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Wsobotę toczył

się

przed

Sądem
inż.

L w ó w. (Tel. wł.) W sobotę odbyla. się w Są,dzie Apelacyjnym we Lwo-I
WIe rozprawa odwoławcza inż. Adama Doboszyó.skiego. Jest to już pią,ta I
z rzędu rozprawa, albowiem pie'r wsza
odb~ła się w cwrwcu 1937 r. w Krakowle, druga w lutym 1938 r. we Lwowie, obie przed Są,dem Przysięgłych,
trzecia w czerwcu 1938 r. przed Są,dem
Na,iwyższym
oraz c-zwarta we wrześniu 1938 r. przed Są,d-em Okręgowym
We Lwowie bez udziału przysięgłych.
Rozprawa rozpoczęła się o godzinie
!3.1O. Kompletowi sędziowskiemu przewodniczył
sędzia.. S. A.
Januszewski,
wotowali sędziowie Jaroszyński i Jagodziński.
Oskarżenie popierał wiceprokurator Są,du Okręgowego Olberek. który oskarżał na dwóch poprzednich rozprawa,ch w I instancji. Obecnie otrzymał on specjalną, delegację
do tej sprawy.
Inż.

Doboszyński

na

nie

przybył

rozprawę

Inż. Doboszyński

nie stawił się na.
albowiem
przebywa w
chwili obecnej we więzieniu w Siedlcach, dokąd zostal przewieziony przed
kilku tygodniami.
Gdyby był we
Lwowie, miałby prawo żą,dać dopuszczenia go do udr.iału w rozprawie.
Obronę
DoboszYl1skiego
wnosił
ad\\'. Pieracki, dzie·k an Lwowskiej
Rad~r Adwokackiej i jeden z obrońców
we wszystkich poprzednich rozprawach.
Referentem sprawy był sędzia Jaroszyński, który ograniczył
się
do
przedstawienia samego najścia na posterunek, podkreślają,c przy tym sylwetkę oskarżonego.
Następnie
referent odczytał znaną, już histonę zbiórki w lesie Chorowickim i wyprawy na
Myślenice.
Sędzia odczytał przy tym
zeznania Doboszyńskiego, złożone w
śledztwi,e i na rozprawie
przed przysięgłymi, gdyż, jak wiadomo, na ostatniej rozprawie Doboszyński odmówił

rozprawę,

zeznań.

Następnie

referent odczytał wszelświadków najścia na pozakOliczył swój referat,
przytaczając słowa DOboszyńskiego:
"Do czynów przy.znaję się, ale do

kie zeznania
sterunek i

Apelacyjnym we lwowie proces apelacyjny
A. Ooboszyńskiego

-

Ma to o tyLe znaczenie - stwierże 'skoro rabunku nie było, nie mógł osk. Doboszyń
ski do rabunku towarzyszy swoich

dził adw. Pieracki namawiać.

Następnie zabrał
sprzeciwił się

który
ny.

Sąd

publiczny . twierosk. DoboszY11ski
zysku, to jednak
działał przestępni e, dokonują,c zaboru
karabinów w celu przywłaszczenia.

glos prokurator,
wnioskom obro-

Prokurator domaga się
podwyższenia kary
jednak

k. k.

wydał

postanowienie, ażeby
dowód z odczytania
rozprawy
przed Sądem

dopuścić

protokołu
Przysięgłych.
Następnie przewodniczą,cy udzielił
głosu prokuratorowi.
Prok. O l b er e k poparł oskarże
nie i wniósł o podwyższenie kary. '~l
przemówieniu swym domagał się, aby
inż.
Doboszyńskiego
uznać winnym
ni~ p()dżegania do zbrodni,
lecz żeby
uznać go winnym rabunku, z art. 259

Oskar;;,ycieI

dził, że, jakkJlwiek
nie działał z chęci

Adw. Pieracki prosi
o uniewinnienie
zabrał głos obrol1ca oskar.. dw. P i er a c k i, który zwrócH przede wszystkim uwagę na to, że
osoba oskarżonego wybiega znacznie
ponad przeciętność i dlatego trzeba
głęboko zastanowić się nad tym, jakie
były przyczyny, które skłaniały
inż.
Doboszyński ego do tego rodzaju
demonstracji. ObroI1ca wykazał, że pod
wptywem panu.ią,cych stosunków czuła
i wrażliwa na "'szystlde przejawy ży
cia społecznego dusza inż. Doboszyń
ski ego zareagowała w ten sposób, że
działanie jego miało charakter działal-

Z kolei

żonego,

głos

noś ci

w stanie

zwią,zku
magał się, na

W

wyższej konieczności.

z tym adw. Pieracki dozasadzie art. 22 k. k.,

12-te zbombardowanie Barcelony

Katastrofalny wybuch

l

Wyrok:
Po tym przemówi.eniu sąd udał się
na naradę i po blisko dwugodzinnym
trwaniu, o godz. 13.10 ogłosił sentencję
wyroku.
.
Są,d zatwierdził wyrok I in stancj i
w części dotyczą,cej winy i przyjął, że
osk. Doboszyński dopuścił f'ię rabunku,
a więc zbrodni z art. 259 k. k. (a nie
podżegania) i ska7.ał go za to na karQ
więzienia przez 3 lata i 6 miesięcy z zaliczeniem 3.resztu śledczego od dnia
30 czerwca 1936 r.
ustnym uzasadnieniu przewod-

Wniosek obrony
zabrał

Fot ... Keyston View Co"

t:.niewinnienia inż. Doboszyńskiego.
- Gdyby jednak są,d stawał na stanowisku, że osk. Doboszyński ma być
ukarany, proszę o zakwalifikowanie
czynu nie jako przestępstwo z art. 259
k k., ale tylko jako występek z art. 163
Inne miasta i porty "czeru'onej" His~panii równie~ ~bomk. k. (zbiegowisko, które dopuszcza się
bartlo'wane
gwałtu zamachu na osobę lub mienie),
.
. .
.. przy cz~'m powołuję się na procesy po
L o n d y n (Tel. wI.) V/edług donie- śClach Magrall 1 Pmera w KatalonIl. strajku chłopskim, gdzie za czyny o posieI1 z Barcelony podczas czwartkowe- Poza .tym b~mbardowano port w Bar~ dobn~'m charakterze zasądzono wingo ataku lotniczego 74 osoby poniOSły celome, gd7.1f' uszkodzono dwa statkI nych zaWS7.e z art. 163 k. k., a nie z
śmierć, zaś ilość rannych wynosi kil- oraz port w Kartagenie, gdzie USZkO-I aj't. 259 k. k.
kaset osób, a straty materialne są, bar- c1zono trzy. Ponadt? ~estrzolono saAdw. Pieracki podkreślił, że strajki
dzo znaczne. Był to 11-ty nalot lotni- tr,l0lot rzą~u barcel~llslZlego. Na fron- <::hłopskie i ich konsekwencje były bez
czy na Barcelonę od chwili rozpoczę- CH' s~7tuacJa bez zm1an.
porównania brzemienniejsze w skutki
cia wojny domowej w Hiszpanii.
i ~zk.od1jwe .dla inte~esu społecznego.
W pią,tek samoloty gen. Franco
Jezell chodzl o wymIar kary, to adw.
bombardowały Tarragonę, Barcelonę i
G e n u a. (ATE). Ilość ofiar śmier- Pieracki zwrócił lnvagę, że 'oskarżony
Walencję.
Pięć samolotów zbombar- telnych w)'buchu zbiornika karbidu w
przyznał się do popełnienia czynu. że
dowało m. Borjas B l a n c a s · i e d n y m z tutejszych sklepów owoców
działał on znajszlachetniejszych poSalamanka (PAT). Komunikat południowych wzrosła do 15 osób. l>udek i że przy tego rodzaju pobudgłównej kwatery wojsk. gen. Franco Stan
pozostałych
10 rannych jest kach kara powinna być o wiele złago
donosi, iż nocy ubiegłej zbombardowa- ciężki. \Vłaściciel sklepu zostal are- dzona. Podkreślił jeszcze, że inż. Dono obiekty wojskowe w miejscowo- sztowany.
boszyński był już za granicą" lecz powrócił, by wziąć odpowiedzialność za
swój czyn.
KRÓL KAROL RUJ.1UŃ'SKI WNIEMCZECH
Doskonale zargumentO'vane przemówienie obrońcy zrohiło na wszystkich obecnych nuże wrażenie.

winy nie!"
Następnie

DR BACHA

kandydat na prezydenta republiki
czes ko-slowackiej

obrońca

adw. P i e r a c k i, który w godzinnym referacie, dla uzupełnienia przewodu są,dowego, wniósł o odczytanie
prDt.okołu rozprawy przed przysięgły
mi dla stwierdzenia okoliczności, jakie były pobudki czynu oskarżonego.
- Jest to ważne mówił adw.
Pieracki - ze względu na to, że inż.
Dobosz~'11ski bronił się stanem wyż
szei konieczności, ż,e mianowicie musiał
zademonstrować w ten s:r;osób
nie tylko przeciwko szykanom ze
strony władz administrac~jnyc~, al~
też przeciwko rozszerza!llu SIę. fali
komunizmu na tereni,e Krakowskiego.
Poza tym obrońca wniósł o dopuszczenie dO\Nndu z aktów sprawy
towarzyszów inż. Doboszyńskiego, zasą.dzonYch w Krakowie, na stwierdz~
Król rumuński na
nie, że żaden z nich za rabunek me
. . za5ę.dzony.
'.

'V

niczą,cy o.'~wiadcz~r ł,
że
są·d zmienił
kwalifikację cZ~7nu: podżeg-anie na udział w czynie. Sąd odrzucił tezę obrony o stanie wyższej konieczności, gdyż
czyn wówczas musiałby być popełnio
ny jako jedyny możliwy środek ratowania dóbr zagrożon~7ch. ('o iE'rlnak w
dan~'m wypadku ni e zachodziło.
Pr:r.y wymiarze kary s:ld mvzgh'dnił
wszystkie okoliczności obciąża,ią,ce i

dW01CU

we F'T1/burgu# PTzed. W1/1azdem

1UI

samek Umkirsch.
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łag~zą~ przytoczone w w:n:oku I in-

staneji,
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Numer 273

Poprawa stanu zdrowia Ojca

,

W

I \V' a r s Z
parlamentu
z a w a. (Tel. wl.).

-

Jak sły..
chać, P. Prezydent powołał jako tymczasoWl:lgo tnarszałka Sejmu gen.
Skwarczyńskiego, a W Senacie Leona
Wolffa z Frysztatu.
Na stanowisko marszałka zostanie
w Sejmie wybrany prawdopodobnie
pos, Makowski, a w Senacie - Miedziński. (w)

•

Papież poczuł się źle już wczwartek - Wkołach watykańskich nie kryją obaw - Kardynałowie kurialni w pogotowiu - Ostatnio stan zdrowia Ojca św. znacznie się poprawił

. L o n d y n. (ATE). "E:x:change Tele-18tan ie aż. do odwołania. Siostra papie- wa stanu zdrowia jest tak wyraźna, iż
graph" donosi z Watykanu o przebie- ź,a donna Camilla. Ratti odwiedziła pa- dziś z rana lekarze mogli okreŚUć go
g~ wydal:z~ll przed nagłym zasłabnięl_ac. i spędziła Idlka minut u łoża Ojca jako normalny. Jednal< lekarz zalecił
Ojcu św, kilkudniowy wypoczynek
CIem papleza.
SWlętego.
War s z a w a. (Tel. wł.)
Odbyło
Ojcieo Święty był w czwartek obecCit t a
e l Vat i c a n o. (p AT) przed powrotem qo notmaInego trybu
ny na publicznej dyspucie teologicznej. Dziś w południe ukazał się . oficjalny życia. Dziś z rana Ojciec św. przyjął się zebranie "Ozonu" pod przewodnicW pewnym momencie zauważono, że IWn1unikat, głoszący, iż Ojciec święty l(ardynała-sekretal'za stanu ks. Pa- twem gen. Skwarczyóskiego. Sensację.
celli.
był r~fer.at polityczny pIka Miedziń
papież zachwiał się i było widoczne,
śpędził noc zupełnie spokojnie. Popraże
cierpi. . Prałaci, pełniący służbę,
.
ski ego. Następnie pos. Szczepański
zapytali Go, czy życzy sobie, aby prze,
zreferował projekt
regul,aminu koła
rwano Wykład. Jednak Ojciec Święty
parlamentarnego "Ozonu". Regulamin
ze zwykłym sobie hartem odmówił.
wprowadza ostrą dyscyplinę wewnętrz
Do koóca posiedzenia było widoczne,
ną, ograniczającą swobodne wystąpie
że papież czynił olbrzymie wysiłki, ania na terenie parlamentarnym. Doby śledzić tok argumentacji kandydam~ga się także uzgodnienia
przemóta i jego egzaminatorów.
wień
z prezydium koła. PrzewodniPo tym wyczerpującym posiedzeniu
Slo'wacy donl,agajq się zast.,.zeienia, że pelnontocnictwa nie czącym koła został gen. Skwarczyński,
papież udał się na spoczynek
nieco
będq dotyczyły ich autonomii
z.astępcami
sen. Dąbkowski i Sowiń
wcześniej niż zwykle. W piątek rano
ski.
Wybrano
",arząd i inne władze.
miel'
Tiso
przeprowadził
rozmowy
z
:p r a g a. (ATE). Rozpoczęły się najednak nal,azał, ab~1 program dnia nie
W tej sytuacji nie ulega wątpliwo
kandydatem
na
prezydenta
drem
Harady
polityków
czeskich
i
słowackich
uległ żadnej zr:qianie.
ści, że marszałkiem
Sejmu zostanie
Po odprawieniu mszy świętej w w sprawie wyboru prezydenta oraz chę..
prof. Makowski, tak jak marszałkiem
W
każdym
razie
pełnomocnictwa
sIdadu
przyszłeg()
gabinetu.
W
rokoprywatnej kaplicy papież przyjął kilSenatu sen. Miedziński.
(w)
ku dostojników kościelnych na pry- waniach bierze udział ze strony slo- muszą być uchwalone przed dokona•
watnej audiencji. Kryzys nastąpił wac1de.i premier Tiso, pos. Sidol', pos. niem wyboru prezydenta, gdyż dr H a - .·
MIędzynar r
p1.'zed samym południem, gdy papież Sokół, sen. Mederli i min. Durczań cha podkreślił, że nie chce, by jego
pierwszym aktem państwowym było
. będ.ąc W swych apartamentach nagle ski.
podpisanie pełnomocnictw dla siebie
I
Słowacy domagają się w ustawie
zasłabł. Wezwano lekarza pro!. MilaWar s z a w a. (PAT) Międzynaroni, który jednak nie był obecny w pa- o pełnomocnictwaCh zastrzeżenia, że samego. Wobec takiego postawienia
pełnomocnictwa te nie mogą 'dotyczyć sprawy pełnomocnictwa załatwionoby
dowa federacja kobiet z uniwersytecłacu. Pełnią. cy służbę mistrz ceremonii msgr Arborio Mella di Santa Elia ich autonomii. Co do składu rządu Sło z początkiem nadChOdzącego tygodnia, kim wykształceniem' przyznała styp enwacy wymagają, by na jego czele sta- po czym odbędą się 1 grudnia wybory dium naukowe Polce, p. dr Lutmanonadbiegł z pomocę..
wej-Kokoszyńskiej na trzyletnią pracę
Wkrótce przybył do pałacu pro!. ła osoba energiczna, gwarantująca prezydenta.
w zakresie filozofii.
Milani, który po dłuższym badaniu szybkie decyzje. W tym sensie prestwierdził, że atak spowodowany zoo ile towary, to tylko z taniego źródła zakupu z firmy:
stał
niespodziewanym pogorszeniem
zniknięcia
się stanu chronicznej astmy, co poważ
.M~LDE
nie osłabiło serce. Dr Milani zastosoŁ ó d ź. UliCA GlóW'DA 8 (przy PiotrkoW'skiej)
wał zastrzyk kamfory i opuścił DoP r a g a. (Tel. wł.)' W związku
Na sezon jesienno-zimowy w dużym wyborze materiały na ubrania, jesionki, ze śledztwem w sprawie zniknię
stojnego Pacjenta, który ułożył się do
palta itp., naj nowszych wzorów i n aj p r z e d n i e j s z y c h fabryk bielskich.
snu.
cia z czesko - słowackiego M. S. Z.
Również zaopatrzeni jesteśmy w bogaty dział towarów damskich
We wCZesnych godzinach popołu
ważnych
i
tajnYCh
dokumnet6w
dniowych, aczkolwiek sen był niespo- Ceny fabryczne.
n 19152
Solidna obsługa 'państwowych, które obecnie ukakojny i graniCZYł niemal z omdleniem,
zują się w Paryżu w "L'Ordre",
za111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111/111111111111111111111111111111111
Ojciec Święty poczuł się nieco lepiej
wieszono dotychczasowego kierownika
i mógł wypić szklankę rosołu, do kt6archiwum radcę Papouszka. Prasa
_ rego· prof. Milani wmieszał środek ostwierdza, że w ostatnich latach w
rzeiwiający.
.
'
czasie urzędowania min. Krofty wła
Wieczorem. wielki penitencjariusz
ściwe .Min. Spraw Za.gr. było na zampolecial
do
O;;"-inga
"Ga,uleite.,-H
POJ-ster
karu. -Lauri udzielił papieżowi Ostatku praskim u prez. Benesza.. Tam też
odłożenia
wyjazdu prawdopodobnie dokumenty zaginęły.
G d a ń s k. (Tel. wł.). Przyjechało tu spowodowała
nich Sakramentów. Wzywając go Ojciec Święty powiedział: "Pragnę przy- kilku generałów niemieckich. Wygła "gauleitera" Forstera. Poleciał on do
Berlina na wezwanie Goringa.
gotować się do odejścia".
szają oni referaty, ilustrujące stan i uCzęste wyjazdy Forstera do wybitPo wyjściu kardynała Lauri człon zbrojenie armii niemieckiej. W tej
kowie _dpmu J)apieskiego pozostali w chwili jest w Gdaósku gen. Fromm, nych członków rządu niemieckiego s~
Słowacji
przedpOkoju sypialni Jego Świątobli gen. Andree, płk. Benary
wice- bardzo znamienne. Zwykle po powroPotwierdzają się niestety wiadomości
.. wości.
cie następują w Gdańsku nowe posuadmirał Guse.
o niekorzystnej dla Polski zmianie nastroW kolach watyk3.11Skich J)anuje
Wizyta generałów n.iemieckich nie nięcia. (p)
jów w najbardziej do tej pory polonofilniepokój. Jest rzecza, widoczną, że ososkiej partii "hlinkowców".
by, które mają. sposobność widzieć paOto, co czytamy w "Glosie Narodu" Da
pieża, nie kryją. obaw. Wszyscy kardytemat stanowiska głównego organu t.ej
nałowie kuri.alni,
rezydujący w Rzypartii, bratYSławskiego "Slovaka":
rozwiązane
mie, są proszeni., aby byli w gotowoambasadą
"Slova.k" w dalszym ciągu prowadzi
ści stawienia się przy łożu Ojca Świę
K o w n o. (P AT) Litewska Ag. Tel. kampanię
Paryż. (PAT) Oficjalnie oznajmiaantypolską,
ostro krytykując
tego w jego apartamentach prywat- ją, iż rząd francuski podn.iósł posel- donosi:
nowy układ graniczny z Polską. Ostatnio
nych.
Stowarzyszenie "Wyzwolenia Wil- w dniu 22 bm. zamieścił na pierwszej strostwo republiki francuskiej w BukaSpowiednik papieski ojciec jezuita, reszcie do stopnia ambasady.
na" zostało rozwiązane. Decyzja mini- nicy pt. "Nie dajeie nas Polakom" artyktórego nazwisko zgodnie z tradycją
stra spraw wewnętrznych jest umoty- kuł. w którym pisze, jakoby ludność z
jest trzymane w ścisłej tajemnicy, wewowana faktem, iż po normalizacji Czadeckiego zwracała się do Bratysławy
sądem
zwany został do pałacu, gdzie ])OZOstosunków dyplomatycznych litewsko- z wołaniem: .,Nie dajcie nas Polakom".
Cieszyński zaś "Dziennik Polski" podaP a l' y ż. (PAT) 282 manifestantów, polskich wszystkie zagadnienia pomię
a.resztowanych w zakładach Renault, dzy obu krajami powinny być zała je . takie informacje o redaktorze "Slovń.
ka", Murgaszu :
stanęło dzisiaj prr;ed sądem. Czterech
w drodze dyplomatycznej.
donosi prasa słowacka i oficjalLitwą manifestantów skazano na 10 dni wię twiane
Ze względu na nową sytuację, wy- ny "Jak
organ Słowackiego Komitet'.! NarodoWar s z a wa. (Tel. wl.) W niedzie.- zienia i 25 franków grzywny. Proces mienione stowarzyszenie mogłoby być wego .. Slovenska Pravda". redal lor Karol
8 manifestantów wstał odłożony na przyczyną licznych nieporozumieó w 'Murgasz naczelnik organizacyjny gwarlę wybiera się do Kowna specjalna delegacj,a polska na rokowania handlo- dzień 1 grudnia. Po południu odbyły rozwoju dobr'ych stosunl,ów pomiędzy dii Hlinki stanął n.a czele bojówek sło
wackich. działającycl1 na terenie Jaworzywe z Litwą. Na czele deleg.a cji stoi p. się rozprawy dotyczące .270 manife- Litwa i Polską.
ny. Celem tych bojówek jest szerzenie
Wszelaki, a w jej skład wchodzą pp.: stantów, oskarżonych o zakłócenie sponiepokojów wśród miejscowej ludności i
koju
publicznego
i
opór
władzy.
BektuIa, Polchajm, Giżycki i Krzeorganizowanie masowych wieców protemielI.
(w)
stacY.inych przeciwko przyłączeniu Ja worzyny do Polski."
Sądy

"Ozon" w Sejmie

a

Pełnomocnictwa

dla rządu praskiego
przed wyborem prezydenta

I

stypendIUm
dla PoIsk"

r

Echa
tajnYCh dokumentów

SCHWALBE i

Generałowie niemie~(y

w Gdańsku

Zmiana nastrojów
w
wobec Polski

Poselstwo francuskie
w Rumunii

Stow. "Wyzwolenia Wilna"

Manifestanci przed

Rokowania handlowe z

Notowania giełd

zbożowo-towarowych

'B y 'd g o s z c z. 26. 11. 38. - Pszenica 18.25
do t8.7.); żyto 13.7;;-14: jęczmień I 1it3t. 15.50 do
15.75. II gat. 1.3-15.2-3; owies 15-10.20; mąka
pszcnna 65'/, 32.;;0-3350; mąka żytnia 6;)'/. 23.50
do :24.50; oh'ciJy ps zenne m. 10-10.50. śr. 10 do
10.50, gr. 10 ..~0 - 11: olrchy żytni 9.~;;-9 . 15 . _
1{ a t o w i c e. 20. l' 38. - P~zen IC3 cz. 20.~0
00 21, j. 21).2~ - 20 75. zh. 19.50-20: Żyto u.n rio
1~: jGCZD1lcii pl'zem 17 - 11.50, past. 10-Hl.50:
owies j. lO.ilO- li. zb. 16- 16.50: ml\b pszenna
03"/, 33-34: mab żytrd3 fl;;·/. 24.7~-25 25: otre'
by pszcnn(' gr. ltl.5()-11. śr. 9-9.50. m. 8.50 do
9 : otr<;by żytnie 9.7.3-0.25.
.
•
__
ł, ód ź. 2G. 11. 38. P szenica 20.~0-20.IO ,
zh. 20 - 20 ..30: żylo 14.:13-1-1.50; ję czmief, przem.
l~-lJ .;;I)· owies I st. 1G.50- 17. II st. 1550-16;
Jnab p~7.e nn" 63'/, ?'~ .5 0-35.50; maka żytnia
/lii'/, 2·1.50-2'5.50: otrcby pszenne gr. 9-9.25. Śr.
8.75- 9. m. 10-10.2.3: otrp,hy żytnie 9.25- 9.50.
,y a r fi Z a wa. 21\. 11. 38. Pszenica cz.
22.23 -22.7.1. j. 20-20.~0. zb. 19.50-20: Żytg I
13.n-14; ię czmień I st. 15.75-].6. II st. 1;>.50
do 15.75: owies I st .16-16.50 . .lT st. 15-15.50;
mąka pszenna 65'/, 34.50-36; otręby pszenne gr.
10.25-10.75. ar. 9.25-9.75. m. 9.25-9.75; otręby
żytnie 8.50-9.
L w ó w. 26. ll. 38. - PszeniCa szkl. 21.75 do
22.25, cz. i. 19.2:)-19.'itl. zb. 18.;;0 -18.75: żyŁo I
st. 14 -14.7~. II st. 1?.25-1:J.30: jęczmień pl·zem.
1:).2~-1:).:)O. [1~,t. H.25-H,50! owies j. 16.15 do
11, zb. 16.2:> - 11i.50: UlRka pszenna 6~". ~l1.~0 00
36; m~k~ żytnia 6:;", 2ii-27: otręby pszenne !lr.
8.7:) - n. ~r. 7.00-7.75, m. 8.75-9.50, otreb-, żYt
ll";'" 7.23 7 .iO ·

wojenne
w okręgaCh strajkowych

P a l' y ż. (P AT) W głównym ośrod
ku strajkowym Valenciennes na pół
nocy Francji został ukonstytuowany
sąd wojenny, złożony z oficerów okręgu
wojskowego w Lille, który ma rozpatrywać na mie.iscu wszystkie wykroczenia przeciwko militaryzacji, zarzą
dzonej na niektórych odcinkach kolejowych we Francji pólrlocnej, unieruchomionych p1'zez strajkujących górników.

Praca w Niemczech
nie oplaca się

R z y m. (PAA). W tych dniach
do Włoch pierwszy pociąg z
wloskimi robotnikami rolnymi, którzy
7.atrudnieni byli przez 8 miesięcy w
Niemczech. Pierwszy transport skła
dal się z 800 robotników, którzy pracowali przY osuszan iu bagien na Mazurach. Robotnicy skarż~ się na złe
odżywianie i niskie zarobld_ Po 8 mieięcach pracy najoszczędniejsi z robotników zdołali z trudem zaoszczędzić
zale'tlwie 200 lirów.
wrócił

SAMOZATRUCIE
NA TLE WĄTROBY

Samozatrucie bywa przyczyną wielu dolell'li·
WOŚCI (bóle artretyczne.
łamanie w Ko§ciach,
bóle glowy podenerwowaniu, wzdęcia. odb'janie. bóle w wątrobie, niesmak w ustach, brak
apetytu . swędzenie skóry. skłonność do ob·
strul\cji. plamy i wyrzuty na "kórze. sldonność
do tyci~, mdlości. język obl'lżony). Trucizny
wewnętnne.
wytwarzające SIę
we własnym
organiźttlie. zanicczyszClzai/ł krew. niszczą orga·
nizm i przy<pi0~z~!1I ~t~rość. Wątroba i nerki

organami Oczyszczającymi krew l !lOki Wltroiu. 20-letnie doświadczenie wykazało, że zioła
lecznicze .. Cholekinaza" H. Niemojewskiego
jnko żólcio-moczopedne. są naturalnym czynni·
kiem odciążającym soki ustroju od trucizn
wlasnych. Bezplatne broszury otrzymać moż
na w laboratorium fizjologiczno - chemicznym
.,Cholekinaza·' H. Niemojewekiego, Wanzawa,
Nowy Świat 5. oraz w aptekach I skladaC!h
3 ptecznych.
" 21 456 I
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Santa 1fonica zaaresztowano dwóch mdczyzn poddrzanych o podpalenie lasów w Poludniowej Kalifornii.

*

Znana aktorka filmowa Marlena Dietricli
powrócila do Hollywood celem przeprowadzcnia
formalności niezb ednych do uzyskania obywatelstwa amerykallskiego.

*

W Rumunii na stacji granicznei St~mora
Morava (Siedmiogród) wladze celne zatrzymaly
dwie Żydówki - Reginę Haendler i Johnnne
Nelliger. które usilowaly przemycić do Jugos lawii walutę na sumę 2 milionów lei oraz 2 kilogramy czystell'o zlota.

*

W Egipcie policja dokonała rewizyj w mieszkaniach Arabów palestyńskich. gló~'nie 0110dzieży studiuiacej na Wyższych zakładach naukowych w Kairze.

*

IlInkszty (ł_otwa) zanotowanI)
wypadków prySZCZYCY. WlarJ7.e ~rl
ministracyjne zarządzilv najrJalCJ idace środki
izol~cyine. Kordon
policji nie wypuszcza z
mi€'.i~cowości
zaatakowanych przez pryszczyce
11",,"cl noczly
W okolicy

kilkanaście

NumeT' ~73

Z NASZEGO STANOWISKA

społeczny,

zbiorowa wola i beztroska o realizację wspólnych celów i zadań. W instytucji samorządu realizuje się zadania i obowia.zki obywatelskie.
J w tym tkwi także znaczenie wyborów samorza.dowych. Dadzl). one wywarunki bytu narodu, jego potrzeby i raz niewątpliwie bardziej prawdziwy
jego dąż e n i a r o z w oj o w e. Z te-I b e z p oś r e d n i c h, silniej powiąza.
go stanowi!'ka oceniamy właśnie zna.- nych z warunkami życia, tro sk i dą,stynkt

inter~owna

ogn·Uwalki owielkie cele

Je steśmy w przede dniu zapowiedzianych już w całym kraju a rozpis any ch w wielu miejscowościach w yb o rów s a m o r z ą. d o w Y c h.
Na
pierwszy ogień idzie 11 miasteczek pomorskich, gdzie wybory odbędą się już
za t:\'llzieil, w dniu 4 grudnia. Nastę
pnie, w dn . 18 grudnia wybory do samorządów
miejskich obejmą. kilkadziesiąt miast, w tym także szereg najwi~ksz~' ch miast Polski że stolicą na
czele (\Varsz awa, Lód7., Poznań, Kraków, Toruil, Bydgoszcz, Inowrocław
itd.).
\Vybory sam01-za.dowe będą odbywać się nie tylko w miastach, ale także w gminach i gromadach wiejskich
w całym ]:Htństwie. 'Vydany ostatnio
dekret Prezydenta R. P. "o skróceniu
kadencji niektórych organów ustrojowych w samorzą,dzie terytori.alnym"
wsku7.uje, iż rząd zamierza przeprowad z ić
~'bory
samorządowe w całym
kraju w okresie do 1 lipca przyszłego
TO nt. Być może, wiąże się to ze sprawą.
ewentualnych nowych wyborów
do Sejmu i Senatu w związku z zapow iedzianI). zmianą ordynacji wyborczej do parlamentu, a pośrednio z
prz~' padającym na rok 1940.terminem
wybonl przez Zgromad7.enie Narodowe PrenTdenta Rr.plitej.
Niezależnie jednak od okolirzności,
czy w~ hory do samorządów będą miały jakiś zwiQ.zek
~
możliwością nowyrh wyborów parlamentarnych na
pDds tawie nowej już ordrnacji wyborczej oraz - w konsekwencji tego - z
w.\·borami głowy państwa, czy też nie,
sam f~kt O{lb~r wania się ~-borów sa.mrwzą, rlowych na ogromn~j przestrzeni kraju będzie miał niewątpliwie duże znar,7.cnie politrcwej natury. Podkreślamy: znaczenie p o l i t Y c z n e i
natury.
Kie je<:tf'śm~T skłonnI do przesad?
Nic ChCl'll1y przez to twierdzić, że od
w~ niku tych wyborów
zależy z a!' ar
dnicza
zmiana stosunków
w e w n ę t r z n y c h w kra j u.

o najbardziej

niebezpiecznymw Polsce zawodzie

Na łamach .,Jutra Pracy", orj!'anu "sanacyjnej" !ITUpy zwolenników wykl~tego
ostatnio płka Sławka, ukazał się artykuł wstępny o dekrecie prasowym,
który nazwano "prezentem powyborczym".
'Autor, p. 'V. Sznyski, tłumaczy na. wstę
pie, .te sprawa, ogłoszonego dekretu zajmllje się "dlatego, te nie może zbraknąć
tacln ego gło s u polskiego wledy, gdy woln o ść słowa. jes t w niebezpieczeństwie".
Autor tak m. in. ocenia dekret prasowy:

Czasy się zmieniły, I zmieniła się
mechanika dziejowych wydarzeń. Fa.kty historyczne nie sę. i nie będą już
stwarzane przy pomocy m a t e m at y c z n y c h obrachunków głosów, re.iestrujących w bardzo niewielkiej zazwyczaj mierze
i n d y w i d u a l n ą.
świadomość polityczną, której zresztą
nigdy w Polsce nie było za wiele, a
nie bcdącrch w stanie odtworzyć prawdziwej, świadomej celu z b i o rowe j wo l i n a r o d u, która nie w
matematyce wyborczej się wyraża
nie w wyborach tylko się ujawnia.
Dlatego też nie p.rzypisujemy politycznemu znaczeniu wyborów same>rzą.dowych zbyt daleko idących nadziei i przewidywań; nadzieje te bowiem i przewidywania, zwłaszcza w
obecnych warunkach, łatwo mogą się
okazać tylko ... złudzeniami. A w polityce budować trzeba na realnym grun-

By~ fJ!~OjedetL
KsTQdz I<netpp - i jest tylko Jedna prawdziwa

kowa ' słodowa. kt6ra szczyci się właśnie
nazwiskiem swego wynalazcy. - Istnieje więc

tylko ,.dno p,owdz;wo

HflWO Sfódawa,
czenie i - co najważniejsze - z a d an i a samorządu.
Obóz nasz, zawsze przeciwny umniejszanhi roli samorządu, p.ragnie
w samorządzie widzieć fundamentalną
p odsta w ę
u s t roju p a ń
s t wa n a r o d o w e g o. W instytucji samorządu bowiem kształci się in-

Dla nas owym realnym gruntem
politycznym muszę. być: istotne, rzeczywiste położenie kraju, rzeczywiste

,,
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Kto najdalej do 2 grudnia zamówi "ORĘDOWNIK"
w prenumeracie i opłaci 2,50 zł .
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-

otrzyma w pierwszych dniach grudnia

~

~

bezpłatnie

wiel~i ~alen~arl ilu~frowanJ

-

objęto~ci 112 stron dużego formatu ze 100 fotogl'aiiami
i rysunkami w tekście.

-

ro kalendarzu, prenumerator6w "Orędownika" czeka
nowa premia: książka z powieścią - filmem
\

~

~
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o usunięcie tydów
z dziennikarstwa

strony konieczne jest j to takte, by czynniki urzędowe z ufnością odnosiły się do
t.ywiol6w opozycyjnych, nie wątpiąc w
szlachetność ich intencyj i dbałość o doW związku z ogłoszeniem dekretu pra- bro sprawy publicznej.
"Prasa wymaga niewątpliwie ścisłego
,:W r1 zis ieJ"zej polskiej rzeczywistości sowego "Mały Dziennik" wypowiada sw 0polityc znrj, która w os tatnich czasach je poglądy na zagadnienie zaufania poli- nadzol"lJ, aby uchronić ją zarówno przed
popadnięciem pod wpływy niepolskie (kozbyt s ilnie zapatrzona jest we wzory,
tycznego:
nieczne tu zwłaszcza byłoby całkowite ud[tjące dora źne korzyści, ale na. dlutsz&
"Pamiętać trzeba przede wszystkim, it
!';unięcie z d:r.iennikarstwa polskif'go
Zym e tę na prwno zawodne, moź.nosć szybkirj i r7. ptclnej informacji uległa nowc- 7,nufanie rodzi zaufanic. Wierzymy tym, dÓw!), jnk i przed jednostkami na niskim
mu' zatamowaniu. Nie wysŁarcznją, jak którzy nam wierzą, sklonni jesteśmy z rozi~mie etycznym, wyzyskują~ymi.. szpal·
podejnli«rością trnktować tych, którzy w
ty p'lSll! dla sZ:;1.I~taż\l demoralIzaCji, sensię okazuje, IWllfiskaty, dające i tak poważną kore ktę
gloszenia opinii publicz- stosunku do nas są podejrzliwi. I jeżeli %C]l lllf'zdrowe] ltp ltp.
nrj. Trzcbn. było dopiero prawa ogrom- doniosłą i niezhędno, rzecz jest, by, w dzi"Ba~dzo .źle hyloby jednak,
gdyby z
nie utrudniającego swobodną /ITę poglą !"i€'iszych wnin"ch i trudnych chwilach. kontrolJ panslwowe] nad prasa. ChCl/lnO
d ó w, ah~' zapnnował tak wymnrzony spo- rzą'.d pracował \V atmo;;ferze zaufania PO-/lCO~'ZYstać ~ du~hu ull·udnienia. ~\\:obod·
kój w s ferach rządzących . Trzeba bylo wszechnego, którego nie szczędziliby mu ne] krytykI pol1tycznych posumęc l proaż taki ego uregUlowania
pracy dzienni- nawet polityczni przeciwnicy, to z drugiej gramów, gdyż tylko szczera, rzetelna wykarskirj, ' przy której praca w piśmie niez a le ż nym stala się najbal'tlziej niebezpie cz n~'m zawod em w Polsce. .
,.!( a l'y, wi~zące nad czlowieklem, któ.ry
w
zechce pisać zgodnie ze swym sumIeniem, będą musialy Od s traszyć. od w~ko
n y wani:!. trgo zawodu wJaśnle JUdZI o
kn:gOl:;lupie harriziej twardym i niczd?lSĄ ZNANE OD LAT
Jl ym do kompromisu z wlasnym sumle·
nlem.
.laki będzie poziom pol s kiego
d zirnnil'l1.rstwa i polskiej publicystyki
za lal, kill,a, łatwo przewidzieć człowie
k owi o nirwi r lkiej nnwef. wyobraźni. DoPI'a\rd:v mnipj--ze szlwdy
prz~' nios,~oby
wpro\\ad z(' lli e cl'nzury pJ'pwcneYjnr].

l

WYKWINTNE
SMAKU
EKONOMICZNE w UŻYCIU

KAWY i HERBATY

Aulor wyrata w końcu przekonnnic,
t ~ znrza.cJ ze nia te będą musialy być niedlup:o zmil'J;li one. Oby przekonanie to
nie kr~ lu zludnych nadzieil_

"

"
T.iM.Tarasiewiczów S.A.
PLUTON

Oddział

w WARSZAWIE.

w Poznaniu: ul. 2'T-go Gru.dnia 'T
I' 81M·w.107

żeń narodu. Dadzą one w wyniku, mimo dalekiej od ideału samorzą.dowej
ordynacji wyborczej, prawdziwszy 0braz nastrojów i wo l i narodu.
Stronnictwo Narodowe przystCpuje
do wyborów samorządowych pod hasłem: "P r z e z n a r o d o w y s a m or z ą. d d o W i e l k i e j P o l s ki". Hasło to jasno wskazuje wszystkim zasadniczy cel, do którego dążymy. Cel
prosty, lecz w i e I ki,
Będą. bowiem
p,r óby sprowadzenia
znaczenia wyborów samorządowych
do podwórka małomiasteczkowego.
Droga to fałszywa.
Muszą to wszyscy zrozumieć, że nie zapominaj9-C o lokalnych sprawach - w hierarchii celów musimy
stawiać
zawsze na pierwszym
m i e j s c u całą Polskę. Zapewne bardzo jest potrzebna sikawka dla straży
pożarnej w Psi"! Wólce, ale bardziej
jeszcze - czu'jna i c z y n n a straż narodowa w walce o utrwalenie i wzmocnieni.e bytu Polski. Bo płonI). w Eu. ropie pożary, które wypalają nowe
znamiona historii narodów

I

miana. zdntl pomi~d:r.y Polal,ami wytworzy tę atmosferę ufności wzajemnej, bez
której zjednoczenie narodu nie jest moż
liwe."

Kto siQ z zamówieniem spóźni, kalendarza nie otrzyma

_

Kn Cippa.

I

na rok 1939

-

I
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Czy stronnictwo "snnaq-jne" ("Ozon")
L<;dzie do usunięcia Zydów z dziennikarstwa polskiego? - pyta "Warszaw!>ki Dziennik Narodowy". - Trudno o tym
coś pewnego
prorokować,
bo przecif>t
rzeczywistość jest taka, te np. korf'l"pondentem "Gazety Polskiej" (która jest naczelnym org:wcm "Ozonu") jest ciągle i
nieprzerwanie p. F. Sokołow, syn czoło
~'ego przywódcy
nacjonalistów tydowskich.
dąiyć

Jak "Kwoka" maszerowała
z żydami do urny
Tygodnik
następującą

,,'VOłyll"

nr

ł7

zamieszcza

nota tkę:

"Staranipm odd;>;ialu Zw. Pr~('y 0hy\\"alrlf<kirj Kobiet w Porychu (jFłl, 'wiadomo jest to ol'ganiz<lcja ,,;;anaryjna'"
przyp. rNI.) dn. 6 Iistopa(la rb. o godzinie
11 na dzirdzifleu pocztowym l,rbrały si~
w!';zy!'tkic członkinie z zarZl'\r]cm na ('zele, oraz ponnrl fiO kohirl zflprol"zon~' ('h i
organizacje Zw. Rzrmipślników Chrześci
jan, Zw. Rzemieśl. Żydów, Zw. Drohnych
I(upców (organizacja tydowska - przyp.
red.) i inne. Uformowany pochód w zwart~' cb s7.ercgach d\\'ójknmi z transparentami ruszył do urn wyborczych, by w ten
sposób zadokumentować i podkreślić ohowią:r.ek obywatelski w głosowaniu do S('jmu."

'Vidzimy więc, te w okręgu wyborczym (Koweł - Lubomi - Włodzimierz)
Z};dzi udawali się nawet w pochodzie do
urn wyborc7.ych na czele z członkiniami
Z. P. O. K. (Związku Pracy Obywatelskiej
Kobiet). Jak z powyt.szej notatki "sanacyjnego" tygodnika ,,'Volyń" można wywnioskować,
Żydzi
wcale dobrze głoso
wali na czołowych kandydatów "Ozonu"
oraz na kandydatów "ukrailiskich", stojących na drugich miejscach list wyborczych na Wołyniu.

Zapisujcie się na
Pol. Czerwon~go

członlCów
Krzyża I

W~run~i rOlwoiu Jol~~i~IO ~u~i~ttwa ~r~~ow~IO
-
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Potrzeba dogodnych kr edytów inwestycyjnych i szkolnictwa zawodowego

Wi l n o, 26. 11. - W walce o poprawienie polskiego stanu posiadania
w handlu i przemyśle na Kresach
'Vschodnich, a szczególnie na Wileń
szczyźnie nie brak inicjatywy, ale brak
kapitału i kredytów.
POMOC ZAGRANICZNA ŻYDÓW
Żydzi tutejsi, od lat mający w
swych rękach niemal cały handel, nie
tylko operują swymi kapitałami, wyciśniętymi przez te lata od Polaków,
nie tylko korzystają z tanich kredytów
llcznych żydowskich kas bezprocentowych i banczków, ale otrzymują jeszcze
dużą pomocą z zagranicy. Pomoc ta
specjalnie jest kierowana na placówki
bardziej zagrożone bojkotem, lub te,
w których z powodu różnych przyczyn
koniunkturalnych handel upada. Tak
np. do małego miasteczka na granicy
sowieckiej - Radoszkowic, przed ograniczeniami walutowymi, miesięcznie
przychodziło do gminy żydowskiej parę
tysięcy dolarów,
przeznaczonych na
pomoc miejscowym żydowskim kupcom.
'V ostatnich latach sprawa kredytów dla kupiectwa chrześcijańskiego
znacznie się posunęła naprzód. Warun~i jednak, na jakich są te pożyczki
UdZIelane, i trudności im towarzyszące
raczej przedłużają wegetację, aniżeli
przynoszą

istotną

ność
szerszego
chrześcijańskich.

ulgę,

dającą

moż

rozwoju placówek
Stąd
powstaje o-

gromna
PRZEWAGA ŻYDóW W WI:(:KSZYCH
PRZEDSI:(:BIORSTWACH
Swiadczą o tym cyfry, dotyczące więk
szy ch przedsic:biorstw tal, "przemysło
wrch , jak i handlowych na terenie
WilellSkiej Izby Przem.-Hnndl. W kategoriach I-VI zakładów przemysło
wych Ż y dzi w 33 pct górują nact Polakami, gdy w mniejszYCh zakładach
przeważają tylko o i4 pct. Jeszcze gorzej rzecz się przedstawia w handlu,
Ogłoszenia

lekarskie

Dr med. H. ZIOMKOWSKi
,pecj. cbor6b

L6dź, ~

~k6r.

wener.

Sierpnia 2,

Przyjmuje f)·12 i 3·f). W

morzop!rlowyrh

teL 118.33.

niedzielę

f)·12.

OKULISTA
Dr med. Jace,k Szm~t. ~1. Dąbrow~klego 1. leI.
243·47 ordynUje codzlenllle od 18-19 ponledzia ·
łek. środe. czwartek. sobota od 13-14
n 20072

Dr med. A.

M.~LKE

spec;alista chorób serca. krwi i płuc
Łó~ź, al. "Wólczańska 62 l)1"%IJ;mu;e
5-1, teleton 24-295 - elektra-kardiografia

gdzie w kat. I i II Zydzi górują o 57 pet
nad zakładami Chrześcijańskimi, a w
kat. III-V już tylko o 27 pct.
Stan posiadania chrześcijańskiego
wzmacnia się zatem stosunkowo szybko jedynie w mniejszych przedsiębior
stwach, co dowodzi niezamożności kupiectwa chrześcijańskiego. Problem
więc kredytów inwestycyjnych i wa-

WEDLUG NOWEJ ORDYNACJI
Wybory te odbędą się według nowej ordynacji wyborczej z 16 sierpnia
1938 ("Dz. U" nr 63, poz. 480). Do
postanowień
tej ordynacji
wydano kilka okólników ministerialnych
oraz
szczegółową
instrukcję
dla
zarządów miejskich
i komisyj wyborczych; odnoszą się też do niej
częściowo jeszcze niektóre postanowi enia rozp. wykonawczego z 9. 10. 1933
(,.Dz. U:'. nr. 80, poz. 577/§§ 2. 3, 4. 6 i
7). 'Vszystkie te przepisy, ujęte w SYstematyczną całość, ze szczegółowymi
wyjaśnieniami znajdUją się w osobnej
broszurce pt .•,Prawo wyborcze do rad
miejskich", wydanej nakładem Samorządowego Instytutu Wydawniczego,
\Varszawa, ul. Miodowa 6.
Działacze samorządowi, organizują
się zaopatrzyć w
tę broszurkę,
którą
mogą otrzymać
przez każdą księgarnię; znajdą w niej
odpowiedź na
wszelkie wątpliwości,

cy wybory, powinni

których wiele nasuwa się przy czytaniu ordynacji wyborczej.

HURTOWNIA
GALANTERYJNA
Dotychczas ta branża w hurcie była
całkowicie w Wilnie opanowana przez
Żydów. Dopiero w r. b. powstała. pierwsza większa hurtownia chrześcijańska.

poleca
firma

S. ZYGADLEWICZ,

Warszawa -

Nowy Świat 59
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Poznań, - ul. 27 Grudnia 6
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runków ich spłaty jest dla polskiego
kupiectwa kresowego sprawą pierwszorzQdnej wagi.
SZKOLNICTWO ZAWODOWE
Jednocześnie wysuwa się drugie zagadnienie - szkolnictwa zawodowego.
Na konferencji gospodarczej w Wilnie
w grudniu r .ub. wysunięto wnioski
budowy gmachu dla zespołów szkół
handlowych w Wilnie, co umożliwi
rozwój szl,olnictwa zawodowego. Niestety, postulat ten nie został dotychczas zrealizowany. Słabe szkolnictwo
handlowe nie pr~dko da Kresom element, przygotowany do fachu kupieckiego.
Brak zaś fachowców szczególnie odczuwa się na prowincji. Zakładają. tam
sklepiki polskie zredukowani urzęd
nicy, emen'ci, chłopi, którzy wkładają
w przedsi~bior s two cały swój kapitał
i zapał do pracy, ale nie mają pojęcia,
jak trzeba handel prowadzić. 'V rezultarie i kapitał i zapał niszczy konkurencja ż~·dowska. Toteż ?:adaniem centrali kupiectwa polskiego powinno być

I o dziwo! Hurtownia fachowo prowadzona już w pierwszych miesiQ,cach
zdołała odebrać hurtowniom
żydow
skim niemal cał~ klientelę prowincjonaln~ chrześcijańsk~, przy czym i hurt
i detal są z siebie całkowicie zadowolone. Hurtownia daje duże kredyty
sklepikom Chrześcijańskim, a te tylko
w rzadkich wypadkach nie dotrzymują
terminów. Detaliści stwierdzają., że w
hurtowni Chrześcijańskiej jest nieco
drożej, ale jakość towaru jest bez porównania lepsza. Co naj ciekawsze, że
dziś już chłop kresowy nie chce tandety żydowskiej, a żąda dobrego, mocnego materiału. Sprawdzianem jakości jest dla niego pOChodzenie z firmy
polskiej.
To przełamanie gustu drobnego
konsumenta jest jedn~r m z drobnych
wvników walki o unarodowienie handl'u i przemysłu. Jeśli tej walce do"pomogą kredyty i fachowe wykształ
cenie kupierkie-chrześcijańskie, stan
posiadania w tej dziedzinie nie będzie
się już przedstawiał tak smutno. iak
dziś.
~. K.

Granice [zecho-Sł warU bez gwarancji
Sygnatari'lłs~e U'I11.0tł'y monaohijskiej nie zam,.ier~a,j~ jeszc:ł-e
ud~ielić C~ec"o-Slowacji g 'warancji w sp,·awie granic

P r a g a. (A TE). \Vbrew twierdzeni om prasy ani Rzesza ani pozostali
srgnatariut'ze umowy monaChijskiej
nie zamierzaja uclzielić Czecho·Słowacji gwarancji w sprawie granic.
'V kolach politycznych mówi się, że

ewentualność
podobnych gwarancyj
mogłaby powstać
dopiero na wiosnę,
to znaczy po całkowitym uporządko

waniu czeskich spraw politycznych i
gospodarczych.

W CIERPJENI lCH W" TRODY

stosuje ~ię ziola.pr~eclw kal1!i?y żój~~o~
we1· złe1 przemlallle materII 1 otyloSCl
D·ra Cz. Krassowsk;ego. znak o . hr. towar. KAMICINA. Cena pudełka zł 2,og 202!l2
Do nabycia w aptekach i skI. apI ecz.
ą

do rad miejskich
Wybory do rad mieJskich w nie-\
których miastach Polski zostały - jak
wiadomo - już zarządzone i odbędą się w przeważnej części miast dnia
18 grudnia 1938 r. w niedzielę; tylko
w niektórych mniejszych miastach
wo.i~w:. po~orskiego ,,:,cześniej, a mianowI cle dma 4 grudma 1938.

CHRZEŚCIJAŃSKA

N ajpi~knieisze

Nowe przepisy dla wyborów
1)

r.organizowanie na Wileńszyźnie chociażby lotnych kursóW handlowych.

W naszych artykułach przedstawimy najważniejsze postanowienia nowej ordynacji, główne terminy akcji
przedwyborczej oraz te momenty, na
które należy zwrócić szczególną uwagę tak kierowników akcji wyborczej,
jak i wyborców samych.
KALENDARZ WYBORCZY
.
K a l e n d a r z w y b o r c zy.
Dla.
istotnych czynności wyborczych przepisuje ustawa nieprzekraczalne terminy ustalone według 3 grup miast:
1) ponad 60000 mieszkallców (Poznań,
Bydgoszcz), 2) ponad 15.000 mieszko
(Gniezno, Leszno, Ostrów Wlkp., Toruń,
Grudziądz, Inowrocław, Tczew i Gdynia. która jednak na 48 radnych 0trz~'muje 16 mianowanych), 3) reszta
miast.
Wszystkie te terminy liczą się od
dnia zarządzenia wyborów lub według
dnia głosowania i są ogłaszane publicznie w przepisanych ustawą ogłoszeniach.
•
TERMIN WYBORÓW
Głosowanie odbywa się w niedzielę
lub dzień świąteczny najpóźniej dnia:
1) pierwsza grupa: 78-go po dniu zarządzenia wyborów,
2) druga grupa:
45-go, 3) trzecia grupa: 34-go.
Reklamacje co. do wpi sania lub
nie'-"'Pisania do spisów wyborczych
można wnosić do komisyj okręgowych
do ostatniego dnia wyłożenia spisów.

Ostatni dzień zgłaszania list kandydatów do komisji głównej przypaść
winien na 29 listopada wzglQdnie na
4. grudnia, a zawiadomienie ' pełnomoc
ników list o brakach ich do 5 względ
nie 10 grudnia, ostatni zaś dzień dla
uzupełnienia tych braków w trzy dni
później czyli na dzień 8 względnie 13
grudnia.
Drugie ogłoszenie plaka.tami o ustalonych listach kandydatów nastę
puje nie później, niż 5-go w drugiej
grupie miast, a 3-go dnia w trzeciej
grupie przed dniem głosowania, tj.
dnia 13 względnie 15 grudnia rb. Ogłoszenie to zltwierać
również będzie
zawiadomienie o czasie, miejscu i sposobie głosowania.
WNOSZENIE PROTESTóW
Trzecie ogłoszenie plakatami o wyniku wyborów następuje najpóźniej
lO-go dnia po dniu głosowania, tj. dnia
28 grudnia. Ostateczny termin do
wnoszenia protestów wyborczych przypada na 7-my dzień po ogłoszeniu wyniku wyborów czyli na dzień 4 stycznia 1939.
Organizatorzy wyborów
muszą pilnie
przestrzegać
t e r m i n Ó w o raz f o l' m a In oś c i
i w s k a z ó wek, p o d a n y c h w o bwi eszczen i a ch
r o z p I a k a t 0w a n y c h p o m i e ś c i e. a p e ł n er
mocnicy
list
kandydatów
s t a r a Ć s i ę o w c z e s n e u z u p e ł
nienie braków wskazanvch
p r z e z k Q m i s j ę w Y b o r c z ą... Pamletać należy, że nieraz zupełnie bła
hy brak w listach wyborczych był powodem ich uni'Elważnienia. i utraty
mandatów w całym okręgu wyborrzym.

tw.,

CLe*' ,a;q,
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Rada niemal że lekarza
'liT dnie słotnej jesieni i za wierucn

śnie~nych zimy najlepsza rada: kupić
obuwie gumowe. kalosze lub boty firmy
Schweikel't, Sp. Akc. w Łodzi. Rada powytsza jest radą niemal że lekarza, bo u~
chroni Cię czy Tweich najbliższych z ro~
dziny przed zaziębic'nicm czy grypą·
A więc trzeba 5ię za wczasu zabezpie~
czyć przed tym zł e m przez kupno trwalego i taniego obuw!8 firmy Schweikert.
.
n 2(1 973'4

"Doili" wagon kolejowy
Koł o m y j a, 26. 11. Na stacji
kolejowej w Tłumaczyku nieznani
sprawcy wywiercili dziurę w podłodze
wagonu towarowego ze zbożem. Przez
wywiercony otwór złodzieje "wydoili"
dużą ilość pszenicy, za którą teraz zaplacą P. K p. (Sc)

Emerytowany policjant
zabił dwoje' dzieci
i popełnił samobójstwo
K i e l c e, 26. 11. - We wsi Pradła,
pow. olkuskiego, emerytowany szeregowy P. P. 4astrzelil w cz.asie snu
dwoje swych dzieci, a następnie sam
popełnił samobójstwo. Przyczyna tego
kroku na razie nieustalona.

"W~~~MH1[H1A ~~UI'[l~["
Pod powytszym tytułem wyjdzie na po.
('Ultku przyszłeg-o roku nakład~m .. Drukarni i Księgarni" Sp. z J. o. w Pelplinie
dzieło

Stanisława Głąbińskie'!o
prorE'sora Uniwersytetu Jana Kazimierza
we Lwowie, b, ministra, b. preze sa Kola
Polskie'go w 'W iedniu, b. prezeaa klubu parlamentarnego Zw;a,zku Ludowo-Na.Todowe...
~o w Sejmie UstawodawC'zym i
Sejmie
drugim. prezesa Zarządu Okręgowego
Stronnictwa Narodowego we Lwowie i zna~
nago i za6lutcnego bojowniJlia o Wielka.
Polskę.

Autor. jakO b. klerownj'k polityki pol...
skiej w Austrii ~ przedstawIciel nbozu na~
rodowl"!!:o w czasie wojny świ ato wej. a pcr
wojnie prezes Związku Ludowo·Narodowego, lest powołany do sprostcwanla wieJl1
tendencyjnych błędów 1 do wyjaśnienia
prawdy dziejowej.
Ksią~ka obejmowa~ będzie przeszło 500
stron druku w wil;'k8zym formacie i skła
da się z trzech części: I .. Pod zaborem au ...
striackim", II "Wojna światowa" . III ,.Nie-.
podlegle Państwo Polskie" 1918-1926.
Cena książki wynosić będzie zł 6,80,
Chcąc umożliwić jak najszerszym kołom
spOłeczeństwa nabycie książk I . wydawnictwo przyjmuje a± do 15 grudnia rb. przed~
platę książki po znitonej cenie zł 4,50.
Uprasza się w~zystkich chcących naby~
w przedpłacie ..Wspomnienia polityczne"
StanIsława Gląbińskiego. by wpłaci! : na);
później do 15 grudnia rb. cenę przedpłaty;
zł 4.50 pod adresem:
Drukarnia i

Księgarnia

Sp. z o. o. Pelplin

(Pomorze) P. re O. nr 210.703.
zg

Natomiast
wiązkiem

162314

pierwszym

•

obo-

uświadomionego

wyborcy jest sprawdzanie
spisów wyborczych i wczeli( n e
w n o s z e'n i e rek l a m a c y j.
Dokładne
pouczenie o sposobi.e wnoszenia reklamacyj znajduje się w roż
plakatowanych ogłoszeniach publicznych.
PRA WO WYBIERANIA
P r a w o w y b i e r a n i a przysłu
guje każdemu obywatelowi polskiemu
bez różnicy płci, który ma prawo wybierania do Sejmu, tj . przed dniem
zarządzenia wyborów UkOl'lczył 24 lata
i nie jest pozbawiony tego prawa
(wskutek wyroku sądowego, zasądze
nia za przestępstwo z chęci zysku lub
p.iskich pobudek, usunięty wyrokiem
dyscyplinarnym ze służby paIlstwowej, ze stanowiska publicznegQ lub od
wykonywania zawodu albo słUŻby woj.
skowej), dalej nie mają praw wyborczych osoby utrzymujęce się z nierzą
du, umieszczone w domu pracy przymusowej lub zakładzie poprawczym
albo psychiatrrcznych. Drugim warunkiem jest zamieszkanie w dam'm
mieście od roku,
licząc wstecz Cod
przedednia zarządzenia wyborów.' Od
ostatniego warunku uwolnieni są wła
sciciele lub posiadacze nieruchomości
(także samych gruntów). jednakże rodziny i~h nie mają tego prZYWileju,
następllle duchowieństwo
świeckie i
zakonne, żołnierze zawodowi i prarownicy państwowi, samorządowi i w
ogóle publiczni, etatowi czy nieetatowi z członkami swych rOdżin, zamieszkałymi we wspólnytn gospodarstwie.
(Cią.g d,alszy n.astąpi).
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Silbiler rzqdził sie jak szra leś
w magistracie tarnowskim

T a r nów. 26. 11. - Przed Sądem
Okręgowym w Tarnowie odbyła się w
piątek 25 bm. rozprawa karna przeciw
wiceprez\"Clen towi
miasta Tarnowa
Żydowi . dr. Silbigerowi Zygmuntowi
za nadużycie władzy.
Akt o"karżenia zarzuca Silbigerowi, że w czasie od lutego do 16 listopada 1935, jako wiceprezydent nadużył swej władzy zmniejszając, bądź u·
marzają,c grzywny orzeczone nakazami karnymi wydanymi przez Zarząd
Miejski. Żyd bezprawnie zmieniał nie·
prawomocne nakaz~r uwzględniając
11'7 ::iwy,
a nawet i prawomocne,
które jedynie Prezydent R. P. drogą
łaski

mógł

sobie

postępując
też zupełnie

bądź

zmienić.

Wszechwładnie

Silbiger

zmniejszył,

zniósł

grzywny w
20 prawomocnych nakazach i 21 nieuprawomocn ionych, uwzględniając 0czywiście
prawie wyłącznie Żydów.
Fakty te potwierdzają. notatki na aktach pisane własnoręcznie "zniżam
grz~'wnę do . . . . zł", "umarzam grzywnę".

Na rozprawie Silbiger przyznał się
zarzucan~'ch mu czynów tłumacząc
się, że takie stosunki trwały od króla
Ćwieczka. Przyparty do muru nieznajomością. u!'taw, wyjaśniał, że nakazy
do

zmniej!'zał

bądź umarzał,

litując

i mowach prokuratora i obrony sąd
wydał wyrok, skazujący Silbigera na
7~sadzie art. 286
§ 3 na karę aresztu
przez 2 mies. z zawie!'zeniem na lat 3.
Proces ten rzucił niez"'ykle jaskrawe. światło na stosunki panujące w

tarnowskim l\Iagistracie, gdzie Żydzi
niestety zasiadają, dbając wyłącznie o
interesy wspóh yznawców. \V zwią
zku z w~'borami do samorządów powinien proces ten otworzyć oezy ludności p<>lskiej.

Zuchwałe

War s z a w a. (Tel. wł.) Wojewódzkie Komitety Pomocy Zimowej otrzymały instrukcje w sprawie ściągania
świadczeń od handlu, przemysłu i świata pracy od 1 grudnia.
(w)

Ferie zimowe w szkolnictwie
\V ar!' z a w a. (PAT) Ferie zimowe w szkolnictwie powszechn~' m, śred
nim ogólno-kształcącym i zawodowym,
związane ze świętami Bożego Narodzenia, trwać będą w bież. roku szkolnym,
zgodnie z obowiązującymi. przepisami,
od 23 grudnia d 9 stycznia włącznie.
Zakończenie nauki w szkol.ach nastąpi
dni.a 22 grudnia po lekcjach,
wznowienie dnia 10 stycznia rano.
\V szkoł.ach dokształcających zakoń

czenie nauki

nastąpi

o

tydzień

wcze-

śniej.

w Diloku

F'>t in7. Kro'7.plnicki.
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Na pomoc opryszkowi przyszli inni uczestnicy wyprawy i postrzelili leśniczego i jego córkę, a następnie
korzystając z ciemności nocy zbiegli
w niewiadomym kierunku.
Poprzedniej nocy prawdopodobnie
ci sami sprawcy napadli na dom 90letniego starca l\Iarkusa 'Wolka w centrum miasta Dębicy, które zamordowali, a splądrowawszy mieszkanie
zbiegli.
\V związku z tymi zuchwałymi napadami puszczono w ruch caly aparat
śledczy. Aresztowano kilkanaście osób.

P 8161·62.904

Indianie wykopal1 topór
wojenny
P o r t o A l e g re. (PAT) Donoszą
Belem (stan Amazonas), że grupa Indian szczepu "Caiapós" zaatakowała
w miejscowości Jaruacu 6 osób i za·
mordowała je w okrutny sposób. :Mię
dzy ofiarami mordu padło dziecko.
które zostało zakopane po szyję w ziemię, a do sterczącej
na powierzchni
głowy Indianie strzelali z łuków. Ludność z okoli~znych miejscowości ucieka w popłochu do miast.
7.
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Ukaranie dwóch lydów-szanłażysłów
prasowych
Żytl~i podk"oPyu'"li do/n'e imię (1.~;ell;1.'Q)'~y i ~((uf((łI;e

dla pl'asy
proceder szantażowania był uprawiany przez oskarżon.\'ch ocl dłuższego
czasu. Oskarżeni przez 4 lala szantażowali Żyda Moszkowi~za, w którego
lolealu - słYłlna ,.Adria·· - przebywali prawie codziennie. Suma ich dłu
gów, niezapłacon~'ch rachunków \V .,Apieniądze.
drii" przekracza 20.000 zł.
Sprawa ta wydała się z okazji szan
Proces ich trwał przez czas dłużtażowania
współwłaścicielI\.
"Cvruli- szy i wreszcie w dn. 24 bm. skazani
ka" Życia, Maeka Bayera.
Ba~T er za- zostali Seidenman i Pomeranc na 2 lamiesza.n~7 b~' ł
w afe]'(~ czeko"' ą adw. ta więzienia ]{ażc]v, 500 zł. !ł'rz\ wnv i
Rykowskiego.
Szantażl"Ści zażadali na utratę praw obywatelslcich przez
od niego 3'00 zł. za nieżamie!'zczanie lat pięć.
jego nazwiska w sprawozdaniach z
W u!'tm'm uzasadni.eniu w~'miaru
procesu adw. R.dwwsl<iego. Bayer nie kary sąd pocll;;reślił !'\ilne napi~cie zlej
chciał zgodzić się na 1Y~'sokość .,okuwoli skazanych. ich niebezpieczne mepu" Zwołano wówczas konferencję w tOdy działania oraz wykorzystywanie
lokalu "Adrii", która należała jeszcze w niektórych wypadkach nie t~rlko
wówczas do Żyda, J\ro!'zkowicza. Kon- w~-padków. ale i nieszczcść ludzIdch.
ferencja, w której brał udział FrvdeSąd napiętnował ponadto brak et yryk Jarossy, również Żyd, nie dał,i' n:i- ki a skazanych.i ich chęć łatwego zyzultatu.
ska, dla którego posługiwali się tak
Szantaż trwał nadal.
potężnym środkiem, jak prasa, czym
\V końcu B~yer oc1dal spraw~ do podkopywali dobre imię ogółu dzienprokuratora. Sledztwo wykazało iż nikarzy oraz zaufanie do prasy, (dc)
\V a r s z a: w a. 26. 11. - Oddział 13
Sądu Grodzkiego w \Yarszawie oglosił wyrok w sp·rawie
2 szantaŻ\'stów
prasowych, Żydów, J\lacka Pomeranca i Jerzego Seidenmana, którzy pod
groźbą zamieszczenia kompromitujących wiadomości w pra!'ie, wyłUdzali

Zbrodłl;or~

Prut

SPLATY

241 wladnić.

T a r n ó w, 26. 11. \V nocy na
bm. na dom leśniczego Żyda Izraela
\Vasserstruma napadło kilku zamaskowanych bandytów, którzy wtargnąwszy cło wnętrza
po wyłamaniu
drzwi ogluszy] i go!'poc1arza i jego
córkę Chanę kolbami, a na!'tępnie przystąpili do plądrowania mieszkania. Lupem zlodziei padło 500 zł w gotówce,
z!oty zegarek i kasetka srebrna. \V
czasie gdy złodzieje przetrząsali mieszkanie odzyskał przytomność " lassersIrum, który rzucił się z krzykiem na
bandytów, chcąc jednego z nich ubez-

Zarąbał siekierą własną żone ·
•

I
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BQ-ndyci ~abili 90-lettłiego starca i cię~ko IWanili ŻydQ-
leśnic~ego i jego cór/eę

Wiceminister oświaty
wy jechał do lwowa
Na pomoc zimową

SIECIOWE

napady bandytów pod Tarnowem

się

War s z a w a. (Tel. wł.) Wicemin.
Aleksandrowicz wyjeChał do
Lwowa z powodu ostatnich zajść na
uni,,·el"::;~·tecie lwowskim.
(w)

ODBIORNIKI

8ATERY~NE

nad biec1n~'mi żydkami, którzy rzekomo mieli się znajdować w ciężkich
warunkach materialnych.
Po zamknięciu przewodu sądowego

oświaty

:3 14 LAMPOWE

oddal się sa1n w rę<.;e policji

C z ę s t o c h o wa, 26. 11. - W dniu
24 bm. rozegrała sic knyawa tragedia
w domu
przy
ul. \Varszawskiej
119/121, w rodzinie Sucheckich vel Suchych.
Przebieg zbrodni pl'zef1!'tawia się
nast~pująco.
Czesław
Suchecki, łat
22, robotnik żydowskiej fabryki, mieszczącej się przy ul. Krótkiej, przybył
około gQdz. 9 rano do domu, wywołał
na podwórze żone swa Irenę . lat 19 i

zadał jej siekierą. dwa uderzenia,
IV głowę i IV rękę. Nastęi:mie wybiegł

P o r t o A I e g r e. (PAT) W mleJscowości Tatuhy, w stanie San Paulo,
urodziły się czworaczki.

Pożar

fabryki smarów

P o r t o A l e gr e. (P AT) Spaliła się
tu wielka fabryka smarów, wazeliny,
stearyny, terpentyny i innych przetworów. Ogieil wybuchł nagle z nieznanej przyczyny i trwał kilka godzin. Nad
miastem unosiły się czarne chmury
d~'mu. Straty wynoszą przeszło 200 tys.
milrejsów.

Zwłoki królowej Maud
przybyły do Norwegii

o s l o. (P AT) Krążownik "Royal'
Oak" zarzucił dzisiaj rano kotwicę w
porcie Oslo. Na pokładzie okrętu znajauje się trumna ze zwłokami królowej
l\raud. Na spotkanie krążownika wyl'usz~'ly poza obl'~b 'l\.'ód ter~-torialnych
norweskie torpedowce. \V przystani
zgromadziły się tysiące ludności.

\,"szrstkie flagi opuszczone do poSzkoły i sklepy są. za-

łmy~r masztu.
zamknięte.

Krwawa walka policji
w WiśniclU
Kra k ó w. 26. 11. - Dwaj posterunkowi policji eskortowali we czwartek dwóch groin~'ch bandytów ze Lwowa do długoterminowego więzienia w
Wiśniczu. Skuci więźniowe usiłowali
policjanta udusić. Gdy przybył mu na
pomoc drugi policjant i tego chrieli
zgładzić. Jednakże cłolwł on rewolweru
i jednego z band~Ttów zabił na miejscu,
drugiego zaś ciężko poranił.

tam

na ulicę i
policjanta,

podbiegł do przechodzącego
oświadczają.c mu, że zabił

Godzina rozsąd"u iuz wybiła!
większość żąda tylko

Dziś

bo go zdradzała.
dobre
Suchocki został więc aresztowany i odprowadzony do komisariatu P.
P. Ranną. odwieziono do szpitala Ubezpieczalni sp<>łecznej, gdzie o godz.
~ po pol. zmarła.
4
swą. żonę,

polskie budynie i galaretki

SŁrcma ~
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Trzeba polskiej 'r obotniczej Łodzi dać możność szczerego wypowiedzenia
si~ w wyborach samorządowych
POWie-l

działem. Toteż muszę panu
dlaczego toleruje fakty zastępowania
Ł ó d ź, 26. 11. - Na mieście już co- świeUać rolę P. P. S., gromadzić wszystl'az 'więcej widać afiszów przedwybor- kich w zdyscyplinowanych, pełnych za- dzieć, że dzisiejsza P. P. S., a przedwo- polskich robotników żydowskimi?
- Dlaczego PPS tak się zachowuje,
czych, coraz więcej kursuje odezw i co- pału szereg,ach narodowych. W dniu jenna - to zgoła co innego. P. P. S.
dodaje
raz częstszym tematem rozmów stają 18 grudnia cała polska Lódż musi za- przedwojenna miała Okrzejów, miała to powszechnie wiadomo siQ zbliżające się" z dniem k.ażdym i już manifestować wobec Polski; że jest na- MOnttwiłów, a więc patriotów czystej ktoś z boku. A jeśli chodzi o klasowe
do drzwi pukające - wybory samorzą rodowa, że jest pOlska i stanowi mOc- wOdy. A dziś tak si, warunki kaztał- związki zawodowe, to muszę panom
ny szaniec w walce o niezależną od tają, że z będących pod wplywami P. P. powiedzieć, jako członek związku, że
dowe.
S. zwiąZków klasowych wychodzi zna- linię ich działalności ustala PPS. Żydo
Na ruchliwym zbiegu ulic Piotrkow- wpływów obcych ojczyznę.
ny wszystkim dobrze Zdziechowski, lubstwo narzuca się nam z góry. Deskiej i Andrzej,a masowo przepływają
Czy wy jaśniona 'łaj emnica '1 którego
sąd Rzeczypospolite' karze za ryduje o tym odkomenderowana z PPS
z rąk kolportem do rąk publiczności
Czerwieni się afisz P. P. S., rekla- komunizm. Czy to panu nic nie mówi? gr'!pa. kiez:ownicza. ~y, d~ły, szary
skromne zewnętrznie ale pełne mocy
mują.cy broszurę "Cz.arna księga endeCzy to panu oczu nie otwiera?
ogol, ]estesmy zwolennikaml wyraźnej
dowodowej broszurki zatytułowane cji". Znów grupka. Natr.afi.am na go- Tym argumentem ciągle się szer- walki z Żydami i niech mi panowie
"P. P. S. wrogiem ludu pracującego".
rącą dyskusję·
muje - odrzekł zagadnięty.
wierzą, że wielu z nas przy nadchodząPrzed plakatami wyborczymi
- Chcesz pan innych dowodów i ar- cych wyborach da swym poglądom
- Panie - mówi w sile wieku roStaję wśród jednej grupki ,której ubotnik, zwracając się do jaki-egoś mło gument6w? Służę nimi. Może mi pan stanowczy wyraz.
wagę przykuwa wielki afisz
wydany dzieńca - pan broni P. P. S., bo pan wytłumaczy dl,aczego kl,asowe związki
Masy robotnicze
przez Stronnictwo Narodowe, a dema- jeszcze na własnej skórze nie poznał zawt>dowe ,pozostają.ce pod wpływami
są nawskroś polskie
skujący obłudną rolę marksizmu w ży
działalności tej partii. Ja więcej chyba
P. P. S. i sama P. P. S. spokojnie paŁ 6 d ź robotnicza jest na wskroś
ciu polskim.
od p,ana przeżyłem i więcej, są.dzę, wi- trzy na z-ażydz.anie załóg robotniczych,
polska i narodowa i pragnie całym serWiększość czytających jest solidarcem, aby w Łodzi jak naj prędzej zana w aprobującej postawie: treść afitriumfował w pełni żywioł polski.
sza przemawia im do przekonania i daJednak robotnicy polsc!' żyją w tają temu wyraz przez potakujące odekich warunkach, poddani są. tak szkozwania się. Jest jednak zdaje się i jedliwemu i krępującemu swobodę ruden przeciwnik, którego zachowanie
Pr~eciwko fabrykantowi 'lVS~c~ęto docJwd~e'Uie o na'lnawiachów oddziaływaniu, że' całkowite umoż-e niedwuznacznie świadczy o tym,
nie robotnic do uległości
jawnienie tej polskiej treści ich duszy
że argumentacji afisza nie podzi.ela.
Ł ó d Ź. 26. H. 'vV dniu 15 sierpnia z Szewczyka, Tomczakową, Grabarską,
napotyka nieraz na kolosalne wprost
Nie uchodzi to uwagi innych czy ta- powodu wydalenia robotnicy wybuchl Ziółkowską, Bednarka, Andrzejewską j trudności.
jących i wkrótce jestem świadkiem ta- strajk w fabryce cewek W. KinsUera Ślązaka na 1 miesiąc aresztu.
Zadaniem wszystkiCh Polaków jest
kiej rozmowy:
(Suwalska 25). Część robotników nie
praca
w tym kierunku, aby polskiej
- Widać, pan ~ zwraca się jeden z przystąpiła do strajkU, wobec czego
robotniczej Łodzi w jak najpełniej
grupki do wspomnianego ponoć opo- strajkujący grozili im, że silą zmusz!\
szym zakresie dać mozność szczerego
nent.a - jesteś od tych, co to Żydom ich do porzucenia pracy.
Ł ó d ź, 26. 11. _ Ukazał się w dru- wypowiedzienia się w wyboraCh do sasłużą i którym rządy i wyzysk żydowDalo to powód do interwencji władz ku drugi nuklad niezwykle poczytnej morządu miasta. Od tego w wielkim
ski dogadza?
i w wyniku 7 robotników pociągnięto broszury wydane.i przez zarz~d okrę- stopniu zależy wynik WYbor6w i siła
- Ja? - żachnął się zagadnięty. do odpowiedzialności karnej za stosowa- gowy Stronnictwa Narodowego w Lo- manifestacj i tężyzny żywiOłu polski&Ależ ja jest-em zdecydowanym przeciw- nie terroru strajkowego.
dzi pt. "PPS wrogiem ludu pracują. go, walczą.cego o prymat w polskim
nikiem marksizmu. Uważam raczej,
Na rozprawie w Sądzie Grodzkim w cego i sługą żydowskiego kapitału". ~Ianchel';terze.
że ,a fisz za mało mówi, ale to jest zre- Łodzi robotnice powołane w charakte- Drugi nakład, wydany wobec całko
\Vynik i znaczenie wybor6w tależy
sztą całldem zrozumi.ałe, bo nie ma rze świadków, a to Genowefa Pięta i witego wyczerpania pierwszego, został od tego, ile głosów skupi zwarty blok
dość słów w jfZyku polskim, aby od- Sekundyna zeznaly, że KinstJer w kan- uzupelni.ony rozdziałem zatytułowa polski,
reprezentowany przez listę
malow~ć cały bezmiar szkodliwOści torze namawiał je do uległości, a gdy nym: ,.Działalność PPS w radzie miej- Oboz1l Narodowego i dlatego każdy Poteorii Zyda Marksa dla Polski.
odmówiły zwolnił z pracy.
Obl'ona skiej w roku 1935" w którym została . lak w grudniowym plebiscycie na rzecz
- Skoro nie ma dość słów - ktoś stwierdziła, że przeciw Kinstlerowi pro- podrtan.a druzgocącej krytyce działaJ polskości Lodzi musi odrzucić od siedodaje - to trzeba P~Jść do czynu... wadzi się dochodzenie w związku z t,y- ność marksistów, nie licząca się z po- bie przeróżne pokusy oraz względy - Wspaniale powiedziane! - woła mi zarzutami o zniewalanie robotnic, trzebamj szerszych mas rObotniczych i dorzucić swój glos do fali polskich
rzekomy zwolennik marksizmu. Trzeba
Sam zarzut sŁosowania przymusu a idąca po linii burżuazji żydowskiej. głosów, aby jej siła stała się siłą ży
przejść do czynu.
Należy wszystkich strajkowego nie został jednak odparty i
Broszurka jest do nabycia wszę wiołu, zdolnego gruntownie i całkowi
uświadamiać, czym jest marksizm, na- w rezultacie sąd skazał robotników:
dzie. Cena je.i wynosi 10 groszy.
cie przeobrazić oblicze Lodzl. (i. w.)

,

Echa strajku wfabryce

Kinsłlera

P. P. S. wrogiem ludu
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Co mówi protokół 25 posiedzenia Rady Mie;skie; z dnia T lipca 1924 T.
Ł ód ź, 26. 11. ka jest typowym

Elektrownia

łÓdZ-1

przedsiębiorstwem
międzynarodowego kapitału, dla którego życie polskie stało się terenem
eksploatowania. Przędsiębiorstwo to
dysponuje olbrzymim kapitałem zakładowym, gromadzi kolosalne zyski,
na które składają się grosze najuboż-

szego konsumenta energii elektrycznej.
Bo dla przemysłu istnieje cena;) do 10
groszy za kIw/godz., podczas gdy nędzarz-rohotnik płaci za tę sam, Ilość

prądu sumę dziesięciokrotną.

Tym wszystl<im trzeba będzie się
w niedalekiej przyszłości zająć szczagółowo, przytoczyć fakty, dane i cyfry.
Przypomnieć trzeba będzie owe słynne
.kaucje idące w setki tysięcy złotYCh,
które są bezużytecznie i bezproduktyv,rnie zamrożone w safesach elektrowni
przy ul. Przejazd, trzeba będzie się zająć sprawą owych kar, nakładanych
prawem kaduka na tych, którzy z pewnych powodów nie mogli zapłacić należności za użycie prądu, spraw, opłat
za liczniki, za które konsument płacić
musi latami, mimo że dawno się już
zamortyzowały,

Na razie zajmiemy się historią. powstania obecnej koncesji, wskazując
przy tym na rolę socjal-żydowsko-klasowej, obłudy wyznawców mordochaicznej ideologii. Oto, jak się przedstawia ta historia w ~wietle obiektywnych faktów.

W jednej z licznie wydawanych pIachetek agitacyjnych przedwyborczych
pisze jakiś żydłacld mordochaista:
"Endecko - enperowski magistrat
wbrew glosom radnych socjalistycznych zawarł długotrwałą umowę z
,,farbowanymi Szwajcarami" na lat
40,
Zaprzepaszczenie Elektrowni
Łódzkiej, które wstrząsnęło opinią
publiczną
w latach 1925/26, nie
może być pominięte, gdy robim~' najogólniejszy przegląd endeckiej działalności."

Hola, powoli, pisarzu win niepopcłni onych ! Nie tak hylo, bo właśnie że
marksiści głosowali, wła.śnie marksiścł byli za koncesją.
Zaraz to dowiedziemy. Najpl'zód
jednak damy krótką, opartą na faktach historię, jak doszl0 do przejęcia
elektrowni przez owych Szwajcarów.
I okaże ~ię, że nie wina to .,end.eków",
że socjaliści rękę do tego dołożyli.
Elektrownia łódzka byla przed wojną własnością "Tow. Elektrycznego z
roku 1886", mającego swą· sied7.ih.;- w
Petersburgu. Akcje tego Tow. znajdowały się częściowo w rękach kapitalistów szwajcarskich. częściowo w ręJrach niemiec}dch. W chwili wybuchu
wojny rząd szwajcarsld ostemplował
te akcje, dając w ten sposóh do 7.1'02':umienia, że w razie potr1.ehy będ:7.ie
się domagał odszkodowania dla właściciali tych akcyj, o ile elektrownia

ulegnie zniszczeniu, wywłaszczeniu lub
innym przypadłościom wojennym.
\V tym czasie znalazło się w rękach
Szwajcarów 55 pet akcyj. Około 30
kilka procent znajdowało się w rękach niemieckich. Te akcje mógł rząd
polski wykupić od Komisji Odszkodowań Wojennych, gdyż zostały one wystawione na licytacji w Pal'Yżu, bodaj
w r. 1923. Rząd tych akcyj nie kupił,
nabyli je natomiast kapitaliści francuscy i belgijscy.
Później akcjonariusze szwajcarscy
zwracali się do rządu z propozycją wykupienia akcyj. Rząd mógł to uczynić,
a wtedy stałby się właścicielem elektrowni. Nie uczynił jednak tego decyrlujQr siQ odd.ać zagranicznym kapitalisŁom elektrownię pod
warunkiem,
że ułożą. się oni z miastem i zobowiążą
się zaklad rozbudować, powiększyć jego w~·da.iność i prowadzić tak, by należ:-- cie zaopatrywał miasto w prąd.
Debaty nad oddaniem elektrowni
zagranicznrm kapitalistom toczyły się
w Jatach 1922-1925, kiedy w rządzie
si('clzieli. również soriaL ministrowie.
.
Na terenie Rady Miejskiej sprawa
elektrowni znalazła się już za czasów
pierwszej socjalistycznej Rady, kiedy
włodarzył Lodzią socjalista Rzewskl.
Po długich pertraktacjach magistrat w roku 1925 pod naciskiem rządu
zawarł ńową. umowę koncesyjną. I
wtedy to przedstawiciel socjalistów

I

"tow." Kałużyński na posiedzeniu Rady Miejskiej takie złożył oświadczenie:
"Frakcja PPS, stojąc zasadniczo na
stanowisku umiastowienia instytucji
użytecznosci publicznej, mimo że stoi
w opozycji do obecnego magistratu,
lecz dążąc do elektryfikacji miasta l
okręgu głosować będzie za umową
koncesyjną, przedstawioną przez magistrat".
Oświadczenie to jest zapisane w
protokole z 25 posiedzenia Rady Miejskiej, odbytego w dniu 1 lipca 1924 r.
Takie było stanowisko socjal-klasowców w sprawie oddania elektrowni
koncesjonariuszom. Sami dobrowolnie,
bez nicz~'.iego ubiegania się glosowali
za koncesję.. A byli przeciei, w opozycji, dla nich nacisk rządu nie miał takiego znaczenia. A jednak głosowali.
Ale rozumiemy dlaczego glosowali,
Ustanowiona przy zarządzie elektrowni instytucja przedstawicieli Zarządu
Miejskiego, którzy mieli bronić interesów miasta i ludności, słala się dla nich
źródłem synekur, które dawały znacz.
ne sumy dochodów, tan i prąd i wzglę
dy i łasH Gdy socjalistów wylano z
magistratu, te synekury objęli "sanacyJni" pupUkowie. Dlatego to długi
czas, gdy byli na owych posadnch, milczel i w sprawie drogiego prą.du.
A mordochaiczni bu jacze okłamu.lą.
ludzi, że to "endecy" zaprzepaścili
elektrownię.

rzez narodowy samorz~d do odzydzenia ŁOdzi

CRĘDOW~TK. poniedziałek.

Numer 2i3

z
•

,

Listopad

...11

Niedziela: Wall:!rian b.
Poniedziałek: Grzegorz
III. p.
Kaleodar'l słowIański

Niedziela:

Jarosław

Poniedziałek:

wschód 7.32
Niedziela
zachód 15.47
....
Dlugośćjnia 8 g. 15 min.
Księżyca: wschód 11.0(), 7achód 21.00
Faza: 5 dzień p.1 nowiu

Adre~ re~ak[ji i a~miniUra[ii Wtodll
f'iot;kowska 91,
Godziny

przyię~:

tel. 173-55

11-13 i 16 -17

DY't(IRY A P'l'ltr(
:\'ncy rlZi6ipj~zpi rlytUMlią na~t~p!ljI\C~ ~ptpki:
~tckel, Limanow!<kie,;o 3i. Jankielewicz (Żyu),
titary Rynek 9. Il-tanIPlew:c:z p,)[DOI"\ ~ llt. Borkow~k:. 7.awa(lzka 45 Gluchowsk\. r-~8MltowicZ8
6 Hambllrg i Ska. Głów.na 50 Pawło\\ski Piotr.
kow ka 3U7.
TELJ<JP'ONY:
Pogolowie P. C. K. 102 łO.
PUiOIO\\ i(' lekar%J' rhrześ"iJan 111·19
Pogotowie Pbezpie('zaloi 2()8-10.
SI raż, PożB;nej S
Pogolowie MleJ~kle 102·90
TEATR\'
Teatr Polski - o 16 - "Skapiec". o 20,30
"Maior Barba.ra".
Teatr ł'IlPl1larny - o 14.30 i 20.15 "Pan Jo·
wialski".
Teatr w sali Geyera - "Skalmie rzalllki",

KINA
Capitnl - .. Paryżanka".
Corso - .ChiJlski brylant" i "StrsceńC'y".
lI<ar - .. FortancPI·ki·' i ,.Mali Geniusz,,",
~fctro "Kapitan Mollenard".
Oświatowy-8łońre "PensJonarka" I .. Ry
cerz stepu".
Palace - .• Krzyk ulicy".
Przedwl~nie "Naga prawda".
Riallo - "Marnotrawna C'órka".
Stylowy - ,,5 milionów szuka 9padkobiercy",

KOMUNIKATY
"Wystawa "Krajobraz Polski" prof, Antoniego 'VI!)pla. PiQkno gól'. morza tak bo.gato opracowane przez znanego i cenionego w naszym
miei<rie al'ty"tę malarza i
pedagoga A. T.
Wippla. ll'odne S'l zwiedzenia. Doch6d artysta
pl'ze2lnaczyl na F. O. N. Wysta·wa otWfl rta codz;iennie od goc1 .... 10-21. Piotl'kowska 113.
KO~lUNIKAT "PRACY POLSKIEJ"
Zarzll.d okręgo.wy Zjedn()('zenia Zawodowego
.. Praca Polska" \li' Łodzi zawiadamia wsz)'stkich czJlonk6w. że w dnhl 5 grud,nia rb. o gl>dz.
19 w lokalu włn~nY'm przy ul. Band'll>I'!!>kiego

9/11

od'będzie się

pierwsza lekcja śpiewu
prowac).zona przez p. dyr. Kr6likowskiego. prezpsa Zwi!\,z,ku Organistów woj. łódzkiego.
,V zwiQzku z tym prosimy wszystkich człon
ków o za.pi~YW8nie się w sekretariacie zwią'l.lku
u p. E. Piotrow"ki~go codziennie od godz. 10
rano do godz. 8 wiecz.
Lekcje orlbywać się będĄ dwa razy w tygodni'! tj. pier-wElza lekcja - pO>'1Jllswanie nut,
dot'uga zaś - !i.piew.
OD.DZYT O CHOROBIE RAKA
Ohoroba raka jest jednY'm z najgrotnieil5zych
wrogliw lu(lzko<ci.
Liozni uczeni pracują nad
wykryciem przyczyny powstMYHllia raka i jez<>
z,... alcz3nlf'm. W cią.gu m.tatnieh lat ooiJl.gnięto
tyle. ';'e obecnie rak pl'ze..tnje hyć chorobą bl'z·
wZgTled,nle 4miertelnll. o ile jest wcześnie rozpoznnn!\ i wcześnie leczOJ1I\.
\V celu jal!: naj,s,zerszego roz[Jowszecb.nienis
W'iarlomoRci o sposobach 71wnlczank tej k~_ki
BPoleC'znej kom~tet orga.nizacyjny na woj. ł6dz·
kie Tygodnia Przeciwrakowego w Po.lsce u_rZI\-Iza o.nczyty pt... Walczmy z rak'lt>m", Orlezyty
lloul>ę!Ja się: d'nin 27 bm. tj. w nied'zielę: o gonz.
10 IV lokalu R2lkoly POWbZ. Nr. 17. ul. Lim:l11ow~kicego 124 [Jrelegent rur. B. Gontal"6<ki, o 11'0d;>;inie 10 w lokalu R2'lkoly Powsz. Nr. 2. ul.
S21koly
PoTLmiej_ka 21. o godz. 10 w lokalu
Po\\'<z. Nr, 6. ul. Wi,lt'ńSlka 33/3.5 - prl'legent
dr W. Lipin_ki, o gOOQI. 10 w lokalu Szkoly
Pow",z, Nr. 23. ul. Łęczyoka 23 - prel!'gent dr
W. Wugrowski. o godz. 12 w pol. w loka·lll Zwillzku Majstrów Fabr., ul. żeromskiego 74(16 prelegent dr .J. Kali5z. O godz. 12 w ptH. w 10knlu Gimn. Niemieokiego. Al. KościUS'1Jki 6.~ rrelegent dr J. Langt'.

KRONIKA MIEJSCOWA
Zjazd rolników producentów mleka
W ramach kończącego się już "Tygodnia propagandy mleka" Łódzka Izba
Rolnicza ot'ganizujC' w niedzielę, dn. 27 b.
m. zjazn rolników - producentów mlel<a
z województwa łódzkiego.
Zjazd rozpoczn· r • się około godziny 10
zwiedzeniem Okręgowej Spółdzielni Mleczai' kiej prz;y ul.. (;c1ańskiej 126, po czym
uczestnicy zjazdu L·dudzą się do sali Rady Miejsldej przy ul. Pomorskiej, gdzie
wygłoszone będą rl feraty
i zostaną po'wzięte odpowieclni~ rezolucje.
\V kat'ty uczestn;ctwa, da5ące prawo do
50 pct zniżki na tramwajach podmiejskich. zainteresowani producenci mleka
11l0gn. zaopn tl ywać się w Okręgowej Mleczarni Spółdzielczej.
Odznaczenia
ramach l1l'oczvstości lO-lecia istnienia Z"'iązku Praco\vników Umysłowych
AdminiRII'<lcji Wojskowej R. P. odbytych
w dniach 19 i 20 listopacIa 1938 r. w Warszawie, minister "P'uw wojskowych gep.
clyw. Tnrleusz Kasprzycki dokonał dekoracji członków tej organizacji Krzyżami
Zasługi za pracę społeczną. Mi~dzy innymi odznaczeni zostali łodzianie: Złoty
I~I'ZYż Zasług-i otrzymał dugoletni prezes
okręgowego koła w Łodzi p. Tat/owski
Edward, zaś srebrne krzyże otl'zymali
Drabik Gwidon i Kpkociński Bronisław.

'V

PP.'

Strona 7

CZ9 dalsze zbrodni.e "CDampira łodzi" 7
Istnieją

Gośclorad

Słońca:

dnia 28 listopada H13!1 -

że

poszlaki,

GrUning

popełnił

jeszcze kilka zbrodnl

Tak WIęC poza morderstwem dziew- pira Łodzi" dojdą prawdopodobnie d\vie
czyn ki pod Kl1tnem, oraz morderstwem dalsze popelnione pod Kaliszem, a mianowicie w kwietniu rb., zamordowana
chłopca pod Zgierzem, jeszcze w 1934 r.
cy decyzji prokuratora przesiany do Griining przyznal się do mordershva zostala 11-letnia dziewczynka, której
szpitala dla umysłowo chorych w Ko- dziewczynki pod Piotrkowem i mlodej zwlok nie odnaleziono i istnieje podejrzenie, że GrLining po dokonaniu zaMjchanówku, dla obserwacji i orzeczenia kobiety pod Łodzią.
o stanie jego poczytalności.
Niezależnie od tego
istnialy poszln.· stwa 7,G.kopał je, lub też utopił w rzece
Dochodzenie, jak to wskazaliśmy, ki, iż Griining zarpordowal pod Często Proś nie.
Naslępnie
istnieje podejrzenie, lZ
pro\\'adwne bylo w dalszym ciągu, gdyż chową ch lopca i dziewczynkę, pod Low okolicach Łodzi ujawniono szereg dzią mlodą kobietę oraz ·dokonał gwałtu dzielem Gri.ininga byla również zbrodzbrocln.i, popelnionych w okolicznościa 0 h ł na dz;iewczynce na przedmieściach Lo- nia morderstwa na osobie 58-letniej :;t':1ruszki wędrownej żebraczki, której oanalogJcznych do zbrodni, do który,~h dzi.
Griining pr7,yznał się.
Obecnie do larlcucha zbrodni "Wam- szpecone zwloki odnaleziono w dniu 24
wr7,eśnia rb. \ve wsi pod Kaliszem.
,V obu wypadkach m ieszkańcy okoliczni stwierdzają, że ofiary znajdował,)' się w ostatnich chwliach swego ży
cia w towarzystwie wędrownego blacharza, jakim jak wiadomo był Gnlning, a nawet w wypadku morderstwa
dziewc7.ynki, r07.poznano bez żadnych
L ó d ź, 25. II. - Stronnictwo Narodowe w Lodzi urządza wątpli\.vości Gruninga.
Prokurator Maciejewski, który prow niedzielę 27 bm. cztery wielkie publiczne zgromadzenia
wadzi dochodzenie przeciw Grilningl)przedwyborcze i to w lokala~h:
wi, udaje się na miejsce zbrodni pod
I) przy ul. Ka·awieckiej 3 - godz. 10 rano,
Kaliszem. celem zebrania wszystkich

Ł ó ci Ź, 26. H. Przed kilku dniami
podawaliśmy, iż wielokrotny morderca
dzieci Ferdynand Griining został na mo-

"Siła

narodu
w samorządzie narodowym"

2) ul. Wacława 2 - godz. 12,30,
3) ul. Przedszxole 2 - godz. 10 rano,
4) ul. Bandurskiego 9-10 - godz. 10 rano.
Na zebraniach tych będą przemawiali: adw. Witold
Kołowski, kpt. Leon Grzegorzak,
prezes Tadeusz .Jędrzej
czak, adw. Karol Kowalewski, akademik z Warszawy Jan
Barański, mgr Paweł Szwajdler, Władysław Ostrowski, oraz
adw. Tadeusz Zabłocki.
Zebrania zwołuje Stronnictwo Narodowe pod hasłem:
"Siła narodu w samorządzie narodowym"!
Wstęp dla wszystkich Polaków.

•

W20 ro(znice ligi Morskiei i Kolonialnei
Uroczyste

nabo~eJlshco

w kat ed'ł'~e -

ścigac~a

ZbioJ'ka na

lo(l~l~iego

I

W dzisiejszą niedzielę, dn. 27 bm.
Lis:a Morska. i I~ol~nialna obchodzi 2~leCIe swego lstmenIa. 'V roku 1918 Llga występowała jeszcze pod nazwą
"Bandera Polsl.a".
W dniu 28 listopada rb. mija 1'ównież dwadzieścia lat od chwili,
gdy
Naczeln~k
Pań~iwa
Józef Piłsudski
wydał rozkaz
o powołaniu do życia
polskiej Marynarki Wojennej. Rocznica ta jest specjalnie droga dla Ligi
MorRki~.l i Kolonialnej, która postawila Robie za naczelne hasło rozbudowę
polskiej floty wo.iennej pr7.e7, urząd7.enie 7.biórek na Fundusz Obrony Morsldej.
Obecn ie przeprowaclzane !'\ą
zbiórki na ścigacze, przy cz~rm każrl~'
Okręg funduje jedną. jednostkę bojo- I
wą. tego tvnu.

Z okazji 20-lecia w niedzielę, w 1\:0katedral!1ym o godz. 10 r,ano zOstaDle odpra wJOne dla członkow Ligi
MOl'skie.i i Kolonialnei uroczyste nabożel1stwo z kazaniem okolicznościowym.
Oddziały LMK
przybędl).
na plac
Katedr·alnv ze sztandarami i tran!'\parentami. Tegoż dnia o godz. 15 punktualnie w sali Klubu Pracownil,ów
przy Zjednoczonych Zakładach
K.
Scheiblera i L. Grohmana (ul. Przę
d7.alniana 68) r07.pocznie Rię aud~7cja
radiowa w związku ze zhiól'ka na ścl
gacza łódzkiego. po C7.ym zostaną wyświetlone dźwiękowe filmy morskie.
W
nieclziełn~'ch
uroczystościach
wezmę. udział przedstawiciele władz i
społeczel1stwa iódzkiego
ściel~

.
"
Siadami "SIepego Maksa
,

8qd

sl~a:~al

Zygmunta T..ies~onkol(,skiego na l rok

U'ię~ien;a

ny zostal na łączną karę jednego roku
więzienia z pozbawieniem praw.
01szewski, poprzednio skazany na 6 miesięcy więzienia, w t~rch sp'rawach zoo
stał uniewinniony.
Obaj odpowiadać będą jeszcze w
kilkudziesięciu
podohnych sp1'awach.

Poranek dla dzieci Łódzkiej Rodziny
Radiowej
Łódzka Rodzinl Radiowa urządza w
niedzielę. dn. 4 gt','dnia rb. o godz 12 w
Teatrze Miejskim \Śródmiejska 15) wielki poranek dla dzieci. W programie tańce
oraz pr7.epiękna hajka Ma~'kowskiego pt.
"Jaś i MałgoRia".
Pt'zedsprzeclaż biletów odb~'\Va się jut
w sekretariacie Ł(,dzkiej Rodziny Radiowej (Piotrkowska 106) \V godzina('h od
16 do 20, zaś \V dniu przt.'dslawienid. w
kasie teatru.

ły zarządzenie uSUTlięc!a je~zcze w biet.
roku ruder, jakie zllajdują się w północno
WSChodniej części placu przydworcowego,
szpecąc wygląd tej dzielnicy.

"Polska wobec ostatnich wydarzeń"
\" d7,isiejs7.ą nicclzielę o "odz. 17 w loka 1u pl"7.y ul. \Yóil'Z;allskiej 55 staran iem
16clzkieg-o kola Pol~kjej Macierzy Szkolnej odhędzie się odczyt mgt·. Juliusza Sęcl
ka pt. "PoiRka '''obec ostatnich wydarzeI1". "Vstęp 30 gr
•
związku

Zwłoki
Ł

z ostatnim

zarządzeniem

porządkowym

komendanta .. ro Izkiego P. P. w Łodzi
ot·gana policyjne pociągnęły do odpowiecJ7,iu l ności ka mej ponad 100 dozorców,
któl'7,y 7.nniec1hnli dopl'owacl7.enia do poł'ządku: jezdni, ('hoc!ników j podw61"1.. Odpowiadać
będą
oni przed Sądem Stat'ościflskim.

Władze budowlane

w dążeniu do catkowiteg-o uporządkowa
;!lia okolic clworc9. Łódź Fabryczna wyda-

Ze względU Da kłusownietwo
które ostatnio mocno się rorpowszechnilo
w okolicach Łodzi, organa policyjne zarządziły konh'olę hll·gowisk. by nie dopuśCić do sprzedaży zwierzyny łowionej IV
sidła (wnyki) lub tl", ustl'zelonej nielegalnie. W wynilm tej kontroli pociągnięto do
odpowiedzialności
kilkanaście
osóh za
handel dziczyzna, pochodzącą z kłusowni
czego polowaniu.

I(RONIKA DNIA
W Ru,r1zic Pab. prozy ul. NI&k, j 1. w celach
zażyl większa doza sublimatu 60·
letni Józ.ef Orlowicz i uleg.[ 7struC'iu. Desperata
w stanie cię7.kim prze-wil'z,iono w ka.retce [Jogoto.win do ~z[Jitalfl.
W tarta,ku l""ydrycha przy ul. 11 Ligtopa,ln
116 uległ \~·y,pn·dkowi pny pracy roLotnik Jll'
lian P!omir1.. ki, kt6rl'mll pita orJ.cjęln cztl'ry palce u ręki. Rannego. przewiezjnno. do szpitala w
stanie ci~:i.kim.
Pny rozbió,"C'e I!klacl6w koleiowych na Illicy
Kili,-.skiego !l2 nlł?1l1 'ń ypaclkowi J'obotnik 34-1et.
ni Rudolf Kalil\ski (I{I'aknsu 19), któJ'Y nderzon.y 8paclaincą belką doznał ogólnych obraieti
C',ała.
...
_.
Jan .Rn6ITIk,e-~IC1; (Przp,(]zalniRna. 92) zameldO~'~I, ze skradZIono mil z kc'mórk! dr6b warto~~" 100 101.
.
Z; tIlle<lTzkania Hersza Pantela DI'ZV 101. 1<1~nrnobójcz)'ch

I
i

noworodka w stawie

ó d Ź, 26. 11. Ze stawu Nykla w Radogoszczu w dniu wczorajszym przecłlOdnie wyłowili zawiniątko, w którym
znaleziono zwłoki dziecka płci żeńskiej,
dwutygodniowego, ulożone w tekturowym pudelku zawiniętym ~~ustką .
Zarządzono poszukiwani" za matką.

Wznowienie akcji

dożywiania

dzieci

Ł

ó d ź, 26. 11. - Od dnia 28 hm.,
a więc od poniedziałku przystępuje się
do wzowienia akcji dożywienia dzieci
w publicznych szkołach powszechnych.
\V pierwsz~rm turnusie akcją doży
wiania- objętych zostanie ogółem 8 t~T.
sięcy dzieci. Akcję tę rozszerza się również na przedszkola
miejskie i społeczne.

Razem więc dożywianych będzie w
pierwszym turnusie przeszło 9 tysięcy
dzieci.

Ulica Marii

Sk łodowskiej-Curie
Ł

ó d ź, 26. 11. - We wtorek, dnia
29 bm. o god7. . 12 przy szpitalu Betleem
prz~' ul. Podleśnej 15 odbędzie się uroCZ~TRtość nr7.emianowania ul. Podleśnej
na ul. Marii Rkłodow!'\kiej-Curie, zorgani70wana w porozumieniu z Łódz
kim Towarzystwem Zwalc7.ania Raka
w ramach "T~'godnia przeciwrakowego".

Dalsze redukcje
na robotach sezonowych

---------------------------

Ł ó d ź, 26. 11. Wczoraj Sąd Grodzki
w Łodzi ogłosił wyrok w procesie przeciw organizatorom biura windykacyj,
wątpliwych wierz~·telności, prowadzoneg-o na wzór biura "Ślepego Maksa".
Oszuści ci pos7.kodowali ponad 80
osób. Z~rgmunt I{ieszonkowski skaza-

W

szczegółów.

Ł ó d ź, 26. 11. Z dniem wczorajS7.?m przeprowadzona zo!'tała dalsza
redukcia na rohotach !'e7.onowych, która ohj~ła ponad 300 rohotników wvłącznie tych. którzy uzyskali prawo do
zasiłku w okresie zimow~rm.
Obecnie po t~'ch redukcjach pozo~taje jeszcze pr?;y pracy okolo 1.300 1'0hotników. Na terenie powiatu łódzkie
go na robotach pUhlicznych pracuJe
zaledwie 100 rohotników.

maoJlo,wskiego. 35 nieznani ~'pra WCl' ~krarlli g8./'d·el'o.be i inne rzeczy warto~ci 400 111.
Do mieszkania Sury Wa.in ztajn (Rybna 5)
dostali się morlzieje I skra!Jli r;;żJl(' przerlmioty
",arto'('i 400 zł.
Z magazynu fabrycznegó r. O"l,ar Aj. przy
nI. Abramowskiego 19 niezna,ni ~pral\'cy skrarlli
100 kg tkanin dzianych wartógci :100 zł.
Z mieslIkania ZoiLi Kowal.kid (Nowo Zarze",,.ka 2:;) niNmani sprawcy przy pomocy wlamania skrn-rHi garderobę wRrto~~i lOr 1;/.
I

KRONIKA SPORTOWA
HOI{E.T NA LODZIF
L. K. S. będzie mnslal wy~tawić w bieża
cym sezonie b'zy drużyny. 6 których piE'nvsza
gl'ac: bG,lzie w lidze. clr\Jga "" mistrzostwach
klasy A. trzeci n. w klasie B
~kład drnżyny I
he(lzi!' na~tęplli!\('y: n!Bmka hkuITipr (I·ez. Piglowski) obrona: Rt1smkiewic~ i Pryf('r. Jatak:
KoczewRki. K"61 i Zaleski. II 1;tak Wi~!Hwski,
Witek i RO/lnl~ki.
PLYWANIE
VI basenie YMCA" Lodzi odbęua się w niedzielI) zawody plywl\("kie o 'mistrzostwo 16rlzkirh
szkół średnich.
Do zawo.dów zg'łoszollo 1(i;j
cl~lopc6w i 71 dziewczl\t. przy czym na pod_ta\I:"e przeprownclZOl1yr'h eliminacyj do z:1wod6w
['nałowyC'h r.nkwalifikCJwano 53 dziewcząt i 117
chloPC(h~. W konknfł?pcjnch ~zt3 retow"ch wc2!Dle udZIał 5 zpspolOw ~eliskich i 14 m<:>skich.
pn~l{A NOZNA
Na boisku Sokoła w ł~~lzi nclhf'Clil sil' w nil'.
dzielę o godz. 11 zHwody to.w. SokÓł
\V. K. S.
Na boisku U. 'r. w Lodzi orlhr.fh, "i~ w niedzielG o godz. 11 7.,awCJdy o llIi~tl'Z. kIn,), A
U. T. - S. ~, ~

I

Strona 8 -"

t'RĘDOWNrr\,

ponieazialE'k, ania Z8 lisTopada 19~ -

•
zifałsz Ulą

Jak Zv .

łódzkich

Wykaz mieszczan
Ł ód ź; 26. 11. - Ostatnimi czasy ukazalo siQ szereg prac na temat Życlów
w Łodzi. Są to rozprawy mniej lub
więcej
opracowane gruntownie, ale
także wyraźnie tendencyjne.

Żydzi łódzcy

zapragnęli

wydłużyć

dzieje swego pobytu na terenie naszego miasta i do tego celu zd~żają róż
nymi drogami. Przez swe liczne wydawnictwa wprowadzają zakłamanie
w literaturę regionalną i nakręcają
historię miasta
dla swej w~Tgody i
swych pseudo-naukowych celów wprowadzając jeszcze większe zamieszanie
w wykoszlawioną już i tak znajomość
przeszłości Łodzi przez różnych domorosłych "badaczy'"
ŹRóDLA

HISTORYCZNE MILCZ~
O "NARODZIE WYBRANYM"...
Dziewiętnastowieczna historia ich
najazdu na rdzennie polskie miasteczko wydaje się łódzkim Żydom za krótka. Chcieliby mieć tradycje odleglejsze, patrycjuszowskie, sięgające kilku
wieków wstecz Łodzi rzemieślniczo
rolniczej.
Ponieważ źródła historyczne są nieubłagane i zupełnie milczą o "narodzie
wybranym" za czasów dawnej Polski
przedrozbiorowej w Lodzi, przeto Żydzi
łódzcy, trudni ący się wynaj dnyan iem
wszystkich możlhyych drolliazgów z
1ch i tak niechlubnej przeszłości, dowolnie sobie interpretują prace nawet
polskich historyków. I o dziwo, nie
spotykają, się z należną odpowiedzią I
z naszej ::>trony.
Czas już wielki, aby polskie sily
naukowe zal)raly siQ do fachowego 0mó\viellia halamutnych elal)oratów Ży
dów Alperinów, Fl'iec1manów, E.I1enbergów i Bannel'ów. "Ojcem duchowym" tej żydow, kiej literatury jest
dr Filip Friedman, a za nim powtarzają fałszywe dane i mnożą je młodzi
z pokolenia Izraela.
"OSTATNI KRZYK" żYDÓW LÓDZKICH
Pragniemy tu zwrócić uwagę na
ostatnią, nowość z zakresu bałamutnej
literatury dotyczącej Łodzi, a mianowicie na rozprawę pt. "Gmina żydow
sIm w Łodzi", której autorem jest I-I.
Banner, żydowski nauczyciel religii w

Numer

m

historię

to

•
•

z roku 1777 nie zawiera ani jednego Zyda

jednym z ,polskich gimnazjów łódz
kich.
Nie wdając się w ocenę całości rozprawki, ograniczymy się do sprosto~vania blędnrch danych o pierwszych
Zydach w Lodzi. H. Batlner idzie za
swymi poprzednikami i tendencyjnie
tłumaczy zapisl\ę podaną przez ks. St.
l\fusnerowskiego. 'Vizyta kościoła łódz
kiego z roku 1718 wspomina o pobycie
Żydów, ale "w browarze dworskim".
I jeśli H. Banner nie przyznaje się do
nieznajomości dziejów Lodzi rolniczej,
to znaczy, że z całą świadomością nakręca wiadomość, by 7,nalei.ć
pierwszych Ż.\·dów w miasteczku. 'Vinien
Banner prz"yjąć do wiadomości, że browar dworski znajdował się na terenie
Starej Wsi, która b~'ła już poza granicami ówczesnej Łodzi.
Następna

wizyta z roku 1754 mówi,
wcale nie ma", a z r. 1763 "nie ma też publicznych zgorszycieli
ani Żydów".
Wykaz mieszczan łódzkich z roku
1777 nie zawiera ani jednego Żyda.
Fałsz~'we 9dcz~rtanie zapisku z r. 1780
w "Xsięgach 'Vieczystych Obywatelstwa Łódzkiego - Miasteczka Łodzi"
(strona 70) - doprowadziło Ż~rr1.owskich
s7.pcracz~r i także Bannera do wykrycia żrdmvsldPj rodziny w na~zym mieście. Cd? t~'mczascm w"pomniana zapiska odnosi siQ do arendarza karC'Zmy na Bajutarh.

siedzialości Żydów

w Łodzi, skrzQtnie
notuje, a: na.tomia 't drogi, jal,imi
Żydzi zdobywali obywa.telstwo miai"ta,
przemi lczaj ą, żydow:-;ki e prace "nauko"ię

~leH.

jak podstępnie
wykupują
grunta i domostwa ich
przo'dkowie od starych mieszczan łódz
kich, nie publikuje się wykazów nabytych własności gruntowych od chrześcij an na rzecz starozakonnych bez zezwolenia rzędu, a lal,ie istnieją i do
nich winni zajrzeć Fl'iedmani, Bannel"zy i inni.
Nie

ogłaszają Żydzi,

Należy demaskować perfidną robotę
żydowską w tych dawnych
czasach,

domagali się
staromiejskiego w
Lodzi i rozszerzenia ich rewiru na to
terytorium.
I ci pierwsi żydzi w Łodzi i obecni

ldedy nawet
usunięcia

żydzi łódzcy

kościoła

jednakowo pracują na niekorzyść polskiego spoleczeilstwa i polskiego stanu
posiadania w naszym mieście.

Sprawa kuratorium
szkolnego w Łodzi
Ł ó d %, 2G. 11, Spra Wt1. uruchomienia kuratorium okn~gu szkolnego
w Łodzi napotyka na pewne trudności
ze wzgl~dńw finall!:;owycb. Z dniem
1 wl'ześnia rh. uruchomiona miała hYl:
rzasowo autonomiczna el{spozytura
lnlrniorium "warszawskiego, zaś z dn.
1. J. 1939 r. po prz)-/ączeniu do woj ew.
łódzkiego 6 powiatów z województwa
vo'arszawskiego i kieleckiego, utworzone miało być samodzielne kuratorium.
~(we~tia t~ .s~oj pod z~a~iem zapytama, memme) Jednak cz~'nlOne są za~
biegi, by plan utworzenia lmJ'alol'ium
zosipJ zrealizowany.

że "ży(lów

CO SIł= PRZEMILCZA?
Najpowa:7,niejsze i najbardziej miarodajne źr6ctlo, bo w~'kaz pal1slwow~'ch
wladz skarhowrch z 'czasów dawnej
Hzplite.i ("T~Tyffa drm{mr i ludności
powiatu hl'7.ezil1skicgo w województwie lQc7.~·ckim") z roku 1789 stwierdza, że w całym powiecie ludność ż~'
clo\\'sJ,a mirszkala jedrnie w BrzeZInach i Strrkowie. Natomiast Lódź i
okolica wolna była od elementu ŻYdOW-j
skiego, rozpijającego polskich mieszczan i chłopów. Na tę szkodliwą działalność zwracał już uwagę czcigodny
ks. Stanisław Staszic.
Jakże charakterystyczne dla umysłowości i zamilowania do prawdy są
7.yc1owskie szkice clot~'czące historii
Lodzi. Naj cll'obn i cjszy fakcik, któr~r
mógłby ugruntować przekonanie o za-

Dziennikarze łódzcy
zwiedzaia powiał piotrkowski
Odbyl'a siQ wyciecz],a dziennikarzy lódzikich IV teren powi.atu piotrko\\'s.Jdego. 'Wyciecz'ce towarzyszy'li z rumienia urzędu
woj'e'\vódr.kiego pp.: red. Jan 'VojtYJlski,
wOJ'ewódzld referent prasowy, inż. Gajewski ,oraz panowie Kaczor i Sońta.
Na. pie'l 'Iyszym etapie wyc,iecz'ki - w
Pintrkowie powitał przybyłych starosta
po\yiatu piotrko\\"skiego p. Rosicki, prezyc1ent Piotrkowa p. Fis6zer i sekretarz wydzial'u pOIVialo\ycgo p RarlziJ'isl,i. W lwlejnym eiupie uczestnicy wycieczl~i przybyli na teren gromady wiC'jBkiej Żarno
wica, gdzie zapoznali się z jej działalno·
ścią, opro'wadzani przez wójta p. SamlJ(}l's,kiego, nauczycie,l a p. JUJstvna, sołtysa p.
Szostjiana i p. Pietrzy'kowskiego.
\V gmachu szkoły IV imien:u dzieci powitata przybyłych dziennikarr.y uczennica Jadwiga Sło.ru l, ó\v.na, po której słowach
za,p rezentowala się pięknie słynna dziec.ię
ca orkiestra fujarko\yśl. Po obejrzeniu
przedsz.kola i zagrody wieśniaka p. Stachowiaka udano się do \Volbol"Za celem
zapoznania się z clziaJall1ośc:ią gminy Bogus'lawice. Bie~ące i (J.ol..:onalle prace gminy zareIcro\yal sekretarz gminy p. MąJko
sza.
Na terenie gminy pOVl"8tala s-półdzielnia
"Runo", która Jlu1ż IV niedlU(gim czasie uruchomi Zfuklad wlól,;ieQ1niczy, dysponują
cy własną tlkalnią, farbiarnią i wykoń
czalnią. \Vspo'lTIniany zakład wlókie1111iczy

przerabiać będzie welnę

miejsco'\H]l, gmin-

J1e'j prorlul,cj'i.
Następ'nie,
po zwiedzeniu pięknych
gmachów szl;:oh1~-ch, wyc:eczI;:a zapoznala się z pracami pow. fermy rolniczej
w l\filelo\\"ic.
\V Piotrkowie samym zwiedza,n o zabytki bistoryczne, a przede wszystkim zamcli:,
po którym opro\\"adzat dziennikarzy p.
prof. Rybner. dalej po miej,s..eowych hutach
szklaJ1ycll, stacjach pomp i (cie,] ,ów opro"'adzal inż. GilczYJiski. Zwie'dzoT).o ponad·
to hale targo\\',e i fabryki sztucznego lodu.
Podczas obiadu przemawiali:" p. starosta Rosioki, p. prezydent Fis,zer. red. J.
\Vojtxński, red. Stypulku\Vski i IV imieniu wsz~l stkich dziennikarzy kierownik
łódzkiego odzialu Pata p. red. W. Wagner.

Migawki

łódzkie

Przeprawa z pasażerem
-

Zawód?

nr 6i, od 42 Jat jezdem.
Sqrl ze wzglęclu na wiek zwalnia
stronę od przysięg:.
aJe należy mówić
prawdę i nic przed sądem nie ukrywać.
- Ino szcr-yrą prawdę powim, jako że
wielmożny sąd to nie byle pasażer
czyli
goś<\ z ulicy, który siQ zal'az pcha do wolantn, chociaż casem i uch lany z przepl'oszeniem jezd, kiej nieboskie bydlę.
- Proszę mówić 1I.rótko.
- Tyż krótko powim, bo żym nie baba, która !i przeproszeniem o wielmo.żne
go sądu miele ozorem i miele, jak ta moja kobyla ogonem kiej się od muchów odgania.
- A beło tak. Stc.jalem ze swoją śkapą
akurat na zadku d}rożek, .iako żym kurs
zrobił. Kobyle zawiesHem worek ze ziarnem, a tu podcbodzi do mnie gość zawiany i powiada: ,,\iVolny". Spojrzalem, rzetelny facet, ino go trochę czuć apŁyką.
wine mó\Vir~ ,,\Vol II y". To 1l1.1 wlozi we
wolant, niby w dYJóżkę i powiada: "Jaz·
-

DYI'ożkaż
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da". To ja podchodzę do śkapy, zdymuje
wOI'I:,k i wlażę na ko:r.iel. A UD drugi raz
powiada: ,,\Volny". Ohracam siG, proszG
wielmożnego sunclll, niby na tym koźle i
po\Yi~clam: "Przecie się już pan pyta!, a
on powiada: ".la szukam Z<l,if:togo". To ja
powiadam: "Panie co pan za ziart.y sLroi,
abo pan pojedzie, uho nie". "No to jazda.
"A gdzie". "A do domu" - "Ac/res" -- powiadam. - "A bo ja wim, zapomniałem,
poczcknjcle, to sobie pl'zypumnę". - Jak
zaczął myśleć, proszę wielmo7.IJego SUllLlu, to i usną! w 'lyróźce. A ja siedzę na
ten przyktad na koźle, kobyle żryć nie da"
je, a pa , ni l' śpi. Jutem się na Pl'zerlek
postoju dosta.ł i nie wim co robić. r l.;:al]mJuj<' cy to kurs, ey nie kurs. I jadę i nie
jadę. Kobyła furt nic nie żre, ha cingiem
na koźle siedzę ... Jezdem na ten przykład
niby zainty, niby wolny.
- No i co dalej?
- Dalej pl'OSZę wielmożnygo sundu, to
pasaziee fllrt spal, a ja nie \\'im co robić,
a budzić nijako bo nligancko bel ubrany,
jako hrabia i złote zymby mu w gębie
świci<11y'i IV 0góle. Cekom a 11I07,e się o,bucIzi, a lu nic. Gnśe clJrapie, ,iClk nip. pl'ZymicJ'zajqc Łt'ąIJa \\'if:l{llisla, że aż moja.

I kohyla ze strachu na zaclzie pl'zysiada.

Ja
na tym koziełku siedr.ę, kohyła nie źre, a
ja nic ino z tym pasai'el'cm śpiącym jak
siedmiu braci na przodku stojtllem i nijakiego kursu zrobić nie mogę, przez to
że zainly jezde,
a ruchać sic l1ija~\. ni
mogę.

- No i długoście tak stali?
- Nie dlugo proszę wielmożnego sundu ino ocl dzic~iuJlte] ,yc wieczór do piuntej rano i nija kkobyle, źl'Yć nie moglem
dać, boć przecie we środ ,ku gościa mialem.
- No i co obudziliście go w koń cu?
- Poco miałem go budzić. Pan Bug ):f o
ohudził. Jak SPu.ści! rlyszcz, bo i;ym budy
nie podnosił, ,iako że my!'tę sobie, że to
dopust Boży na takIego co bobie IV dyróż
ce mojej hotel zrobU.
-- No i co tcraz żądacie oclszkoclowania za przC'maJ'l1owany czas?
- Ano nihy t9k, proszę lil:::ki sunrlu,
jul,o że poszkodowany wraz ze s,,"o ią koli~·lą. jezdem i bez tyn dyszcz pokrycie się
(,yż na siedzeniu z1l1arnowalo, a
kobvla
się zastojala.
.
Dek·Ta.
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- Daj:ie pokoj, wyśpisz się tam gazie na trawie,
w słońcu.,. :- zmonitowała ją panna Zenobia. Otóż
co do aprowizacji, jak to szumnie nazywa pan KlQskowicz, ja uważam, że trzeba, żeby każdy już teraz zadeklarował co zabierze, żeby ...
- Zeby nie było tak jal< to kiedyś, że , wszyscy
prawie zabrali to samo: jajka na twardo i kiszone
ogórki, che, elle ... - przerwał jej Ptyś.
- No, więc doskonale! Niechże się państwo tu
umawiają co do szczegółów wyżywienia, a ja biegnę
do Orbisu ... Czy ja także mam coś zabierać? .. - Już
wychodząc pytał Klęskowicz.

wę

- Ależ nie,
i tyle będzie

skądże, przecież
miał

pracy ... ....:

l<olega daje inicjatybrzmiała jednogłośna

- No, więc dziękuję, Do widzenia jutro na dworcu! Ja tam będę już zawczasu, żeby miejsca wypatrzyć,
bo to wiecie niedziela... z tymi słowy zniknął we
drzwiach,
Z miną prawdziwego tryumfatora prowadził nazajutrz Klęskowicz całą tę paczkę koleżeńską przez
długi peron. Tajemniczo wskazywał palcem na ostatni wagon pociągu stojącego w oczeldwaniu snać tylko
na odjazd, bo podróżnych we wszystkich wagonach
już nie brakło. Gdy doszli tak do ostatniego wagonu
okrzykom podziwu i radości nie bylo końca. Wagon
był jeszcze całkiem wolny.
Z całą energią młodości
rzucili się do niego i za chwilę rozbrzmiewały już z
wewnątrz ich wesołe głosy.
- Cóż to za niespodzianka, brawo Klęskowicz,
ależ to coś bajecznego jal{ on to wspaniale urz~dzil!
Będziemy jechać jak udzielni książęta! Taliie i inne pochwały padały dool<ola, a Klęskowicz skromnie

*

odpowiadał:

-

Z uczuciem grzeszniKa, mającego jedn1;! tylko
możliwość złagodzenia skutków swego zl ('.~o czynu,
p. Adam ze zwieszonę głową idzie do lel,arza.
'Vracał do domu całkiem zdyszany i rozdrażnio.
ny, ~fopsa, ldóry f!O witał radosnym poszczel<aniem,

po !'az pierwszy oc1tqra gniewnie, nie pogłaskav,'szy
go po miękkiej sietści.
- Le: ,arz tak zajQfy, że aopiero po południu bę
dzie mógł zajść do dziecl{'8.
- Święty Panie! Tal{ długo się niepokoić ... Czy
go przynajmniej zapytałeś, co na razie robić? Może
okłady, albo jal,ąś herbatkę?
- Nie mogłem pytać - polZornie odpowiada mąż
- skoro nie widziałem malca i nic o nim nie mogłem
powiedzieć.

odpowiedź.

Nie trzeba

= mOi!em,

13 -

przesadzać,

wypatrzyłem

moi państwo, zrobiłem
odrazu ten ostatni wagon.

Lepiej byłabym zrobiła, gdybym sama hyla
- biada kobieta, ,,, duchu winszu,jqc sobie tego
podst!?pu wojennego. Już słowo "malec", użyte przez
męża, brzmi w jej uszach Jak cudowna muzyka.
C"' J<iem zg-nQbiony i pełen sl,ruchy p. Adam usuwa się do swego pol<oju.
'
W parę godzin pOżniej odzywa się dzwone1c,
Z uczuciem ulgi wychodzi otworzyć prze!{onany, że
to ~ -' .arz. Ale zamiaRt lekarza widzi przed soh~ jedną
z pielęgniarek ze żłóbl('a, Ktora przychodzi po dzieCKO,
stosownie do wczorajszci umowy z panem Adamem.
- Przełożylismy sobie tę sprawQ - szyblw odpowiada p. Adam, niecncąc wyznać, że dziecko chore. _
W każdym razie mamy Jes7,cz(' czas 00 soboty.
Pielęgniar1<a odchodzi, a p. Adam strapiony wra.
ca do swego pokoju. Żona jest 11 malca i przez cały
dzień prawie się nie pokazuje.
Słyszała jednal, rozmowę jego z pielęgniarl{'ą
i usm!echała sir;- 00 siebie w noczuciu zwycięstwa.
-

poszła

Bezdzietne

małżeństwo
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Poczekaj tylko, mój stary, tym razem ja postawię na
swoim,
Gdy późnym wieczorem lel(arz zjawia się wreszcie \\' mieszkaniu państwa Adamów, chytra niewiasta wyznaje mu jednym tchem, b dziecko jest
całkiem zdrowe, lecz zmuszona była zwrócić się do
niego, by swego upartego męża trochę nastraszyć
i w ten sposób zmusić do ustępstwa, '.
Gdy w chwilę później lekarz wychodzi nie WIedząc, czy się śmiać z tej intrygi kobiecej, czy irytować z powodu straconego czasu, p. Adam stoi w przedpokoju. niespokojny, blady, czekając na orzeczenie
lekarza.
- I co? - zwraca się do żony, skoro tylko lekarz
wyszedł ospa, szkarlatyna, dyfteria?
- Dzięki Bogu, narazie nic groźnego! - odpowiada żona z westchnieniem ulgi, jak gdyby jej kamień "padł z serca, Lekarz nie !')że narazie powiedzieć nic stanowczego. Zaleca jednak bezwzględny
spok<'.f. Dziecko musi przez kilka najbliższych dni
pozostać w łóżku, Każda zmiana mogłaby mu zaszkodzić, " To też nie ma nawet co myśleć o oddaniu go
w sobotę do żłóbka, bo to mogłoby pociągnąć za sobą
najgorsze następstwa.. ,
- To się rozumie! To się rozumie! - potaKuje
mąż, - A spokój może przecież mi.eć u nas całkowity.
bo ty wiesz. jak się z dziećmi obchodzić, a ja ci przecież w niczym nie przeszkadzam, Bądź dobrej myśli.
Emcill. zobaczysz. że wsz?stko się dobrze skończy.

jeden za drugim. w ciężkiej atmosfe,
rze niepewności. Pani Adamow::! prawie nie wychodzi
z pokoju d:óf' '''l a mężowi f1;~ ' -1,' "h mlwet przel......... ć l , , gu dziecinnrgo poJ<oju, Teraz dO.Qjel'o .Qan
Dnie

'''flTT~tt

- Czyli mówiąc poprostu, czy ty Jacuś nas nie
bujasz .. , ~o to coś za dobrze wygląda ta twoja miejscowość. gdzie ani komarów, ani letników .•. - dodał ze
swą zwykłą szczerością Ptyś,

- Tal< sobie myślicie? No, więc wiedzcie, że sam,
to znaczy nie sam, tylko z Basią, byliśmy tam zeszłe
go roku w lecie, I jest tam właśnie tak, jak wam powiedziałem.

- Gdzież to jest ta miejscowość?... Jak daleko
trzeba jechać? .. , Ileż to wyniesie podróż? padały
pytania Ze wszystkich stron,
- Otóż nic nie powiem .. , guzik i już! - śmiał Sl~
Klęskowicz pełen humoru, Powiem tylko, że bilet bę
dzie kosztował tam i z powrotem po 4 i pół złotego i że
pociąg odchodzi o 8,14 rano, Reszta was nie obchodzi.
Macie do mnie zaufanie, to - jazda, nie, to .. ,
- Ależ mamy, mamy, naturalnie!... wołano
dookoła: - A czy tam naprawd~ można si~ będzie ~ą
pać i plażować? .. , Bo wypada w taldm razie zabrać
kostiumy ..•
- Oczywista, przeclez powiedziałem lUz, że
wszystko tam jest, tylko kostiumy trzeba mieć rozumie się własne. Będziecie mieli taką podróż w nieznane, jak to teraz urządzają, Więc zgoda, czy nie?
- Zgoda, zgoda!
- W takim razie zbierzcie zaraz forsę, licząc po
4.50 od osoby. Dobrze, że to początek miesi~ca, co, ..
che, che ... Zaraz trzeba polecieć do Orbisu; kupić bilety i o pół do 8-ej, pamiętajcie państwo punktualnie
spotkamy się w hallu dworca. A teraz ostatnia, ale
moim zdaniem najważniejsza sprawa? co do aprowizacji ...
- Ale, panie Klęskowicz, czy nie ma jakiegos
pOźniejszego 'l')oci~J!'u, bo o pół do 8-ej, w nipdzielę .. ,
jedyna okazja żelt) się \\ySIH1Ć .. - plZC11\ a la r"IJił.a
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Mało

znamy

Norwegię.

Nic

Norwegią załopotał żałobny

więc

dziwn~go, że jadąc z Kopenhagi do
Oslo, w

miarę zbliżania się

do celu ponasza i tak już podniecona cora:r; bardziej wzrasta.
,
.
J~k wyglą~a Osl~? JB;k SIę prz~dstaWIa w porownamu z mnyml mlastami polskimi i zagranicznymi?
Tymczasem :r; ciemno-:r;ielonej ot-

dróży ciekawość

sztandar

i wchodzimy na obszerną,
~licę Ka:l-Johansgate, podnosz~cą ~lę stopmowoku .g~rze,
na
kt?reJ stOI zamek królewskI l, olbrzymI posąg Karola Bernadotte a. Rozglą.dam się ciekawie dookoła. Po prawej stronie wznosi się majestatyczny,
ale smutny gmach parlamentu i nowy teatr narodowy z dwoma bronzowymi posągami poetów norweskich
Bjornsona i Ibsena. Nieco dalej wspaniały uniwersytet jedyny w Norwegii - przypominają.cy swoją monumentalnością kościół św. Magdaleny w
towych

I schludną

Paryżu.

tronu z

i. zaIbsena. Najstarszy wIekIem,
malarz Brandes podjął się tego zadania.
Poeta odmówił zrazu, ulegając j"dnak prośbom, spytał podejrzliwie: "Ileż
zaprosiliście osób do stołu?
- Dziewięć.
- Nie jadam nigdy w tak dużym
towarzystwie.
- Biesiadnicy nie będą pana niczym krępowali - rzekł Brandes są to sami artyści, a obiad podadzą w
pańskim hot~lu, aby pan nie potrzeboprosić

wał się trudzić.

CYGANERIA NORWESKA
- Może wypijemy powitalny skaale? - zaproponował mi mój przyjaciel norweski, gdy byliśmy obok zwierciadlan~'ch szyb kawiarni uniwersyteckiej.
Po chwili piliśmy ów powitalny
skaal.
- Skaal eg vilkommen til Norge!
- rzekł mój sąsiad, podają.c mi rękę.
Podniósł szklankę w górę, kiwnął
g)ową., a wypiwszy całą. jej zawartość,
postawił szklankę na stole, skinąwszy
znów uprzejmie głową.. - Jest to daw-

Następca

nowiło urządzić wspólną kolac~ę

Ibsen uległ wreszcie namowom, a
o bankiecie rozeszła się szybko
w Sandviken, budzą.c u wszystkich
znajomych
chęć
wzięcia
w nim

wieść

Bergen - stolica zachodniej Norwegii,
gdzie w T. 1940 odbędzie się Międzyna
rodowa Wystawa Polarna

udziału.

Sędziwy

malarz

znalazł się

teraz. w
sztuki.
kraj.

niemiłym położeniu, ponieważ prOSIły
go zaprzyjaźnione z nim rodziny. Bran-

des nie mógł odmówić, więc powt.ornie zwrócił się z prośbą. do Ibsena,
gdzie wspomniał trwożliwie o pewnej
damie.
- To nie może być krzykn~ł
Ibsen gniewni€.

rodziną

chlani morza ukazują się dzikie, poszarpane skały, stoją.ce samotnie i
okolone _zewsząd wodą O ich granitowe złomy rozbijają się śnieżne piany fal, które wyżłobiły mozolną pracą
długą zatokę, wrzynającą się w ląd.
Jest to pierwszy
Oslofiord błyszczący w słońcu, błękitny i senny.
Na brzegu, z podszycia granitowyrh
skał wyłaniają się jak ziarnka różań
ca w palcach. zgrzybiałej babki, pierwsze świerki i gęst~ zarośla norweskich
malin.
Dobijamy do Oslo, które, jak Neapol, rozłożyło się na spadzistym wygiętym brzegu morza. Na kamiennym
doku roi się od publiczności. Dziewczę
ta w szerokich, długich spqdniach spacerują. osobno, trzymają.c się ~a ręce,
chłopcy zaś zbici w gromadę, ]gk szare kuropatwy, żywo gestykulują. i palą
w skupieniu papierosy.
Mój przygodny znajomy, pu·lchny
różowy Norweg ujął mnie pod ramię
razem opuszczamy okręt ...
Mijamy długi szereg składów por-

Król Haakon w
towarzystwie następczyni
tronu
księżniczki Marty

ny zwyczaj narodowy, który w korporacjach norweskich zachował się do
dnia dzisiejszego, zastępują.c puste
frazesy.
Ogarnęło mnie dziwne uczucie. Siedzę więc "w Grandzie" - w tej samej
kawiarni, w której roz~grała się zacięta walka młodych literatów z przestarzałymi formami pojęć, bronionymi
przez stare zastępy literatów.
W bocznej sali "Grandy" znajduje
się czytelnia, w której przesiadywał zazwyczaj Henryk Ibsen, czytając zagraniczne pisma i pijąc swój ulubiony napój gorący grog.
Czytelnię tę
odwiedzał Ibsen zwykle od godz. 11
do H-tej. Norwegowie umieli szanować spokój Ibsena - tego znakomitego dramaturga, którego niesłusznie
prz€zwano "wrogiem ludu".
Dużo zachowało się wspomnień o'
wielkim dramaturgu. W życiu prywatnym. nie oznaczał się Jbsen zbytnią
uprzejmoscIą.
Wielki samotnik, nie
znosił słów rzucanych na wiatr. Nie
mówił nigdy o swoich dziełach i nie
znosił,
aby mówiono o nim w jego
obecności. Nie krępował się także żadDymi względami, lub obawą narażenia
:

"l'

"lę prZeClWl11 {GWl.

-

Dama ta jest

osobą

bardzo wei piękną..
- Wszystko mi jedno! Nie znoszę
młodych, pięknych, a tym bardziej rozumnych kobiet I
- Ciotkę jej
usprawiedliwiał
się dalej Brandes zaszczycał pan
podobno niegdyś przyjaźnią.
Ibsen namyślił się
przytaknął
zgodliwie.
O oznaczonej godzinie zjawił ~:ę
Brandes we fraku w pokoju Ibsena.
Poeta obrzucił go piorunują.cym
spojrzeniem i krzyknął:
sołą, młodą, rozumną

- Ja~t? pr:zychodzisz pan we fraku? AI'Cz .la me mam fraka!.
- To nic nie szkodzi.
- Zapewnie są i kobiety?
- Jest ta, o której panu mówiłem,
i kilka jef'Z"7.e innych - dOflFlł ni.cśmiało, - ogółem dwadzieścia dwie osoby ...
- Wyprowadziłeś mnie pan w pole! To zbrodnia! Mówiłeś przecież o
dziewięciu - nie przyjdę więc wcale!
Po długich namowach zgodził się
Ibscn, n
b a,. sali ukazał się jednak z groźnym o lczem, że nikt nie śmiał do
niego przem'ówić.

I

Norwegowie

kochają

swój

"Tak, my kochamy ten kraj.
Takim jakim on jest;
A te fiordy, po których szaleją
burze,
My je kochamy razem z wodami
i ich rybami.
Kochając kraj, my też myślimy
O naszych ojcaCh, o naszych
matkach;
I wspominamy o naszych
synach,
Które nam dają. nadzieję
na lepsze czasy."
Oto słowa przetłumaczone z hymnu
narodowego Norwegii.
A w praktyce - tak sarno! Jako
dowód moż~ posłużyć córka Norwegii
- Sonia Henie, która jest kochana
przez cały rodzinny jej naród. Z okazji dobrocz~'nnego bazaru na biedne
dzieci w 0,;10, w którym Sonia br&ła
udział, jeździła po ulicach Oslo swoim
wozem, tonącym w powodzi kwiatów.
Mieszkal'lCY Oslo bombardowali samochód swej' rodaczki kwiatami i koronami norweskimi, a gdy już puszki
były wypełnione po brzegi, wrzucr li
złote i srebrne monety wprost do samochodu.
Wynik zbiórki przeszedł
najśmielsze oczekiwania.
PAMI~Ć WIELKICH LUDZI
Podobną popularnością u swoich
ci€szył się Edward Grieg, Bjornson,
oraz żyjący jeszcze muzyk Christian
Sinding. Może mniej zrozumiany był
za życia "wróg ludu" - Ibsen, ale po
śmierci grób jrgo stał się miejscem
licznych odwiedzin. WzruszyJy mnie
wciw7. świeże wiązanki kwiatów na jego
grobie w Oslo przy Akersveien. Może
w ten sposób welzierzni synowie ojczyzny chca sp1acić dług - el/ug sw-ych
przodków? Kto to wie?
Faktem jest, że Norwegowie m~,ślą
o swoich często, nawet ""'ówczas, kiedy by się tego najmniej spodziewano.

I

Pami~tam, by1a późna gorlzina. Noc
ciepła i widna. Na zachodzie przehły
skiwał świetlisty szlak złotej powodzi
blasków i zlewał się wspaniały al{Grd
odcieni. O głębLe morza opierał~' się
blado-szare opary, a żagle stawał~· się
coraz bardziej białe. podobne do kuszą
c~·rb mnichów w klasztorze \Valde-

moza, na Majorce u Chopina.

Zaczepion~' w. dyspuc~e, :unosił się
Nad głowami naszymi szvbowp' 1.
c.zęs.to. Pastwą .leg~ poclsko~v s~awa- SONIA HENIE, NAJPOPULARNIEJ- pieśń młodzieńcza. W ich melodiach

i słowach kryło się uwielbienie za t ymi, którzy odeszli na zawsze, ale paO jedn~'m z takirh bankietów opoMożna by u tych północnych ludzi mięć o nich trwa wcią.ż, bo Norwegowia~ają jes7.cze c1zi~ ~arwnie Norwe- dużo się naucz~ć. Mo~e ni~ będzie prZ~-1 wie cenią. i kochaj~ t.o, 0 WFOgło na
gOWl€: Ibsen bawi! wowczas nad mJ.' sadą, gdy pOWIem, ze trudno znalezć twardym szłaku Wll<lllg0W.
rzem w Sandvikien niedaleko ·dzisiej- w Europie kraj, który by z takim
szej stOlicy Oslo. Kilku malarzy, ba- pietyzmem odnosi! się. do swojej hiKONRAD LASFK
wiących wówczas w tej okolicy posta- storii, swoich bohaterów, tradycyj. czy
11

,SIę _zazw~'cza.l.

mefortunl11 mowcy,

ktorz~ wznaszall toa!'t~' prZ~7 ucztach.

SZA OSOBA W NORWEGII.
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Rysunki
cenzuralne

W350-lecie gimnazjum im. B. Nowodworskiego w Krakowie

W ub. t~'godniu odbyły się okazałe
uroczystości z racji jubileuszu 350-lecia gimnazjum im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie. Prócz odznaczenia zasłużonej szkoły orderem "Po-

dużej liczbie,
chłopów pań
szczyźnianych. Szkoła słynQła dlatego

kroć zmieniał

się
charakter szkoły.
Nic dziwnego, że wyszły z niej olbrzymie duchy: Marek i 1an Sobiescy,
Wespazjan Kochowski, twórca sceny
narodowej Wojciech Bogusławski, Ję-

Studiowali tu nawet w
bo około 15 pct synowie

Kot goni myszkę polną
To mi rysować wolno.
P 8116-02.861

daleko, zwłaszcza że skupiała młody,
bojowy i ideowy element nauczycielski. Programy szkolne budowane były
znakomicie i nowocześnie, wyprzedzając niejedne zdobycze
pedagogiki na
zachodzie. Walka o prymat szkoły uniwersyteckiej i jezuickiej wypełnia
długi okres jej dziejów.
Gdy nastały
ciężkie czasy,
podparli kolegium św.
Anny królowie i sławny rycerz Bartłomiej
Nowodworski, który strawił
całe ż)'cie na walce orężnej w obronie
Polski i chrześci .im'lstwa i zebrał duże
sumy pieniężne.
Kwitła szkoła długo,
lecz poczęła.
upadać wraz z Polską, stając się coraz bardziej zakładem prowincjonalObecna siedziba gimnazjum im. B. Nowodworskiego przy placu na Groblach
nym. Nic nie pomogły reformy Kołłą.
w Krakowie w dniu jubileuszu
taja, cios omal nie śmiertelny zadał
gimnazjum zabór austriacki, germanie
lonia Restituta" i specjalnego błogo- drzej Śniadecki, Kazimierz Brodziń zując je i uwsteczniają.c. Lecz w szkosławiel'lstwa Ojca św., prócz wystawy
ski, Jan Matejko, Józef Szujski, Józef le 'PlonQł",. zawsze narodowe ognie,
historycznej i szeregu zebrań i zja- Conrad Korzeniowski, słynny na cały które wyhuchły w dniach wiosny luzdów ukazało się kilka wydawnictw z świat prozaik, wreszcie Stanisław Wy- dów na. słynnym wiecu młodzieży a.dziejów gimnazjum, a wśród nich cen- spiaI'lski i sporo jeszcze zasłużonych kademickiej i gimnazjalnej w gmachu
na broszura Henryka Barycza, znane- żołnierzy, nauczycieli, pisarzy.
I w obecnej Biblioteki Jagiellońskiej. Do
go badacza przeszłości szkolnictwa gronie profesorskim błyszczą wielkie powstania styczniowego poszedł liczkrakowskiego, na podstawie której imiona.
ny zastęp młodzieży
gimnazjum Nonapisane zostały poniższe słowa.
Gimnazjum
założył
Uniwersytet wodwor!'\kiego. Wierni rycerskiej tra.Wielka jest przeszłość gimnazjum Jagiello11ski, chcą.c mieć młodzież do- dycji odnowiciela i starszych kolegów
Nowochvorskiego, wcale nie przez swą brze przygotowanę. do studiów wyż byli uczniowie gimnazJum do osta.starożytność, bo sa.
w Polece starsze szych. Powstanie gimnazjum związa tnich dni. kładąc swoje żywoty chę
szkoły,
które nieprzerwanie wiodą ne jest z walką. szkoły świeckiej, jaką tnie w ofierze ojczyźnie.
swój żywot do dni dzisiejszych - ale był uniwersytet krakowski ze szkolą.
Gimnazjum Nowodworskiego, kt6przez bogactwo historii.
Na losach klerykalną., jakiej typ wyspecjalizogimnazjum Nowodworskiego studio- wali jezuici, dążący pomału do podwać można etapy historii narodu pol- porządkowania swoim hasłom i poa.noski ego. Odbijały się bowiem na dzie- waniu całokształtu życi.a szkolnego,
j,ach szkoły i tendencje umysłowe wie- kulturalnego,
a n.awet politycznego.
l.I.ów i walki wewnctrzne w Polsce i Poza tym miała ona charakter arystOwojny i bezkrólewia; wsz~' stkie po- kratyczny. podczas gdy kolegium uniwstania miały tu S" oje echa, wszyst- wersyteclde przełamało sz"ranki stanokie porywy narodowe i walki wyzwo- we i dopuszczało w swe mury obficie
leńcze. Ilu panów mial Kraków, tyle- synów
mieszczańskich i chłopskich .

Im bardziej czarne chmury Tym wyżej nos do góry.

Wszystkim jasne, jak słońce:
Kij ;awsze ma dwa kotŁa!.

~
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ma zaszczyt przertstawić najpiękniejszą artystkę i kobietę, za którą szaleje
cały świat Zarah Leander na czele plejady artystów wiedeńskich: S. B6rbłger
- G. Aleksander - H. George - L. Slezak w wielkim. do głQbi serc przejmującym dramacie kobi ety, wal c zącej o honor i o dziecko
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Dziś dwa poranki - ceny od 85 gr.
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Uwlględniając zaś nadmiar pr"cy redaktora dekret przewidUje dlań ") datną
pomoc: redaktor otrzymuje komunikat,
który może sięgać rozmiarami 250 wierszy
druku czyli tyle, ile ich ma mój normalny
felieton.
Może tu być co prawda mała konkurencja dla felietonisty, no, ale redakcja
będz1e mia ła grubo mniej kłopotu z przejrzeniem, choćby dla tego, że komunikat
taki będzie niewątpliwie czytelny. bo drukowany, poza tym prawdopodobnie nie
konfiskalny ...

Okiem' zakochanych

tym nowym dekrecie prasowym pisalo się ostatnimi dniami bardzo dużo i
mam wrażenie, że każdy Czytelnik zna
go już chyba na pamięć. Nazwano go róż
nym i przymiotn ikami (oczywiście cenzuralnymi). Powiedziano również dowcipnie,
że
od chwili wejścia w życie dekretu
możliwe
będzie
redagowanie najwyżej
"Dziennika Usta w" czy urzędowego "Monitora" .
Przyznam. że nie miałem nawet zbytniej ochoty zapoznawać się z wszystkimi
75 artykułami dekretu, albowiem z natury nie lubię czytać różnych postanowień,
przeciwko którym człowiek szary jal,
gęś niczego nie wsl<óra.
Wiem, że pod dekret "podpadniemy"
już od poniedziałku . Hm, niewiele czasu
do namysłu -c- stoję przed ultimatum: albo cZ~'m p"ędzej \" s tąpić do poczciwego
"Ozonu" albo zostać dalej "endekiem" oto jest pytanie!
Dekret jl'st ponoć podobny do rogu
obfitości:
sypią się kary i więzienia na
redaktora za przewinienia, które nietrudno popełnić. A wiadomo. że najwię 
cej "głupstw" strzela z natury rzeczy felietonista. który niezbyt odróżnia poezję
od prawdy. 'Vięc dekret byłby wymierzony równi,-,ż przeciwko mnie? Bójcie się
ludzie, gdzie ja skoJiezę i jak?
Rasowy felietonista jednak nie może
popadać w stan determinacji i zniechęce 
nia, ho w tym samym momencie przesta.
nie być !elictonist;!,. V.rie o tym dobrze nie
tylko on sam. ale również pan cenzor.

który patrzy nań okiem pobłażliwym, bo
wie co mu grozi... Niech go skonfiskuje
raz i drugi, niech go rozłości - wtedy
roztropny felieton ista rżnie całą robotę i
weźmie się do uczciwego handlu śledzia
mi, pozostawiając panu cenzorowi konieczność czytania
nudnych komunikatów PAT-a.
Dlatego z tym samym poczciwym uśmiechem i wyrozumiałością patrzał bę
dę dalej od poniedziałku na ten kochany,
dobry świat Boży, na którym tak miłości·
wie. panuje nam szanowna "sanacja" w
przekonaniu. że ani panu cenzorowi ani
mnie włos z podłysiałej głowy nie spadnie...
Bo w samej rzeczy zapytajmy sami siebie: czy ten dekret jest tak bardzo zabójczy? Przeciwnie. Muszę go mocno pochwalić, choć wiem. że jestem może jedyny w całej prasie, l<1óry to robi i wyłamuje się ze solidarności koleżeńskiej.
Jak się rzekło - kary sypią się jak z
rogu obfitości za sprawcę, za podżegaeza , za jego pomocnika, za nieoględność
po 300, 500, 1 000 i 10000 zł.
Proszę.
jakie poszanowanie Istotnie
trudnej i odpowiedzialnej pracy redaktors~ciej. Odtąd wy?awca będzi.e musiał płaCIĆ
redaktorOWI taką pensJę, aby mógł
każdej chwili zapłacić powie?zmy.10000 zł. Redaktor, l<tóry będZIe mIał
szczęście i nie zostanie skazany za swój
d~ia! (u,mówmy się , że t~cy bęrt~!) doro:
bl SIę l~areszcle w krótkIm czasIe sporej
fortuny...

wielokrotnie nazwę,
i pomieszczenie.
Swój
wiek bohaterski przeżrło w gmachu
dzisiejszej Biblioteki Jagiellońskiej.
J. B •
re

.......................................................... l

To mostek, a w nim dziura
Potrzebna, jak ...... .

Dra WANDERA..
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Znajdą się niewątpliwie rzeczy, o któ·
od poniedziałku pisać nie będzie
można.. Ale o wielu rzeczach nie można
było pisać również wczoraj i przedwczo·
raj a każdy o nich ... wiedział. Były rzeczy, o których wlaściwie nie można było

rych

nawet myśleć a jednak ludzie myśleli, jak
nad nimi myśleć i w końcu niejedno sobie

pomyśleli.
Bo zamknąć człowiekowi

j

usta to rzecz
niepomiernie trudna. Owszem zamknąć
zamknie ale przecież wiadomo. że wła.
śnie ludzie nimi daleko prędzej się po.
rozumiewają, nie tracąc niepotrzl'bnie eza.
su na "próżne gadanie".
Albo weźmy na przykład parę młodo.
latków, mocno wzajemnie zakochanych.
Tacy siądą Bobie na ławce wśród jaśmi
nu ~r~y miłosnych trelach słowika. Czy
myślICIe, że trzeba im gadać? Tu szkoda
k~żdego słowa: oni patrzą sobie wzajem.
me kocha nym okiem i rozumieją się bardzo dobrze.
Od p0l'!iedziałku patrzmy na siebie jak
zakocham.
Zrozumiecie
każcie
może
mrugnięcie!
T. Z. HIZłNES

1Il'um~r
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łzie upodabnia sie do reszt9 Polski

Wszędzie

rozbrzmiewa mowa polska - Absurdalność niedawnego podziału Budzi się ruch wyzwoleńczy - Ślady walk o wyzwoliny
• "ten interes do wynajęcia" itp.
Nazwiska spolonizowano fantastycznie. Usunicto czeskGt "czar],c", czyli
znaczek nad s i c i po\vstaly wyrazy
mazurskie, jak Pospisil, Karlicek, ze
Sladldego zrobił się Słodki, z Malyjurka 1\1al~' jurek itd.
Nie wszystkie niestety nazwiska
dało siQ sp·olonizować. Utrzymuje się
u nas błędne przekonanie, że odsetek
Żydów na Zaolziu nie jest duży, Jakże pJ'z~' kre rozczarowanie ~poika pl'Z?bY!:iza do miast tuLej s zych.
Przynaj-

i:ydzi są -

nie i Orłowej na roletach sklepów wymalowano wielkie karykatury pejsatych Żydów. Ludzie sympatyzują z tymi odruchami.
I znowu panuje u nas przeświad
czenie, że na tych tu ziemiach górą
b~'ł socjal izm i komunizm. Nie wiem
czy gdzie \V Polsce jest tak ·komuni7.m
znienawidzony, jak właśnie na Zaolz iu. Gdy socjal iści krakowscy przybyli do Karwiny pocią.giem popularn~rm,
pewlli. :i:e iu irh prz~rwita.lą. robolnicy,
nie tylko :i:e nie oglą.dali na oczy "to-

tOt'N.,f'UEM. ROMANA
w większych

II, wlen..

",Iul.ch
Ol" Z,.""EJ'St:OWYCH,
l "," ... ,i.I6 ..
• .L_szerkow•. p. l .. szczk6w, wClj. IWClwoki.

Nalepki na ,~lilppach w Cieszynie

.y.,n,. p,ó"_Io

Zachodnim
Kra k ów, Z6. 11. - Zaolzie zrasta
z Macierzą. z dnia na
kroczy po ulicach miast
tutejszych, wydaje się. że to lat kilkadzie :-: iąt, jakie minęł,V od chwili 11anowania czeskjego, byly jakby maloznac7.n~' m
epizodem. Na ulicach wsi i
miast br7.mi wszędzie polsl,a mowa,
rzucają si~ w oczy napisy i ogloszenia
pol slde, setki Polaków z różn.vcb czę
ś ci kraju prz~r bywa w te
strony do
kre\nl.\·ch i starych znajomych. Z" ła
szcza w niedzielę spotkać można wielu rodaków z Górnego Ślą,f"ka, którzy
prz~·jeżdżaię. tu
odwiedzić krewnych.
Huch wskutek tego na Zaolziu panuje duży, autobusy są przepełnione.
Wydaje się, jak gd~'by usunięto jakąś
potworną, tamę, która rozdzielała naturalny dopływ od wschodu linią, Olzy. Teraz ta fala wlała sie spienioną.
strugGt na ziemie zaolzańskie. Szczególnie w zachodnim Cieszynie rzuca
się w orzy nienaturalność niedawnego
podziału,
kiedy Cieszyn był po obu
stronach właściwie s7.tuczną szczepionkGt ludnościową, Obecnie gdy na
Olzie nie stoi ju?: strażnik cze::;Ki, miasto mimo wyemigrowani.a setek Niemców i Czechów tętni życiem i marzy
o wielkiej przyszłości.
Nic dość nadziwić się, jal{ można
b.do kra.i ten uwa.żaĆ za. czeski. Przecież wszyscy tu mówią. po polsku, najczęściej gwarl;l. śląską, leciutko r.czerhizowaną.
\v takiej Karwinie nie
s l~' s 7.? się po prostu innego poza polskim j(,"zyka. Od czasu do czasu udeI7.~r tylko w ucho dźwi~k mowy rzesk ie.i. to na pewno jakiś inteligent opirsz[1ły urz(,"clnil< lub kupiec . .Tuż jednak ''IV zetkni ~ ciu z Polakami nauczyli się ci ludzie mówić bardZQ do-

Łódź,

się na dobre
dzi e ń. Gdy siC

nła~ wszelki[h materiałów u~raDiowy[~
we

Włocławku

nI. 3-go Maja 38 (w podwórzu) tel. 15-54
n ?2.'lt3

Wł. Apoloniusz Świetlicki

brze po polsku, podobnie jak Niemcr.
O, Niemcy o·bnoszGt się tu z niez"v'ykle smutnymi minami, a jest ich po
miasiach do~ć dużo. \"ielu z nich nosi pohkie llHzwiska. Nikną jal{ śnieg
na. wiosnl' obce naloty 7. Zaolzia. Już
prawie nigd7.ie nie spotka się napisów
czcsl.;ich na sklepach czy gdziekolwiek. Co pra,,'da ucierpiała na tym
niero polszczyzna.
Spotyka się bowiem takie sz~' ldy i wywieszki: "Handel z drzewem", "optyczne potrzeby",

może."

Król odpowia.da Jadwidze, że misja
historyczna "paru guzów warta".
"Chytrze królowa śmieje się w głos:
"Różne siupryzy chowa kapryśny los.
Ja już od urodzenia mam dar jasnowidzenia i do społecznych kwestyj
mam bajeczny nos",
Autor każe następnie królowej
śpiewać na melodię murzyńską proroctwo, czyli to, co się ma stać w
pn:yszłości,
a wicc obecnie: ".JuŻ
światło bucha nowego ducha świta.
zaranie - nic nie zostanie z miJita,..

Cies::,yn Zachodni mniej handel jest niepodzielną. domeną. żydowską a j~7.yk nazwisk kupców
nie różni się niczym on najhaniziej zażydzonego miasta Małopol~ki.
Toteż
nic dziwnego, że antyc;emityzm już
przyjął się tutaj na dobre.
W Cieszynie na sklepach widać duże napisy "Ż.\'d",
dot:;td nieznane w
tym mie~cie mimo dużego procentu
1 'iemców
i silnej Agitacji hitlerowców, oraz afisze bojkotowe. \V Karw1-

Ratusz

REUMATYZM
i!lchias

wszelkie nerwobóle UI!Uwa.
"SAPOMENTHOL" Ifatull. Żądać w aptekach i drogeriach.
n 22 Z83

warzyszy", ale .ieszcze omal nie oberwali, gdy si.ę im zachciało śpiewać
"mi ęc1 zynarodówkę".
Więc tak: Zaolzie upodabnia się do
reszty Polski. Na parkanaCh Orłowej
rzucają, się w oczy stare napisy: "Tu
jest Polska" i białe orły, na fabrykach
7.Aglc:hia i kopalniach i na ratuszach
miast triumfalnie powiewają polskie
sztandary.

Roraty

uprz~"

ileiowanym na!Jożellsl\Yoll1 w czasie adwentu.
I\lsza
ta uroczysta odbywa się zwykle wcześnie z rana., by wiellli okazywali czujnoM i gotowość na przyjśrie Zbawiciela który wśród 1I0CV i mroków
śmie~'ci Pl"z~'j<lzje nas ~ądzić z życia
l czynów nasz .... ch.
Podczas tej mszy św. goreje na oł
tarzu 7 świec, tak jal( w Starym Zakonie świecznik siedmioramienny roztaczal światło w świątyni Jerozolimskiej. Królowie polscy, począwszy od
Bolesława \Vstyclliwego uczcili "Roraiy" p e\\'ł1\' m i ceremoniami. Otóż osadzali oni w czasie mszy św. roratowej
rozpaloną świecę na najwyższym środ
kowym lichtarzu-świeczniku, mówiąc
przy t~' m: "Gotów jestem na Sąd Boż~'''.
DJ'ugę, ś\\.'iece
stawiał
Pryma8
Polski, mówiąc: "Sum paratus ad adventum Domini" - "Jestem gotów na
orzyjście Zbawiciela". Trzecia z kolei
,;tawiał senator świecki, czwartą ziemianin, piąta n ' rerz, szósta mie::;zczanin, siódmą chłop w siermiędze.
SI).

kości spróchniałe kości",
Z jakiej wielkości? Aby nie mieć
wątpliwości, zajrzeliśmy do wyda11 po-

przednich "Słówek". Otóż znaleźliśmy
tam zwrot: "A z t we.i wielkości",
czyli z wielkoś~i Władysława. W obecnym wydaniu poprawił autor na
"A z t e.i wielkości" - czyli z wielkości, któr~ zawdzięcz.amy według autora "militaryzmowi" ..• pOlskiemu o-

.J. B.

czywiście.

'Ysz~' sc~' powtarzali za królem:

szły

Król,
włada.
Prymas. najpirrwsza senatu Rada,
świe,·ki.

Senator

opit>kull prawa.

Szlachcic. co królów Polsce nadawa.

· Żołnierz.

co broni swoich

l,siegarskirh ukazały
TadeUSZa BO~'a-Żeleilskiego nakladem firm\' Przeworskiego w nowym wydaniu na rok 1!l38.
"'śród innych utworów znajduje siC
tam wiersz pt.. "Proroctwo królowej
Jadwigi", ldórv obraża nasze uczucia
narodowe i reI igijne. Uczucie obrazy
a j !'rllIlIk ..•
.. A RNOLD l"TRIGhJR"

hp ~
konklll'(>lI!'ji 60 lat
i <ł 11 ;(>/.ia f"hl'yki to dowód poPlllarn oś('i I % all f ~njn kl ien(6w.

j.' . t

Kali~1. Rzopcna 9.
Centralny M agazyn Pianin,
Poznań. PicrRckiegll 11,
Ng 2!<1034ló

współbraci,

KuniE'c. co hanrilem ziomków bOl!aci,
chiope-k. co z pola. ze krwi i roli.
lila reszty braci chleb ich mozoli.

na

Każdy
świeczkę ~rosz swój przyłot .v,
I każdy ,l!'ot6w iść na sąd Boty.
Ta k siedem stanów z ziemicy całej.

SiE'c1miu płomielimi jasno ~orzałv.
Sier) pm morltitew treści orimio:>nłlrj.
'VyI'aźał lichtarz siedmioramienny.

JJT ie",~~ ob,'ażaj((cy uc~ucia naro(]ou'e
półl,ach

do ołtarza,
r01.tarza.

jedną świecę
który herł e m potętnym

A k3.tdy

święci

Sam zaś komentarz autora znajduje się na stronie 368 tego tomu. Autor,
a~y nik.t nie wątpił, ~ ja.kim ce!u .naJsan y .Jest ów .b~zydkl Wlcrsz, oswJadcza co nast~pu.le,
"Proroctwo królowej Jadwigi, napisane na wesołą a popularną wówczas
melodię cake-walka (początek melodyj
murzyńskich) z powodu akcji w ~azc
Łach na rzecz kanonizacji królowej Jadwigi". Przykre wyznanie!
Przerażający
jest cynizm autora.,
który zamiast opuścić w nowym wydaniu ten wiersz, jeszcze wzmacnia
jego szyderstwo dodajGtc ów wyzywa.iąCY komentarz.
Tupet p. Boya posuwa się tak daleko, że na kOllCU swej przedmowy pisze: Słówka tymczasem stały się dietykalne, czcigodne, weszły niemal w
program szkolny. Niechże t.en krótki
komentarz naukowy posłuży kochan~'m malcom szkolnrm,
pocą{'\'m ~ię
nad wypracowaniem: "Sló\yka Boya
na. tle epoki",
Bov miałby słuszność, gdyby ,.Słówka" istotnie 'b~' ły przez pewne ż~'wioly
naurzvrielskie
popUlaryzowane
w

l:
I

..Od Bolesława. l~okiet.ka. Leszka.
Gdy jeszcr.e w Polsce duch pal1ski mjr~zka,
SIal na ołtarzu pl'7.pd mf'zą .. noraty"
S iedmioramipnny lichtarz bOA'aty.

Cynizm Bova· leleńskiego
nowe "triumfy"
Na

"Go-

lów jestem na Są.d Boży l"
Piękny opis tej ceremonii opiewa
'Yład. S.\'rolwmla w swych slaropolskich rOl'atach, z których W\'j~tck
pJ'z~ laczamy poniżej:
..

A stany pal'lsilVa

Ol'fl7:

ryzmu oprócz komizmu, a z tej wiel-

Roraty polskie

:<ię "Słówka"

we Frvsztacie

20989

ku, po cóż ci diabli nadstawiać sza,..
bli, jeszcze broń Boże, kto w leb dać

I

Białym Orłem

Piotrkowska 86
JI

"

RaLUsz z

wp,,,,,

I

szkołach.

Niesmacznv ton zarówno same~.(o
utworu, przerlmowy i komentarza
ZmllS7.a nas do napidnowania tych
niepoczrtalnych wybn'ków. (KAP)

i katolickie
potr,guje przedmowa, napisana przez
autora i komentarz, któn' m Boy zao'
patrzyl nm'\'e wydanie "Słówek".
.
Jak widać z przedmowy, sam autor
Lwów. (PAT) 'Ve Lwowie odb,ła
wahał się, czy ten wiers7 w nowym
się w sohotę, o.n. 26 hm., 111-oczVSto~r.
w~' daniu
zamieścić, ale doszedł do
po;;więcenia kamienia węgielnego pod
wniosku. że .,raczej naleialoby opal'uc1owę gmachów wydzialu mecha:nirztrzyć rzecz
jakimś
komentarzem, nego i elektrotechnicznego Politechnimniej lub więcej "historycznym", i ki lwowskiej.
z(\oh~' 1 się na komentarz ...
Wiel's7., uwlnczający pamięci królo\\,('j Jndwigi. brzmi:
"Król woła do Jad\yigi: Jadwisia,
daj pysia, wielka wo.ina dzisia. Rzecze w te slowa slodka królowa: Mój
miły Wladlm, masz ty w bród dostat-

Politechnika lwowska
otrzyma nowe Qmachy

SPRAWY KOBIECE

Modna bielizna
Do niedawna elegancka pani krzywiła
się na sam dźwięk słów "ciepła bielizna",
nosiła pajęcze kompleciki z jedwabiu w
lecie i w zimie, choć nieraz przypłacała
to poważną chorobą. Fabrykanci tymczasem w czarodziejsk: sposób zamienili tłu
stą skłębioną wełnę owczą w cienkie, 'powiewne koronki i falbanki i przyszli ze
zbawienną
pomocą
najwybredniejszym

. pod kierownictwem Stacha Wichury
SZARADA

LOGROGRYF

uJ. Longina
pi6rem ".. dłonI,
c:rupryne na skroni,
należy się spodziewać, że wyniknie z tego
raz-druga. piękny sonet lub coś podobnego.
Lecz nie ... wstaje od atołu wieszcz i plan .sv.-;6j
zmlema.
Widać głodny żołądek je8t wrogiem natchnienia,
woła o swoje prawa natura ezwór-druga,
a wiadomo - kolacja sil mu trzecia-druga.
Tylko, że jest ubogi (kt6ż dziś wiersze czyta?)
nie będzie jadł homara, lecz śledzia - i kwita!
Już go nawet wykOńczył godnie wytarł usta,
na talerzu zostały tylko pierwsza-szósta.
Tak na ciele skrzepiony pie~ pracy zasiada.
Znalazł już tytuł wiersza: będzie to ballada.
Lecz jakże mu daleko do doskonałości
największego -poety autora całości!

ul. Bogdan S·kI

HISTORYCZNY DZI&N
uL l ryL T. Brzask

Zasiadł młody poeta nocą s
niadbałym ruchem zwichrzył

SKLADANU
ul. 1 rys. T. Brzask

Delil{atne koronki, angielskie hafty, aplikacje z materiaJu w Odmiennym kolorze, oto sposoby ozdabiania jedwabnej bielizny. Po prawej: śliczna lizeuse (kaftanik) z jedwabiu na watalinie, WykOllCZOny delikatnym haftEm łańcuszkowym. Po
lewej: sposób rę czneg o przyszywania koronek do bielizny. Na górze trzy jedwabne
kombinacje.

Poziomo wpisać 8łowa o znaczeniu: 1) jedno"tka adminiHtracyjna podziału kraju, 2) od
do początku. 3) czołg. 4) Szczypta tabaki.
5) liryczny utwór poetyczn:v. 6) religia mahometańska, 7) materiał opałowy, 8) drewienko, galązka. 9) przypuszczenie, 10) produkt owczy.
Pierwsze dwie litery z każdego słowa dadzą
końca

~ dwóch s/6w w każdym rzędzie utworzyć
jf'rJno nowe słowo. kt6rego pierwsza litera jest
już podana.
'l'rzeci 8zerel' pionowy utworzy
aktualne słowo.

rozwiązanie.

REBUS
ul.

Wpisać poziomo dziesięć wyrazów o nastę
pujl\cym znaczeniu: 1) prorok (także zwipI'z~
leśne). 2) rzymski bożek miłości (wspak). 3) teren przeznaczony do gier sportowych, 4) powtarzająca się końcowa część p!osenki, 5) znajduje się przy drzwiach. 6) inaczej niełatwy
(wspak), i) uspof;obienie. 8) ror!zaj sk6ry f;łużn
cej do wyrahiania obuwia, 9) część ubioru, 10)
wzniosłe myśli lub cele.
Kratki oznaczone, czytane z g6ry na dół, dadZ!l nam rozwiązanie. nazwisko i imie znakomitego poety narodowego wsp6łczesnego pokolenia.
.

Jotłe

nawet elegantkom w nienarataniu zdrowia w czasie najwiQkszych mrozów.
Dzisiejsza ciepła bielizna to nie te
śmieszne bojowe h:']ki lub majtki, sięga
ją ce do połowy łydek albo grube nocne
kaftaniki. Dziś wszystko to należy - jak
pisze "Praktyczna Pani" - do dawno za-

ReBUS
uł.

i rys. Piast

u.

Aplikacja z satin na nocnej koszulce z
matowego jedwabiu oraz pokaz przyszywania aplikacji.
pomnianych rekwizytów. Nasza obecna
•
> b' l'
"t
ł
d
"CIepła le lzna, G ca y szereg prze miotów ogromnie miłych i lekkich. Przy jemnie j est na nie popatrzeć i bardzo przyjemnie jest je nosić.

Za trafne rozwiqzanie najmniej dw6~h z po·
Jedna w kwocie 10 złotych i lrzy PO
5 złotycJl. Oprócz powyższych nagród wylosui~~:e~~dcn8ście nagr6d pocieszenia w postaci

W zależności od gatunku dają odpowieclnią dozę ciepla A mają bardzo rozl egłe zastosowanie. Noszone są i w dzień i
w nocy i do całego szeregu sportów zimo-

Termin nar!Rylaniu roz\\'iąznl'i upływa z dniem
7 listolIada rb. Rozwinzuflle nal eży Il?rz)·sy ł.a~
pod adl'esem red. "Orędownika" w Joznafllu
św. Marcin nr 70 z dopisk iem Dział rozryw:
kawy".
"

wy ch.
· ł b' l'
b"
t
C lep a le lzna wyra lana Jes w ogromnej ilości gatunków. Jej serię rozpoczynają drobiazgi dziane" (trykoty z bawełny
.
. >, .
!
Jako rodzaj naJtallszy). Lepsze gatunkI
tkane z cienkiej bawełny, połączonej z
wełną sn oczywiście o wiele droższe. Ale
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Wyższych zadań wY7.naczyliśmy cztery nagrody
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Nagrody za trafne rozwIązan i e zadan..
.
z nr 234 OrędownIka otrzymali:
.

Po 5 złotych gotówką: 2) Jadwiga Stanecka,
ł_ódź : 3) Józef Kowalczyk, Podzamcze: 4) Lucjlln Ohojnacki, Włocławek.
NagrOdy książkowe: 5) Stefania Łukiewska,
G(]ynia: (\) I(nżmiltIlJ<n Knzimiera. Koźmin: 7)
:\lał'ia Hł'zezi'IRI;a. MORina: 8) Stefan Korna~7.('w,ki. lnowro('łnw: 9) I,ecbo~ła\\'a Jankow"kil. Lawi<:>n: 10) Mnl'ian Pyssa. Oborniki: 11)
MHria Knzłowska. E:atowiee; 12) Mazurkiewic'z Jan, Kraków: J3) Tadeusz Kllmiltski. Radogoszcz: H) J.,rystyna Bereszkówna. Ozęsto
chowa; 1j) ,~'anda Tatarowicz. Ozorków.
Nagrody za trafne rozwiązanie zadań

10 złotych gotówką: 1) Czesław BIałek. Ł6dt.

Po li złotycll gotówką: 2) Irena Jankowska,
Poznali: 3) Wilczek JÓZl?f, Gdynia; 4) Ka\'.. ka
Frnnrif;7.ck. Ży\vi.ec.
_
._ .
Na,grody kSIII.zliOWe: .tl) C~\Vl)hn~kl ~tf'f:tn.
Jal'nem; (i) Slamsław GlejczynskI. Nowy Targ:
7) Jan IJeszczyriski. Cz<:stochowa: 8) Wokiechowski l<Jdmund, Brodniea; 9) Dzia·rlowski. Poznań: 10) Falko.wf;ki_ \\7acław. Kalisz;.l1) Irena
~agallowf;ka. \\lplun: 12) Adam PaClOra, Tarnow~kie Gól'Y: 13) Maria Hilrlehrandt. Zgiprz:
14) M nł'ia Piotro\\'xka. Poznali: 15) Henryk SzaIJowski. Ostrów ',,"lkp.
Nagrody za trafne rozwiązanie zadań
z nr 239 Orędownika otrzymali:
10 _złotych gotówką: 1) Ignacy Podeszwa,
Poznano

z nr 245
•

10 złotych

Orędownika

gotówką:

1)

otrzymaU:
Nowak,

Nagrody za trafne rozwiązanie zadań
z nr 251 Orędownika otrzymali:
10 złotyCh gotówką: 1) Ginka Jasielska, Ino-

wrocław.

Po 5 złotych gotówką: 2) Halina Kuba"ie\\ iez. PoznalI: 3) Barbara 'Vl'zesiliska, Łódź;
4) Mada Sl<umielówna. Nowy Sącz.
Nagrody książkowe: 5) St. z cenz. Wiszniewski Marian, ł,uck; 6) Stanisław Sachocki, Płock:
7) Biesiana Władysław. Łódź: 8) Szczepan Borkowski. Piotrl;ów Trybunalski; 9) Koprowski
J6ze!, ł,ódź: 10) Eugeniusz Czapicwski. Lipno;
11) .l.Ieondra Wiśniewska, Gdynia: 12) Maria
~tradowa, Tarn6w: 13) Knapik Józef. Krak6w;
14) JózeL Lubka. Poznań; 15) Gorgolewskl
13ogdan. Kępno Wlkp.

Stanisław

Poznm\.
Po 9 złotych got6wklj: 2) Ira Kulet6wna.
KoJlskie: 3) Gustaw Markiewicz. Łódź: 4) Michał Miazga, Muszyna k. Nowego Sącza.
Nagrody , książkowe: 5) Z. Sierecka. Kalisz;
fi) \Yłorlzimierz Burcew . .Konin: i) Brunon Polf'w<,zYliski. Ochojec k. Katowic: 8) Szymańska
Kazimiera. Piotrowin Śląski: 9) Józefa Wałę
ska, ŁóM: 10) K. Rydel. Żychlin; 11) Włady
sław Lllbnar. W. Zegrzanki k. Zgiel'za: 12) EImanowski Francif;zek. By'dgoszCZ; 13) Młodzi
niak Ludwik. Nakło: 14) Józef Okoniewski.
Żnin: J;j) Bułiński Ilenryk, Poznań.

Do P. T. Szaradzistów. Z poworlu licznych
komnnikujemy. że roz\vi ązania nawet
można nadsyłać na pocztówkach. Ułatwia nam to pracę, a szaradziści
oszczędzają na znaczkach.
Również poc!ajl'my do wiadomości, że nagrody tak of;obom zamiejf;cowym jJlk i mil'szka.Jącym
w Poznnnin rozsy Jamy \lod p(ldnl1~'llli
adresami w cillgu dwóch tygodni od (lnia og-loszenia losowania. Gdyby kto w powyż~zym terminiI' nie otrzymał nagrody. niech zawiadomi o
tym listownie redRkcję. porla.iąc llumer "Orę
riownika". w którym zostało wydrukowane jego
nnz\\ isko.
zapytań

z dwóch numerów
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delikatnych wzorów haftu na bieliźnie.

wszystkie mają jedną cechę charakterystyczno,: są w kolorze r6towym. Ta barwa rozporządza ugromną skalą odcieni ,
-oawlzo zręcznie wykorzystanych przez fabrykantów. 0('zywi5rie, żt> droższe gatun-

ki mają skalę kolorów o wiele ładniejszą.
Upodobanie do noszenia różowej bielizny można sobie tłumaczyć tym, że stanowi ona ładną harmonię z odcieniem skóry. Noszona jest ró,,· nież ciepła bielizna w
kolorze niebieskim w pastelowych odcieniach i w cylrynowym.
Coraz bardziej
rozpowszechniajl\ się cieple kompleciki.
Mianowicie oprócz majteczek nosi się i
koszulki z ciepJego trykotu. Są one doskonale przylegające, nie pogrubiają, są cienko tkane i znakomicie ochraniają ciało od
chlodu. Ciepła bielizna nie jest tkana ści
slo i monotonnie. Położono duży nacisk
na 'estetykę wyrobu, który tkany jest w
różne prą2.ki, wypukłości i ażury, co bynajmniej nie ujmuje ciepła.
Oprócz dziennej bielizny coraz więcej
pokazuje się koszllI nocnych z ciepłego
trykotu różowego. Wykonezone kołniel'zy
karni, zaopatrzone w kieszonki i ozdcbione i'liskami mają duże zastosowanie w
7.imnych mieszl<ani:;ch. Alho u osób, które
sy piają ca łą zimę przy otwartyrh 0101'lch

Kto nie lubi koszuli, może sobie spraz ciep!ego trykotu lub z cieniutkiej flanelki do prania. Kolor oczywiście musi być jamy, żeby go łatwo było
prać. Takie piżamy oddają nieocenione usługi podczas różnych
wycieczek turystycznych, cło spama w pociągu i schroni~kach a także z powodów wyżej wymienionvch.
Coraz bardziej zyskują na popularności liseuses ("lizeski") bardzo potrzebne
do łóżka, do czytania, na okres choroby
lub leniuchowania. Te małe i śliczne kaftaniczki robi się z jedwabiu "pikowanego"
w jednym lub dwóch kolorach. Ale zawsze w pastelowych, biorąc jeden na spód
a drugi na wierzch.
Oprócz pikowanych mt,dne są równIe:!
cienkie i ciepłe I'OblOne szydełkiem lub na
tll'lltach, ozdobione falbfll1umi i dużymi
pomponami. Zastąpić i jedne i drugie może clCpły i miękki welwet do prania równ:eż w ja1mym kolone albo cienka flar.elka.
wić piżamę

ciepłej biehzny należy zalirównież wełniane pońCZOChy, tak
lJardzo pożyteczne i tak ... nielubiane! Panie, które ich nie noszą, mogą nosić pod
CIenkie jedwabne również cienkie różowe
wełniane, prawie zupełnie niewidoczne.

Do naszej

czyć

2e do sportów zimowych, ja k łyżwiar
stwo a szczególnieJ clo narciarstwu, trzella
nosić grube skal'petki wełniane, a nawet
wkładać po dwia pary, o tym każdy wie.
I co jest równie p(,wne, nikt się temu nie
dziwi i nikt się od tego nie uchyla. Są to
niezh~d11:e przedmlcty. umożljwia.i~ce upraWlame tego UlUbionego sportu zim(Joo
wego.
Flanelowe bIuzk;- koszule, które się 1\0si do narciarskich spodni i wełnian 3 m~
skie kalesony należą również do grupy
nas7.ej ciepłej biehzny.
Z przyjemnoś"i" można stwierdzić, te
ładna, ciepła bielizna ma cOl'az więcej
zwo]cnniczrk. if)k~ higieniczna i chrll~
ca or! Z2Zj~U;"111a.

:ss

Dery Uil[a wat~a tewi[y l rll~emwe fraolii

kt6re mogłyby poważnie sakłócić normalny bieg życia, w szczególności w wielkich miastach.

Ruch W porcie gdyńskim

w pierwszych

dziesięciu miesiącach rb.
do portu ~dyńskiego ogółem 5.363,
wyszło zaś 5.371 statków. W analogicznym
okresie poprzedniego roku weszło '.734, a
opuściło port ł.7ł8 statki. Lączn& pojemnoŚĆ statków, które przybyły do Gdyni
wynosiła 5.332.858.
Na czele znalazła się
bandera szwedzka, podobnie, jak w roku
' ubiegłym. Na dalszym miejscu są bandery następujących państw: Polski, Danii,
Finlandii, Włoch, Anglii, Norwegii i Niemiec. Z wymienionych państw jedynie
bandera niemiecka wykazała zmniejszenie aię pojemności.
W wymienionym. okresie wyjechało II
Gdyni 12.223 pasaterów, pnybyło zaA
26.969. Dane za 10 miesięczny okres ub.
roku wykazujl.\ cyfry: 12.469 i 2.8.081.

Premier Daladler zdecydowa ny jest podjąć energiczną akcję przeciwko wywrotowej
działalności "czerwonych" i złamać, rewolucyjne zamierzenia strajku powszechnego
P a ryż.

UchwaŁa. zarzą.du

(PAT).

Skład Bławatów

i Galanterii

MEBLE

W ·• CZIDEL
.
,

Drzewo

na budowle jak
8z.16wk~, łaty

BelkI, Kant6C1lke RESZTKI
i t. p. oraz

Des kI• po dl ogowe

znanej

jakośoi poleca

•

010:& towary bławatne pO/_
wielkim VJyb(,l':&e .kład/a-

UJ

t~

Poznań, oł. RaczyJSskich 518

Łodi,

!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"'1;'

Zgierska 56

MEBLE
n21D62

(BalaekiRgMk)

Teł. 10.87 ~

przy placu Bernardy6.ldm

M. WĄSIK

bryC%"y

oc;

TARTAK • Leon lurowski ~

•. WJllSKO"

kat 8 mm. j~t uznany
przez <mawcÓw za najlep·
szy. ZabezPiecza od mimowolnego etrulu. Sylitem belgijski. pięknie niiklowm.,.
Repetuje 8i41
przed 8trsalem. Automa~~;:;;t1
t)rc<mie wyrll5UCa gilI}'.
Huk kol~alny. Wykona'P
nie luksusowe, RękojeŚCI wykJaIJ" ..... . . .
dane masą bakelitową. Gwarancja fabryczna
n& 8 lat Idealna obrona przed napade,m i
kradzie*-. Gena. wraz & futeralem zł 5.75
2 smołlo 11 zł. Setka naboi 8i1'St. .Flobert'1
lIlI 3.65. Pl!liZwolenie niepotrzebne. Wysyłamy na li8towne zam6·
wlenie. Placi sie przy odbiorzl' na pccflcip.. Adresujcie: Jan
Domżalski, Warszawa. Skr. 994/W. Firma chrześc. Zamów tylko
ng 22 279
z marką fabryczną "Wesko". a bę.dziesz zadowolony.

-====

Policja katowicka pnytrzymała wczo.raj trzeeiego " rzędu uCJ:estnika głośnego
napadu w górach śIl\skich na sędziego
Bonczaka z Bielska i jego tonę. Zrabowano wtenczas dwa plecaki i łO zł gotówki;
a sędziego Bonc:r,aka postrzelono ei~tko
tak, te nast~pnie zmarł w szpitalu w Bielaku. Aresztowanym trzecim bandył4 jest
19-1etni Franciszek Bober z Ochejea.

1~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~n~~&~N~
łon 246-31'
n 18255

Cud techniki nowoczesnej

OTOMANY - TAPCZANY

komplety I poJedylliae ua
dogodnych warunkach poleca
własna wytwórnia

FOTEL-ł..ÓZKO, KANAPA-ł..OŻlCO
fotele klubowe, leżanki, materace itp. poleca

F.

TADEUSZ

___n_191_18_ _

PAWEŁCZYK

S'IUS-Ł6dź
Brzezińska łO

t.ÓDŹ, KILIŃSF~L~IE~c::.o!!!DZ~~ NaPiorkOWS~i~!1"'7-A-J.łi""'~----O~P~A~Ł~

SIENKIEWICZA 59

FR• CHOJNACKI

UJęcie młodocianego
napastnika

nowoc.esDe,atylowe,tapcw:any FinD.PAWEŁCZYKi
LUSTRA TREMA
otomany, kanapy, fotele.ł6ika PIOTRK.OWSKA 275
tel. 262-05 J toaletY JIoI. clogodn,.eIl ....e.nm.lIIATERACE HIGIENICZNE- poleca lVgr6" ""-g. C_g ,"ulcl.. Farmt1ci dopdne kach .wleca Fabryka Luster J6n 21959
zefa L\gęllklego, Udt, Dwol'!lk.

Łódź, ulica Piotrkowska 286 - telefon 260~S31=
poleca w dutym wybC)ne: jedwabie gładkie i deseniowe,
wełny na płaszcze, kostiumy i suknie, towary białe: pościelowe, stołowe, bieliźniane, koronki na suknie, siatki na
firanki i kapy, gobeliny delwracyjne, bielizna damska
i męska, pończochy, rękawiczki itp.
n 21915
Wszystko w dobrym gatunku.
Ceny niskie' II.~J#:~)

Browninc

weszło

kopalni objętych strajkiem. Min. de pisu prezydentowi nowy dekret o reMonzie na posiedzeniu klubu Unii S~ kwizycji przez państwo większych za..cjalistyczno - Republikańskiej zapo- kładów pracy. Na podstawie tego dewiedział, że nie cofnie się przed zastokretu rzą.d będzie mÓgł obję.t wszystsowaniem wszystkich prawnych środ kie kopalnie i huty oraz współpracu
ków celem utrzymania ruchu na kole- jące z nimi fabryki w departamencie
jach, co zostało powszechn i e zrozumia- północnym, okupowane t,)l"Zetl strajkune jako z,apowiedź militaryzacji koJe- ją.cych. Dekret ten wejdzie w życie r.
jarzy na dzień strajku powszechnego. dniem ogłoszenia, tj. w sobo~.
Kola parlamentarne uważają najblIż
"Liberte" podkreśla, że premier zdesze dni za decydUjącą próbę sU między or- cydowany jest działa.ć stanowczo i uganizacjami lewicy i robotniczymi a rzą krócić zakusy rewolucyjne ruellu
dem. Próba ta przyniesie wyjaśnienie strajkowego.
sytuacji wewnętrznej, jeszcze prawdopodobnie przed zebraniem się parlaP a ryż. (P AT) Konferencja, która
mentu. Zależnie od wyników dojdzie odbyła się dzisiaj rano w prezydium
do formalnego powstania nowej więk Rada Ministrów z udziałem Daladiera.
szości eentrowo-prawieowej, albo parlapolicji i komendanta wojment rozpocznie swe prace, od załatwie· prefektów
skowego Paryża, miała na celu om6nia kryzysu gabinetowego.
wiehie zarządzeń, zmierzających do
Sta,n owcza akcja
utrzymania porządku i zapewnienia
p ary ż. (Tel. wł.). lak donosi "Le funkcjonowania środków komunikacji
Temps", premier przedstawił do pod- oraz instytucyj. wstrzymanie działal-

Gen. Konf. Pracy w sprawie ogłosze
nia 24-godzinnego strajku demonstra.cyjnego w przyszłą §rodę oznacza pc>ważne zaostrzenie poloieniJ!.- do czego
dołączyło się jednocześnie z.a.08trMnie
sytuac.ii politycznej na terenie parlamentu.
Socjaliści zdecydowali się prz~jść
do ataku przecIw rządowi, uchwalając
gwałtowną rezolucję, która nazywa 0becne postępowanie gabinetu "polltykł reakcji i system-atycznej prowokacji w stosunku do świat~ pracy, niebezpieczeństwem dla narodu i republiki", oraz żąda natychmiastowej dymisji.
Premier Daladier, jak wynika z jego prac i rozmów politycznych, przygotowuje się do energicznej akcji
przeciw ogłoszonemu demonstracyjnemu strajkowi. Uchwalono z,arządzenLa,
przewidujące rekwizycję na północy

c

noścf.,

~p~~~rt~w~~n~
'Łódł.,telef.t73 -94~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
!!!
kI, oszwary opałowe, korę
PIERWSZORZĘDNA PRACOWNIA
Wyłączna aprzedaz dla Łodzi i okolic: Zabawki
~..:..~;.~it

UBIORÓW MĘSKICH i FUTER Już nadszedł świeży transport Dajnowszyeh modeli szwedzkich po
c~na~h konkurencyjnych
W wieI klm wyborze poleca
Najnowsze modele'
209~~
Ceny przystępne.
.
KALOSZY I. SNIEGOWCOW R.F'Belt, Ł6d~
GłówDa 49.
_:.....-~:==================iiilorygmalnych
h ś" ń k
I

b

NADESZŁA
dawno

cieńka

i

"PZ:ęXNA

PANZ"

25 odcieni! Cena fabryczna
Do nabycia tylkC) w .f irmie

BOLESŁAW
Poznań,

Na

3

50

lrma. c rze elJa s a.
Klinika lalek na miejscu.
n 21 842

." TRETO RN"

oczekiw8I)a przez Panie

trwała pończocha

We

własnym

interesie prosimy

zwrócić uwagę

na nasz adres

H. BOY i S-ka ~1~:a:OWSKA

154

ul.

Źurow.kl,
•

R~C!:.~~:~' nr.

DO

p 1~ł2.82

TRłJMIEN

II !18H

,
Q 22~38

21 GrudDia 20

Obrączki

odwrotnie.

Sluboe i wszelką biżnteri$

legary, zegar ki i platery

ił: ·s"iiYNllLERI

A

Nló$l

w.

ł.

~.d~

6 d ź, P lot r k o
11;. 165
tel. 122-90 d.... Piotrkowu 163

,( PO, d
Q

90072

ł

armą

'"••• p____O N' C 'Z

Z ll'IJWodu IU'YZ7,SU oddajemy ~ cennkJ'Ch .luJdilł•
tJ'lko za ., 3.85. Oto one: 1) Adwo at, oradca domoW)'o WPA>r., odwolai\ podatkowych.
skarg aądowych,
do wl.l.ds eksmlllYlne.
I n~~dOw.
S!lrawy
egzekucyJne.poda.tl
JIlsJ/łtkowe\
rolne. budowlane. spadkowe. wekSlowe. kred~towe. wojskowe, małżeń.skie. WPA>ry umów dZler'
żUWllych. ofert. podań. Q prace itp. 2> Nowy Ileliat_w prywat·
kretarz dla wszystkich.
~~~kl ~~fJ; r~ta~ J~ept!Jw .~ą~~:nele::...~b~
J;j,~~:ti1 I dolegliwości. 4) Tania kuchnia :la cieżkie czuy
~etkl cennych przepisOwo 5) Dobry ton. Kodek~
towarzyski. Jak pąwinien zachować !i~ w to·
warzystwie człOWiek dobrze wychowan1~. Cal,
llOomplet t.,lko II 1.86. Placl me _przy odblWorze.
Adresujcie: Edward W~nle_ld. Dz. W..
ar·
szawa t. akr. ~t. ar 88Z ICnrnJeekie.o 78).
.
n tt 442
, '.
..'i

żek

wW'k

MAGAZYN FUTER

WŁADYSŁAW JANUSZ KO

LOOZ, NAWROr 2a

II

20871

5;8

-oT

(p....., pl.ea Beraardy6.Jdm).
f-';;"";';"'_ _ _'-;'_ _ _':

,

WALLHEIM

prowineję wysyłamy

Leon

•

W

___

....-...

W.

p

o l e ca

Szymański

ol. GIÓwn. 41

tel. 132-24:

OGŁOSZENIE

...
Zarząd Miejski w Łodzi poszukuje w centrum miasta.
-.:::~~~~~~~~~~~~~~
..:c lub w poblitu lokalu Da fomieszczenie Miejskiego IDlty~ DAMSKIE ł1lł1lSzczegółowe
ByglflDlcznego, IIkładającego się z 30 pokoi.
oferty wraz z planami lokali, składać nal..
i MĘSKIE ~y w biurze Wydziału Gospodarczeg-o przy ul. Zawadzkiej
różnycb aatunkacb oraz skarpetki tenis6wki i t. P 11, w terminie do dnia 1 grudnia 1938.
."
I
P 'r'
•
.
po eca • • Kupcom
L Ó d t, ~ listopa.da 1938.
GŁOWACKI , Ł6dź , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Zarząd
lIleJakI
____
_ _ _..._LodzL
_ _ __

OCH

EDWARD

ul. Piotrko"'{ska qr. 102.

PRZET.4.RG
Dyrekcja Gazowni Miejskiej w Łodzi ogłasza przetarg
n~eograniczony, ofertowy na.: 1) ~wózk~ węgla z kolei (stacJa Łódź-Fabryczna) na tere~ gazownI, 2) dostawę fu~a~
nek fabrycznych dla gazownI.
Ślepe kosztorysy, ora.z warunki przetargu w cenie po
2 zł za ka:l.dy komplet do nabycia w biurze Gazowni MieJ'k' .
l T
. 18
8 lej przy u.
argoweJ
,pok. nr ol
Oferty sklada~ nalet.y do skrzyvki w biurze Gazowni
do dnia 15 grudma 1938, godz. 12 w nieprzejrzystej i za.1akowanej kopercie nie uwidaczniając na nieJ' nazwy firj~c:;§~ll~!ol~~f~~lo~:k i~f:i'lmklł~~:;~;.Chn~~a;;t~t\~a~yr~~: my. Otwarcie ofe~t nastąpi w biurze Gazo\'<7ll w dniu 15
·Jynie. p,:Zez kt6re też nadany mu został tytuł Pierwl37.ego Ml,trza (lrudnia 1938 O godz. 12.
Wjed.lIY Tajemnej. daje rękojmię dokła.dnycb orlgadnień. zaląCZYI, /
należy 1- zl <maczkami na porto. imię i nazwisko, datę urodzenia
L Ó d t, 26 listopada 1938.
ood adresem: Jasllowldz Prof. DZAMI, Kraków. Un:ęd1lleza ..Za
SkrJ'tka 169. Bel!opłatnych horoskopów nie wJ'syla się.
~ 21 15719
Dvrekcja Gazowni MiejSkiej w ŁodzI.
CZŁOWIEK - FENOMEN fi
Lekarz dusz lodzltleh _ Jasnowidz Prof. D:tAMII
Po d/uższJ'm PObyQle ug'j'lIllicą powrócił dl> Pol!ki
znallJ' i ceniony Jasnowid~ Prof. Dżaml. wpra·
w!lIjllc Vi po~ziw ! zachwyt każdego. nnwe.t naj.
większeg;o rpedowlarka .. klóry zwraca ~H: P!l
prl:ep()wledntę przyszłOŚCI. W sprawach: loterrl
_ kradzleb _ lIJladk6w _ choroliy _ .akopa'
nycb skarbl'i", - odnalezienia zaltiniou.,ell 9I6b,
. '
należy tylko podać datę uro~zeJlla, a !,rof. .płllmJ
) tle wedle Jl1g<l baualł wygr~na ma na.stąplć - prz.esIe kazdemu

ORĘD0'V'\'IK. poniedziałek,

Numer 273 -

dnia 2S listopada 1938 -

Strona 11

S"lDl

A OWIE

równiei

rozmawiają

o kwestiach mody l
jednak interesuje ich iakojć
i nieskazitelny krój

SzczegĆSłnie
materiału

Najmodniejsze ulstry I palta męskie na iedwabiu. Ubrania
szewiotowe i czesankowe w pięknych deseniach, .krói niezrównany.
Futra spacerowe i sportowe. Kurtki myśliwskie i skórzane. Dla chłopców
płaszcze i mundurki szkolne oraz
ubranka i płaszczyki sportowe

TAN1E ŹRÓDŁO

Edward Michaelis
..······'1
POZNAŃ • nł. Wrocławska 22

Asggnaty

.. KREDYT"

LALKA Ma-Ma

Meble, Dywany, Chodniki,
Firanki, Linoleum, Narzuty,
Serwe.y, Materiały meblowe

Nowootwarty
na sezon zimowy

w~budza podziw I zaJ
chwyt
lziecka.
;I!f!t
więc .najpiękniej\lz_!l1
podarkIem!
Pu:krtle
przystrojon!!:.. po:lia~a
blond ·wloskl I mebleskie oczy! Rączki i
n6żki ruchome. d7lieki
czemu .Iala. może sla~
oraz sIedzIeć! _{6wI
głośno i wyratllie 11'10sem dzil'cka: .. Ma-ma".
Wielkoś<'
prawie p61
metra. Cena reklamowa tylK" zł 4.75. W lep.
gat. lalka chodząca
no~o*.l w
pieknym narodowym strOJu z 11'10 7
<em .l.l a-Mo" tylko 6.90. PłaCI
się p;Zy odbiorze. Aflres Wytw.
chrześc. '''olerio O~or~ka, dz. C ..

Wiktor Łuczak, Łódź,

nar. pl. Sw. Krzy.kiego
tel. 22-14 i 16-54 - -

chrześcijański

Ub-lory damsk're

Sklep

Konfekcji

poleca

k··
· k·Je
Je I UCZDIOWS

męs

'
oraz dział miarowy przyjmuje zamówienia z własnych
_.
.
.
l'
C
l powIerzonych materIałów.
WykonanIe sa Idne.
eny.
przystępne.
n 21 841
STANISLAW PYĆ L6dź Rzgowska 33 b
" .

I

poleca z wielkiego wyboru po bardzo niskich cenach f-ma
o 21 @4.0

P 8e03-47,1IO

poleca najkorzystniej firma

Nowoczl!f!n1 browning- automat s
bezpiec:mikiem t,Pu II-cio mm.
Wyrzuca automatycznie wystrzelone lu~ki i rl"j:'etuje sie p~zed
.
każdym
strzałem.
Wykonan,.
ŚCIślI" wg. rySunku Huk strzalu p!orunuju<'y!
\Var!!znwa 1. ul. ~wl(:tokrzysk" %7.
Najskuteczniejsza obrona rrzed napadem j
kradzieżą.
WykOnbnie luksW'owe: rekoJeŚci
wylatonI' muą ebonito'i\-ą. Cena automatu
tylko
z/
6.90.
2 sztuk! 13.50. Setka naboi metaKożuchy
lowych zl S.60. Karta na broń nie wymagana.
Wysyla
lIie
pocztą
za pobraniem. _ FIrma
kożuszki
chrześcijańska . Adre uicie: Repr. rabr. Edward Wiśniewski. Ward u ż y w y b 6 r w róż n y c h g a t u n k a c b,
szawa l, IIkr. p. nr. 882. (Czarn!~kiello 78,2).
fi 21457

Tel. Fabryki

111. Zamenhofa 2.

Sprseda~

185-87
214-25

•••••••••••••••••••• I

zakopiaDsk1e

Olszanka
Polska Kawa Slodowa

"N A G I B O .8"
Łódź,

Zgier ska 101,
n

2()

'
I
lU
11
Hr W ty

... W Y t w ó.r

~

Łódź,
~

-

Polska praca

Nagłówkowe słowo (tłusto) 15 groszy, katde
dalsze słowo 10 groszy, l) liczb = Jedno słowo,
L, w, z, a - kat.de stanowi 1 słowo. Jedno ogło
szenIe nie mote przekraczać 100 słów . • tym
5 nagłówkowych.

1. DOMY·PARCELE

_I

parcelacji ~~adJ8mlic~. POW.
-I zkach
S7.ubiński na dogodnych warun'
splaty. Ziemia pszenno-bu·

D om
3 ubikacje i skl(lp cena 4.WO. \\ iadomość Szosa La.giewn;cka
-'5. \\". Ulianowicz dojazd tram",ujem 2.5.
.
n 2() 984
Dom
li pokoje i kuchnia Wr3'l. z budyn.

kan1l gu-<-podarcz,mi i cztery morgi roli tuż przy granicy Poznania. w~dzi~rżawie od 1 styc;mia
lQ39. Oferty Or~do\\'nik Poznań
zd 111 468
Parcele btldowlane

piękn:e polożone .0 niskiej ceme

na dOl(odn,ch warunkach splaty
w Starolece. Plewiskach. Juniko.
wie. Kobylepolu pod Poznaniem
i w Kiekrzu na sprzedaż. lnfor·
macyj udziela (jlJtsche Pędowsk'
J'<JZI::'I\ Plac Wolnoś('i 11 tell'·
fon 58-15.
P JJl0-41.103

Osiedle Strzeszyn
piekn .e polożone !l klm od cen·
.
rJucel e od 1 ~~OO
trum P oznanla.
-2200 m'. cena 1.10-1.80 za
m' - rlogcYlne warunki kupn ,
_ 10 -15 lat enłat,.· amortyza·
"
(;yjne
Szczeg610wycb informa·
Cyj u-izielA nutRche Pędowskl
l'cznań plac Wolno"ci 11 - teJ.
iiR-l:)
P 7711-41.1011
Dom
w m ie-sc·i e pnw'a ~() wrm w RYli·

kl] warlo,ści 20000 2l, w którym
JO,p,;ci Ai~ skła(l .hłalVat6w i tow
k ,r,tk'e !J. z zabuI/owaniami pod.
worzo \\; mi. nacla!llc-y sic na każ·
de [l1'zpdsiebior~t\Vo ha ndlowe
przellly-do",!.' i

gn.;.[l()d~

rcze.

~ilJrze·

dam. Wpłata do fi 000 rA. Zgloszen:a do Ore rlnwnika Poznań
z,l 20 4fll

Tanie parcele
na O~ipcl/() " . :-; I;t rolece ,Po:wań) .
D Il'lod llij k"tnuni\;~('ia prlld elektt'yczny r:IohrR ziel11i~ ogrodowa.
Prl-pwlaszcz!'l1ip natv('hmiAEt. Do~odnp
w1Irnnl,i.
Informacie:
przp<jpołudnil'm
w biurze Plac
Nowollli .. .i"ln lOn mil'szk . 8 POPO'
łur\niu nA O'iptllu . flwf>r\ luo tP.
!Pf"III(,71l;P 2i ~O
P 8097-58.118
wpłn<,c

10.000,-

nn 110WY nom lub willke
Oferty Oreclownik. Pozna1\
""l 20076

~

972

wydaj nil - zdrowa - tania

polęca Szan. Odsprzedawcom
duży wybór. ceny niskie

Chneścijańska Wytwórnia Krawatów
..L f [8". tódt. ul. Piwna 10

el i z

Cesrlana 6 ("n.lI

o.. Wykonu';e.

kapitał

a b

133-63

t

D.V

Z' Y

fabryka Kawy

I

Bałuckim

Olszanka

p o zna

k o t o w ej

ń. a I. B Y d g o • k a 5
Telefon 19-52

'13922

Nagwiazdkę

runku) tel. 260-03

bieliznę damską. męską i dziecięcą. jedwabną najmilszym podarkiem to aparat fo~ograficzny z firmy
i ciepłą oraz kostiumy sportowe i narciarskie "Foto-Fox" wł. E. Cukr.owskl, L6dz, Piotrkowska 115.
n 20009
I Dogodne warunki kupna.
z 20900
Duty wybór.

OGŁOSZENIA
Ogłoszenia wśr6d

Znak oferty naprzykład: z 18923, n 27ł5, d 1790
i t. d. = 1 słowo.
Drobne ogłoszenia w dni powszednie przyjmuje
sl~ do godz. 10,30, w soboty i dni przedświ~
tcczne przyjmuje się do godz. 9.25.

DROBNE

drobnych: l-lamowy mlltmetr ,. gron,.

n:~~~";;- hiPO'teke.

Orędownik. Poznań

poszuku1e
Oferty

~łodowej

Franciszek Olaztyński

HENRYK KLIMCZAK

'..,"

Polski

D ~

łelef.

~. nie~r~~v:n~._ pośluOrę-

-

lat
bi o<jpowiednicl1"o. Oferty
z,l 20092
downik. P!lWAli 7.11 tu 8.':)4
rn,czlłna. z. cześciowymi .budynka~
-mI.. T~rmlO.y parcęlaq'Jne odbyZ 1000,Panna
wala sl~ka~rly pomerl.zlalek \\'to- got6\\'ki i zabezpieczeniem do skromna 35 wyjdzie ZIl mąt rek '" Zar~ą<lzle maJetn.. Berlzl- 3000.- przyjmie kupiec przedsta- uczciwego. posadzie. Oferty Oretowo pow. 1ll.0\\'roclaw~kl. Sz~ze- "icielstwo wzglellnie inną propo-, downik Poznań zd 19918
so:610wych
mformacYJ
ndzlela zycje
Oferty Orędo\\ ntk 1'0- - - - --r6wnież
Gut.cjJe-P~d?wski
- wali 'zd 19Qi4
.
Wdowiec
poznań Plac ~olno,cl J1._t"I~f.1I
poszukuje żony pRnny lub ",do58-15.
P 4290-33.:13
6.
~:r
IWY be~(\zietnej do lat 45. Oferty
D
~.
OreQownik. Pozna(1 ze] 2() 475
om
sklad rutnicki. 0/rr6d. 4 pokoje
Kawaler
Starsza
\~·ars.zt~t. cenll 2700.-;- Pośredni- lat 34 posiadaj:)cy Dl:,le przed~i~-I pa!lna kr.a_wcowa. spokoina prac)f _ \\ yk}ucz_em.
OJel ty Oredow- biorstwo. poślubi c6rke rzemit>~I- /rOle .wYJ;\: z81}1az p~erty Ore·
nIk. Poznali zd 19 108
nika. Łódź. ')grodowa 2-8. magle. downlk. IOZJlRn 21<1 ~O .')(j3

Sprzedam
Rolnik
Panna
dom wraz ".,budowaniem. p61
majaca skłacl. mieszkaniem. P<>morJri ogrodu. pierwsza klasa 23 b .t. go1ówką. :r;apo=a p<>sia- szukuie męŻA I',~kolwiek got6wziemia. Zgloszenia L. Kycia. _ dającą gospodarstwo. got6wki co- ki dla powiekszenia interesu. PaOstrów "'Ikp .. Will:lIry 8.
kolwiek. Cel mnŁt·ymonialny. - nawie do lat 4:). Ofl'rty Oręuowzd 19807
Ofel·ty Oreuownik. By!lgosz'·z - nik. Poznań zd 20 IiGU
_
3 Maja 20.
n 22 W9
ParcelacJ'a
Wł ś i l
Wdowiec
ak c c 1 el k"- 47. dom
Poznaniu ~znka tony goea
400
mórg
z
olaJ
['(
..
wiska.
6
·
h
k
Ot
klm od Poznania . Działki: rze- OlerllC omości ·awa er szu a uv- t.6w ą.
erty Orel!ownik. Pornip~lnic:ze 1.00 ba
robotniczo- ny stosowneL kupiectwa. Oterty znaji zą 2() ~71
.
Oredownik ł'oznali zd 19686
.- - - - - - - rzemlt'ślnicze 2.00 ha . ogrodnicze
-------Panna
;).00 ha i osaclY rolnicze od II.UO
do 15.00 ha. Terminy sprzerlaży
Dla
solidna. lat 3.'>. krawCQwa. pO!'Zllkażdy piątek od ll:odz. 15-tej do kur;ynki 2000.- szukam u~dni- kuje meta. Porte-remante ,,1:15"
18-tl'j w Zarządzie majetn. Ple· ka. cel matrymonia!ny. Oferty LN;zno.
zd 19993
""iska. Informacyj urlziplll r6w· Orędownik. IJoznań zd 19892
-to.ra
----nipź nutsche· Peclrll\·~ki
Poznań
.n.
Plac Wolno~('i 11 tpl 58·15.
pani dopomoże fin3n~owo hezroBracia
do ukoticzenia nauki. P 72!ł4-3S .2!l
28 - 00. prZYRtojni. wluciciel botnemu
P6~niejsz.1' ożenek.
Oferty Or,przedsiębiorstwa rolnik. got6wk. clownik. POllnań rAI 19984
Dwa
i) 000.- ożenili sie, Oferty pań. fodomy Poznall1u l'larE'm budowla- togrllfia ZwrotnI! znaczkiem OreS ympatyczna
llnu 3.000.- do('ho(\lI: 25.0UO. - cJownik Poznali zel 18 3i9
brunetka lat 29. niebiedna praMikol ejczak Pod rz(>wie.
gnie
zapozna/'
szla<,hetnego pana
_ _ _ _--..::7.d _.~_~_3 _ _ _ __
SaDlotna
stlUlowisku. Cel mntrymoniebiedna stanowisk\l
poślubi na
Dom
starszeJrO stanow~ku. Postl! re- nialny. Ofert~· Orędownik. Pokupi{l. wplare 8.000. Agenci wy- stante 378. Ko;\min.
zd17 997 ?>nań zd 190011
kluczeni. Zl1"ło~7.pnia Oredo\\ nik. - - - - .- - - - - - - - Kawaler
l'oznań zd 201;)4
Kawaler
~
. . . . IlIt 27. przYRlojny wzorOWY rolnik pil'karh lat 2il po~l\lhi panne. - .
.... Z.
PJENIĄDZ. . poszukuje IV celu ożenku przy- Poste- estal~~ 1f93: Śrem.
stoinej panny. wła ścicielki zil'm11. . ._____...___..... !\kipj
pORiadlości PoważnI' oferty
Wdowa
Orędownik. Poznań zd 1!1199
, 000,.
emerytkn Po 40 na. powa~neJ pOl' hipoteke poszukuje. utrzyma~!ldzle ~2llka t owa rZ.l:'Z3 do 1st
Studentowi
nie do śrnlprci. Of"rt) Orędown ik
meJycyny kOlicz/,CE'TlI11 ",tudia. ab- 50. c~lem O'Źt'nkll. (JfpJ'ty Ur~
Poznań zd 19 i2;)
so lwpntowi. mlodpmu lek a rzo\·..-i , rlownik P ozna ń zd 2Q 2r,s
Mlodll.
dopornoge /lotów 1;0" o.
Wspólnika
Rzemieślnika
przy~lojnll panna J\()Sagiem. ~ot6wkl\
,Jo rzeźnictw"
zawód Oferty. foto-.:ra fil' .. PoznaniAnkA" idf'Ali5t~ pozna dWl1clzi.P!itn p i ę cio
obojctny. Adrpg Orędo,,-:nik. 1'0- Hluro Or;IM7.rli Pietraszek. WAr- !t'llIia wY~<lkn.
()f~l·tv Oredowszawa. Zgoda 9.
Jl2J 431111:k. ['OZI alI zcl 201112
~na1\ zd 19 8~

I

Kawaler
Sklep
wldciciel jadłodaini. 29. p06zuku- SPOŻYWCZY. alho samo uną~..
je panny ;.:otówka 2000.- Oferty nie sprzedam. \Via(!omość: Admi.Orędownik. Poznali zd 2Q 267
nistracja Oreclownika. Udt,
n 20985
Panna
36, 3000 pragnie wyjŚĆ zamąż.
Sklep
Oferty Orędown ik P01JJlań
galanteryjny. ntieszka.niem. w
zd 20375
mieście ruch!. dobrze zaprow~
dzony sprzedam. pow6d rodzinny. Uotń",l;i 4 tysia('('
Oferty
Kawaler
la.t 39. pw snJrI'Jik. pOzna pannę Oręr!ownik. Poznań n 22 500
z majątk iem do 3000.- celem
atenku. Oferty Orędownik. 1'0Domek
znań zd 19 349
0~r6dkiem sprzedam. Ud~. Hrab1,Qwska 4.
n 20 987
Kawaler
Piekarnia
38. nieruchomość składem prowincji szuka żony. Oferty Orę- dobrze prośperująca VI' §r6dmi~
ściu do sprzedania. Łódź. TRrg~
dov.·nik. Poznań zd 19 642
wa 9. m. 16.
n za 988
Wdowiec
Domele
57 bezdz.iet11Y. emeryt. wla~ny
dom. szuka żony w staJ'sz~'m ..... ie· ze sklepem <lo sprz,edanla. Lódt.
Wysockiego 2U.
n 20982
ku. Oferty Orędownik. Poznań
zd 19640
Sprzedam
28
wytwórnię cukierków grosZOWyM
lat sierota. rzemi eglnik bud. bez z zupelr ym ul'zadzelllem \Viadopracy szuka żony. Oferty Ore- mość Or~downik, Kalisz. Babidownik. Poznllń p.2836.
na 8.
Kawaler
Domelt
ogrodnik. lat 37 . 4000 zi got6wkl murowany.
ogr6dek
poszukuje cclem ożenku panny do 'p rzedam zaraz. Zel6w owocowI.
Zlota 1 .
lat 30. gospodarnei. ('ośko lwiek
n 22 124
majątkiem. Zgłoszenia do Orę
downika I'oznań zd 19002
Magiel
w dobrym stanie do sprzr(lania.
Wdowa
\Vieru
cki.
40'
I'
..
Pabianice - Piotra.
po.
7. mIP-z,anlem wYJ'!7,le za Skargi 2~.
n 22 l:l;;
mą~. SHerty O"~lownik PO?JT1ań
vd 20 314
.....
~-~~II.!I!~FJI!II~-......
Wysyłam
7. SPRZE-n ~
. . . wlasnego wyrobu czapki. kapeluA ... E _
sze Hurt. Slnchlewski Z~dE"rz,
Zielona 5.
. n 22 126
Sprzedam
Kuźnia
na.t ychmiast z~kłnd .fryzjeM'ki w
dobrym punkC'le tanIO z całkOWI- !?minna !lo ohkcia około !JOO zl. Piotrowo
P.
Obrzycko. zd 17 012
tym urzn(\zt>niem. Ofl'rty Oredownik. j,óM pod .. Zakład (",.:
zjer~ki.
n 20 \tSs
Kolonialkę
Illl~a wieś hez konkurencji sprzedam. J nrocin. :\ Moja 6.
Gospodarka
zcl 18006
9 morgowa wraz z budynkami do
~przeua·nia.
"'ie!! Sarny
gm.
(~rl1~zrzy('p _ pow. Hierndzki. " 'ja·
Skład
(1nmnl<l" ł.6 (17. .. Rrhna 10.
Strfnn kolonialny. ('zynsz ni<ki. ()fprti
:\1 a t·C!l1 kflIn,kI.
!,2() 086, Oredownik . Pozn ali zd 20 (lOł

I

----

9
Skład
Ml!kierk'ó w miasto powilltowe
~przenam .. powOn stanowisko.
Oferty Orcdownik. 1"ozna1\
zd 18907

Kolonialk,
Julrlel. mies7,kanie. pelnJ bleg
I"przedrun . wydzierżawlC~. Zglos'l.enia Or~downik. Poznań zd 19024

Kolonialno-delikatesowy
FIklad przy rynku niebxwa.la. oka.?,ja ZU8.Z sPr7.erlam. Ubr6t mi~
Rj,ęCzny fiOO0-7000 z.1. powód: nagly wyj~>:n. AdJ'Ps wskaże Or~
dOW1lik . POZI1~ll zd 2U 191

Kolonłalke
Sprzedam
3!i JlM;ennej. zlI.bndowanł4! mUTO- mllglem. m<ie9Zkllniem. bef)kon~
rency:fną
tanio sprzedam. Adrei!l
wane i.nwentall'zem 7.000.- lub
18 bU'dynkami. tanio. Prynft,ąa, Orenownik. p()1.;l1ań zd 20 004
Chromiec. poczta Książ. Jaromn.
Sprzedam
zd 19061
plll!\ l1ła.-<l'Żnikowy SOO ID' pi~y
'd k Gd '
Grabówek
Z a kI a d f ryz j ers ki
W'l o.
YnJ& -:-" Orędownik.
kompletnym urządzeniem. poko- Ofert;r POd ..tMIlO
n 21828
jem umeblowanym sprzedam. ~a- Gdyma.
koniewice. 15.
pow. "\Volsztyn,
ul lca
Interes
Pocztowa
za 19
820
bławllltów i tow. krótki.ch ~
dam lub wyrl:~ierża wie :I t?waKolonialk,
rem lub bl'z. w mi~cie powlllotOmles"kllniem. maglem. spnedam, wym w rY11ku. Intere;; zaprowapowlid oh jęcie. wlnsl1ym. Oferty dzony od '15 lat. Oferty <lo OreOredownik, Poznań 7.d 20 061
downika. Poznnń zd 20 402

Kaliszu

Skład
eukrów (kllwa herbatlll błell"ll,
pow. mieście 'Vielkopoll'ki (woj~ko) powodu obicda hurtowni natychmiast do sprzed ania. Adre;;
Kurier Poznański zdg 19882-3

RestauracJQ

i

Agronom

~lldft.j"CJ'
i,nwentarz łr'Iff'T. i
martwy ora,,; got6wke po~zuJtUlę
nzi-crżawy maja t ku od 15Q-llOU
ha. Ofprty
"Ruch" Krak~w,
Rynek Główny pod ..Dobra Glebil".
n22 462

do objeciII pO Żydaeh dobrze ))TO- Rpn:edam centrum 1600.- JH)"IfOsperujacy za khd fotogra ficznlJ rlu wyjazdu. Adres wskde Kuoraz fryzjerski. Oferty Or~dow rier Pozn"llski zr\g 20 515-6
Gospodarstwo
nik Poznań zd 10973. Odpowiedź
kupJe wplace 10.000.- Splata
znaczek.
2.()()(),":'" rocznie. Oferty Orędow
Skład
kolonial<ny mieszkaniem. magiel. nik. Poznań zd 20013
Narzędzia kowalskie
zaprowa<!rony sprzedam. A.dres
Okazja! Kolonialk,
kompll'tne. w dohrym s<[a'nie - wskaże Oredownik
.
..
"'UPNA
zd 20400Poznll1\.
..
11.,_ _
........_ _ _ _...•__
prosperującą . mieszkaniem. mlt- sprzedam tanio. l';glo~7.pnia Orę
giel. ulira przejściowa konY'!tnie downik. Poznaii z<l 20239
f'ena 4000.- 7.1. Oferty Kuri1!r
Rury
,
.
P07,nallski zdg 1!J 877-8
" 0II~4! około 70 m~ wanMaszynę
Akordeon
~.
k~la
~'l' " ml1f-1IIJi w cholewkarska slupkowl\ Si'llCeN..
120
basowy.
:I
ch6rowy
sprzedam.
hernne:l
":
nal~
"
'
.
k
. or t
n O
M Ot ory
Pawlak PobiedzilSka naprzeciw d?brym .st1lI11Ie sPr7,edl~m okar;TJ- dUŻYW!l~l\p uPIeń /~{;lf ~ reelf>ktrycme wszelkiego rod:nj'll- dworca. '
.
z" 20 091 nIe Tlrelehl'1, "r~!:'To'\lnee.
OW11l. OZl1a z . '
oynamoma,sz:VI1Y
dostRrcza'
,,zd 20602
:n aj kor?;Yl<tlliej. Piotr Grzf'śko-I
Szewsk"y
Motocykl
",iak. Zal1iemyśl.
zd HI !J20
MIyn
Of
_-'-"--'-=='::"::'::'-_ _~=---=''';'''';' maS7:Y'I"~
czyszcza'l'kll
tsatio
!]1()woczeosny kupie gat6wka.
411'Willę
sprzedam.
Stanislaw
Pawlak. motorowy BlSlJ;CO g8JI'Xl'Wy a eał- ty cen.ą Ore(\own'iik PorMlllll.
nowa. J>~owa. 8 ubikllcY) 5 1"obiedzi.ska. naprzeeiw dworca. kil'm za.budowanie,m 8Pr~am.
zd 20 026
m6rg ogrodu. duże miasto uidrozd 20 022
Siórlm~a,k, GasILwa.
2'Jd 20 503
.
wiskowe \VielkopolFb sJ)rzedam.
Wille
Warsztat
Oferty Orcdownik. Poznań
Kolonialkę
stola,rskl' (ławkD) kupie bIDo.
"19118
gospodarstwa. majątki polecam
d'
J! .
~
Zrj
do sprzD.laz'y. Moll·Jlek. Puszczy- śró mleściu sprzec am anj() li po- Oferty Orerlown ik. Poznll1\
,q
wodu wyjazdu. Oferty Oredowzd 20184
Piekarnia
kówko. Kasprowicza 8.
nik. Poznań zd 20 338
obszerne. mal<ywne zabudowanie,
zd 20 208
Piekarni,
'lużej wsi - Leszno, Ofert,. Orę
Wyjątkowa okazja
kupie lub wydzierżawie. Mlejl!eo. . . .M
. . . T.K.I
.
....
downik Poznal'i zd 20 091
sklad kolonialno - deJika,tesowy z
wość obojętna, cena. Oferty Orę
mieszkaniem. ruchliwa ulica. dodownik. Poznań w 20 175
Folwark
Kolonialnobrze zaprowadzony. kJoientelll gonelikatesowy. win. zaprowadzony tówkowa. powód wyjazd korzy- 180 mÓrj!' pszennej. koml1l!!.tny
rlohrze 3 500.- Oferty Orędow stn1e sprzedam. Oferty Kurier 45.000.- wplaty 35.000.- MIkoMotor
lajczak. Podrzewie.
zd 20 214 :prąd stall' 8-10 kom . .",as.
nik . PCYlJ1ań zd 10676
Poznański !ldg 20 548-9
Ofert,. Ort:'doWillik Poznań
7ld 20342

~.18

A.JĄ

..
i1

:.: ~a~ _·-

s;,

-

:

,

mó?oiOlllIl; n,15 .. &nnl-rejru.. A nd'l'2ei u, wos,k na wode
leji\" - audycja mu'Zyczna: 22,55
przeg],ą,d
prasy; 23,00 o.; ta tnie

-powje.~ć

': - KRA OWE

.
Ogo ł OSZeDla

I

/

Ekspedient
brll'l1,ty telaono - koloni allil ej , lat
24. po wojskowosci. barooo ue.
CIWY, syn wdowy wojennej. \)().
s2ludruj~
pooady
Ubrzymanił!m.,
,.krotDJ1ym
wyna.gr.
Ł&slkawe
oferty OręrloW'Tlik P<X!mall

:ml 20604

"B~chalteryjne

Cholewkarz

wielorlzicdzinową samodzlelnosć lta.modI1Jieln,..
zdolny. ~
natychmiastowy warsztat prl\cr! prac,.. miejseow(}Ść obojęt:rlll.
Zamiejscowym korespondencYJJlIe O f e<rty O rędow1Jli,k PO'llIl ań
T 1488
zd 2068.';

li

. .28. SZUK" POSADY

Oj1:'loszenla do ao .r6w dla po8ZUItu:ill.c)'ch posady w tej rnbl7ce
obliczamy PO jednej trzeciej cenie
drobnych_

b) Inni

Inteligentna

p3lnienkft. tl'i4!ciomiesięCZ11!l e6re-<Jl'lką. w<lzecl!stronnIl. znajQIIlo{;cią kuchni (Jroo
towanie. pieczenie, zaprawy). rohótki reC7,ne. t.rorhe szycia !;7J\],h
flooady ([nb mnm[;L Ofprty Orę.
downik. P07Jnań zd 20629
dlW'l1odrLiootoletInia

"27.WOI.NE MIEJSCA:I

Stolarz

m<tody. odpowiednich kWll~i~ika
Bufetowa
cH poszukuje pracy. - MleJsCiJ(wyls\czajac Lódzl do reeta.uracii. Odpin kwia.df>Ctw
Oferty Oredownik. pod .,Stolarz" ZII'I081Ienłll l ( lhl'i el' PO'Mal\flki
n 20 957
nz 22 200/1

wO§Ć oboję-tna

Mistrz blacharski

Agentów

3lI lata.. 16 la.t praktylti. biegly ch!'1lei!clhn do. &przedaiY Jl.1JJ!'tMto
w 8wym zawodzie szuka POSIlOY. d!li rolniczych po wsiach POSZl1Oferty do Ol~downika.. poznań
kujł!t .. Żniwo". J~w6w Kuszewicf,8,
ng 21124-5
n 2'<120i

Robotnik

Szwajcar

POlIzukuj>e pracy kaucjll.. Oferty (dojll.rz) ue7,ciwy pot"ebn,. !:a1'ftII.
Oredownik. Poznań zd 20 069
.Tlizef Borowski. L"s:mOo. Brach
10.
zr] 20 4(11

ślusarz

10-15 zł
m~nowy. zna wszelkie
cje maszyn rolniczych szuka po- d~erm.i4! M-robia t'lprzedawC'Y ob,...
s,ady. Oferty Oredownilt. pQZJ1al\ zów komitetowych.
Zj1:'łoszenlll:
zd l!J 871
Sprzedat Obrazów. Zawiercie. WidOk 9.
zn 20 4(14

r®_-

Szofer

kawaler. IAlIl dokladnie ~ni
nowoczesny dobrym Ertani>e ~ów_ ctwo. jazde konna.. szuka PQSlldy.
ka kupie. Oferty Oredowru.k. Po- Oferty Oredownik. Poznań
"d 2U 077
znań zd 20 521

I

umodzielny. ~
we wszystkich działach. POOZUkuie posadY. Laska we oferty I
pOdantem warunkOwo Orędownik,
PoznRl'i 7,d 20 02:J

mloas",.

Wsp61czesne Wykłady". \'Varsor;!lwa. Nowogrod~.ka 48. gWllrantuJą

Motorower

- Z Wiednia. 18,20 Lipsk
Koncert solistów. Monachium
Koncert 6{1oIi"tów. 19,00 Lipsk
Motorek
.\fuz. popularna z Drezna. 19.1ó 'I. KM" porąd 7lmien.n,. w dobrym
Poniedzialck, Z8 listopada.
l\hn/lchium Wiecwr tańca. 8tanie kupie. Oferty Oreodownhk,
wiadomości.
11,:10 audyeja poranna;
7,00
19,30 Sofia J(o.llceort Beetbodzienni,k 'Poranny; 7,15 m'UlZyokR
venoWY'fki. 20,00 Bcogrnd - '1'r. z P071nań zd 20 62'2
- płyty; 8,00 au(]yeja drl a szk61;
Opery. 20.10 Lip~k - "Petrusr.-I[
11.flO audycJa dla s,z;kól: ,.Na w:ejka" balet Stra wiJlskiego. J{o18. OZIERtAWY
f'lkl1n porJwi)rku"; 11,15 konrNt
Pl'niedzialek, !8 listopada.
nil!sw. Ko.ncel·t s"wI. ({]yr.
orkicFtry d ,;: tcj MąrY'llarki Wo[1'IIrtwsengler i sr;\. Ca...<lado Toru6
10.011
mu,z"ka
ulOll1ojf"llllPj; 11.ó7 ~y,gnal C7,"~n; 12,03 wa - plyty; 11,11>--11.57 m'1]lz; a w iolonC7.~) 20.3~ :ia~!,sb!lrg
Dzierżawy
Y1k
HlldYf'ja polllrln.iowa; 13,00 am)y- fra ncu .. ka - plyty; 18,10 lewa.. Rap,sorJII\ wegl!'r.k>7, Llszt~ <.~ gQ6pOdaretwa 1.;0 do 300 moo.r pof'ja dla kupc&w i ~elllie';llli,kó\\': d"ans Georgl'/3·a. B0'11,l ang.er·a - płyt). 20,45 p!łrlR lIT - He(it ,",zukuje. Oft'rty OredowniJt. Po1 ".lnki('j reklamy potrzebuje pł)- ly; 18,25 SPOl·t: 21,15 czaJ" Pa- la! fo,rt. LelI! GOlLoseau. 20 .•)5 znal1 7,d 11.1 , 23
d~tali s,ta '/",
2.
,.Zwnlczadmy ryża - ply!y: 22,00 wędlr6wki'po Hllversnm 1l - KOoncert f'ymf . - - - - - - - - - -_ _ _ __
Fl7Jkodniki i za,bpz;picczajmy towa- św i t'cie NacI Baltyudem aud. mu- z u~l,zialem sol. Rztokholm - Kon·
Wydzierżawi,
:ry " ; 13,30 .,Melodia w śpiewie - zyczna.
ce!'t symf. 21,00 Bruksela fI. audycja dll a gi'Jl1naz.iów - wopr.
Koncert ork" chól'll i sol. Bruk- piętrowy. koloni alką 16 morgami
Tadl'u sza Ma yoznera; 15,30 Tea,tr
J{atowł~e 5.341 wesoły mO\ll- sela n. - .. Jaś flecista" opera ogrodem mieści". dzierżawa 100.
'\\' yobraiirri dola mlodzieży: "Bar- taż - plyty; 14,00 mUlZylk a: 14,50 kom. Gannpa. Rzym - Koncert Oferty Oredownik Pozna1\
zd 10636
tlomiej Nowod,wor~ki za lOŻY-I g': e lda: 18.00 koncert rozrywko- sol. 21,15 Florencja - Koncert
de'l naj;;taJ"&zego gimnazjum w \\'y; 18,25 s,port: 22.00 ŚIMka Po- symf. 21,20 Monachinm - Mu,z.
Polsce" - S!UdIowis,ko z Krako-I zyt:r,,~ka" w oprac. Zbigniewa kameralna. 21,30 R. Pllris
360
wa; 15,30 mu;zyka obia(]owa w Li'pczyrl"kiego; 22,30 kQll1cert ro'Z- •. ::\lost w!.'Stf'lwi('ń" ~pera k,om. m6rlr tytnlej. budynkami, bM in'Wy'kona,Diu
orkoiestry rozglo~ni l'Yw:kO\' york. ro'Zgl. ka to?o',ickie,i. Offenbacha. 22.00 Parls PT'I .- wentarzy wydzier:iawie. Oferty
] l'o'owskiej: 16,00 d'Zien.nilk popolu::\1uz. kameralna. Rzym - .\Vle- Oreoownik Poznań zd 19913
dnio,,' y; 16,08 wiadomości g06'POKraków - S,10 lllyta :r;,a płyt'!. .. czór rozrywkowy. 22.111 HIIYer- _ _ _ _ _. _ _ _ _ _ _ _ __
d llrczc; 16,20 kronika naukowa: H.OO ~'UZY'kll IZ KatOWIC; 14.05 sum I - .. l"ymfonia nr. 7". GIa]'j/owfia - w oprac. prof. Kazi- rJ ,zlen.nL~ s,portowy;. 18,0~, odczyt: zunowa. ?:l,OO Kolonia. Berlin.
Piekarnię
mierza Ajdukiewicza (ze Lwo- •. Sen :mmowy zw!erząt; 18.10 Frankfurt ild.
Murz;, k lkka. przepisowa. skladem
Ut'UIdt:ewal; 16,35 utwory Moo31rta (z muzyka dW1.l'f~,rteplamo.wa. Wyk. 23,10 Bruksela fr. - Br-Igij.ka niem wydzierża wie. Malinowski,
·Wil'l1a). Wykonawcy: orkiestra M. R~dó'Wna. l A: M\i1ler; 22,00 muz. jazzowa. 23,15 LOndyn Reg, Pleszew. Sienkiew'icza 28.
To.zgłośni wj.]ej1.Slki~j
Stanislawa audYCJa z KatowlC.
Hiszpania we wISPólczE*'l]e:i mu- ______z::d::....,:2::.:0:....::.0oo:.::.._ _ _ __
c z;Plw?o:icz?
':'111 !L
• fortepj,an:
L6di - 5.35 po/y,ty: 14,00 mw!.y- zyce francuskiej. 24,00 Berlin ~
,
17 20 Or~aJlllZaCJa wal1.1 z raklem ka z Kato'W,ie' 14 50 g,iekla' 1800 KOoncert noeny orko i sol. Drmt·
Folwark
~ f'o~sc(' - odczy.t.:,,"ygl. dr Fr:lIl- rO?Jll1owa z ' ra'oio~ltwha~za~:ti: wich - Muz. la.kka. Jj'rankfurt 225 mórg pszennej . . kompletny
clszek ŁUlka'S'Zcz~tk. 17•.35 w. 20- 1810 mu=ka _ pł~ty' 1825 pr;rt i Sztutl!art - Ko.ncert nocny (or1 objęcie 13.UOO.- Mikolajczak
~pr l e
M:l1Jr)'!1l3 rki WOJenneJ 1. 9 '
OJ
. , ., • _.
,'.
8 ..
Przemówienie Korntradmirala Je- .2.10 kornce.rt .tom Y\lo k()~ y. KWI11- godz. 2 z Berlina). Wiedeń - Z Podrzewie. Szamotuly.
zd 20 2J2
!I'zego Świorskieg>O, 2. Pios ern ki ma- tet .@310nOl\\y l 'V. Lessl11g - for- UerHna.
Wtorek, Z9 listopada.
"natki: 18.00 au,dY'C.ia dla w ..i: teplan.
Wtorek, 29 listopada.
Młyna
18,30 aU'o ycja Leg,ii AkademicRecikal fort .
15.20 Lipsk
Ikiej: 19,00 kO'l1cert roorY'wKowy
Toru6 - 10,00 s.krzY'pce i for- 1~,30 Ryga - Korncert ChoP'inow- W dlZierżawę po..<zukuję I'ub Wl!tll(z P02lllapja). WY1koJla'Wcy: Zwię tevian - płyty; 11.15 pOPu1a,rne ,ki. 16,00 Monaf'hinm - Muz. pię jako wsp61nik Off'rty OreJkszona. Oa\kiestra rooglo~ni po- ulwory Bymfoniezne plyty; popularna , Kiinil!sw. - Koncert rtownik P07.nań 7Jd 20488
znallskiej "P.iątka POZ11ańs.ka", 13.00 dla każdego cc>ś: 15.15 ro>:- rOZl'ywkowy. 17,10 Wiedeń ': Maria S7Jl'ajua.rówrna - sJn-,zy'pce mowa z d?i ećmi: 16,00 rOo7JD1owa Ronce"t popoi ltdlll io.wy. 17.15 Me20.35 auodycje iln.fonnacyine; 21.00 z rolrnika1l11: 18,10 pog, spolec~IHI: diolall - Koncert duetu: C01om.,'l'elIIJPcramenty" - powieść mó- 1/1,15 skrz:<,nli'l tcChijliczna: 18.25 bo - Ferrari. 17.30 Sofia - Orko
WiOIU Ant. Cwojd'lli1\srkiego: 21.15 sport; 22.55-23,00 aktual'l1ości.
wojskowa. 18,00 Bruksela fr. ",Van"a Lnn.dowska - klawesyn
Konce·rt lal}.J'E'atów konsel'watoKatowice - 5,30 weo;oly mem- rium. 18,20 Monachium - Muz.
(plyty); 21,40 nowo~oi literackie
om6wi Zygm'UlTLt Szweykow"ki. taż plyimvy: 11.15 mars?e i pie- wspólezellna. 19,00 Londyn Reg.
prof. U . .T. P.; 22,00 w w:igioHę ~ni ryce·~twa polsoki~go - plyty: - Kooncert SY'Illf. Wiedeń - RI'arocz.nicy PO?o"stania Listopa,dowe- 14.00 wiad. go€porla,l 'cze; 14.05 z,lijs,ka mu,z. ludowa. 19.15 K~Skład
ZO, Koncert w wy'konani'U orkie- koncert ż)' czeń; 14.~5 "Swacz),na nills\V. \Vl'/3oly km,ceJ't sol!..
'-.. ~
6try i chóru P. R.: 22.55 pr7.e- u Doro1'ki" - a11fly('ja dla d'zie- stOw. R. Paris - Recita.1 skrzy'])- nada)!\CT Sle do r(ń;nycl! ... c~.~
J;:'ll\il prasy; 23,00 o;;tMn.ie wiado- ci: 14.55 gielorla: 15,15 gawęda o cOWY. 19,3' Sofia - "Sym fonia "óW l!0W& ~yj1:'odme ~ab!l,(J()I~&1'\Je,
\'iteratll,r'he; 18.00 "Zawlebi" Da- nr. 5" 13eethove<rlll. 19.40 Bl'rl'- ruch!J.wa uhca .wyd'Zlerza'Wl4\ .. mości.
browskie ma gr!<l<!" a) "Zamek mtlnstro- - Muz. kościelna . 20.10 Oferty do KU~jra PO?mllńlSlkJlea'Q
WtoreJr, ~ nstopada.
Będ7,iń6'ki" pog .• bl "Co ely- Kr61ewicc "Otello" op. Verng .- 4&i/7
kiplec- diego. Konigsw. - Ko.nceort symI.
6,:)0 R11n. pcn-a n.n a ; 11,00 au,(Jycja ch,,<' w wojewódJ?ltwi~
bm?"
kronika:
18,15
n{)'w,ości
z u,działl'ffi so\. Kulen.k a m'Pfa
dla ~r.k61: .. Historia ze!;'ara" Młyn
(&k,rz.) 20.15 R. Romania - Kon- motorO'Wy Poznaniu. PrzemAl 10
po!!,,; 1 J.11i ma.rsze i pje&Thi ryceor- z płyt; 22,51>-23,00 i:n (w-IIlllcje.
cert
BY'Illf.
(Maza,rt).
20.30
..Rzym
"twa pol<lkiego
ply,ty; 12,03
Krak6w - 8,10 płyta :r;a pły
ton. kopalnia zlota , zara.s wynllnyocia polurJ,niowa; lli,OO .. Mam ta.,,; 11,11>--11,57 m81rBom! i pieś'l1i - Tr. z Mediolanu , l\fl'diolan - dzierżawie. objem e 10-16000,J~ I~t" powieść mówiona; 15.15 14.00 muzl'ka pJyty: 14.50 od- Mu'z. rozrywkowa. Kolonia- Oferty Orędownik. Pozna1\.
"krzY'lloka ogOlJ1a: 15,30 111n,zy'ka czytanie progll'amn: 14.55 BPl'n,,'y Wiecr.ór tallca. 20.55 Hilversnm
zd 20389
w wl"k. orko ra.zgl. katowioCldej: go"porlarCl!l(,;
15.11>--15':10 .,Czy T - Koncert "ymf. 21,00 Kopen•
•
:l1i.00 flraipnnirk; 16,08 ,,"i:\<1. gospo- "iede. że ... 18,00 "Sonaty "krzyp- haga - :Mozy'ka symf. Sztutgart
DZlerZawy
(l,u('ze; 16,30 z za,pomnianych na- C(JIWP \V. A. M07.arta". \\Tyk.: - Muzyka Haydma. Bruksela n.
szy'Ch' pic~ni. Wyk: J. BiJewska Sol. :r.nkU''''''''WSlld (skrz.). A.. Ko- - .. Faust:' op. GO~I~oda. 21,15 00 lI50 mórg od włBaciciela P - "
- sopran . St. nomanowsk,i - ba- p:rciii~ki (fort.)
R. Roman!Jl - C~!~ H kooc(',r- kuje. Pośrednicy wykluc:r;en1. _
Tytan: 16.55 •. Pol~ka pięokna byla
t~l s)'mf. ~1.2~ ~er~,n M~l{)- Z<:IOOIzpnia Po~te restante (rollll.
ŁótlZ 6,35 "Woj" ,k o to jp.,t rllC ()P!'o~o\\'~; I arl!! J r.T, - .?I~I.!p ,\o[anieezki. pow. śrpffi.
n~ówcz,as"
szkic literacki:
płyoty:
14.00 pst li '\ 011,. o.pt, ) valm a. ~1.• ;)0
zd 2040:>
17.10 polskie utwory forlepbno- pip,kna rzeez"
np w wyk. EJ'lll , Roo,l era: 17.30 koncE'wt źyI('7.pfi LlJod,Z'lk iPj Rr;dzi'l1Y Bruksela fr. - MUrz. organ!}wa
Radi<>wpj;
14,;;0
gie!.fla:
15,lli
liz
kon.
el-W
a
toori.um.
Londyn
Reli(.
,.Z lli~nia po kraju": 18.00 auSkład
111;I;.,I·o[on dla
.. Pajace" Op. LeoncllvaJJa.
dycja fili a ?o'"i: 1. Skrzyrua r()l- tf'orStlH3 111'zez
nicza. 2... Jak pra r ują s,p6Id'Ziel- w zystkich: 18,00 "O 0l11zYCe i 2t.~5 Lukscruburll - .. Arlezi3n- mie.szkanil'm. rÓŻnej bunty imIIi" zdrowia": 18,aO au,(fycja dla mllzyk:1ch". nalwnn p"l<ka 11111- ł~~ op. H / zel~ z Teatru, ~;.15 żpi wsi kc>ścielnej gminnej zaraz
l'f/hotni.ków; 19.00 muz~' k8 polska, z)-kn Jll s tf'1~m"n,tallla. "'.I·k.: M- ~7.1.okh~hn - !o-.ol1rert ~Yl!1 f. ~_.3~ wydzierżawię.
M. Wl'soc.ki. _
"·yk. llwła oddestra P . R. i M. ki(>~tra ,myczkowa R i(' ~pwdtl' Saarhrllcken - .$Yl1lfr;n ln nr. 2 i'lckla pow środa
zd 21() ~
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pl'e l()krja; D-dur" Rr-ahrnsa. 22,:15 ","iedeil '
JJr;hrowols,ka-Gruo.zczyiiska; 20.35 I'a, Br. Nagujewski
~rll"ll. 1ckb. 2;1.00 Konigsw_ aun)'cje i,nformacyjne: Dziennik 18,25 s "ffi't.
Melodie !anee7..l1e. na"t. muzY'k:t
WiaU(}Dlo;:ci
meteorologieme i
fort. z p/)'t. Hambnr,:! - Muz,
sport: 21,00 koncert Pol.sok. '1'01'1'.
1C'k1ka. 2a.27 P. PariRip,n - Mn~ruzyki
WSpóIC7,esnej.
·Wykon.:
Emerytowi (ce)
z;'
kn Rymf. 24.00 Frankfurt i
K"' al'tet smY'C7Jkowy P. R. (St.
Sztntgart - .. Onrlyna" o<p. Lor- dam dożywotnie ntrzymanie Ba.
"-!ollars ki - I ~kJrz .. En!!. SkoPl'niedzilllck.
28
listopada.
tzilllg~. LI'IHI~'n ReI,(. Murz;. la- wypoż)'czeni() 1'1 1500 pod za bez'HOli"ki - IT 5krz" H. 'l'roonek
16,f)\) Wiedeń - Muz, dawny"h npczna. R_ Pl\ris - :Muz. kame- pieczenie. Oferty Orędowni,k - nltówka, .T. Mikul",ki - wiolonczc-Ia; 22,00 .:r()mpe<ram~nty" mi1st,1"L6w (ork. i 50\') Konigsw, ra ln a. " ' iedeft - Ze Sztu tga.l'tu. Poznań zd 19975

.OGÓLNOPOLSKIE, :

Ogrodnik

DzlewczYDk,

Sprzedam

OlImloletn.ill.. intelil(entn/l. zdrowlI
zaralZ, z POW01~ "pIat rod"iin'llrcl! odilam 11a własne lub wychowamajl\te-k około 416 mórg w~m~, w nie Oferty Oredownik. Poznań
połowie p;;,~e,nno - buraczanej. w
•
ul 204Q3
kulturze. Budynki w dobrym stanie. i,nwentarz ŻYWy i martwy
Inwalidy
wYł!ttarczająey, dom mioo,~kalny
8 pokoi. ogoród, to~f. Sta<:la k~ ~ kooneeejll na wys.zY\llk P061'MkUjt.
lejowa 1\ klm, powIat mOl(l eńl31kl. Zg-loezen.i'll O redow n iok. Pmm ań
Cena 3()() zł morga. Pośr~nIry
zd 20 414
wyłąezeni. Ofprty OredownJ,k. Po7Jl1ań
l '5_
71H
_ _ _zd
__
_ _ _ _ _ _ _ __
NAUKA

Samotny
S7J1Jb. _pólm.iJkIl hlb W9Pó1m.i<lllld
do o1Jvo"lIJrcia i·n teresu towa'r. UoI'Z/Id'Zenie ,posil,1.dam. Of",rty OredO'Wni·k. Poznań ?AI 2('1 473

Małopolanin
wskroś uczciwy. 8zu.ka Pl'tI.CY
zloż,. kauej~, wynag-rodzenie. -

na

Oferty Oredownilt. Poznll1\
"d 20 070

Przedstawicielstwo

nil Poznań obejmę mllm. biW'O.
skladniee. Oferty Orędownik. Powań zd 19 626
Posadę

Wspólniczka

~.
wo6ć rue

dO'W1nilk.

1iOO,- d.rogerii, !ad!.&konioomU1.. Orl"rty o~
7,0 20 )jJe

POo:mlllń

Chrześcijańska
fi'MUa po.;zul,uje agent6w do
sprzeda.t,. n Rn(!,lzi rolniC1,,.ch.
kos. brZYtew. zl'gar6w. Zglosz&nia Lwów. skrytka 292_
n 21193

kasjera. urzednika.. adm+nlstra.toSzofer
ra dom6w. majątku przyjmie
potrzebny ~,
dolctor - mżynier do~wiadezony. WBW1n~
Ł6wki.
Oferty
Orędownik.
biegly
skromnym vv.ynagrodzeniem. M. Konieezny. Cielcza. Ja- 7.n a1\. r.d HI 934
rocin.
zd 19 \)76

Fryzjerka

Ogrodnik
pier-wl!l'JOrzedna może sie zgIO!lj~.
kawaler, w średnim wieku. 1S llllt Adres w~ka7.e Orędownik. Popraktyki. sumienny. praCQwit1: - znań IM 2() f}07
poszuk1tje posady. Oferty Urę
downik. Poznali zd 20 22'7
FryzjerkaManikurzystka

100,-

dam :!la wskazani>e ~a1ej JH)udy pierw8zorzedna ~i!a na trwaIII
magazyniera .inkasenta wotnegQ wodną i żelazkową. posada sta/a.,
lub iJme.i. Oferty Ore downik .- cale utrzymanie i dobre wyna'
grodzenię", od zaraz potrzebna. Poznań zd 2016·1
Leslmo. Rynek 14.
zd 20263

Panienka

irn.teli.gentrna. dobrej prezecneii POszukuje jakiejkolwiek pracy od
1. 12. bor. Oferty C'Z4)'Stochowa.
..Renoma.". ..Paniemka'.
n 211!}'1

Ekspedientka
do "kladn kolonialnego delikat~
sów. energiczna, Iylko siJa fachow& kaucjll.
Oferty pen;;ja do
Or~lov.'Tlika . Poznajl zn 2'0192

Spawacza

Syn

z dobrej rodzl ll~· .uczciwy. lat 17. m~charnJlka przyjmę inko wspólniszu/ka posady u('zrua w za~"Qd'IJie ka ~ mal'ą gotó\\-ka do wars,ztatu
oukie.rn.iczym. Oferty Oredownik m~haJliC2Jleg{1. Oferty OredoP02maii zi! 20601
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Humor zagraniczny

Gd,. po
-

DOC,. Jeździ się

samochodem.

Kochanie, czy odczytałea, co jest tam napisa/ll' '?
(Ric et Rac, Paryż).

1·IIIIIlowy milimetr lub jego miejsce ko,utuje: w :lw,.czajnych n • • tronle fi-I.·
Prenumerata w Po_ • odnoHallll_ I'ueą i!o dom1l mleelflcznle (1 ruy w tygodniu)
mowej 15 groszy, ni stronie l'edllkcyjnej (4-lamowej): I) przy końcu cEII.cI
um al.
rranle. mleaitczm. od 8.00 zł d~8.00 zl (t;aletnie od kraju)
redakcyjnei 30 Jtroszy, b) na stronI. czwllrtej 50 gros!y. e) !III str.onie drugiej 80 groUY.
Adres redakcji I adminłttracJI eentralnel: P01IIIad.
Marein 70. Telefony: 40-72 14-76
dl na stronie wiadomo~cI mie1soowych 1.- sł. Drobne oglouenla (nalwytel 100 Ilów. 'IW tym
,S3-07, 44-81. 35-24. 35-25; po roM.. 111 ory w nieduele ł .Wllltll tylko: 40-72 Redakto;
odpowiedZIalny: ,Jan Płazak. 'poznania, Za willdom08ci t artykuły II m. Lodzi 'odpo~;ada
5 nagl6wkowych) slowo n/!,S16wf.owQ drukiem tlustJ'm. 15 groBZY, katde dalne slowo 10 groUY.
Wlad~slaw ~acląg, ł..6d1. ul. PIOtrkowska 91. ZIl I.Kronik~ Wielkiego Pomorza" odpowi811a
Ogloszenia większe wśród drobnych poczyn~jąc od. ~8tatniej strony, l-hmowy milimetr SO gr?FrancIsze~ l rzytar.kl II ,PoznIJnI8. - Z.a ogloszem. I rekl~my odpowiada Anton! l.lp~llie,,,jcr
szy. Ogłoszenia skomplikowlI~e. '" zastrzeżen~em mle~~ca. -- od POSzczp.gólnego wypadku 20 l,
z Poznalll8. RękoPls.6w m,ezam6wlOnych redakcja .nle
z~raca.
W
r ,lm ,> wy.
nadwyżki. Ogloszenia do bleząeego. Wyda1ll8 prZYjmuJemy
d I gO(~Zll1Y 10,30: '. d~ wYI(ań
padkó,:,. 8PoworlowaJl~ch .81Ią, wyzszą. przenk6d w lakł,arl7.te •. straJk6w itp .. wydawnictw" nie
nienzielnych I świątecznych no j1:'odZll1Y 11:30 rano. ZII bl.edy drt!kar~kle. ktÓre me z11leksztalraJlI
odpOWIada za dOiltarCZe11le pIsma, a prenumeratllr&7 1118 malll prawa dr;m ,lgnl1ia ~ie IIlerlo
starczonych Ilumerów lub odezkodowllnlll_
otrPRci ogoloszenia, administracja nie odpowJada. Ogloszema przYJmuJemy tylko n oplatą z g6ry,
Nakłarl i cz,.,ionkl: Drukarnia Polska S. A. w Poznaniu. Konto P. K. O. Poznań 200 149. Pocztowe konto I'()lIrIlchunkow.: Po_d l. numer kartotek 03.
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STRESZCZENIE
Rzecz rozgrywa się w czall. wolny
domowej w HlszpanU w 19 wieku, powstałej na tle walki o tron między nieletnią Izabelą córką Piotra Ferdynanda, a jej stryjem don Carlosem, przy
którym walczy margrabia MimosL
Pedro, sługa Mimosy, wraz z fego
córką Terenią opuszcza Hiszpanię I
przybywa do Savignac (Francja) oddając ją pod opiekę za radą ks. Ancelin,
pani Margericie matce maleńkiej LilL
Dla zabezpieczenia Tereni przed pości
giem wrogów Jej ojca, nadano Jej imię
Emilka.
SpokóJ Margerity zakłóca jel mąt,
włóczęga I pijak, który zjawia się I żą
da ienlędzy, a gdy nie otrzymuje
mści się na niej porywając LUi l kwity
na ulokowane w banku. za sprawą doktora Villarceau, pieniądze Teren'.
Tymczasem Mimosa ponosi klęskę,
a don Antonio jego ktewny a I wróg
nie lada, opanowuje zamek. Nie znalazłszy Mimosy ani Tereni wysyła pościg za Pedrem, który zabezpieczywszy
Terenię, wracał luż do swego pana. W walce ze szpiegiem, dla ratowania
dokumentów, które zdradziłyby mieJsce pobytu Tereni, ginie w przepaści,
pociągając za sobą Jednego z opryszków.
Doktór VlUarceau wróciwazy do Paryża zastał w domu niezgOdę malteń
ską córki "Nalentyny z jej mężem Filipem. - Nie posądza'ąc Filipa o zdradę, rozpoczął badanie,
a demaskując
sprawczynię niezgody Leonię, swą wychowanicę,
tonę
rzeiblarza Lebruu,
przywraca spokój w domu.
Lebrun równocześnie wpada na śla
dy zdrady swej żony LeonU I postanawia rozstać się z nią.

Wierz mi pan -- oaezwala się ze
-- że nie pragnę wcale w twoim domu JXlzostać, lecz ponieważ nie
chcesz nic z tego zachować co do mnie
należy, przypomnę ci, że jest jeden
przedmiot, droższy mi niż pieniądze,
które mi oddajesz, a ty o tym zapom-

złością

niałeś~

-- O ezyYD

m6~sz'

-- Mówię o Pawle, moim synu.
Lebrun roześmiał się nerwowo, potem zaczął głosem stłumionym:
-- Twój syn, czy ty go kochasz?
-- Tak, kocham go, dałam mu życie i jest to moje dziecko.
- Jesteś złą i wyrodną matką .
Gdybyś kochała dziecko, nie sr.łabyś
drogą występku. Paweł jest twoim synem, ale jest także i moim. Zapytaj
się sumienia, jeśli je masz jeszcze, czy
matce wystc;pnej, żonie Wiarołomnej
można powierzyć dziecię niewinna.
- Syn mój zostanie przy mnie. Niegodna jesteś jego pieszczot, dla niego
nie bQdziesz już istnieć.
- Okrutną karę chcesz mi wymierr.yć zawołała matce chcesz zabrać dziecko.
- Tak, taka jest moja wola.
-- Kocham moje dziecko. a ty
chciałbyś, abym go nigdy nie widziała..

I

I

I

-- Tak, nigdy.
- Dobrze, do

trybunału 8pra~ed1iwości się zwrócę.
- Jakto, śmiesz mi grozić? - zawołał Lebrun.
Po chwili milczenia ~ru8zył ra.mionami i rzekł:

- O to się nie lękam, zanadto jesteś dumna, aby rozgłaszać po całym
Paryżu, że cię mąż wypędZił jako żo
nę wi.arołomną·
wę,

Nieszczęśliwa kobieta pochyliła gło
zrozumiała, że nie może walczyć

z tym człowiekiem, który tak długo
niewolnikiem jej zachceń, a teraz
się okrutnymi nieubłaganym sę
dziQ..
- Nie, nie krzyknęła glosem
zdławionym nie zrobisz tego, nie
możesz tego zrobić. Oh, ja nie miała
bym już widzieć mego synal Mamże
u nóg twoich błagać o litość'
Płakała, a tym razem były to łzy
szcr.ere.
Lecz nic nie bylo w 8Łanie zmięk
czyć serca męża.
- Przypuszczam, że w tej chwili
jPsteś szczera...
Dziwnym, trafem,
choć nie bezprzykładnym może, uczucie macierzyIlskie pozostało w tobie,
pr ut:-rric "'<:;7ystkich cnót, jakie czy-

był
stał

Francja, gojąca rany, zadane orę~
pruskim.
Praca i odbudowanie wewnętrzne
ojczyzny.
W Hiszpanii:
Powstanie Karlistów zwycIęzone,
pretendent Don Carlos wygnany.
Upadek tronu Izabeli.
Rzeczpospolita.
Republikanie odsunięci od wła"
dzy, powrót królestwa z księciem wło
skim na czele.
Abdykacja króla efemerycznego i
oddanie korony księciu hiszpańskie
mu.
żem

nią kobietę godną szacunku. Kochasz
swoje dziecko i to świadczy, ie jest jeSzcze w tobie coś dobrego. Tym lepiej.
Lecz postanowięnie moje jest niezłomne: nie ujrzysz już twego syna, to jest
twoja kara.
Leonia zanosiła się od płaczu.
- Jedną rzecz mogę ci tylko przyrzec - dodał rzeźbiarz - Paweł nie
dowie się nigdy o twojej przeszłości i
nie nauczę go złorzeczyć matce.
- Czy pozwolisz mi go widzieć,
chociażby raz na rok?
- Nie, nigdy!
- Ah - zawołała - ty masz serce z kamienia. 'Vymierzasz mi karę,
lecz strzeż się, żeby niebo na tobie się
nie zemściło i nie ukarało cię także!
Podniosła rękę groźnie i wyszła.

Lecr. w duszy mówiła do siebie:
- :r.luszę znaleźć sposób, żeby zobaczyć dziecko.
Przed tym ostatnim widzeniem się
z żoną rzeźbiarz przysią.gł sobie, że pozoslanie niewzruszonym, nie ustąpi
ani błaganiom ani groźbom.
Dotrzymał słowa, choć nie bez bolesnego wysiłku, nie bez walki, wymagają.cej całej energii i siły woli.
Jednak to przejście złamało go i 'lOstawszy sam w domu, padł na krzesło
i pozostał tak w stanie strasznej rozterki duchowej.
?zień z.~świtał i zastał go w tej samej POZYCJI.
Podniósł się nareszcie, potarł ręką
czoło i wyszeptał:
- Tak było trzeba.

-

Dzięki wpływom

hrabiego Corello,
margrabia de Mimosa nie został skazany na śmierć, tylko przewieziony na
Filipiny i tam internowany.
Dzięki wpływom hrabiego Corello
posiadłości
margrabiego rząd wziął
w sekwestr i don Antonio zawiódł się
w nadziei zagrabienia bogactw swego
krewnego.
na jej życzenie przeniesiono do sali liHrabia Core110 powiedział:
cytacyjnej i wszystko ma być sprzeda- Za jakie kilka lat uzyskam ułane.
skawienie hrabiego.
- Nic nie zatrzymałeś'
Lecz wpływy jego upadły razem
- Nic. To nie za moje pienią- z detronizacją królowej Izabelli, a on
dze kupione... Ah, inaczej ja to za- sam jako wygnaniec, zmuszony był
płaciłem.
żyć zdala od Hiszpanii.
- Biedny mój przyjacielu - rzekł
pan Villarceau - ściskając mu rękę.
Na próżno starał się dowiedzieć, ed
Minęlo sześĆ lat.
się stało z córką margrabiego de MiPrzez przeciąg tego czasu, dużo mosa.
ważnych rzeczy się dokonało.
Co mogło się stać z Pedrem Lam'Ve Francji:
nes?
Rok straszny, upadek tronu ostatHrabia nie mógł zrozumieć znikniego Napoleona..
nięcia wiernego sługi, posiadającego
Rzeczpospolita obwołana większo- zaufanie margrabiego de Mimosa.
ścią głosów.
Wiedział tylko. co mu powiedziała
I{omuna: Paryż nazwany stolicą \ Rozyna Balti, że margrabia powierzył
świata, -ten Paryż pod jarzmem kilku- córkę swoją. w ręce Pedra Lamnes i
set osobistości rozszalałych.
tenże mial udać się z nią do Francji.

I

NA NOWYCH DROGACH
Poszed ł cicho do pokoju, w któspał Pawełek, staną.ł przy łóżku i
długo patrzał na syna, jedyną. teraz radość swoją, jedyne kochanie.
Przed odejściem złożył delikatny
pocałunek na czole dziecka.
I oddalił się cicho, tak samo jak

rym

wszedł.

W kilka dni potem zjawił się u doktora Villarceau.
Doktora uderzyła zmiana w wyglą.
dzie rzeźbiarza. Zdawał się być starszy o lat dwadzieścia.
Pan Villarceau nic nie mówiąc JXldał mu rękę.
- Panie doktorze odezwał 8ię
rzeźbiarz dowiedziałem się, że pan
był u mnie.
- Bylem niespokojny, pragnąłem
widzieć pana. Nie wiedzi.ałem, żeś wyjechał ...
- Dwa dni byłem w podróży, odwiozłem Pawełka do liceum w Chartres.
-- Ah.
dyrektora. Pawełkowi
- Znam
będ,;ie bardzo dobrze w Chartres, bezpiecznie przed odwiedzinami matki, a
mOŻe przed chęcią porwania.
- Lebrun, strasznie ukarałeś źonę!

Mąż nieszcz€i'śliwy pochylił głowę·
Zasłużyła na to rzekł.
Przebaczysz kiedyś ...
Nigdy - odparł Lebrun z dziką energią.. Nie wiesz, panie doktorze,

-

że

ja

niegdyś kochałem,

lOSY TERENI
Córka przybrana Margerity Forestier, której imię chrzestne Teresa zastąpiono imieniem Emilii, rosła, rozwijała się i rozkwitała jak wiat mają
cy pod dostatkiem słOllca i powietrza.
Ładna,
pełna
wdzięku dziecięcego,
wesoła, zapowiadała, że za kilka lat
będzi~ zachwycającą panienką.
Nazywano ją Milą Lormont, rodzin-

nym nazwiskiem l\fargerity, a dziewczę pewne bylo, że jest córką zacnej
tej kobiety.
Margerita nigdy nie mówiła z Milą o swojej Liii, którą mąż jej porwał,
zatracił bez wieści i którą mogła uważać za zmarłą, za straconą dla siebie
na wieki, wszystkie bowiem poszukiwania celem odnalezienia maleństwa

a teraz nieNigdy nikomu źle nie ży
czyłem, lecz chciałbym, żeby ona choć
połowę tego zniosła, co ja przez nią
wycierpiałem.
Ah. cierpię cią.gle i
pozoRtały b~zskuteczne.
końca m€i'ki nie widzę...
Chciałem
pracować,
niepodobieństwo:
ręce
i
Nie słyszano więcej o łotrze z Miócr.y mnie nie słuchają. Nie mogę tier i ślad po nim zaginął.
dłużej pozostać w tym
domu, gdzie
Margerita chowała dla siebie sawszystko ją. przypomina.
mej w sercu boleść okrutną, a gdy
- Więc myślisz zmienić mieszka- myślała o swoim dziecięciu, jeżeli
ł7.y wylewała z tego poowdu, czyniła
nie?
- Tak, panie doktorze, nają.łem to zawsze w tajemnicy przed Milą,
drugą córką swoją.
już pracownię i małe mieszkanie przy
Dziewczątko uczęszczało do szkoły
ulicy Saint-Maur: pokój stołowy, kuchInteligentna i bardzo pilna, Mila szybnię i dwa skromne pokoiki sypialne,
jeden dla mnie, drugi dla Pawełka kie robiła postępy. W stosunkowo
krótkim czasie nauczyła się czytać,
podczas wakacji.
pisać i rachować.
I dodał z gorzkim uśmi.echem:
Małe koleżanki bardzo ją kochały,
Nie b€i'dę miał mebli zbytkowycIi
tak samo i nauczycielki, które w dojak przedtem, gdy ...
datku dumne były z takiej uczennicy
Przestał ... i skończył głosem przyi chwaliły się nią podczas wizyt intłumionym boleścią.:
spektora.
- O, ja nienawidzę zbytku.
Lecz kochane dziewczątko straciło
- Bardzo mi się podoba, ~ół
przyjacielu rzekł doktor zes w przeciągu jednego roku dwóch najzmienił mieszkanie.
Staraj się urr.ą leps7.ych swych przyjaciół, a. Margeridzić sobie życie możliwie spokojnie. ta jedynych opiekunów w Savignac.
- Na ulicy Saint-Maur daleko ode
l\rpr z Savignac, pan Fournier,
mnie ciągnął pan Villarceau lecz umarł.
to nie przeszkodzi, żebyśmy C7.ęsto się
'" tym samym czasie proboszcz
widywali.. A w dniach wakacji przy- Ancelin mianowany został kanoniprowadzisz nam syna, pragnę, żeby kiem, następnie wezwany z tego tytubył przyjacielem Lucjana.
lu przez biskupa do katedry w Sar- Jesteś pan zaWS7.e najleps7.ym ze cassone.
Lecz t~' lko przez kilka miesięcy
wszystkich ludzi panie doktorze.
sprawował nowe swoje obowiązki.
- Gdzie Leonia? Co robi?
Z woli biskupa, na .. czele młodych
- Nie mam pojęcia.
Nie chcę
księży misjonarzy zagrzanych uczuwiedzieć, gd7.ie ona jest, a tym bard7.iej, co robi. Niestety, domyślam się ciem rel igijnym, wysłany został w
gląb Afryki.
tego aż nadto.
Jej wspaniałe meble, bogate obicia i
Margericie zabrakło naraz probofiranki, przedmioty sztuki, wszystko szcza i mera: Oni to podtrzymywali
nawidzę.

jej

odwagę,

oni

ją

pocieszali. Ale nie
ludzie znaczyli
i ile ona. traci

wiedziała, co ci dwaj
dla małej Hiszpanki
w ich ubytk-ą

Regularnie, co miesiąc Margerita
Lormont o tJ'L;ym ywała. sto franków
od doktora ViJlarceau.
Było to więcej niż procent od renty, kupionej za dwadzieścia tysięcy
frankow.
Lecz dobremu doktorowi
spodobało się w ten sposób pomagać
Margericie, żeby nie wiedziała, że to
od niego pochodzi.
Wiedział, że ona dużo pracuje, a
mało zarabia.
Wprawdzie drogo jej płacono za
reparację
drogich koronek, lecz w
Savignac bardzo rzadko taka robota
się trafiała. Brała więc do szycia, a
były też długie chwile bezrobocia.
Nieraz już była zmuszona prosić
p. Villarceau o zasiłek z kapitału.
Pomimo to musiała sQbie nie jednego odmówić, ale Mili na niczym nie
zbywało.

W lecie, zawsze ubrana lekko, elęgancko, w zimie ciepło i z szykiem.
Margerita wstydziłaby się, gdyby w
niedzielę córka jej nie miała sukien~
ki świeżej.
Każdego miesiąca, kwitując z o·d~
bioru pieniędzy, l\fargerita pisywała.
długie listy do pana Villarceau. Jemu
to głównie zwierzała swój okrutny
niepokój z powodu nieodnalezionego
dziecka.
Z natury zamknięta w sobie do pana Villarceau miała zaufanie, a podzieliwszy się z nim tym, co miała na
sercu, doznawała ulgi.
W dniu, w którym powierzono jej
malą Hiszpankę, powiedziała sobie:
- Będę ją kochać, jakby była moją córką.

D o t rzyma l a s ł owa, ._z'adne dZI'ecko
.otocz,on~ wIęk.szym sta.ra~l~m .t;nacIerzy~sklm, . wlę.kszą mlłoSClą mz m~la Mila. Mając, J:dną tylko
do. kochama, przelała na sIerotę całą
tkłl\vość swego serca.
Uwielbiała po prostu swoją Milę.
n~e było

I
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nastąpi)

NASZA NOWELKA

Spryt inspektora
Davtona
- Uwaga, uwaga l
- Komenda policji w Los Angeles
poszukuje Herberta. Crispiana., podejrzanego o zastrzelenie przodownika
policji. Ktokolwiek by miał jakieś informacje, proszony jest ...
Crispian gniewnie zwrócił się do
swojego kompana, Kellera: - Skręć
·to przeklęte radio - war~ną.ł.
Ręka jegp drżata, gdy zapalał papierosa. Twarz miał szarą. i skrzy-

Co

tydzień

..._--,--,--"-""--,...,.,...,.,

w "Oredowuiku" niedzielnym
".,.

~"""""""""-_

apa y

który piwo

chętnie łyka,

uja

yk

i radości cioci Ali, która sobie postęp chwali

wionę,.

Henson spojrzał znaczę,co na Kellera. Nerwy Crispiana nie wytrzymały.
Apel policji nadawany był przez radio
dwa razy dziennie, prawie od tygodnia. Nie było domu w Kalifornii i innych zachodnich Stanach Ameryki
Północnej, gdzieby nie wiedziano, że
poszukiwany jest utykaję,cy mężczy
zna z zezem.
Na podłodze leżały stosy gazet. Opisywały dokładnie rabunek w "Banku'
Rolniczym", ale nie podawały fotografii Crispiana, ponieważ ten przebiegły przestępca jeszcze nigdy nie był
ujęty przez policję i umiał zacierać
za sobę. wszystkie ślady. W gazetach
podawano jedynie, że kUleje i ma zeza.
Rys.opis ten był dla policji lepszy, aniżeli fotografia. Crispian mógł się przebrać i zmienić rysy twarzy, ale jak
ukryje przyrodzone kalectwo?
Do drzwi poddasza zapukano w umówiony sposób. Wysłannik przybył z
wybrzeża i
informował, że w nocy
jacht motorowy będzie gotowy do podróży. Crispi{ln zamierzał uciec morzem do Meksyku.
- Muszę się stą.d wydostać
or~kł Crispian.
- Cała ulica. jest obstawiona przez
policję - odparł Keller. - Nie ujdziesz
dwóch kroków.
Przestępca pogrę,żył się w myślach,
po czym poczę.ł po cichu naradzać się
z Kellerem, właścicielem dużego skła
du obuwia w tym samym domu i z
Hensonem, który pracował w dyrekcji
dużej wytwórni filmowej.
Crispian, gdy wyłożył swój plan pomocnikom, uderzył się ręką. po udzie
i powiedział: - Przekonamy się, kto
mę,drzej szy l
Tym czasem inspektor policji Dayton lustrował ulicę i poszczególne
domy.
- Gdzieś tutaj się ukrywa - powiedział do towarzyszą.cego mu podoficera. - Czyście badali ten dom, w
Właściciel
jest mi już od d.awn.a poktórym Keller ma skład obuwia?
dejrzany.
- Tak, panie inspektorze. Rewidowaliśmy cały budynek, od piwnic do
strychu.
- A dachy?
- Patrol chodzi tam dwa razy
dziennie.
Inspektor Dayton usadowił się w samochodzie policyjnym i nie spuszczał
z oka domu, w którym mieścił się
skład obuwia Kellera. Pełnił już służ
bę od szesnastu godzin
i niebawem
zdrzemną.ł się.
Obudził go zdumiony
okrzyk szofera-policjanta.
Inspektor Dayton spojrzał przed
strzegł na chodniku kuleję,cę. postać.
siebie i w zapadającym zmierzchu doNiebawem lampa uliczna oświeciła jej
twarz.
Kuleję,cy zezowali
Inspektor Dayton wyskoczył z samochodu, ale w tej samej chwili ujrzał na chodniku jeszcze trzech kuleję.cych mężczyzn. Wszyscy zezowali.
Na motocyk1:J. nad.l·echał w pędzie

Kabalarka, patrząc w karty
Twierdzi: - Wygrasz na pewniaka,
PewnoŚĆ miej-te, to nie tarty,
A za wrÓżbę płać "piątaka".

- Chcąc na futro mieć talarki
Szukam rady w pasjansia Kuma: - Idź do kabalarki,
Radę da w seansu transie.

- Gwałtu, rety, co się dzieje?
Gdzie przyczyna tej mizerii? Ciotka dzisiaj nagle mdleje:
Nie wygrała na loterii I

Więc z nadzieją błogą w głÓwce
Bierze ciotka futro - elki.
- Pani płacić chce w gotówce?
- Nie, podpiszę wam wekselki.

Radzi ciotce kuma inna:
.- Powiem pani, bez kawału,
Do tej pani iść powinna,
KtÓra wrÓt y z kul kryształu.

Nastrój wieszczy - tajemniczy.
- Pani, - brzmi głos pośrÓd ciszy, Niechaj na wygrana, liczyl .
Honorarium - pięć złociszy.

Teraz radzi inna drutka:
- Niepewności twej udręki
Tylko ta rozproszy wrÓżka,
Która wrÓżby snuje z ręki.

Tutaj ciotka znowu mdleje,
Taką dobrą wrÓtbę miała,
wrÓżbici
złodzieje,
przegrała!

Ci
- to
Na loterii znÓw

Mag swój wyrok wnet wyłoni:
- Widzę złoto w pani kiesie. - Powiedz, mistrzu, jak to z dłoT'i
Czytasz, co los komu niesie?

Tu mistrz toczy tywy wykład
- Honorarium, ... naście złotych.
Skutek - te od notariusza
wykresy:
Patrząc w forsę, mistrz wystęka.
Z wekslem przyszedł jakiś bubek.
- To, - powiada, - są na przykład
A na ciotkę biją poty:
Wuj wąsami groźnie rusza:
podoficer. ulica
- Panie
Inspektorze,
co
czyNa
złodziejskie
ręce
kresy.
To
jest
tet
złodziejska
ręka!
Co to jest, do stu chorÓbek!
jest
kulawych ii___________________________________________________
_

nić,

cała

Demonstrując rąk

pełna

zezowatych!
Dayton. chwycii pierwszego z brze-I
gu. Wyjaśnił, że jako zezowaty jest zazarejestrowany w wytwórniaCh fiJmowych i od czasu do czasu ułomność jego z ekranów rozśmiesza ludzi. Dziś po
południu zatelefonowano po niego, żeby przyszedł o godzinie siódmej wieczorem do składu obuwia Kellera, to
zarobi 10 dolarów i dostanie parę nowych butów.
- Pan też kuleje - zwrócił uwagę
inspektor.
Zezowaty spojrzał na swoje buty: Możliwe, że sę, niaco ciasne. W składzie
nie czułem tego.
Inspektor D.ayton kazał policji zamknąć natychmiast
wszystkie wyloty
tIliCi" i rozstawić posterunki po bra-

mach i na dachach domów. Siadł w
samochodzie i głębo}w się zamyślił.
- Stań w pobliżu składu Kellera rozkazał po chwili kierowcy.
Tam obserwował każdego kulejące
go i zezującego przechodnia. Nagle poderwał się i skoczył do jednego z nich.

Gdy nerki

Crispianie - rzekł.
spokojnie ze mnę" bo inaczej ...
Wieczorem, w domu przy kolacji,
inspektor Dayton opowiedział żonie
swoje przeżycia.
- Widzisz, Crispian nie mógł ukryć
swoich ułomności. Wpadł na dos kona-

Przegrałeś,

działają

trzeba je pobudzic do wydajniejszej prllcy

i usuwania z orga.nizmu nadmiaru wody
i szkodliwych substancyj Zioła Magi3tra

Wolskiego ze znakiem och: .unym . Urosa",
zawierają :zadką roślinę indyjska, Ortosiphoniae o własnościach iIloczopędnyrh

ły pomysł. Ścię,gnął do składu KeIlera
wszystkich zezowatych, których adresy maję, setkami wytwórnie filmowe w
pobliskim Hollywood. Tam dano każ
demu 10 dolarów i parę ciasnych butów. Gdy zezowaci wyszli na ulicę,
gdzie czek,aliśmy na Crispi.a na, musieli
utykać. Świetny pomysł, ale Crispian
przy całej swojej inteligencji popełnił
jeden błą.d.
- Jaki błę,d? - zapyt.ał.a żona.
Dayton zjadł kolację, wstał od stolu, przecię.gnę.ł się i poczę,ł przygoto-

Chodź

leniwie

dezynfekcyjnych,

poburlzają

nerki do
Stosuje się je
przy cierpieniacb nerek. wiedniczek ner.
kawych, pęcherza i wszelkich dolegliwo3ciach dróg moczowych. Do nabycia w
Ilptekach i drogeriach.

i

prawidłowego
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działania.

ć

I

wywa się do snu.
- Jaki błę,d, pytasz - odparł. Otóż sam zapomniał włożyć nowę, part Jaiat6w! Poznałem go po obuwiu.
Tłum. z angielskiego

