
niki:
Ostatecznie nagrody otrzymały: p. A1~
ksandra Makowska - biało emaliowanI
kuchenkę dwupłomienną,
p. Genowe!1
Hybszowa komplet garnków wietowych.
p. intynierowa Romana Koźmińska ł~
chenkę dwupłomienna, teberkową, p. R~
zalia Fillatowa komplet telazek do praw
wania p. mec. Romana Landauowa komplet telazek do prasowania p. K rola ~n~
waj sowa "czarodziej" do pieczt:nia clall
p. d-rowa Sonia Berlasowa imbryk a1~
mIniowy, p. Eugenia Orłowiczowa róWD!d
imbryk aluminiowy. Nadmieni~ nalelY, '
wszystkie wymienione panie wykaul1
specjalne uzdolnienie w dziedzinie OSlilr
dnego i racjonalnego zastosowania gtlll
w gospodarstwie domowym.
n 20950
odbył się

f

..

~~

we wszelkich rozmiarach tanio i eolidDie
ng 21363

dostarcza

~~ "JUTA"
Sp. Akc. POZD~DI
ul. Fredry 1 - tel. 22.45 l 29.!

~

.~

_WWWWWWWWWW • • •

OTOMANY - TA

FOTEL-ł.ÓiKO, KANAPA.tO Ż
fotele klubowe. leżanki. materace itp. r:

TADEUSZ PAWEŁCZY
ŁÓDŹ, KILIŃSKIEGO 218 (róg Napiórlo1l!>'
FILII NIE POSIADAlI I

I

Numer 261

ORĘDm\7~IK, ponied7.iatf'k, dnia

najpiękniejsze bławaty

,.r CZIOVI
jesień

w

firmie

i zimę

~. •

n

~

.

ClJocłofl)
ł..ódl.

Kafi} eckl

2093!

DAMSKIE
MĘSKIE

gatunkach oraz skarpetki, teDlsówki I t. p.
poleca P. T. Kupcom

EDWARD

.

zegary, zegarki i platery

ul. Piotrkowska Dr. 102.

PIERWSZORZĘDNA

SIENKIEWICZA 59
Łódi, łelef. 173-94

1..6dź~

PRACOWNIA

20 948

Ceny przystępn!l!

Chrześcijańska

rawalQ
.K

Wytwórnia Krawatów

"l f [8",

Łódź.

D

_lc

c···.~-=-

'

posiadająca

41

D

ol. Piwna 1O

':

z pOWodu ~l"YzySU oddajeml ~ cennych k.~illżek tylko ZIi ~ 8.85. Oto one: 1) Adwokat J ,10radca domowy. Wzory odwołań poda tkowych
skarg sądowych. podań do wl~dz i urzędów.
Sprawy egzekucyjne. majątkowe,
eksmisyjne.
rolne, budowlane. spadkowe. wekslowe. kredytowe. wojskowe. małżeńskie. Wzory umów dzit'r'
żawnl'ch, ofert. podań o prace itp. 2) Nowy Ile·
kretllrz dla wszystkich_ Wzory lisLw prywat·
nych, ofert. podań itp. 8l Książka lekar!;ka.
WielkI zbiór recept i przepis6w aa różne ch"ruby
i dolegliwości. 4) 'rania kuchnia ::a ciężkie cza~y.
Setki cennych przepis6w. 5) Dobry ton. Kodekf
towarzyski. Jak powinien zachować !ie w to
wa~ntwie człowiek dobrze wychowany~ Caly
komplet tylko ~ 8.85 Placl su~ przy odbiorze
Adresujcie: Edward Wiśniewski. Dz. W .• War-,
szawa 1, skr. poczt. nr 882 (Czarnieckie~o 78).
n 21442

LUSTRA TREMA

MEBLE

poleea po bard"" pnJ.tępDJeb e.D_eh

y

A. KOPROWSKI

17 266

RESZTKI

7AN~ OPAŁ
odpadki tartaczne. obrzyn·
ki, oszwary opałowe, korę
i t. p, poleca

wełniane na garnitury. palta, su
t:mDy, laknie I mundurki szkol
w wielkim wyborze

-,e poleca

XA.HXAK

~ lir. A. WASILEWSKA

Leon Żurowskl,

POZNAŃ,

;.i Ldd~. ul. Nawrot 13, tel. 176-04-

MEBLE

c: wejście 1

bramy_

ul. Raczyńskich Dr.

n 20 052

PA

i S-ka

nowoczesDe, stylowe, tapczaDy Firma
WEŁCZYK
otomaDY, kanapy, fotele-łóika PIOTRKOWSKA 275
tel. 262.05
"MATERACE HIGIENICZNE- poleca Wgró6 wIG"ng. Ceng ni.lcie. lf7aranlci dogodne

P 7855-42.82

LALKA Ma-Ma
wzbndza podziw i
zachwyt
dziecka.
jest wiElc najp.<:knieiszym
podarkiem! Pięknie przyposiada
strojonli,
blond wIoski i niebieskie OCZy! Rącz
ki i n6żki ruch'l,ne,
dzieki czemu lala
może sta<' oraz filedzieć! M'lwi ~ł(l.no
i wyraźnie gltl~lm
dziecka: ,.Ma-ma",
.,)'fa-ma"_ Wielkość
prawie pól metra.
C<,na reklamowa tylko zł 475.
W lep. gatunku LALKA CHODZĄOA NOWO~ó!! w piElknym narodowym stroju z gło·
sem .. Ma-Ma" tylko 6.90 Placi
sic przy odhiorze Arlrps 'V)'tw.
('hrzcśc. WALERIA OBORS ..... A.
dz. C., \Yarszawa 1. ul, ŚwiElto
krzyska 27.
n 21450

Nie tylko

bratu, ojcu, synowi
uczestnikom okropne; wo;ny

.,jlusfrac,·a Poiskali

..........0.............................

wydany z okaz;; dwudzieste; rocznicy odzyskania Niepodległości.
Cena egzemDlarza mimo powiększenia tylko 45 groszy, Do nabycia
we wszqstkich mie;scach sDrzedaży gazet. Poza tym Prz'lDOminamy, że dnia 15 bm. upływa termin nadsyłania rozwiązań na

5 SS

Se~a

Nagłówkowe słowo (tłusto) 15 groszy, kałde
dalsze słowo 10 groszy, 5 liczb = jedno słOwo,
l. w, z, a - kaide st.anowi 1 slowo. Jedno ogłoszenie nie może przekraczać 100 słów. w tym
5 nagłówkowych,

Parcelacja

ca 400 mórj;t z ulaJ Plt'wiska. Ii
klm od Poznani Ii. Uzialki: rze·
mieślnicze
1.00 ha
robotniczo'
rzemieśl"icze 2.00 ha. ogrodnicze
5.00 ha i osady rołnicze od !I.UO
00 15 UO ha Terminv ~pl'zedRży
każdy pili tp'k od gO(]"z. lO-tej do
l8-tej w Zarządzie majetn. Plewiska. lnfol'macyj Ildzit'la rów'
nież Guts('hp-Pedowsld. Poznań.
Plac WolooRci 11. tp1 r,8-15.
P 7294 ·33 .29
ZIIprowadzon~ ITI skladem. ruchliwym mieście na sprzedllŻ. Zglonenia. Oredownj,k. Pozna1\.
Ild U'IM

maz towary bławatne TJoleca
w wielkim wyborze skład fa-

bryczny

.
upa l owane1.zwzerzyny

Ogłoszenia włr6d

Domek

Znak oferty

DROBNE

F. S 7 V S -

drobnych: l-lamowy

mlUmełr

ogłoszenia

Łddź

40

n lJl118

=

z 18923, n 2745, d 1790
1

słowo.

w dni powszednie przyjmuje

się dO

godz. 10,30, w soboty i dni przNlświe,teczne przyjmuje się do godz. 9.25.

31 grony.

Parcele budowlane

Brzezińska

naprzykład:

i t. d.
Drobne

b 21962

komplety i po;edyńeze na
dogodnych warunkach poleca
własna wytwórnia

11~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~yJI
OGŁOSZENIA

56

MEBLE

rozDisany W nrze 45 .. jlustrac;i Polskiei" z okaz;i 15 lecia "Łowca
Wie l kopo l sk iego" w Poznaniu. K az'dy u:czestnz'k teflo nzezwy
.
ki e
ciekawego konkursu ma możność wygrania nagrody w postaci

I

Al. W ĄSlK

Łódź. Zgier ska
(Ba/ac/d NQ".k)

ko n kurs mys"lz'wskz'

Tanie parcele

na Osiedlu w 8tarolęce ,Pozna1\).
l)o!:odna kOJOunikacja prąd elek"
d
tryczny d ob ra ZIemIII ogro owa.
Przewlaszczenip natychmiast_ l)ogodne warunki.
Informacje:
przwlpoludniern w biurze Plac
\'ow.omieiski .10a mip.zk. 8 popo·
1 teIU IIOl)1 n~ O':IPrllu (Dw6rl _u.b
lefolllczOle 2/40.
P 809/-58.118

RESZTKI

~

"

futerałem
Z
•
Browning .. W E S K O"

syst. .. Flobert" zl 3.65_ Pozwolenie niepotrzebne. Wysylamy na
li-towne
zamówienie_
Firma "aloi
('hrześcijańskli. Adres Jan .Tachow~kl.
2
10M
Warszawa I. skr. poczt. 1057 O.
n 21 S38

Drzy'emnośc

gdy złożysz im w podarunku znacznie Dowiększony, bogato
ilustrowany numer na;popularnie;szego i na;Dięknie;szego
w całe; Polsce tygodnika
,
.
-:;... . .... ,
.

P 8501-4:>94

kal.
mm.
przez 6 zna
wcOwjest
za uznany
najlepsZY. ZabezpIecza od mimo·
wolnego strzała. : y~lrm
belgijski. pieknie niklowa·
ny.
Repetuje się przed
strzałem.
Automatyc:wde
wyrzuca gilzy. Huk kolosalny. Wykonanie luksuso·
~
we. Rękojeści wykladane :nasą
~ZMLU
bakelitową_ Gwarancja f·3.[,rycz·
na na 8 lat. Idealna obr<ma
przeC
napadem
i kradzie7.l\.
Cena wraz z futeralem zl ~.&5.

światowe!. ale każdemu kto w żywe;
pamięci zachował historyczne
c h w il e s p r z e d 20 l a t

sprawisz

5/8

(przy pl_ca Bernardy6aJdm).

n 21959

Oddział' w Poznaniu, Al_ Marc1nkowlkiego fi

Dom

56, tel. 228-30

F-ma nagrodzona z ł o t y m
m e d a l e m na wystawie
Wytwórczość Polska 1937 r. A.. .t>iechoekl. t'o7.l1ań. teL 88-48
P\r 6727/38.549/l)1I

Bank -Gospodarstwa Krajowego

s~uki ~

n 21968

od najwykwintniejszycb
do najskromniejszych -

t.ód:Ź, Zgłeraka

Dnia 26 listopada 1938 r. odbędzie się w ga,11.ie
Grodzkim w Ostrowie licytacja nieruchomości, po·
lożonej w Ostrowie przy ulicy Królowej Jadwigi 20.
Nieruchomość składa się z parceli o obsza:-ze
3136 m ł oraz dwupiętrowego domu mieszkałn~go.
Czynsz miesięczny ca zł 300,-,
Cena szacunkowa zł 35.000,-, cena wywołania
zł 23.333,32, wadium do licytacji zł 3.500,-. Możliwe
przejęcie korzystnej pożyczki hipotecznej.
Przy licytacji należy przedłożyć zezwoh-nie
Urzędu Wojewódzkiego PoznańskiE'go oraz Starostwa
Powiatowego na kupno nieruchomości.
Informacji udziela

ł

llnsłJtut Racjonalnej Kosmetyki

nieruchomości

Licytacja

w

i toalety na dogodnych warun'
"PAN~"
bch 'poleca Fabryka Luster Jó- Marii Rohozińllkief. Łódź,
7.efa Ligot'kiego•. Łódź. DW9fska Nawrot 1 m.2 usuwanie zrnll.r20. przy BałuckIm Rynku. 18~~5- szczek maseczki odmładzaJ'ące
[on 246-31
n
_"
_.
.
.'
•
PielęgnaCje wlosow l t. p.

Xrykotaży

ul. Piotrkowska 79 (w podw6rzu)
D P c o Dl • 1V o i.
1V Y r o "

poszukuje

~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

H. Wilmański i H~ Krzemiński
Ł6dź,

kredyty

Wal'szawie. Oferty Kurier Poznallski dg 3825,

poleca

p o l e c . P. 7'. K

stosunki,

zdolnego FACHOWCA· KUPCA
Konieczna współpraca, wkład mały. Siedziba

tel. 132-24

BielizDY -

rozległe

WSPOLN KA

'W'.YTWÓBNZA

I

'-'ena wra.r:

Import Chemiczno - Farmaceutyczny
Surowce Kolonialne

Pół darmo!!!

1H1~~;r.-'1

z

Główna

ul.

KralVatów -

poleca Szan. Odsprzedawcom
dniy wybór. ceny niskie,

,

JA USZKO

Nowopowstafa Firma Chrześcijańska

"T. Szymański

1115881

UBIORÓW MĘSKICH i FUTER
Najnow ze modele!

.. ~~n~a[Jina nowoUl"
-NowQCzpsny
.
bro .... ning- autom8t z

Obrąezki ślubne i wS1.elką biżuterię

GŁOWACKI, Łódi,

·FR. CHOJNACKI,

WŁADYSŁAW

b<>z(J,,:cznikiem typu «I-ci,) mm.
\Vyrzuca automatycznI!' ""l'ltrze1001' łuski i rE'PPtuje ste p~i:ed
każdym
strzalt'm.
Wykonany
ściślp wg. rrsuJlku. Huk strzału piorunuj/H'y!
• 'ajskutecznlphza obrona IH"tt'd napadem j
kradzilo'ż"
Wykonc.nie luk~u$Owt': rekoJe~cl
wylożone ma~ą
pbl)n'tową. Cena
liu~Om8tu
tylko zł 6.9U 2 ~ztllki 13.50. ~etkn nebo, metA·
lowy,'h zł 5.60. Karta na broń nie wlmagana.
WYsYła .ie poczta za pobr~ntem. _
FI' ma
~hrześ('ijańsk8. Adre~u.icie: Repr. fahr. Edward W;śniew~ki Warszawa 1. skr. p. nr. 882. (Czarnierkiego 78;21
n 19186

Przejazd l, teL 109·60
dawniej Piotrkowska 113.

i

MAGAZYN FUTER

Ce1(lana 6 (orz.lI Bałuckim rl/nku) tel. 260-03

. '.mIUIlUI8 l) "~ . . .

kuśnierskie

oraz wszelkie roboty

POŃCZOCH~
W< t"óżnych

catrona 17

TEL. 202-20
Q 20051
Wykona;e; bieliznę damską, męską i dziecięcą, ;edwabną t.ÓDZ, NAWROr 2a
i ciepłą oraz kos
li
u
my
sporto
we
i
narcia
rs
ki
e
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
n 200{jij

Łódź, Piotr'~wska 286. tel. 260-53

D

1938 -

HENRYK KLIMCZAK

Łódź.

~lIl

.~

'...J

fU . RA

1i~tnpada

Wytwó.ruia 'bielizuy trykotowej

Najtaniej .
na

14

l

Osady

morga ogro.lu. bligko Poznania, . .
.
. k' • z parcelacji maj. Mamlicz. pow,
wplaty 12()O.-. Of('lly OleJow. Plekn.e polozone ro OlS '11'1 ceOle szuhińskl na dogodnych warull'k 1J
I ,- 1-8
na ,dogOdnych warunkach splnty kach spłaty. Ziemia pszenno-bu- s"l
.
k
11
_1_-_,_O_Z_Il_8_,'_Zf_J_v_.J_ _ _ _ _ w. :sta~ołece. PlewIskach. JUII!ko' rliczona_ z czesciowymi buuynkausalZ szu a,
•
WIe. ~obylepolu pod Poznalllem Il mi. Terminy parcelacyjne odbySpOlnlka
Dom
' w Klekr~u na sprzedaż. lnfor:IW8J'ą
Si'izkażdJ .
poniedzialek. wto·
I
k't ł
11
t
macy! udZIela Gutsche Pedow.kl
k
, t
B d· z ma ym API fi em ( a o worzepietrowr _ masywny. ogród. do. l'czlI~ń Plac \Yolno!\('i 1'1 tele. , re- \lit ar~ą zle maję n.. ,e zl' lnia warsztatu i<lusarskiclZo_ Marl
chóJ ] 1lOO,- 13000 _. KIO!'.
fon 58-15
P 7710-41103 to.,,"o pow_ II10wrocław~kl. t5z~ze-1 kartę rzemieślnicz>l nnrz~dzinGniezno. Lecha.
n <!17;;0'
,
golov.:ych
mformacYJ u~z:ela orllZ zamówit'nia. Łódź. Cmentar.
rówOIeż Guts('he·Pędow~kl
na 15 Warsztat
n 20944
Pozllań Plac Wolności 11. telef.
Kupię
58-15.
P
7295-33.23
Osiedle Strzeszyn
2 domy
dom do('hodowy wplac~ do 12000
D
k
pięknie polotone. 8 klm od cen' piętrowe. ieden 13 uhikAcyi. 8ala Szctt'g610we oferty Or-Mownik,
ome
trum Poznania. Parcele od 1200 laneczna koloninlka_ wy~zynk. r
willa
nowy
z
ogro(lem_
8 ubika·
K awa l er
-2200 m'. cena 1.10-1.80 za I drugi 4 ubikacje. fnl"'yka ,we- oznn ń zd 14 836
Cyj. podpiwniczony z rzezn;::>-'
mt - dogodne warunki kupn~ t,.ów. wymiana milk i. stouola tv.:em pnepisowym. w mi\;,"""v"'(~- ' POiporzanip 2~. "'ysoki 1.80 przy- 10-15 lat epłaty amortyzR- chlew. murowane. 5 mÓI~ ogroDom
ŚCI przemyslowej l letniskowej IstoJny brunet p.\listwowu posacyjne.
Szczeg610wycb informa-ldu tllnio sprzedam z powouu cho.
urocz'1j, do !przedan,ia wprąst od da z braku znajom08ci szukli ŻOCyj udziela GutBche Pedowski. roby. Odpowipdt !naetek. Jan now. r
kUPI', w~.ce.... 8 ~!:- ÓwtllM:IClela. '" pOw.odu WYJazdu. n,. do Id 30 z 15.000 żl. Ofert,.
PNmAń.. plii! Woln~ci 11 - tel. Świldkowski. Wójciechowo, óonw.c I1ne~me .limqrtl'Zl.CJ'. ",Zglmerua
f..-b B. Ok~ SubQ6w.
do O~uwnika , Grudziądz.
68-111.
p 7 111-41.1~ JarOcin.
zti ił l) Oredowmk. POm lń Za H IIOZ
l!ld 1~ S21
n 22 173
Co

-I

I

l

-

"Slr)na 18 Urzędnik

I

ORĘDOWNIK, ponle(!zfał~,

Urzędniczka

Clemnoblond}'Jlka

ania

n

llslopa'da 1938 -

Fryzjer

Numer 261

stabilizowany. przystojny poślubi 33. got6wką szuka urz~dnikaO. - 25. wypraWIl. got6wk. po81ubi m~k.i, m'ł0d5zy P'067:\Jtkuje posaZgloszenia Agentura Orę
zaraz wybitlll.·e przystojną, sm u- Cel matrymonialny. Oferty
rę zdecydowanego . .sprawa poOwfuna dy.
n 22 161
ki!\, blonnynke do lat ao. ąferty dowruk. Poznań zd 14 748
~ośredrucy
wykluczeni.
ertT d~nika. Chod2lież.
tylko z fotografią Orędowlllk. Orę<lownik. PoznlLń zd ił 720
Rzemieślnik
Poznań zd 13238
Panna
ł.rt 31.
bez nałogów praglll.cy
Kawaler
mieć choć maly interes sliuka iloszatynka lat 26. katol. . z d.obreł
Dwudzl"estonl"ęcioletni
't"
rodziny gospodarna z posagIem l biedny. lat 31 .samotny. po,:na ny got6wką. Oferty Orę,downik
państwowa posada
pozna przy- wyprawą wyjdzie za mąż za nau- celem ożenku pania. cośkolwl~k Poznań p 2 800
stojną. skromna. Cel matrymo- czyciela lub urzędnika. Oferty do got6wką dla otwarcIa pr'!edslę
nialny. Oferty Oredownik. .Po- Orędownika. Poznań zd 14493
biorstwa. Oferty Orędowmk.
Właściciel
Poznań p. 2199
znań zd 14826
karwaler 45, poKawaler
posagiem. Oferty
Kawaler
ań zd Ei 129
.
I
I
t
.
Mistrz
d wIe o e mą '~.'82 urzędn. ~ooPo.
._: k
I
l t lHI dobrz
Qobrego charakteru. na posadzie, praktyką roln.lczą s7.uka kandy- pl"",ars"" ·awa e~, a . '
Skromna
poszukuje panny do lat 30. c!,: datki na żone z majątkiem go- za'l?'rowadz;oną J;llekarJ1l.ą. P06ZUlem ożenku. Cokolwiek got6wkl tówka lub większym gospodar- kUJe pa,nny.zamllowa,neJ do ha.n- 11,l1~ rocznik pozna dobrego rze,
lub własny sklep dla wąp61nego stwem. Wdowy nie wykluczone. dlu celem ozenku. Oferty Agen- mieślmi,ka celem ożenku . Oferty
tG,r a Orędowmka. Sz;amotuly.
dobra pożądane. Oferty Orędow26- Oferty Oredownik Poznań
OrOOownik. Poznań zd 14988
zd 14.257
n 22160
nik. Poznań
zd 147

I

Kawaler

POSAD~"

Zakład
fryzjerski w Gdyni sprzedam. - . .26. SZUKA
Oferty Orędownik. Gdynia .. 1500"
Ogloszerua do 30 sl6w dla pO!lZUn 21 800
kujacych posady w tej rubryce
obliczamy po jednej trzeciej cenie
Składnicę
drobnych_
węgli eprzedam
tanio.
Adres

wskaże Orędown;k. Poznań
zd 15 0~6

h) lnu';,

Ogrodnictwo
blisko Poznania

Piekarz
sprzedam lub
Oferty cukiernoctwem. kartą rziemieśl
076
nicza poszukuje posady. Of2cr1t7Y4
Oredownik. GrudzilIdz. n 2

wydzierżawiEh cena 10 000.
Orędownik . .Poznań zd 15

1[,.11.,_.K.U.P.N.A_ _lI

Buchal ter-bilansista

poszukuje p:racy • stałej lub dorywczej. Oferty Orędownik. Lódt
przyjme pod "Dar".
n 2{) 945

Gospodarstwo

kupie. wpłace 5000.oddlużenie.
Oferty Or~downik
Poznań zd lS 121

Szwajcer

lat 3ii, rzeznik. nieruchomością,
Frezerkę
żonaty szuka pos~dy. Zg:łOMenla
umeblowaniem, prawego charak- kupie. Oferty rozmiarem i ceną Agencja OrędOWnIka. Pmewy.
teru p~ikuje żony dobrego cha- Orędownik. Poznań zd 1479'1
. n 22156
raikteru gotówka 4-5000. Oferty
Orędowni,k. Poznań n 20923
Kupię
Za leśnika
mniejsze gospodarstwo. wiekszej młodtml!'lliec ~(}SPodal"'Czy dobrYmi
kowego: Maria de Kalman - I b) cltwJ,l ka S<PÓl:'lZll'kzości; 2!,55
Wdowiec
wsi. wplace 6.000.- Lehmann - k'WaHfi·kacJami szuka naUJk.i w
Elltbieta de Kory - n zlldycJa iniorma{:i'j!!ls,.
:'OG ,LNOPOLSKIE ,) skrzypce,
przyetojny z dziećmi poszukuje Pniewy. Wroniecka.
zd 14710 nadleśnictwie !HYWatnym. Kos·krzypce. llonka Nagy - alt6wLódZ - 5,lHI aud. :por.: 5,35 mu- dobrej żony do lat 40 cośkolwiek
wiolon- zyka
bierzyński, 'l'rzpmesmIo.
Poniedziałek. 14 listopada. ka, Hermi·ne Ulbrich pora.n.na
płyty: 11,15 pły got6wki. Olerty Orę ci ownik. Poczela; 22,5fi przeglą,cJ pra<;y; 23,00 ty z W-wy; 14,00 kO'll.<;ert ~y(lZe(l
n 20 928
6,30 aud. po.r run!/l e , 8,00 audycja ostatnie
znań zd 14291>
wiadomOści
dziennika
dla szk6ł; 11,00 audycja dla szk61 wieczornego; 23,05 wiadomości z ł.ód7Jkiej HodlZl!l1Y Had'loweJ; 14,50
"Brudne ręce zawiniły" - poga- Pol<;ki (w języku niemieckim) . lóJzka giełda; 15,11) lirt!'~atura
Kawaler
Ogrodnictwo
danka dla dz;ieci m!od<;zych (z
przez mikrofon dla w.szystk lch - lat 38, na kolejowej posadzie
w St&ro!eee .pnzy P02ll1ailli'1l do
Poznania); 11,15 transkrypcje i.n.. Sz;abla na kilimie':i 18,00
szuka
panny
do
lat
32
II wYPO- "<\·ydlZiel"Żarwieal.la od
1 grudlll!ia
muzyce i muzy,kach
strumentalne m eloili i operowych
Radiomonterzy
s&teniem celem ożenku. Oferty sad O'WOCO'WY, centralnie ogrzemUlZyczny";
18,25
- plyty; 11,57 8ygnal cza.su; 12,03
Zakładr
Orędownik. Poznań zd 14 591
Poniedzialcl., 14 listopada. &portowe lokalne:
wane 6zkla'!\llie, dogodme waru,nki. potrzebni od zaraz.
5udycja połu·dviowa: 13,00 a udyWiadomość na miejscu (Starole- Radiotechniczne .. Ika". Lód&; 93ul'
cja dla kupców i rzemieślru-ków:
'l'oruń 10,00 ko.Jlcert rozryw- śei bieżące.
zd "V
ka dw6r) lub telefonic71nie 27-40. Łomżyńska 8/10.
Wdowiec
1. lokal moż,na oświetlić tanio, a kowy - płyty; 11,15 z utworów
P 8 456-.58.2-59
umodzielny pOlna sympatJczną
przecież należycie pog .. 2. kto Piotra Czajt!wwskiego - płyty;
Chrześcijańska firmlL J)OI!IItlkuje
Pilni.. Cel matrymonialny. Oferzamierz;a
urządzić
wyprzedaż 14,00 wiadomości z Pomorza; 18,00
Poszukuję
agentów
ty Orędown ik. Poznań zd H 580
świąteczną niech pos·lucha uważ pogadanka aktualna; 18,10 walce
dziemarwy gospodarstwa od ".r0- do sprzedaży narzędzi domowolilie; 13,30 .. Pieśń ludowa i arty- - plyty: 18,25 wladomo§ci sporPoniedzialek, 14 listopada.
SO m6rg do-brej lLiemi od właś~i rolruczych po wsiach. Wysoki zastyczna"
audycja muzyczna towe z Pomorza: 22,05 wędrówki
Emerytka
16,00 Konigsw. _ Koncert rozdla liceów
z 'ViIna; 15.00 po świecie: Kraje p6Lno<:Y i kra- rywkowy. Monachium. _ Mu.z. piflĆdziesieciopięcioletnia. wyjdzie ciela bez iJlwentar.za. ZgloszeiJlla robek zapewniony.
Zgłoszenia
OrOOOW1Ilik, Poznań z.cJ 14981
.. Wielki dzień" (Antoni Leewen· je południa. Wyk . Toruńska 01'- popułarna. 18,00 Droitwleh.
Lwów 23. skrytka 5.
za "Wyksztalconego emeryta .
llCC"k - łowca m~krob6w) - słu kiestra SalO'llowa i pieśni z płyt; Koncert oo}istów (śpiew i w.io- Oferty
nI\'
19733-4
OrOOov.·nik. Poznań
Mleczarnię
chowisko dla mlodzieży; 15,30 muzd 14 851
Kraków - 6,57 a'lld. por.: 8,10 lonczela). Berlin - Wesołe meło
zyka obiadowa w wykonaniu orwydzie<rŻa,wię
lwb sprzedam od
Agentów
muzyka
łekka
o.raz
wjadomości
ciie
w
wyk.
kwi,ntetu.
18.15
'Vlekiestry Rozgłośni
WHefiskiej;
zaraz bez konku,relllcjl 40 km od chrześcijan do sprzeda.tl' nuzę
11.15 płyty z Warszawy; ża Eiffla Rec. skrzypcowy.
Nauczyciel
16,00
dziennik
popołudmiowy; bież.
POZJIania. Ofe.rty Orędownidr Po- dz.i rolniczych po wsiach p~zu
Walce kierownik szkoły _poszukuje sym- J,nań pod zd 15102
16,08 wiadomości gosrpooarcze; 14 00 mUtzyka obiadowa - z Ka- 18,35 Radio Romanja kuje .. Żniwo". Lw6w Kuszewlcza
16,20 kronika naukowa: Histo- to~ic; 14,55 kra.kowo&ki dziennik Chopillla. 19,00 Londyn Reg. - pah'cznej żony. Zgloszenia fotong 21124-5
ria w oprac. prof. HenrY'ka Mo- ~,portowy; 18,00 odczyt: "Rad bę- Solo na org. 'Vurlitzera. 19,05 grafi. Orędownik. Pozna1\.
Poszukuję
zd 14 899
ścickiego;
15,35 Robert Schu- dzie tań s zy"; 18,10 recital f!l'rte-, Radio Romanla - Koncert ~H;idzierżawy
skladu kolonialnego,
;;ianowy
~Iarhl
Bilil'lskiej:Rlegesz;pa,nia
w
m.u~.
franc;~&kleJ).
mann: Trio op. 110 - z Krakowa
Dwóch
pewnej el!'zystencji. wieś kościel
Panna
17.05 wiedz;a i ksillż,ka: "Podróż rowej; 22.05 a) Sluchowls,ko (z 19,30 Poste Par!Slen - LIiI Pons
na lub mIasteczko powiatowe. - czeladnik6w krawieckich przyjprzez Tybet WschodlIti" - felie- Ka towic). b) Konc~rt rOZlrywko-1 z plyt., 20,00 LIlie - Rec .. fą-rt. Elta.rtlZI, dobra gospodyni biedna, Oferty Oredownik. Poznań
mę.
Jaksoniak, m. krawie-ck~
ton (z POZll3ll1ia); 17.20 "W mu- wy (z Katow'ic).
(Mende.ssohn. Sohuman I m.) 87.u.ka m4ża inwalidA. wdowca,
ztl15240
Kaiut, pow. śrem6ki.
n 2215'(
.
20,10 Sztokholm - .. Ma non" op.
'<
...
z} 'kalnym domu" - audycja muLwów
6,57
aud.
p.or..
!I,lą
Massene1:a
(al
k
t
II).
Hamburg
ikawa:lera.
Oferty
Oredownitk
PoUczeń
zyczna. WY1k. 'l\rio Roogłośrti Po- muzyka z płyt; 8,50 wIrudomoścI Konc. ork o i sol. (meI. oPerowe, tma·1\ sd 14 980
znails·hlej,
Duo
fo.rtep ianowe,
f. ~BT8k<i, nUrzym3ll1iem )ub bez.
Hanna HOl"Slka i Aleksander Kar- poranne; 11,15 płyt.y z .Warsza; operetkowe i popula'me). Konig,,Re-c. wioloncz. 20.15
Panna
Urbanilllk. Jarocin. Paderewskiepackj - śpiew oraz aktorzy (z wy; 14,00 :koncert zyczen; 14,40 wust. _
14,5ą Szlulgart _ aud. r:ozrywkowa zamożna, przystojna. inteligl!'lltna
Najtańsze
g() 1.
n 2{) 005
Poznania); 18.00 audycja dla wsi: ~iadom oŚcl. goopo d~r~~;
Cholewkarza
1. Pogadanka dla gospodyń, 2. g! e~da r olnI cza ; 18.00 ':\I~.rIomo§cl (mnz~'ka). 20.lHI ParJs PTT - we-soła, I'Zwka męża. egzystencja. źr6dl0 zakupu siatek drucianych
blE'Zące;
18,05
,,11\\'0""'
kle
warRec.
fort.
Lelli
GouS6eau
(ChoOferty
Orędowniik
P(7)nań
do
ogrodZeń
i
innych.
_
Adree
!Muzyka - p./yty. 3. Budynki illlna~lkOowe":
',?:9obycze pi·n). 20.45 Konigsw. Konc.
zd 14 935
Framciszek Opolski, Radomsko - II1.IL 8ŁaJ,ą pra~ pI"1ZYjDl!le od SILrSZ
wentarSlkie: 19.00 przemówienie; sztaty
bra.nd!'llbu,rs.ki G-d'llr J. S. BaPlac 3 Maja 4.
n 22176 najchętrl'iej z karta rzem ieślni19,15 kQTIcert ro:z;r}"wkowy. 'Vyk. wsp6łczoon eJ Hlntro~ol01Z" 1I1 - oda - ('ha.
c!!,yt:
18,20
a'
k
tualn
o~ć:
22,05,..St
20,55
Hilnnum
..
Ryceroz.. Ra,kowicz. Skok.i.. Rynek.
:Mala ork·i e-ska P. R., Helena
pIOnIer sokość wie'inia('za"
op. MascaAgentom
n 22164
Korff-Kawecka
śpiew oraz lllB ław Szc~epat:ow~,kl przem
y,lu
1
pohtyl~
po,gadangn,;!'go.
21,00
Mediolan
Konc.
zakładom
krawieckim.
katdej
trio cytrowe Emmi Zielirif',k iej;
ka:
22,~?
.,lJwOow"kl
~,
portrety
musł"~foniczny.
Rzym
Litograficzna
miejscowości
powierzymy
sprzePomocnik
20,35 aud. informacyjne: D 7.i enn~k wieczorny, wiadomości. wia- zyczne . "Jan_ Gall.
.
"
CH~ o~ Leha.ra.
ofeet6wkę mała (Schwarz~ręsse) daż materiał6w ubraniowych.
krawiecki, stałe. duże ~, SILdomości SI\lortOowe i·td.; 21.00 konL6dź - 5,30 .,Sto pOCIech - ef)lum
Muz. Wf ł~ a.
prase ręczną sprzedam Slbllskl płaszczowych. klientom prywat- raz. F~a()kowi3'k, J8JI'OCim., Rycert orkiestry P. R. pod dyr. muzY'ka pora,nna - płyty; 6,35 LIlIe - Konc. Eym OnIcz!1Y.
Lódź. Nowa 21.
. n 20 943 nym na spłaty ratalne. Oferty nek 13.
n 20 924Grzegorza Fitełberga (Paderew- muzy·ka - płyty z W-wy); 11,15 ~Ies - Koncert Eymf. J chóru.
pod Poznań zd 14721 do Oredowski: Symfonia h-moll .. P{)lonia"); plyty z W-wy): 14,00 muzY'ka 0- 2~,OO Bordeaux - Konc. symfoW centrum
nika.
Kelnerki
K to, .~. 1450 nIczny (m'll'z. klasyczna). 22,15
.
k- ...... od 15
22,05 nowośei Iite,rackie; 22,25 re- b· d
' . Sztokholm _ Konc or.k i sol ŁodZI telazny warsztat mechaz obshLg~ gości poszu.........
. .
la o.wa .
z
.a WI:--.
cital fortepianowy Józefa Tur- .,6dzk.ie
wIadomoścI.
gIełdowe.
2230
Kolonia
_
Muz'
lekka'
niczny
2{)
X
13
mtr.
domem
mie2'NAUKA
.
.
na
prowincję.
Oferty
O~ownik
z radlos, łtuc~al,cz8
czyńSIkiego. W program;e muzy18~~018r02J10mowa
.k
B;uksela
fr.
_
Utwory
Schuber:
szkaJnYIl!
jedno
pietrowym
do
_
_
_
_
_
••
_
_
_
_
•
_
•
;:P...;0:..:zn=a:.:;ń~z:..:d...;1:..:5_2:..:3:..:6
_
_
_
_
_
_
_
ka polska; 22,55 przegllą.d prasy; mI.
,
muzy a - p y Y.
•
t 22 35 H
b
K
~przedanIa
Oferty
Warsztaty
23,00 osta;tnie wiadomości dlZien- o . wszY'Stki.m po troszku; 18.25 a . ,
all!. ~rg. - _ onc. noc- Mechaniczńe". Orędo';nik, Łódź.
Buchalteryjne
Agentów
nLka; 23,05 wiadomości 1!I Polski wIadomośCI
sportowe
lokalne;
23.00
KOUlgsw.
k
T{t~orYI
n
20947
W 6ł"
W kI d " W
ch1"Ześo~jan do S1Przedat7 n~
9
(w języku fr3ll1.cuskim).
a
Y
2 05 życie kuItura1ne' 2215 konzajkow<'oki!'go w wy . or ; l EUOsPNczesne d k - 48 Y.
a rtsz !l- d~'1 ~olru'czych pr"'y;~;e "Sta,lt!c~ ..
k
,i; k'
c· li&t6w. 23.05 Luksemburg B
wa. owogro z a
. gwaran UJą u .
u J=
~
Katowice - 5,30 wesoł,. mon- -,
Y .0na1,/: twory Bizeta i Lalo. 24.00 Frank- ' "
ar
.
wielodzie.dzinową samodzielnoś~- Lwów. Słoneczna.
n 21139
taż plytowy;
11,15 tora.nsdrTypcje cert rozryw OWY.
.::. furt i Szlutgart - Utwory Grie- P!W1lmla. dobry punkt. gabmetJ. naty~h.mIastowy warsztat prąc~!
gO
imstrumental!l1e melodi,i operowych ~apel~ ludoKap!i!~to~~~~o
az
ga i melodie operetkowe. Mona- blłudy. komplet. sprzedam. - ZamIeJscowym korespondencYJnIe
'płyty z 'W-Wy);
14,00 muzyka ?WS ke:
Potrzebna
chinm _ Konc. rozrywkowy w Wiadomość. Oredownik. Lódt.
T 14ii8
obiadowa w wY1kona.niu ork·iestry PlOS en l.
Wtorek,
15
listopada.
wy'k. ol'k. i sol. i Zf>"r. wokalnego.
n 20 946
dziewczyna do prowadzemIL chleRozgłośni
Katowickiej;
14,50
wni
(80
sztuk>.
utrzymanie. proToru6.
6,57
aud.
pOor.;
10,00
Wt
k
15
r
t
d
S
d
wiadomości bieżące i giełda: 18.00
pł}"ty;
ore ,
IS opa a.
prze am
cent od sprzedaży. Wymagana
.. Za miedzą" - 8!u.dycja "łowno koncert rozrywkowy dobra
znajomość.
Nieuwzględnio
15,00 Frankfurt - K!?ncert 80- urządunie dużego sklepu kolomuzyczna; 18,2G-18.30 wiadomo- 11,15 muzyka włooka ! fr8.TI.C'llSdra
ne bez odpowiedzi. Bielawy. popłyty: 13,00 dla kalŹdego coś 11!lt6w. Sztokh.~11}l - EtIUdy Cho- rualneg.o. Wiadomość Franciszek
śoi spor.towe: 22,05 I,Poeci P<!'W- czta Krzemieniewo.
zd 14 24.'i
stania listopadO'Wego' - siucho- ladnego - plyty; 13.50 wiadomo- pliJIa. 16.00 KODlgsw. - KoncertlOpolskl. RlLdomsko. Plac 3 Maja
z p(}!llorza; 15,15 r02lIllowa z orkiestrowy. Kolonia - Koncert/nr. 4.
n 22177
Fryz)"erka
w;sko; 22,35 koncert rozrywko- ści
dziećmi; 18.00 obra2Jki gdyńskie populal/"ny w wyk. orko i sol. 17,15
Wl". Wykonawcy: onlriestra R02l200
dzielna na żelazkową i wodną
- pogadanka; 18,10 pogadanka Rzym - Murz. rozrywkowa. 18.00
J;lośni Katowickiej.
SlPoleczna; 18,15 skrzynka tech- Berli~ - "Wesołe melo.die o zmie- mor'!rowe PTY'Wame. kompletne,
potrzebna od 1. 12. 1938 z podani,czma; 18,25-18.® .w.iadomości rzchu' - koncert orko J sol.. Ham- wpła,ty 30 000. Klos.
niem warunk6w J6zef Pacek _
Wtorek", 15 Hstopada.
burg - Sonata G-dur Grlega na Lecha 4
Zakład Fryzjerski. Czersk (Po8." a.ud. wr.; 8.00 audycja z Pomorza; 22,55 alktualności.
i fort. 18.15 R. Romania -..;.;:-.....;...------~.;;..::.=..::..:..;
morze).
ng 22 152
dla fl!M6ł; 11,00 arudycja dtla IlI?Jk6ł
Katowice - 5,30 wesoly mon- skl'2ypce
- Utwory Brahmsa. 18,20 Lipsk
46
- .. Lew 2Iwruny l"r6lean 2lwiel'Zat" taż płytowy; 11,15 plyty z W-Wy:
Muz. fortepianowa (Schubert, mórg pszenneJ'". prywa'-e kompl.
Rutynowanego
POgad. d:Ia d·zieci sta.l"I>Zych; 14.00 wiadomości gosrpod3Jl"cze 10- -Bramhs.
Moza.rt). Wrocław _ " J l
d t
"" l a
11,15
Aleksrunder
Glazunow: kal·n e; 14,05 kOlll.ce:rt życzeń; 14,35 ,Drobne utwory
wielkich mi- 12000. KIO@. Gnipzno, Lecha 4.
prze
s aWlcle
Cztery pory Toku - muzyka ba- ,.KUtkielki śląskie: Zgubione pa- strz6w" - koncert. 19,00 LOndyn
n 21752
akwizytora na ładunki towarów
letowa - plyty; 11,57 sygm.a;ł pucie". ·Wyk.: Zespól D7Jiecie.cy
Koncert symf. R. Paris - 'Vie
D
z Łodzi do wszystkich miast PolCZ38U; 12.03 a'lI.cJycja po/udmowa; Rozgłośni Katowiokiej; 14,55 wla- -('z6r
polsk·i.
19.25
Droitwich
om
ski.
gwarancją zl 5000,- po szu15,00 .. Mam 15 la,t" - powieś~ dom ości bi~ące i giełda: 15.15 Muz. angiels,ka w wl'konaniu orko murowany. chlew, o~r6d. owocokuje Dom TranSPortowy. Zglodla mlodzie:;,y; 15,15 skrzY'T1ka ga-węda o hteratUtrze; 18.00 .. Za- dętej. 20,00 R. Romania - Kon- wJ; sprz~dam. AntonI Mleszko',Y~zenia potl .• Gdynia" do Orenowogóllla: 15,30 muzy,ka obiadowa glębie Dąbrowslkie ma gl06": a)
(z Łodzi). Wyk.: trio salonowe: .. Bitwa pod Ksawera" - po~a Muz. symfoni<:zna. Lipsk
symf.
Juliusz Stefański skrzY'Pce,( da1lka", b) .. Co słychać w WOJ~ Współczesna
muz. niem.iecka w
Bronisław
Nagujewski - wio- wód:r.twie Kjele~lcim 7" - rorOi!lI}onczela. Artur Heintze for- ka: 18,15 nowoścI z ply1;: 18.25 Wlą kameralna.
wY1k. orko i 20,15
sol. Wlede6
- Muz.
Beromiinster
.....
t!'Ptan: 16.00 dzioonik popoludnio- domo śc i EPorto,,' e; 22,55 k8mUiI1l- Muz. symfoJ1iczna. 20,30 Floren~
wy; 16.08 wiadomości gospodar- kat b;!'żą cy.
<'Oe; 16,20 przegląd aktualności I Kraków - 6,57 aud. por.; 8,10
KolOnia - Wieczór tari. ,:..~.prawdzjwe tylko z krzyżem Bayer'o
fmansowo - gospodarr~zych; 16. 30 1płyta za pl:v1:ą oralZ wiadomości Loha
da
.,Kraina
dmiechu"
opt.
ca. -ra.
20,40
Konigsw.
- Koncert
i':
r~i,taJ śpiewaczy Włod!1!im. Der-, ble,żące; 11,ili płyty z Wa,rsza- Wa gne-rows'ki. 20.55 HiI\'ersum I
wlesa: ~6.45 &zkło bezPlec2ll1e - wy; 14.00 muzy-ka obiadowa _ - MUIl:. symfoniczna; Zl.OO LonPóR:8Jd.; ... 6,55 utworr na dwa for- 'Dłyoty; 14,55 Elprawy goopodarcze; dyn Reg. - Koncert ork. filha.rMagazyn
t&Plany v.: wyk?,na'lll:'" AleksaJldr:a 15,15 "Czy . wiecie, że ... " 18,00 monicznej m. Birm~-ngham. 'Me- kapeluszy w Gdyni bardzo dobrze
Brachooklego. l Karola Trombl- kullcert kame.ra,lny. ·Wyk.: Kra- diolan - .. Madame Butte-rfly" prosperujący. śródmieście. obka (z ~atowlc); 17,20 f!.owe mo- IkowsJri zes,p61 instrumenta,lny: op. Puccillliego (tr. z Bolemii). zyjnie sp!zetlam .... pow6d wyjazd.
ŻiI'WOŚCl dla przemY'S~'U polskle- .Jan Ska'wuMki (flet), Framcisze<k Rzym
MUtz.
rozrywkowa. Oferty Kurier rOznański. Gdygo -: po.gard. z Kr.a~,owa: 17.30 Nieorychlo
(ob6j).
Ferdyna.nd Srtutgart - Z cyklu "Twórczość nia •. Okazja" .
n 21799
,.Z 'pleśnIą · p~ kraJU ; 18.00 au- Gemrot (klarnet). Francis,zek La- Hayd!/la". ,V progr . .. Aptekarz"
dycJa dla " ''''1: 1. skil"zynka rol- "7)czYik (r6g) . Lll,rlwi,k M:chniow- opora kom. Haydna. 21,10 Labti
Gospodarstwo
11ICza, 2. muzyka ~plytł'), 3. slktu- ~kl (fa,got): 22,55 loka.l ne ",iado- - Muz. Ip.k,ka i ta·nec;ma. 21.1G
t
z.I. .
alna pogadanka roln.l<,za; 18,30 mości s,porto<we i informacje; 23,05 Berlin - Muz. kameralna. 21,30 prywa ne prze~ ? PlęclOmorgo",:e
audYCJa dla robotnl,ków; 19.00 za,korlczellle audycji.
LilIe - Kon('ert orkiest.rowy. Pa- pszenne. U!!Z lll"entarza. no,:,e
koncert roz;rywko,,'y - z Toru.
ris PTT - "Rle-kit.ny mazur" I>pt. za)mu0v.:allla I!la~ywne. 2 pokOle,
;nia. Wy,kł: Toruńs,ka orkiestra
Lw6w - 6.57 aud. PQlr.: 8,10 Lehara W Eiffła _
Mal"'iOlll.et- 2 kuchnIę. 2.slellle. chle,,!,. stodo. ok'"
k
,.
k
la. nadaJe sle na kololllałkę salonowa. Adam Dyląg - forte- "Pora!/lek !przy ol'kiestrze" Roo- k · .
oncert or . na- względnie mleczarnię sprzed~m
,plan, Ambroży Schnaubelt - ey- głOŚnI LWOlwSlkiej pod c]yr. Ta- I I m~zy, a ~ra. Francis·zek Kazmiercza'k c eusza Sered~' ń".kiego; 11.15 ply- rodoweJ. 22,00 Bru.kseła fI. - Kon wedluiLugody. 'Vlaścicielka Wikcert muz. c~eskleJ ..2:q5 Brukse- toria Koput. Sycyń ' n. powiat
s·krzypce. Jadwill'lI iVojciech ow- ty z Warszawy: 14,00 . ,P,ięik.na na- la
- ArIe I wa,rlaCJe (koncert obornicki.
n 22 158
f;Oka - a,komp.: 20.35 aud. i,nfo.r- !Sza P olISka ca,ła" a) .. Łu-ck, miasto rarJ!.r.
loork. SztOkholm - ~fl),1;. 1'020m3Cyjne.
Dziennik wi(;CZ()rny. o trzech w i ~ach" - pogadanka ryw·kowa. 22,30 I{onlg8w. Sonaty
iVladomości s'portOowe:
21,00 .. Z !') piffini )uf!')we w wy!\um3olllll na kl8w~yn f!('arłattiego. StrasSkład
-teki polskich pil'ilniR·T2Y" - kon- 7,Mii Plocki,>j (!;opra,n); 14.30 .. Po- ł , urg - K.:>n(,f'rt utworów GI'Ucka pieczywa. po1ączor.y
mIlą klcert w wyk. 'Van ,ly WermiIl- I'zja Le,~i U k r:linki': - ~zki(' li- 23.00 Konigsw. - Sonata OP. 13 wiarnią i'orzedam. OfPl"ty Ornskiej (sopran). Mi('hala 7,abeyrJy- t rr a cki z ' rec)' ! a('jami (w j~z . (rort. i ~krz.) 1i'loreneja - Mu,z. dowlIlk. P07.nall zd 14798
Rum:ckiego (tenor). oraz ch6nr LIkr.): 14.45 wi ndolllo§ r i go.po- t:1olleczna. Szllltgart - Muz. r()~- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
P . R POIl dy.r. RtaiTl i ,łswa Na- ri ar r ze; 14.50 g ielda. hl' O\\8 k:l: 1")'1\ ko\\ a (od 22.:W1. 23.07 P. Pawrota; 21.55 .,Gospodar&two lite- 15.15 sknynka te chmczlla: 18.00 ri~il'lI - Muz. kameraIlIs. 23,25
Motory
- Jeżeli szanowny pan przestanie na ChWIlę czytać tę
ra tury IV Odrodzone: Polsce" - wiadornof>ci b i P<'~ące z mia. ,ta i Droitwich Muz. kamera,l na. prądu stałl'I\'o w~zelkiego rodzaju
Fzkic literacki; 22,10 audycja ka- prl>\\"incji; 18,05 p':>,,!"a,cla,ruka : 18,15 24.00 HamubnrJC - Mtlz. kameral- najkorzystniej
nostarcza Piotr historię o gangsterach chicagowskich, to będę mógł zrobić
rn~ralna
\V
wyke>na,ni'll w~gier- .. Audycja dla w~i": a) pogadan- na i rozrywkowa. Sztutgart
przedziałek.
(M)
Grze~kowiak. Zaniemyśl.
tI!dego kobiecego' kW8Jrtetu "mycz- &a :rolnicza pt. "Zimowla pS<zozól" Kon.cert nocny (do 2,00).
zd 14 850
'("M:arianne", Paryż).
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Humor zagraniczny

•
Og ł OSZeDla

l-1amowy milimetr lub jego miejece kosztuje; w l,.."cujnTclt n. Itronl.l-la·
PreaUDlerata w PoI8ee I odn~.m.,azety do domu mie3lęcznie (7 razy w tygodniu)
mowej 11) ~I'OIlIZ,., n. stronie rudlLkcyjneJ (4-łam()wej): a) przy końcu ele.eł
t,lIO Ił. 1& ,ramc. miesJęc,nł. od 8.00 zł do_6.00_zł (zależnie od kraju).
redakcyjnej 30 groszT b) na stroni. ezwlLrtej 50 groeZT, e) na atronie drugiej 110 ,roUT,
Adres redakcji I Idminlstl'8cjl centralnej: Poznań. św. Marcin 70. Telefony: 40-72 14-76
dl na atronle wladom~eI miejscowych 1,- zł. Drobne ogłoszeni. (naj wyteJ 100 .row, w tym
d'
.83-07. 44-81, 35-24. 85-25; pO ł~dz. 19 oraz w niedziele I święta tylko: 40-72 R~dakto;
S nagł6wkowYch) słowo nagłów]..owe drukiem tłll5tym. 15 groszy, katde d.l,zę slowo 10 rroUT.
O r.wled;nalny: Jan Płazak I fomama. Za wiadomości i artykuly z m. Łodzi 'odpow'ada
Ogłoszenia wleksze wśrM drobnych pOCZynB:jąc o~ ?StatniuJ .trony, l-1amowy m!limetr lO rro·
WadJ;sław Macląg, ł,Odt. ul. P}?trkow8ka 91. Za I,Kronikę Wielkiego PomoTl;a" Odpowiada
BZY. Og loszenia skomplikowan. e. % zastrzetem.em mleJ.sca. -- od poszczeg61nego wTPadku 20'/.
B'rapnclsze~ Przytar~kl & .Poznan.la. - Z.a og/oszema i. reklamy odpowi ada Antoni Leś niewicz
I
oznama, Rek.oPls.6w 1ll.ezam6wlOnych redakCJa nie zwrnca. _
'V rS2!i2 wnadwyżki. Ogłoszenia do bletącego wydamIL przYJmUJemT dJ god;f.ny 10, 80 . • d~ wJ<fat!
padk6~,
apowodowanych .II/ą. wyzszą, przeszkód w zakł.adzie •. strajków itP .. wydawnictwo nie
niedzielnych I świątecznych do godziny 11.,30 rano. Za bIedy drukarskie, kt6re nie snieksztalcaia
odpoWIada za do.stlLrczeme pIsma, a prenumeratorzy nIe maJą prawa domd
.
.
. d
treści o!r1oszerua, administracja nie odpOwiada. Ogloszenia przyjmujemT b'lko za opłata J: rOry.
.tarczonych numerów lub odszkodowania.
, ~
gama alą Ule ()o
Nakład I czcionki: Druli..mi. Polska 8. :.l. w Posnanlu. - Konto P. X. O. POMat! JOG 14ł. Pocztow. konto rozrachunkowe: Poznań S, numer kartotek (NI.

----._ . - ._-- -----
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Ksiądz Ancelin, proboszcz Savigna.c,
siedział przy otwartym oknie stołowe

go pokoju i odmawiał brewiarz.
Lipcowe powietrze, rozgrzane palą
cym słońcem południa, duszne było i
ciężkie.
Kapłan
z lubością zwracał
swe czoło na wietrzyk łagodny, który
wraz z chłodem niósł woń kwiatów z
ogrodu i silny zapach świeżo skoszonego siana.
Ksiądz Anoelin liczył nie więcej
nad lat trzydzieści. Dobry, uczynny i
miłosierny, godnie spełniał swe obowiązki kapłańskie i cieszYł się w całej
okolicy szacunkiem i poważaniem.
Do pokoju weszła gospodyni.
- Czego sobie życzysz, Urszulo? zapytał

kilka dni po swoim przyjściu na świat,
a jeżeli margrabia już nie żyje, czego
bardzo się obawiam, jest to zupełna
już sierota.
Ksiądz Ancelin popatrzył na śpią
cą dziewczynkę z wyrazem serdecznego współczucia.
- Trzeba ukryć ją dobrze - cią
gnął Pedro żeby nie wpadła w ręce
okrutnych s\.... oich wrogów.
- Przyjacielu rzekł ksiądz dobrześ uczynił, udając się do proboSzcza w Savignac. Poszukujesz więc
uczciwej kobiety, aby jej powierzyć
córkę swego pana?

azieć

znajdzie

opiekuna

drugiego.

Wszak

może zajść taka okoliczność, że hrabianka będzie potrzebowała obrony.

Pedro z chęcią
proboszcza.
Ksiądz Ancelin

przystał

na propo-

zycję

zadzwonił

żącą.

na

słu

- Urszulo - rzekł - proszę cię idź
do mera i poproś go, aby był łaskaw
zaraz przyjść do mnie. Chodzi o rzecz
wielkiej ' wagi.
Nie trwało długo, a zjawił się czło
wiek o sympatycznej powierzchownoŚci i twarzy szczerej i skłonnej do uśmiechu.
Był to mer z Savignac.
Hi~zpan kiwnął twierdząco głową·
.
Czym
mogę służyć księdzu pro- Otóż - mówił proboszcz - taka kobieta mieszka w mojej par'/if\i.i boszczowi? - rzekł, ściskając serdeczznam ją dostatecznie, żeby za nią rę nie jego rękę.
Rsiądz wskazał mu dziewczynkę na
czyć.
- Księże proboszczu, .iakże ja, się fotelu, pogrążoną w głębokim śnie.
Mer usiadł, 8. proboszcz powiadomił
odwdzięczę?!
. "
- Mnie nie chodzi o wdzięcznoś~. go o sprawie hrabianki de Mimosa.
- Mam przy sobie dwadzieścia ty- Najzupełniej podzielam zdanie
sięcy franków dla osoby, która zajmie
księdza proboszcza odrzekł mer i
się córką mojego pana - przerwał Pesłusznie zostałem tu zawezwany, ta
dro. - To będzie nagroda za trudy mała będzie wychowanką gminy i pawychowania Teresy aż do dnia, w któ- ram, a pozostanie pod opieką ludzi
rym się o nią upomną.. .
, . uczciwych.
- Kobieta, o której wspomniałem
- Panie - odezwał się Pedro - rzekł ksiądz Ancelin - osiadła W oto jest metryka urodzenia mojej mło
tych stronach przed półtora rokiem z dej pani wraz z testamentem margramałą swą córeczką, która jest praWie
biego.
rówieśniczkI! córki twego pana.
KoKsiądz Ancelin przejrzał papiery, a
bieta ta licząca lat dwadzieścia czte- potem z testamentu odczytał głośno
ry przecierpiała już wiele, a pracuje następujące ustępy:
ciężko na życie i prowadzi się bardzo
"W chwili kiedy według wszelkieprzykładnie.
Tak, z całym sp~kojeII;l go prawdopodobieństwa nie będę nalemożna powierzyć jej biedną tę sierot-, żał już do . żyjących, powierzam córkę
kę.
i swoją wiernemu
słudze nazwiskiem
- Księże proboszczu, zechciej mnie Pedro Lamnes, który jest W pOSiadazaprowadzić do tej kobiety!
niu wszelkich moich tajemnic, a któ- Powoli przyjacielu. Jeżeli zro- remu nakazuję umieścić dziecko mozumiałem cię należycie, dziecko to poje w miejSCU bezpiecznym.
wierzasz i mojej troskliwości, bym
W przekonaniu, iż nieprzyjaciele
póżniej ewentualnie pOŚWiadczył
to, moi będą usiłowali porwać ję, a może
co w tej chwili zaszło mi ę dzy nami. Lecz i zgładzić, obawiając się, że może jamogę umrzeć. a więc trzeba o wszystko niedoświadczona nie będzie potrafikim zawiadomić miejscowego mera. Za- ła się ustrzec niebezpieczeństw, żę,
cny to człowiek i w nim malellka dam, aby urodzenie jej pozostało dla

kapłan.

obcy człowiek chce się wiz księdzem proboszczem.
- Czego żąda?
- Nic nie powiedział... Małe dziecko ma na ręku ...
- A, wprowadź go tu, Urszulo I
Gospodyni wyszła, nie zamykając
za sobą drzwi, w których niezwłocz
nie ukazał się mężczyzna, tulący do
piersi maleńką dziewczynkę.
Ksiądz Ancelin zamknę,ł br.ewiarz
'1 podniósł się z krzesła. Ze zdziwieniem przypatrywał się nieznajomemu,
a uśmiech dobrotliwy wykwitł na jego
ustach.
Po ubl'8.niu, jakie noszę, chłopi baskijscy, po ogorzałej twarzy przybysza
ort razu się domyślił, że ma przed sohą Hiszpana.
- Przyjacielu
rzekł ksiądz,
wskazuję,c mu krzesło zechciej spocząć i powiedz, co cię do mnie sprowadza.
Gość usiadł i odpowiedział:
- Księżę proboszczu, tu choMi o
-

tajemnicą aż

do jej

pełnoletno

ści.

Jakiś

tę dzięwczynkę.
- I cóż dla

niej żądasz?
- Opieki.
- Ależ ...
- Ksiądz jest w .tej parafii bardzo
szanowany i kochany, utrzymuje w
niej wiarę, umie mówić o nadziei, a
czynem daje przykład pobłażania i

I

miłosierdzia chrześcijańskiego.

Przyjacielu - odezwał się kanieco zmieszany - ja spełniam
tylko moje obowiązki duszpasterskie.
- To wszystko, co o księdzu sły
szałem, skłoniło mnie do tego, bym udał się na plebanię.
- I żądać opieki dla tego maleń
stwa. Czy to twoje dziecko?
- Nie, księże proboszczu, to córka
mOjego pana, który na nieszczęście z
konieczności musi-a.ł się z nią rozłą
-

płan

'

czyć.

Proboszcz ciekawie przyPatrywał
dziecku, które z trudem podnosiło
senne powieki.
- Ależ ta maleńka jest ogromnie
senna. Weź poduszkę i ułóż dziecko
na tym fotelu!
Hiszpan wypełnił prośbę kapłana i
usiadł znów na dawnym miejscu.
- A zatem - mówił ksiądz dalej
- jest to dziecko twojego pana?
- Tak. księże proboszczu.
- Gdzie on teraz przebywa?
- W Hiszpanii.
-- I tv stamtl!d wracasz?
- Tak.
-- Jak się nazywasz?
- Pedro Lamnes.
- Co porabia twój pan?
- Kto wie, czy żyje jeszcze - rzekł
dziwny gość .
- Co chcesz przez to powiedzieć?
- Mój pan. margrabia de Mimoza l
jest jedynym z naj zagorzalszych stronników sprawy księcia Don Carlo~a, .a
jak księdzu wiadomo. oddziały KarlIstowskie na wszystki('h punktach do:mały porażki i przez długi C7.as nie
bQcllł mogły zbrojnie wystl;tpić.
Pedro opOWiedział dalej księdw, w
jakich okolicznościaf'h margrabia powierzył mu swoją córkę.
- Oto paniery na potwierdzenie
słów moich. Ostatecznie liczę na dobroć księdza i mam nadzieję źe ksil!d7.
rroboszcz Tlomoż~ wynaleźć w tych
olronach jaką uczch~ą kobietę. któ~a
zechCiałaby się podJąć wychow.ama
mej młodej pani. Jest ochrzco!J,a l ma_.
na imi~ Teresa. Stracila. matkę 'YfI;-I
się
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...ze zdziwieniem przllp'atrvwal sit: nieznajomemu

1

Tyeli, którym będzie powierzona.,
zaklinam, aby nie ()ddawali nikomu
mej córki prócz mnie samemu, jeżeli
uniknę śmierci albo osobie upoważnio
nej przez Pedra Lamnesa.
Teresa Inez de Mimoza jest zarówno w prawie upomnienia się o spadek
po swej matce Klarze z domu de Vauclair jak i moich majątków.
Córka moja m& jako znak szczególny plamkę czerwoną poniżej prawego ramienia" ...
- Oto dwa dokumenty niezmiernie
cenne - odezwał się mer.
- Które zostaną wręczone pani
Margericie Forestier, bo jej powierzymy Terenię - dodał proboszcz.
- Bardzo dobrze. My zaś urzędo
wo stwierdzimy, że dziecko zostało oddane w opiekę pani Margericie Forestier.
PrZYSzła opiekunka maleńkiej Tereni mieszkała na samym końcu mi&steczka w małym domku, do którego
należał niewielki miły ogródek.
Siedząc przyoknie, pani Margerita zajęta była właśnie naprawą koronek, w której to pracy była prawdziwą mistrzynią.

Obok niej czteroletnia dziewczynka
bawiła się lalką·
Na widok wchodzących gości mło
da kobieta podniosła się z miejsca..

- Pani Mal'lgerita zawsze przy pr&cr - odezwał się przyjaźnie proboszcz.
- Inaczej nie można, dzięki rekomendacji księdza proboszcza nie brak
mi na szczęście roboty.
.
- Pani Margerito, dzIecko, któremu się ze zdziwieniem przyglądasz, to
sierota.
- O. biedne male:ństwól
I zbliżyła się do Pedra i pochyliła
się nad uśmiechającą
się
do niej
dziewczynką, całujQiC ją w czoło.
- laka ładniuteńka! - rzekła l!
podziwem.
- Ona potrzebuje opieki i serca
macierzyńskiego - oznajmił proboszcz
- sądzę, że pani zgodzi się być dla
niej matką.
- Lecz...
zaczęła nieśmlało
młoda kobieta.
- Tobie właśnie chcę powierzy6
sierotę.

Silne zamieszanie odmalowało się
na twarzy Margerity; miała łzy w
oczach.
- Pragnęłabym gorąco spełnić to
życzenie - rzekła - ale ja żyję tylko
z pracy własnYCh rąk. a dwoje dzieci
wyżywiĆ i ubrać ... nie, to byłoby ponad moje siły.
- Rozumiem - odezwał się ksiądz
AnceJin
obawiasz się narazić to
dziecię na niedostatek.
Otóż b~dź
spokojna, nie dlatego powierzamy ci
tę dziewczynkę, aby byt twój pogorszyć. przeciwnie, chcemy ci przyjść z
pomocą. Ten człowiek· ma ci wręczyć
dwadzieścia tysięcy franków.
Oczy młodej kobiety wyrażały
ogromne zdziwienie.
- Ta koperta zawiera dwadzieścia tysięcy franków w banknotach odezwał się Pedro, kładąc ją na stole.
- Boże, cóż ja pocznę z takim majątkieml zawołała Margeritą.
- Będzie pani kochać swoje dzieci - odpowiedział ksiądz - a pienią
dze przydadzą się na ich wychowanie.
Młoda kobieta ucałowała sierotkę,
która drobnymi rączkami musnęła ją
po twarzy.
- Zastąpię jej nieżyjącą matkę mówiła Margerita a będę ją kocha.ć
jak własną córkę.
Następnie zwróciła się do swe.i córeczki, która trzymała .ią za suknię.
- LiIi mówiła - masz siostrzyczkę, którą Bóg ci zesłał.
Prawda, że
. będziesz ją kochała? ..•
- Będę mamo zaszczebiotała
dziewczynka.
Wyciagnęła do niej rączki, matka
pochyliła się nad nią i dwie małe istotki objęły się za szyję.
Pedro Lamnes patrzał na scenę tę z
rozrzewnieniem.
(Ciąg

dalszy

nastąpi)

•
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Bransoletka
Klara

nalała pełną filiżankę

spojrzała

aty wua Ly

r

kawy

ciotkę,
siedzącą l.a
przeciw niej i rzekła~
- Muszę dziś do miasta pojechać.

na

t6ry piwo

- Dlaczego?
- Do dentysty - brzmiała lakoniczna odpowiedź.
Ciotka spojrzała badawczo na siostrzenicę
i myślą sięgnęła do dnia
wc?:Ora.jszego. Były razem w Paryżu
i piły herbatę w hotelu "Semiramis".
Grał właśnie amerykański kompozy·
tor Jack Ming.
Jack Ming uchodził za dziwaka i
podobno stronił od ludzi. Takie chodziły o nim wieści. Klara t.ak. długo
patrzyła na Jacka Minga, aż wzrok
jego padł na nią. Jack, który najchęt
.niej unikał kobiet. przyjrzał się Klarze i natychmiast zainteresował dę

chętnie łyka,

i

radości

cioci AU, która sobie

postęp

chwali

nią..

- Czy koniecznie musisz iść znów
do dentysty?
- O tak, :'oli mnie ząb.
- Ale zabraniam ci iść do "Semiramidy" - mówiła poirytowana ciotka.
Klara ubrała się bardzo starannie
i przypięła do żakieta fiołki, otrzymane od Jacka. Przy pożegnaniu ciotl:a
prosiła Klarę, aby będąc w mieści .! ,
dała do naprawy bransoletkę.
W mieście Klara kupiła za swe
kieszonkowe parę pięknych rękawi
czek, a potem z ., mierzała za resztę
pieniędzy wypić filiżankę herbaty w
"Semiramidzie".
Bransoletka ciotki
leżała );A.pomniana na dnie torebki.
WpJ""Ilwdzie w gazecie było wyraź
nie napisane, że Jack Ming dziś nie
dyryguje, ale przecież mieszkając w
tym samym hotelu, mógł przyjść na
podwieczorek.
Serce jej zamarło, gdy spostrzegła
Jacka, siedzącego przy stoliku, Klara
usiadła obok przy drugim stoliku i
przez nieuwagę potrąciła kryształowy
wazon, stojący na jej stoliku. Upadł
na posadzkę i rozprysł się na tysiące
kawałeczków. W tej samej chwili stał
już przy Klarze kelner i szef kawiarni. Była szalenie zakłopotana.
- Koszia zbitej wazy wynoszą 80
franków, usłyszała nad sobą głos szefa. - To był prawdziwy kryształ.
. - Nie mam przy sobie takiej 5\1my
ledwie szepnęła przerażona.
Lecz w tej chwili usłyszała tuż obok
siebie głos Jacka.
Pani ta jest moją znajomą, ja tymczasem za panią wyłożę I - W parę
minut później siedzieli przy wspólnyrr stoliku, rozmawiając po przyjacielsku.
- Jak mam panu podziękować za
uprzejme wyratowanie mde z t :j
przykrej opresji.
Ale, ale. " mam
przy sobie "enną bransoletkę, dam ją
panu w zastaw. . •
Jack nie chcąc się sprzeciwiać zdenerwowanej Klarze,
mechanicznie
wziął
brasoletkę
i wsunął do kieszeni.
- Dziękuję Panu za pomoc, za kilka dni będę w Paryżu i zwrócę pieniądzę - do widzenia!
Zanim zdążył powiedzieć coś w tej
sprawie, Klara wstała i
szybko

- Ratuj w bie.ctzie. ciotko droga.
Ciężkie dzisiaj mam kłopoty.
Jeśli ;10sisz w sercr Boga.
Potycz. proszę. choć pięć złotychI '

Czując srebra brzęk w kieszeni
Olimpijski rozpęd bierze
Dając susa prosto z sieni
I jU:l: siedzi na rowerze.

czasu strata duta,
Protokolik. mandat karny ...
W duszy Zdzisia huczy burza:
- Ona czeka, los mój marnvl

Była

Plunął

-

rozpacz go jut bierze.

Nową karę władza łupi:
Pluć
Złotóweczkę płać,
głupi!

-

nie wolno. kawalerze I
jak

Ale na ulicy wład~a
(Pedałuje wszak jak wariat)
Zaraz drogę mu zagradza.
Proponując ... komisuiat.

Od godziny jut w cukie1"l1i
Przy stoliku czeka luba:
- Ci mętczyźni są niewierni.
Cierpliwości cię:l:ka próba.

Gdziet to pll\cze się dobrodziejf.
Pan widocznie zgubił główkę. "
Tu się jezdni nie przechodzi:
Karny mandat - płać złotówkę-'

Skok z tramwaju - to z p~echu.
Zaraz władza pali mówkę:
- Drogi panie, nie ma śmiechu.
Pan za;płaci mi złotówkę!

Wpada amant ntby bomba:
- Przebacz. skarbie mój jedyny. "
Na to luba: - Pan jest trąba.,
Ja jut cze-kam od godziny I

-

wyszła.

- A kiedy będzie zamek przy
bransoletce naprawiony?
pytała
Klarę ciotka po kilku dniach.
Klara
siedziała
nad książką z pochyloną
głową.

- Jubiler kazał się zgłosić za kilka dni.
- No więc już upłynęły, jutro pojedziemy do miasta i odbierzemy ją.
I tak muszę być u krawcowej.
. Myśli Klary
lt t pracowały
. h b ł I' błyskawiczt d
k
me, a rezu a em lC
y lS o Jac a.
Jack Ming chodził tam i z powrotern po hallu hotelowym,
oczekując
jej listem
dziecko.
Il
"Jutro o 3-ciej będę w hallu hotelu,
proszę mnie oczekiwać" pisała Klara
Ballincourt,
Punktu lnie o godzinie oznaczonej
uścisnął dłoń Klary, szalenie zdenerwowanej i zmieszanej.
- Czy mogłabym poprosić Pana o
bransoletkę,
a pieniądze w najbliższych dniach oddam...
- A leż oczywiście, zaraz polecę
na górę i przyniosę! ' ·...
Klara czekając na Jacka !'\postrzegła riotkę, wchodzącą do hallu i w jednej chwili schowała się za palmami,
a wnet wybiegła na l:łlicę.
Tymczasem Jack trzymając bransoletę w ręku, daremnie szukał I{lary
w hallu, natomiast natkął się na jakąś starszą Tlan{r1. ld órn. mierzyła go
wzrokiem od stóp do głów, a przede
Klar~r.

Cieszył

się

jak.!~"

Stod
wvmj'kłn
cj''''''
k a chryJ'a
Teraz nowy jest frasunek:
~
J~
"
... '"
Powrót w fO'1"lllie nitej zera.
_ Forsy nie ma _ zjadły kary.
(Cierpliwości przebrał ~iarkę),
Fizjonomia niczym balon:
Czym zapłacę ten rachunek? Od bogdanki dostał w ryja,
- Tylko strzelać się z mauzera,
Wściekłość
nie_ ma
marynarkę.
Lub trucizny
wypić galonI ••••
__
_ _ _ _jamy
___
_ _miary.
_ _ _ _ _ _ _Kelner
_ _ _zabrał
___
_ _ _ _ _ _ _ _.I_____
••_______

wszystkim bransoletę, którą trzymał
w ręku.
O godzinie czwartej, tak jak umówiła się z ciotką, Klara zjawiła się w
kawiarni "Semiramis".
- Wyobraź sobie Klaro, co za fatalne zdarzenie miałam przed godziną
tu w hallu hotelowym. Czekając na
ciebie spostrzegłam jakiegoś pana,
trzymającego moją bransoletę w ręku. Oczywiście zowołałam dyrektora
hotelu, kazałam sprowadzić policjęl"
- Co się dal,ej stało? pytała
blada i drżąca Klara.
- Tego :uż nie wiem, z chwilą,
gdy odebrałam moją bransoletę, " 'ę
cej się nim nie interesowałam, Tak
dziwnie się tłumaczył ... Był cudzoziemcem ...
Klara niĄ wiedziała jak pomóc

I

I

Jackowi i jak go ratować z tego faprzez omyłkę wzięła Jacka Minga
talnego położenia. Ale cud się stał
za złodzieja swej bransoletki. 1ack
już dnia następnego. Gdy do śniada
Ming za same tylko płyty gramofonia rannego podano gazetę, ciotka
nowe nagrane swoimi szlagierami
przeczytawszy ją. zbladła i z okrzyzarabia rocznie 200.000 franków."
kiem oburzenia podała Klarze.
- Czegoś podObnego w życiu nie
- Czytaj, czytaj tylko... to okro- widziałam i nie słyszałam - jęknęła
pnel ...
ciotka.
Czy rzeczywiście jesteś z
"Jak się dowiadujemy król jazzu nim zaręczona? ...
Jack Ming stał się ofiarą. nieporoW tej samej chwili służący podał
zumienia. Jack King na życzenie bilet wizytowy, zapowiadając, że pan
swej narzeczonej p. Klary Ballin- Ming chce się natychmiast z paniami
court, siostrzenicy p, B. odebrał z zobaczyć.
reparacji od jubilera bransoletę i
Gdy c: Jtka w pół godziny później
oczekiwał narzeczoną, by jej wrę
zeszła do s .lonu, ubrana na przyjęcie
czyć klejnot. Młoda para do tej
gościa, Klara i Jack stanęli przed nią
pory trzymała swe zaręczy - y w ta- rozpl'omienieni, proszą.c o błogosła
jemnicy i Jack Ming miał właśnie wieństwo.
w tym dniu poznać dopiero ciotkę
Z duńskie.~o W. J.
narzeczonej. Prawdopodobnie p. B.

I

