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Dziś ołwarCie Wysławy - Targów w Łodzi 

• W DNIU DZISIEJSZYM NASTĄPI OTWARCIE WYSTAWY RZEMIE$LNICZEJ W ŁODZI. WYSTAWA TA BĘDZIE PRZEGLĄDEM DOROBKU NASZEGO RZEMIO
SŁA W OSTATNICH ,LATACH. NA ZDJĘCIU OD LEWEJ: DYREKTOR WYSTAWY WŁADYSŁAW DE BONDY; RZUT OKA NA TERENY WYSTAWOWE: BIURA 
DYREKCJI WYSTAWY W PARKU IM. STASZICA I P. ZYGMUNT RAABE, PREZES KOMITETU WYSTAWOWEGO I PREZES ZWIĄZKU RZEMIE!ŚLNIKOW 

CHZEŚCIJ AN W ŁODZI. 

Echa powołania rządu gen. Skład'kowskiego . niejszem uczuciem wojsko i sztanda
ifY wojskowe, OraJZ wy:rata. pragnienie 

" 
om fl - fl em ~ ar . o IJI emu" 

podjęCia wielkiej pracy nad podniesie. 
niem dudla i dzielności obywateli. 
przez dźwignięcie potenej$.łu mocy o
,bron.nej kiI'ajw. 

.,E x p r e s s P o l' ~ n n y" widzi w 
gen. Składkowskim zwiaStuna czynlL 

Prasa żydowska podkreśla takt, że 
w nowym. gabinecie są. reprezen1owa
ne wszystkie kierunki obozu nQ.do. 
wego . 

.. R o b o t n i k" Wyraża zdanie. że 
zmiana była spodziewana, ale powi&-

Głosy prasy narodowej - Charakterystyczne rozbieźnoścl VI ośw'ietleniu przez dwa 
czołowe pisma "sanacyjne" 

nenie misji Skł8Jdkowskiemn było 
zakresie zagadnień politycznych, a zdaje się niespodzianką dla. oałej o
właśnie w ciągu ostatnich mieSięcy pinji. 

Wa:I'5Zawa. (Tel. wł.). "Wa'r
szawski Dziennik Na,rodowy" zalicza 
piątkowe przesnenie d!o rzędu tych, któ
re nosz,ą wszelkie cechy t. zw. "zmia
ny warty". 

,,Nowy rząd - czytamy - jest wł.a
ściwie rządem stllirego systemu i pew
nych znanych już dobrze krajowi ludzi. 
Gen. Sławoj - Składkowski joest znany 
nietylko.z kalft "Strzępów m€ldunków", 
ale i z żywej działalności, zbiegającej 
się z tak pami.ętnemi datami, jak słyn
ne sejmowe wybory, nadanie oIbywate<l
stwa Ży.dIom z Rosji, pacyfikacja Mało
polski, Brześć itd. Ubytek w gabinecie 
p. Michałowskiego został zastąpiony no
minacJą na stanowisko mińistra spra
wiedliwości prok. Grabowskiego, głów
nego oskllirżyeiela. w procesie brzeskim. 
B. premjer Kościałkowski, o którym 
mówion{), że jest mil€ widziany w ko
łach lewicy, pozostał w gabinecie, zy
skują.c na stano(!wisku ministra pracy 
możność w stosunku do tych kół oho
ciaż;by ClZę8ciowej realizacji swóich za
powiedlzi. 

.. Ogólne obl-icze nowego ga.binetu 
jest pod! wieloma względami niejednoli
te. Obok gen Składkowskiego, który 
przeprowadz1ał pacyfikację w woje
wództwach połUJdniowo - wschodnich, 
zasiada min. KościaŁkowski, który za
wa'rł ugodę wyborczą z Ukraińcami. O
bok min. Poniatowskiego - prokurator 
procesu centrolewu. oIbok min. Kwiat
kowskiego - min. Beck. 

"Ostatnie przesilenie wskazuje, że 
dotychcvasowy system polityczny pozo
stał niezmieni,ony, a głębokie przemia
ny, jakie zaszły i zachodz.ą w kraju, nie 
znalazły i tym razem żadnego odbicia 
w rządzie państwa. Ta okoliozność j€st 

w całej sytuacji decydująca. Kraj cze
ka coraz niecierpliwiej na zasa..dniczą 
reformę swego systemu politycznego, 
na związane z tem konieczne przeobra
żeni,a w naszem życiu gospodiarczem i w 
nrusz.ej stru.ldurze społec'znej." \ 

"K u r jer War s z a w s k i" zazna
cza, że mówiło się wiele o spodziewa
nem odchyleniu kursu na lewo, że 
wymieniano nawet Poniatowskiego, 
Grażyńskiego i Bartla, a zmiana wy
sunęła człowieka, którego nazwisko 
nie było podawane przez pogłoski ku
luarowe wśród domniemanych kandy
datów na premjera. Min. Składkow
ski nie ujawniał skłonności do żad
nej specjalnej doktryny politycz
nej , To samo można powiedzieć o no
w;rm mi"l. sprawiedliw08d prok. Gra
bowskim, który dał się poznać na te
renie wymiaru sprawiedliwości szer
szej opinji jako oskarżyciel w proce
sie przywódców centrolewu. (w) 

War s z a w a (Tel. wł.) Przyjęcie 
rządu w prasie jest bardzo osobliwe. 
Najznamienniejszem oświetleniem sę. 
dwa zupełnie rozbieżne poglądy. wy
pDwiadane przez czołowe pisma obo
zu prorządowego. 

"G a z e t a P o l s k a" wita cały 
rZąd i nowych ministróW bardzo życz
liwie, 8.'le nie wspomina ani słowem o 
min. Kościałkowskim. 

"Powołanie gabinetu Sławoja zo
stanie przyjęte - pisze "Gazeta Pol
ska" - przez tę część opinji. która 
zywi istotną. troskę o bieg spraw w 
państwie, _ z dużem zaJdowoleniem. O
czyści bowiem atmosferę polityezną, 
która ostatnio nie była dostatecznie 
przejrzysta. Mianowanie ·gen. Skład
kowskiego premjerem wskazuje, Źle 
główne zadania leżą przed rzą,dem w 

położenie polityczne i nastroje musia- Konserwatywny "e z a s" wyraża M
ły wzbudzić zaniepokojenie. Gen. dowolenie z niedopusZlCzenia do grosu 
Składkowski nadaje gabinetowi wy- TepreZtmtanta Zw. Naprawy Rzplitej 
raźny ton polityczny, co musi odbić oraz z upadJku. ,koncepeji poro2'lu.mienia 
się na całości życia państwowego, a się z lewic>ą. 
więc i na. sprawach gospodarczych, 
wnosi bowiem rzecz nieocenioną dla War s z a w a (Tel. wł.) Akty no
wszelkiej polityki gospodarczej: spo- minacyjne zostały podpisane i dziś o 
kój i ład na tereni'e kraju". godz 11 odbyło się na. Zamku za.przy-

W "K u r jer z e P o r a n n y m" siężenie nowego g.abinetu,po którem 
p. Stpiczy~ski p,Ilz€strzega przed do- obją.ł urzędowanie. (w) 
szukiwaniem stę w zmianie gabinetu W a. r s z a w a. (Tel. wł.) Szereg 
jakichkolwiek rozgrywek personal- dzienników donosi, że dotychcza.sowy 
nych, albo wyniku ścierania się sił i podsekretarz stanu w M. S. Wewn. 
różnyoh prądów politycznych. Mot y- sen. Kawecki ustępuje ze swego sta.
wów dokonania zmiany należy szu- nowiska. Wicem. Kawecki rozpoczą.ł 
kać w dziedzinie spraw domowych od poniedziałku urlop . wypoczynkowy. 
na tle powszechnej atmosfery. Okres B. min. , sprawiedliwości Michałowski 
przeżywany obecnie przez świat jest zostę.je pisarzem hipotecznym w War
wyraźnie wojenny. Instynkt narodu szawie. Doty;chczasowy podsekretarz 
wyciągnął z sytuacji obecnej jedynie . stanu prezydjum Rady Ministrów 
słuszny wniosek i otacza najserdecz- I Grzybowski powraca do dyplom8icji.; 

Co mówi prasa zagraniczna 1. 
GlOllY prOJSY aU'8trj,ac.kiej, c~eskiej i ntiem,ie,ckie~ 

War s z a w a. (Tel. wł.) Zmiana zanych z polityką. wewnętrzną. w kra
gabinetu wywołała. wielkie zaintereso- ju. Na. polu gospodarki rozbieżności 
wanie i liczne komentarze w prasie nie zostały wcale usunięte. Premjer 
zagranicznej. jako równocześny minister spraw we-

Prasa ausf.rjacka twierdzi, że nowy wnętrznycJl ma przywrócić w kraju 
rząd ma przystą.pić do ratowania reżi- spokój. 
mu, dla którego wielkie niebezpieczeń- Prasa. czechosłowacka daje wyraz 
stwo stanowiły walki wewnętrzne PO-I przekonaniu, że g;abinet Składkowskie
między grupami i osobistościami w 0- go jest wynikiem kompromisu, zawar
bozie rządowym. Nowy gabinet Skład- tego pomiędzy decydującymi czynn\
kowskiego może być uważany za pew-I kami W kraju. Dalej wskazują na bli
nego rodz,aju gabinet pojednania. oho- ski e czy zażyłe stosunki nowego pre
zu rządowego na polu zagadnień zwią- mjera z generalnym inspektorem gen. 

Wzmacniajmy naszą siłe obronną! 
Cqś złoi1ł jut-łarę na samolot ,~ChrotiJl"l , 



Rydzem-Śmigłym, który jakO niejako 
postronny obserwator ma za tadanie 
kierowania wypadkami w kraju. 

Niektóre czynni.ki czeskie podkreś·la
ją, że zarówno osoba premj.e,ra jak i no
wego ministra sprawiedliwośd rozwie
waja ostatnie nadzieje na szerszą p.acy
fikację polityki wewnętrznej w pall
stwie. Emigranci polityczni p,rzygoto
wać si-ę obe'cnie muszą na dłuższy .pobyt 
zagranicą. Wskazują też, że obecny ga
ibinet można uważać jako odpowiedź 
na p.rokIlamowanie f.rontu ludowego w 
Polsce. Teka spraw z,agranicznyoh po
,z.ostała w rę.kach min. Becka, co wska
zuje, że kierunek polskiej polityki za
granicznej pozostanie bez zmian. 

Pras.a niemiecka, berlińska i pro
wincjonalna pis.ze o wysiłkach podnie
sienia nadwątlonego reżimu. Z zado
woleniem przyjęto wiadomość () pozo
staniu r. .. ~h Becka w gabineCIe, CO uw a
lŻane jest za nieprzerwaną ciągłość pol
skiei polityki za.grankznej. Prasa z,a
graniczna wskazuje na poważne trucl!
ności wewnętrzne w Po,lsce i .przewid~ 
je, że zadania, jakie czekają nowy gabi
net, nie będą łatwe do wykonania. 
'Wszystko będzie zależało od przyjęcia, 
z jakiem rząd p.remjera Składkowskie
go. spotka się w sPQłeczeństwie pol-
skiem. (w) 

Zaprzysiężenie 
B1JWego rządu 

\'v' a r s z 3. w a. (P AT.) Kancelarja 
cywilna Pall .... P"e'l,ydenta R. P. komu
nikuje: 

Dziś o godz. 10 odbyło się na Zam
ku w obecności Pana Prezydenta R. P. 
zaprzysiężenie nowego rządu. Przysię
gę złożyli: p. premjer gen. Sławoj
Składkowski i wszyscy ministrowie, 
z wyjątkiem p. min. przem. i handlu, 
nieobecnego w Warszawie. 

Następnie Prezydent R. P. przyjął 
na audjencji p. ministra spraw zagr. 
Becka. 

Pożegnanie starych i po
witanie nowych mi:nisłrów 

Warszawa. (PAT.) W dniu 16 
b. m. odbyło się w min. opieki społ. 
pożegnanie ustępującego ministra Wł. 
Jaszczołta i powitanie nowomianowa
nego ministra Marjana Zyndram-Ko
ściałko-." ski ego. 

Warszawa. (PAT.) Dzisiaj w 
I>ołudnie w prezydjum rady ministrów 
odbyło się pożegnanie b. premjera Ma
rjana Zyndl'am-Kościałkowskiego. 

Warszawa. (PAT.) Dziś o godz. 
10.30 odbyło się w min. spraw. wewn. 
pożcgnallle ustępującego ministra Wł. 
Ra"zkie,··icza. 

W ar s z a w a. (PAT.) Dnia 16 bm. 
o godz. 13 odbyłO się w min. sprawie
dliwości uroczyste pożegnanie ustępu
jącego po 5 i pół latach urzędowania 
na swem stanowisku p. ministra Cze
sława Michałowskiego. 

War s z a w a. (Tol. wł.). Prezes 
Banku Polskiego Byrka zgłosił w 50-
bot;.> rezygnację z mandatu poselskie-
go l stanowiska wicemarszałka. (w) 

Urlop 
War s z a w a. (Tel. wł.). Wicemi

nister Kawecki rozpoczął w sobotę ur
lop, z którego powróci w końcu czer-
wca. łw) 

P. G,rzybowski' ambasadorem 
War sz a w a. (Tel. wł.). Obiegają 

pogłoski, że dotychczasowy podsekre-: 
tarz stanu w prezydjum rady mini
strów dr. Grzybowski ma być powoła
ny na stanowisko ambasadora RzpIi-
tej w Rzymie. (w) 

Wzrost kos.zt,ów utrzymania 
w a-r s z a w a. (Tel. wł.). Koszta u

trzymania w kwietniu podniosły się 
w porównaniu do marca o 0,3 proc. 

(w) 

Uwolnienie narodo'W'ców 
C z ę s t o c h o w a, 16. 5. \Ve środę, 

13 bm., w godzinaCh popołudniowych 
zwolniono z więzienia n~ Zawodziu 
po trzymieSięcznym pobycie 9 czlon
ków Str. Nar. z Pl'zystajni, pow. C7.ę
stochowskiego. Na Zawodziu pozostaje 
jeszcze przeszło 40 członków Str. Nar. 
z miasta i powiatu. 

Trzy polski'e w'yp'rawy 
War s z a w a. (Tel. wI.) W najbliż

szym czasie dojdę. do skutku. trzy pol
skie wyprawy dla obserwacji całkowi
tego zaćmienia słonca (19 czerwca br.). 
Głównem zadaniem polskich ekspedy
cyj będzie UChwycenie dokładnych 
momentów zaćmienia. Ma to znacze
nie tak dla astronomji, jak i dla nauki 
o figurze ziemi. ' 

mrona;! - 'OREDOWNIIt, ponle(izlaleK', ifnia fg maja 193~ - Numer 117 ..-. .. 
A kukuk - znowu jestem ! 

Senat włoski uchwalił aneksję Abisynji 
Senatorowie wl/Sltąpil-i w tłł,uMurach faS1:~ystowsl~ic1t - G6-

ści.e to lo~y dyplomatyc#'neJ 
R z y m. (PAT.) Senat zatwierdził dzenie senatu senatorowie przybyli w 

dekrety o suwerenności 'Włoch nad I mundurach faszystowskich. W loży 
Abisynją, o utworzeniu cesarstwa i no- dyplomatycznej zauważono ambasado
minacji marsz. Badoglio na wicekróla rów: Stanów Zjednoczonych, Niemiec 
Abisynji, Dekrety zatwierdzono wśród i Japonji oraz posłów austrjackiego i 
olbrzymiego entuzjazmu i owacyj na wQgierskiego. Obecnie byli również ks. 
cześć Mussoliniego oraz obecnych na Stal'hemberg i b. król Alfons XIII. 
sali książąt Savoia, Piemontu i Genui. Dekrety o aneksji Abisynji, ut",.o
Loże dyplomatyczne i prasowe oraz ga- rzeniu cesarstwa i nominacji marsz. 
lerje dla publiczności były przepeł- Badoglio na wicekróla przyjęto jedno
nione. głośnie wśród entuzjastycznych owa-

R z y m. (P AT.) N a dzisiejsze posie- cyj na cześć króla i Mussoliniego. 

Kino "IKAR" dawno DOM LUDOWY Łódź, Przejazd 34 
Wyświetla dwa filmy p. t. • 

"Księżna Łowicka" "Wyrok Zycia" 
z Jadwigą Smosarską z Jadwig~ Andrzejewską 

Początek o godz. 4 P) po!., w soboty i niedziele o godz. 12. Ceny miejlc od łO,... dzieci 25 gr 
Następny program: Księiniczka Czardasza z Martą Eggerth. n 11 024 

• 

lvdowski "Głos Porannv" 
przed sądem 

"Redaktor" RÓ~ł'łiecki skaN«,"Y - Znamienne 7no,fywy wyroku 

L ód ź, 16 maja. I niecki na rozprawie zeznał, że posiada 

Niezwykłv petent 
Skarży skarb państwa o 2 miljardy zł 
i przyszedł z Nowogródka do Warsza· 

wy piechotę. 

War s z a w a. (Tel. wI.) Do mini
sterjum rolnictwa wpłynęło podanie 
o osobliwej sprawie, dotyczącej rewin
dyk8iCji majątku stanowiącego obecnie 
własność skarbu pail.stwa. 

Pełnomocnik mieszkańca powiatu 
nowogródzkiego WładYSława Konar
kiewicza wystąpił do rządu o zwrot 
ośmiu majątków o łącznej po
wierzchni 79 tys. dziesięcin, położo
nych w powiatach nowogrodzkim, wi
leńsko - trockim i bielsko - podlaskim. 
Konarkiewi'cz pochodZi z rodZiny Ty
szkiewiczów i Radziwiłłów. Niezwy
kły ten petent, który się zgłasza w 
sprawie mają.tków, stanowiących war
tość ok. 2 miljardów Złotych, przyszedł 
z Nowogródka do ·Warszawy na pie-
chotę. (w) 

W s p'ó'łzabó jl&a k'róla 
Aleksandra na wolności 
R z y m. (PAT.) Urzędowo donoszą 

o wypuszczeniu na wolność dr. Pawe
Hcza, Jugosłowianina, oskarżonego o 
współudział w zabójstwie króla Ale
ksandra. Pawelicz aresztowany był w 
paźdZierniku 1934 r. w Turynie. Za
znaczyć należy, że ustawodawstwo 
włoskie nie pozwala na dłuższe prze
trzymanie więźnia w areszcie śled
czym. 

Rozwiązanie 
niemieckich stowarzyszeń 

T o ruń. (PAT.) Decyzją. z dnia 16 
maja starosta morski w WejherOWie 
rozwiązał wszystlde oddZiały stowa
rzyszenia "Zjednoczenie Niemieckie" 
("Deutsche Vereinigung") w powiecie 
morskim, w liczbie pięciu, a mianowi
cie: w Wejherowie, Pucku, Helu, Kro
kowie i Smazynie. 

Powodem rozwiązania były wykro
czenia przeciwko obowiązującemu 
prawu i ustalonym dla tego towarzy~ 
stwa zakresowi i sposobom działania. 

Wykroczenia polegały na tern, 2;eJ 
wszystkie oddziały: 

1) podporządkowały 8i~ mianowa
nemu przez zarząd główny kierowni" 
kowi powia.towemu, pomimo, że sta- . 
tut instytucji takiej nie pr1JeWiduje; 

2) zorganizowały na polecenie za
rządu głównego, oparte na osobnym 
regulaminie, grupy młodzieżowe; zrze-
szona m. in. zostały osoby poniżej lat 
osiemnaście, pomimo, że statut osob
nych grup młodzieżowy'ch nie pr~ewi
duje, a jako dolną granicę wieku dla 
członków ustanawia ukończonych lat 
osiemnaście; 

3) łączy w tych grupach cele poli
tyczne, sprecyzowane w okólnikach 
zarządu głównego, z celami gimna
stycznemi, upraWiając pod nazwą 
"ćwi,czeń porządkowych", 'Ćwiczenia 
gimnastyczne w zakresie musztry for
malnej, pomimo, że art. 6 punkt b pra
wa o stowarzyszeniach zakazuje bez .. 
względnie takie~o połączenia. 

Ponadto oddzialy w \Vejherowie i 
Smazynie mialy wśród swych człon
ków obywateli państw obcych, co sta
nowi pogwałcenie par. 4 statutu. 

Proces teatru łódJzkiego z artystą- wykształcenie 7 odldziałów szkoły po
,rzeźbiarzem Z. Kowalewskim, który od- Fszechnej, że nle jest z zawodu dJzian
Ibił się głośnem eohem w całej Polsce nikarzem, ale pracownikiem biUJl'Owym 
i dużo przyczynił się dlo wyświet>!enia (właściwie zecerem). w jaki zaś sposób 
stosunków, ,panujących w tej subsydjo- wobec powyższych faktów maże w re
wanej instytucji, stał się powodem je- dakcji kwalifikować materjał do druku 
szcz·e jedne·go p.rocesu, tym razem wy- i ponosić za niego odpowiedzialność -
toczonego przez art.-rzeźbiarza Kowa- pozostało tajemnicą. W obronie swej 
lewskiego przeciWko żydowskiemu bru- jako argument uniewinniają,cy, przy to
kowcowi łódzkiemu "Głosowi Poran- czył p. Rożniecki dowód, że w czasie, 
nemu". "Głos Poranny", który pie.r- gdy Uikazała się w "Głosie Pwannym" 
wotnie był nieprz}"Chylnie ustosunko- inkryminowna żydowska brechta, on 
wany do kierownictwa teatru i w ca- był na kuracji. Fakt ten najle,piej do-
łym szeregu all'tykułów prowadził zde- wodzi, że ży<:1owskiemu brukowcowi Na c#asie 
cydowaną kampanj,ę - z chwilą, kiedy pOtrzebna jest nie osoba p. Rożnieckie- Z ł g "P p S 
na scenie zaczęły się pojawiać takie go i jego kwalifikaCje, ale tylko jego " as u a . . . 
kwiatki propap.andy komunistycznej, nazwisko; osoba zaś może być użyta tyl- "Sanacyjny" warszawld "Kurjer Poran-
jak: "Gudz~ dJziecko", "Skutarewskij", Iko do oclJsiedJzenia kaI:.Y, zwłaszcza,:be ~y" w numerze, wydanym IZ ol;.az.ii 10-oej 
"Towariszcz", "Przedziwny stop", "Je- za tani'ą opłatę. <rocznicy zamachu m.Jl..iowego, znmie~cił sze" 
gor Bułyszew", poran.ki poezji sowiec- Sąd pO wysłoohaniu oska,rżenia i 'reg ciekaWYCh dany c_h o przcbiegu rcwo
,kiej itp., ten sam "Głos Poranny" odJra- obrony skazł oskarżonego "redaktora" lucji w 1!r26 r., a m. in. i o "zasługach" P. 
z,u mienił chorągiewkę i stał się ża.rli- na 100 zł grzywny z zamianą na areszt P. S· Odnośny ustęp bl'zrrni, jaik naBtę'Puj@ 
wym obrońcą t-eatru. i koszta sądowe. W motywach wYiroku {dzialo się to y.r d'niu 12 ma.i'a 1926 r .).: 

Otóż "Głos POIl'anny", podając spra- sędzia Zaleski podkreślił, że notatka ,,0 I!'odz. 2O-ej PPS. po wielog,odzinnych 
wozdanie z rozplI'awy sądowej w spra- "Głosu POIl'annego" była utrzymana w łlUl',zliwy-ch <Ybradach decyduje się przyjść 
wie teatraln.ej, jaka toczyła się w dniu stY'lu karczemnym i że ,,~a ,kulisy sp.raw IZ pomocą sprawie przewrotu 1 ogłasza 
8 ozerwca ub. roku, w obrzydliwy spo- .redak-cyjnych "Głosu Porannego" nale- ~tr~jk ge~eralny. W .odezwie czytamy lI!
sób, fałszują,c· .świadomie i złośliwie po- żałoby, aby w-eJrzały >czynniki miaro- IlU .. "Poml~o protestow wszyst~ich UCZCI-

" d d " . b ... . .".. 'WJch ludZi w Polsce rząd Wlłosa, kata 
stanow:€)~le S& \l!, opusclł s~ę O razy 'UJaJlle.. ." . ludu krakOlWSkiego, rząd reakcji irabu. 
art.-~zezbla,r,z~, P: Kowal~wsluego, kM- . Charakt~I~styczne.m Jl8st rO\~I1lez to, , siów skarbu państwa, rząd wyzvsku mas 
ry, aoy u:kroclc zvdowskle breChty, od!- lZe 'pr~sa mleJ~o:va zydowska .I "sar:~- pracujących znowu ośmielił się sięgnąć pG 
dał sprawę do s~du. cyJna , skwaphwIe podchwytUjąca roz- 'Władz.!' ... Rząd Witosa, rząd skąpanv we 

W dniu 14 bm. odbyła się rozprawa ne sensacyjki z kroniki sądowej, tym krwi żołnierzy polskich, musi ilpaść. _ 
w sądzie g,rodzkim w Łodzi. Sądził sę- .razem nabrała wody w usta. Natural- Wojska llrowadzoue prz_ez Józefa Pilsud. 
dzia Zaleski, oskarżenie w imieniu p. nie, jeżeli ktoś z ,,,rodziny" dostaje po skie~o, 1I[i'erne dem~k~acii i repUblice pol
Kowalewskiego wnosił adw. BrzeziiIski, łapach - ,,chwalić Się" wrn nie wy- skie), mus~ą zwycięzyc~ L~d polski winien 

'bronił "Głosu Porannego" adw. F.ryd- padla. ,poprze~ zbl.orowym wl'slłluem walkę swych 
d . d· ł St . ł R" l' braci zolDlerzy •.. . m,an, o poWla i(ł anlS aw oznlC<C u, Na~tę1"l\" m t '1 bł· '1.' 

d l dm.,.,. • d . l . Gł P "' .. ,'(~I S raJ {U y o unlemoz lWIe-
re a do~, o 'ł'vWle Zl~ n.y " osu. 0- Sk . W me wzgl. opóźnienie w przybyciu posil-
~annego . Na ro~p:awl.e ~yszło na Jaw, azanle ,asemanna ~ów"ściąganych przez rząd, co zadecydo. 
ze Polak, p. Rozl1leckl, . Jako redaktor B a z y l e a. (PAT.) Głośny ze spra- wało ostat~nie o zwycięstwie Marszałka". 
odpowiedzia:lny, jest tylko marjonetką wy porwania dziennikarza niemieckie- "Rewelacje" "Kuriera Porannego nie 
w ręl,ach wydawców żydowski~h "Gło- go Jacoba - Wesemann skazany zo- są, iad'ną nowośoią. Nie za,w ,iti ~YBza;kźe 
su Porannego", którzy za kawałek chle- stał przez sąd w Bazylei na 3 lata je pr.zypominieć, zwlacSz'cza, że P. P. S. 
Iba wyko.rzystają, jako szyI jego polskie aresztu. Skazany odwołuje się od te- ",:,z~mjl\.!1 na.gr?dy dos tała kopniaka i dzi-
pochodzenie i nazwisko, dla przyk,rycia go wyroku. Sl,a] znalazła Się w opozycji. Osa.. 
swoich żydowsk;,ich bombinaeyj . P. 11oż- -.--_ 



Fragment po'pis6w sako] i ch, urzą>dzonych 

w dnj,u 10. b. In. na stadjon.ie miejskim 
w Sierad:w. Efekto,wna pj,ramida. 

Wpadł mi w ręee numer miesięcz
nika "Gmina Polska", będąeego or.ga
nem Gminy Polskiej w Gdańsku. Ozte
ry strony dl"Obnego pisma. Z zacieka
wieniem bierze się do ręki kaź,dy prze
jaw życia polskiego w Gdańsku, z tę
sknotą i p'ragnieniem, że spotkamy się 
tam z narastającą sił<ą polskości. 

Jakiż to przykry zawód spotyka 
każdego czytelnika! Zamiast objawów 
konsolidacji i wzmacniania sił żywio
łu polskiego z kart miesięcznika prze
bija walka pomiędzy Gminą Polską a 
Związkiem Polaków. Gdy się czyta 
rozmaite uwagi, których autentyczno
ści nie można skontrolować, a zna się 
ludzi, można sobie znakomicie odtwo-
rzyć rozwój wydarzeń. 

Od lat działała na terenie Gdańska 
Gmina Polsl<:a, która położyła duże za
sługi okolo rO'zbudzenia życia polskie
gO,. Posiada na własność Dom Polski. 
Zmieniły się przed 10 laty stO'sunki, 
a panowie wielkorządcy nastawi.ać 
chcieli całe życie wedle własnych 
wskazall i własnych upodoball. Do dy
spozycji posiadali i pieniądze i wply
w,/, będące konsekwen~ją. zajm?,wa
nych przez nich stanOWIsk OddzIały
wali silnie na biurokrację, od siebie 
uzależnioną.. TO' jest tłO' spotykane 
wszędzie na emigracji i tal{ się wszę
dzie działo. A PO'tem wynikały tarcia 
na tle wzajemnych stosunków żywio
łów miejscowych z "przybyszami". 

Na terenie Gdańska te tarcia mu
siały wystąpić silniej, gdyż żywioł 
polski jest specjalnie silny, a bliskość 
kraju oddziaływa tern emocjonalniej. 
KO'nfiikty rosły. Powstał Związek Po
laków, tworzO'ny zresztą wszędzie na 
emigracji przy pomocy czynników O'fi
ejalnych. Związek dąży do kierO'wania 

polskości, ale jej grzeba.nie! 1 wtłnymał ~ & ttoesek&lllJ" się 
Jest tylko jedna pociecha w tym zmiany, a także posUl.nowania «połe

sŁanie :rzeczy: że taka taktyka rozkła- czeństwa. 
dowa już nie trwa długo i że jeszcze WARSZAWIANIN. 

Owacje dla Wilhelma Bartvzela 
B. wię~nia Bere.zy ob,syp,ano kwiata'łni 

B i e l s k o, 16. 5. Powrót Wilhelma chali delegaci kół z całego pow. ma-
Bartyzela, dO'brze zasłużonego już pTa- kowskiego. ' 
cownika na niwie narodowej ,do ro- Po skO'ńczonej mszy św. odbyła się 
dzinnej Zawoi, wywO'łał wielki entu- odprawa powiatowa, na której człO'n
zjazm w całej Makowszczyźnie i oży- kowie zarządu powiatowego wyrazili 
wienie w pracy narodO'wej. Poza entu- radość z 0'kazji powrO'tu drogiego wię
zjastycznem powitaniem Bartyzela na źnia na wO'lność, a następnie obrado
d"vorcu kolejowym w Malwwie odbyło wano nad sprawami org,anizacyjnO'
się serdeczne powitanie w dniu 3 ma- ideowemi. Oprócz p. Bartyzela p'rze
ja, gdzie pO' odebraniu raportu od u- mawiali pp. Edward Kurdas, Jan Ni
czestników trzeciO'-majowej uroczysto- kiel i Bujak Albin. 
ści obsypano Ba.rtyzela kwieciem, wi- Wywiezienie Bartyzela do Berezy 
tając jak najserdeczniej. Kartuskiej nie przyniosło "sanacji" 

W ub. niedzielę została odprawiO'na żadnej korzyści, a przy,czyniło się tyl
w kO'ściele parafjalnym w Zawoi ms'za ko walnie do umO'cnienia wpływów 
św. dziękczynna, zamówiona przez o- O'bO'ZU narodowego na całem Podhalu. 
koliczne koła Str. Nar., na którą. zje-

• 

Echa krwawych zajść 
w Krakowie 

Zapowied~ kilku p1"'o<cesów - Akty oskwr~enia jttZ się ~y
g o-t owuj e 

Kra k ów, 15. 5. W najbliższym 
czasie spodziewać się należy spO'rzą
dzenia aktu oskarżenia przeciw oso
bO'm, aresztowanym w związku z 
k~awemi zajściami ulicznemi w dniu 
23 marca b. r. \V Krakowie. Sporzą
dzone już zostały akty oskarżenia 
przeciw osobom pozostającym PO'd za
rzutem, że dopuściły się zamachu na 
cudze mienie, wybijając szyby w tram
wajach, sklepach, przewracając wóz 
pocztowy i niszcząc lampy uliczne. Ak-

tów tych narazie jest 6 i wpłynęły one 
do sądu. 

Niezależnie od tego są w O'pracowa
niu dalsze akty oskarżenia o podobne 
wypadki, które obejmą okO'ło 10 O'sób. 
Na ukol'lczeniu są również dO'chodze
nia prokuratO'rskie przeciw uczestni
kom zajść pod Barbakanem i w?je
",·ództwem. Wszystkie te OSO'by O'bJęte 
będą wspólnym aktem O'skarżenia, 
który wpłynie dO' sądu prawdopodob
nie w przyszłym tygodniu. 

W dniu 10. b. m. na stadjome illle.1s1om IV Sieradzu dby!y się pO'Pisy Tow, Gimn. 
"Sokół" miejscowego gimnaz.ium T. N. S. Na zdjęciu ,pop is taneczny uczennic 

gimnazjum po'[s,kiej macierzy Bzko,lnej. 
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BOO-Iecie Łowicza 
Warszawa (PAT). W rO'ku bie

żącym Łowicz, niegdyś siedziba pry
masów Polski, stanowiący O'środek re
gjonalnej sztuki ludowej, obchodzić 
będzie od 24 maja do 5 lipea 800-1eci.e 
swego istnienia. ObywateLski komI
tet opracował bogaty pTogram uroczy
stoś'Ci. 

W przededniu, 23 b. m. odbędą. się 
obchody w szkołach łowicki,ch, akade
mja w dO'mu ludowym, capstrzyk 0'1'
kiestr, zapalenie ognisk na placach i 
na ruinach zamku prymasO'y.rskieg?, 
gdzie drużyny hareerskie wykO'paJą. 
pieśni okolicznO'ściO'we. Całe miasto 
będzie iluminO'wane. 

W niedzielę 24 b. m. odbędzie się 
właśdwe rO'zpoczęcie uroczystości, ja
ko w dniu św. Wiktorji, patronki Ło
wicza. R.anO' rO'zlegnie się hejnał z 
wieży ratuszowej, PO'czem w kolegja
cie przed ołtarzem św. Wiktorji O'd
prawione zostanie uroczyste nabożeń
stwo. Zkolei na rynku KO'ściuszki roz
pocznie się obchód, w którym wezmą 
udział przybyłe w barwnych strO'ja,ch 
deleg,acje, a następnie otwarcie wysta
wy przemysłu i zdobnictwa ludowe
go. 

W ZielO'ne Świątki w kolegjacie 
łowickiej odbędzie się wielki odpust. 
W nabO'Żellst'wach weźmie udział ka
pituła w pelnym składzie. 

Aresztowania 
K o n i n. 'vV tych dniach zostali 

zawezwani na posterunek policji P _ P. 
w Ciążeniu czlonkO'wie StrO'nnictwa 
Narodowego pp. Slowil'lski Wincenty, 
Ła wniczak Józef, Szlachetl{a Włady
sław. Na posterunku zostali przetrzy
mani do następnego dnia godz. 12 w 
południe. Jak się okazałO' jedynym 
powodem zatrzymania było sfotogra
fowanie każdego z osobna_ W dniu 
tym również sfotografO'wano p. Józefa 
Matyniaka i żO'nę jego Stanisławę Ma
tyniakową, która, jak pO'licja O'świad
czyła, miała być założycielką żeńskie
go koła S. N. 

Po sfotografowaniu zostali wypu
szczeni na wolność. (rw) 

/Życiem polskiem i staje się, me 
uwzględniając obyczajów i właściwo
ści lokalnYCh, bardzO' często zarzewiem 
walk wewnętrznych w kolonji pol
skiej. 

W Gdańsku zmagania te doprowa
dziły do SCysyj bardzO' ostrych, wszak 
nawet przy wybO'rach dO' Volkstagu 
istniały raz dwie listy: Związku Pola
ków i Gminy Polskiej. Walka toczy 
się na terenie stowaJrzyszeń i na fo-

Spóźniony alarm 
Legjoniści widzą już niebezpieczeństwo, ale jeszcze nie mogą loocydować s,ię na staw

nowczą postawę 
rum publ-icznem, przez prasę, gdyż L ó d ź, dnia 16 maja. 
Zwiaozek ma do dyspozycji pisma "sa- Związek Legjonistów w ŁO'dzi roz-
nacYjne". 'Zbyteczna jest wspominać" plakatował w mieście O'dezwę, piętnu
ile taka pO'lityka nieuwzględniania ży- ję,cą. przebieg socjal-komunistyczno
wiołu miejscO'wego przynosi sprawie żydowskich demonstracyj , pierwS'Zo
szkody. Tem bardziej. że przecie Gmi- majowych na ulicach łódzkich. Przed 
na Polska działała przez szereg lat w rO'zplakatowaniem tekstu odezwy 1'0-
najcięższych warunkach represyj 7.e 7.esłany został gazetO'm łódzkim z pro
sti'O'n:v rządu pru kiegO'. 'Wytrwała śbą D 7:amipszczenie go. Gazety ży
jednak na pos1erunku, a siłę polską w dowskie, jale "Ekspress", "Republika" 
Gdańsku nawet wzmO'gla. Dzisiaj tedy i "Głos Poranny" rzuciły odezwę do 
jeżeli zahartO'wanym w walce o poJ- kOSza. zydzi byli przecież aranżerami 
skO'ŚĆ i o wiarę katO'licką KaszubO'm tej wielkiej manifestacji zdrady stanu 
przychod,:i się stykać z dziećmi ży- i spiSkU z wrogiem zewnętrznym -
dowskiemi w szkole polskie.i, przyjmo- było więc do przewidzenia że odezwy 
wanami w Gdallsku w dużej liczbie i Legjonistów w gazetach SWO'ich nie 
rozmawiającemi między sobą po he- zamieszczą. Ale nie zamieścił jej ta:k
brajslm; jeżeli zaczyna się rozbijać 0'1'- że "Kurjer Łódzki". Tutaj decydującą. 
ganizacje rO'botnicze polskie, które rO'lę odegrały zapewne kalkulacje po
obok obrO'ny zawodowych interesów lityczne. "Kurjer Łódzki" lubi płynąć 
były równocześnie przez długie lata z wiatrem, bO' to i najwygO'dniej i naj
O'stojami pO'lskO'ści; jeżeli się PO'ra- taniej. A obecnie hula po Polsce silny 
chull1d międz~T działaczami a instytu- wiatr od wschodu i od •.. Nalewek. W 
cjami załatwia przez sądy gdańskie "Kurjerze Łódzkim" mają taką cho
- tO' mimochodem człowieka O'garnia rągiewkę, która wskazuje kierunek 
w,gŁyd za taką poolitykę! , lfiał.nt i podług niej się orjentują.. 

Wszak to nie jest wzmacnieie ,€'.crQgiewka powiedziała, że na wszel-

ki wypadek lepiej jest odezwy nie 
zamieszczać. 

"OrędO'wnik" wydrukował odezwę 
Legjonistów, gdyż znaleźliśmy w niej 
pewne akcenty, ktoce ws'kazują, że w 
obozie, któTY dO'tychcza,s O'l>jawiał 
wprost lekkomyślny opOrtunizm w 
stosunku do kwestji żydowskiej ł do 
kierowanych przez żydów ruchów 
radykalnych socjalistycznych - że w 
obozie coraz więcej ludzi zaczyna 
przecierać oczy i d(}8trzegać niebez
pieczeilstwo, jakie dzięki tej polityce 
zawisło nad Polską.. 

Przewidywaliśmy zresztą od daw
na, że przyjdzie czas, gdy Legjoniści 
maj dd·ą si~ osamotnieni. Przez dzie
sięć lat, gdy stanowili trzon i rdzeń 
0'bozu rządO'wego, kręciły się koło nieh 
i czapkO'wały im chmary Żydów i in
nej hołoty ł zbieraniny czwartobryga. 
dowej. Cała prasa żydO'wska i geszef
ciarska była na ich usługi i na na
czelnych miejscach najtłustszemi 
czciO'nkami drukowała ich "moc&!'
~iowe", "państwO'we" i inne prorzą
dowe odezwy, rezolucje i enuncjacje. 

Dzisiaj Żydzi i czwartobrygadowcy 
mają już innych bogów. Legjoniści 
muszą swoje O'dezwy plakatO'wać, bo 
"prorządowa" prasa woli zapełniać 
szpalty hymnami na cześć Bluma i 
Anzany ••• 

Dopóki legjoniści mO'gli rO'zdawać 
posady, kO'ncesj e i prO'tekcje, każda 
ich chrZąCkllięcie było "państwowo

twórcze" i Za..qłllgiwało na pO'chwalny 
artykuł w "EksplJ.'esach", "Republi
kach", "Głosach PO'rannych" i "Na
szych Przeglądach", gdy jeclna:k do 
wpływów dO'chodząc od pewnego cza
su wraz częściej przedstawiciele id,eo
logji "Wspólnego frontu", gdy Słyszy 
się coraz częściej o nominacjach stu.
procentowYch ,,cekawistów" i półżydów 
na "l'aine stanowiska publiczne, doko
ła legjonist6w robi się coraz ciszej. 

Ma to tę dobrą stronę, że 30koła 
legionistów powietrze robi się czyste 
ł już nie cuchnie tak bardzo cebul~' jak 
doniedawua. 

* Polska ludność Łodzi li: zaciekawie. 
niem przystaje przed plakatami z o-



Poszukujemy 
dostawców jaj, masła, sera 
i śmietany. IlC 10 289 
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dezwą Zwią.zku Legjonistów i komen
tuje jej treść. Naogół przeważa opinja. 
&:e legjoniści powinni byli zdobyć się 
na wyraźne nazywanie rzeczy po imie
niu, zamiast bojaźliwie owijać Je w 
balwelnę. Poco pisać delikatnie o "ob
cych agenturach", gdy cała polska 
Lódź na własne oczy widziała zdradę 
Państwa i spisek z wrogiem zewnętrz
nym? 

Poco pisać o święcie robotn iczem, 
skoro w pochodzie sprzymierzeńców 
najeźdźcy z 1920 r. zgoła żadnych ro
bot~ików nie było, a defilowali w nim 
przedewszy&tkiem żydzi? 

Legjoniści mogli pozwolić sobie na 
to, by napisać w swojej odezwie, że 
dnia 1 maja 1936 r. zdarZYł się w Lo
dzi haniebny fakt. W pochodzie pierw-
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szomajowym, złożonym z kilku tysię
cy czerni żydowskiej i garstki obała
muconych robotników polskich, niesio
no portret Lenina i dowódcy armji 
bolszewickiej z r. 1920, Trockiego, tej 
samej armji, która sięgała po stolicę 
PoIskL Na cześć najeźdźców z 1920 r. 
Żydzi idą.cy w pochodzie i tłumnie za
legają.cy chodniki wznosili okrzyki, 
lżąc jednocześnie armję polską I Jej 
wodzów. 

I nie znalazł się nikt. kto położyłby 
kres tej orgji zdrady, temu wybuehowi 
uczuć nienawiści. wobec Polski. Po-

~ana ~o obuwia 
Hallepaza lako'~ I 
LII.trzany połyak I 

Chroni obawie od J'"ka
.sla - czyni ak6r" lrl'łtk'l. 

Poznań 
Włerzbłędce l5. 
l,ódź Emlljl 46. 

PTzedsiębiorstwo ohrześcij. 

chód zdrady z portretami na,eidiców 
przeszedł bezpiecznie przez całe mia
sto, napastując Polaków I polskie 
sklepy. 

A gdy garstka Polaków, zaatako
wana przez żydowskich zdraj·ców Pol
ski pod lokalem "Orędownika", usiło
wała napaść odeprzeć i chOO"ątym 
Trockiego trochę żydowskie mordy 
skuć. - stała się rzecz zupełnie dla 
nas do dziś niezrozumiała. Zdrajcy 
Polski mieli wolną. drogę i zabezpie
czoną. całość skóry. 

Legjoniści, pomni s-woich ~asług 
niepodległościowych, uważają. siebie 
za powołanych do stania na straży 
bezpieczeństwa Polski przed wrogiem 
zewnętrznym i wewnęta"znym. Przyję
cie na siebie takiej misji nakłada obo-

Jedyny chrzeiGcłia6sld sklep 

Czapek, Kapeluszy, Beret6w 
w północnej dzielnicy m. Łodzi D« 10285 

ulica Brzezl6.ka 33 

wiązek sumiennego .ygnaHzowanJa 
każdego zauważonego niebezpieczeń
stwa. A sygnał, jeśli ma być skutecz
ny, musi być głośny i wyraźny. Opo
w~adanie o obcych agenturach - to 
jest, za przeproszeniem, gadanie. 

Dnia 1 maja 1936. Tłumy tyd6w 
w Łodzi oddawaly publlcmle, na 
pryncypalnych ulica,ch, hołd najeźdź
com bolszewickim z 1920 r. Trockiemu 
l Leninowi, lżą jednocześnie Państwo 
Polskie i armję polskę. A nikt nawet 
palcem nie ruszył, żeby temu prze
szkodzić!! 

Legjoniści powinni byli na drugi 
dzień wyraźnie wskaza~ winnych I tł
~ać na nich surowej kary. Nie uczy
nili tego. Odezwa, ogłoszona po dwóch 
tygodniach jest alarmem spóźnionym 
i słabym. 

Lepiej jednak późno, niż wea.le.. 

Sensacyjny proces w Zakopanem 
Afera in~. Frarnc~ka KopkQ1l)ieza i towarzys~ pr~ed krartka

m,i sqdoiwenti 

Z a k o p li n e, 15. 5. - Uwagę pu- rząd Policyjnego Domu Zdrowia do 
bUczności zakopial'lskiej zaprzątał od niekorzystnej transakcji majątkowej, 
8 dni toczą.cy się proces inż. Kopkowi- a mianowicie do wypłacenia mu na
cza i towar;?:yszy. Na sesji wyjazdowej leżności za roboty budowJane w sumie 
są.du okręgowego przewodniczYł dr. o 60.315 zł · wyższej, aniżeli mu się na
D,óllinger, jako wotanci zasiadali pre- leżała zapomocą oszukania polegają,
zes sądu grodzkiego w Zakopanem p. cego na przedstawieniu zarzą.do~i P. 
Daniec i sędzia p. Lesiak. Oskarżał D. Z. niezgodnych z prawdą pomIarów 
prokurator p. Denkiewicz, powódz- i rachunków. 
two cywilne lmumiem Policyjnego 5) Henryk Lichota w pierwszej po
Domu Zdrowia wnosi dr. Koral, imie- łowie 1930r. w Zakopanem i w W~r
niem poszkodowanego profesora Aka- szawie. będą.c dorad,cą. technicznym 
demji Górniczej p. Stelli-Sawickiego Stowarzyszenia Policyjny Dom Zdro
występował dr. Szurlej, bronił oskar- wie. działał na szkodę powyższego Sto
żonego kap. Lichotę dr. Glazer, a obu wwrzyszenia przez to, że przeprowa
braci !{opkowiczów pp. dr. Ettinger i dzając kolandację częś-d sanatorjum 
Woźniakowski. Ze względu na szero- P. D. Z. w Zakopanem, zaakceptował 
kie tło sprawy i nazw.Lska głośnych przedstawione przez Kopkowicza po
adwokatów proces ś<:iq,gną.ł dużą ilość miary i rachunki z wiedzą. o tern, że 
ciekawych. . nie odpOWiadają one rzeczywistości, 

Akt oskarżenia zarzuca: skutkiem czego P. D. Z. poniósł stra-
1) Franciszek Kopkowicz od połowy tę w sumie 4J.107 zł. 

1928 r. do poławy 1932 r. będąc w spół- Przestępstwa te przewidZiane są 
ce z Izydo'l'em Stellą.-Sawickim do bu- w artykułach kodeksu karnego 262 
do wy sanatorjum "Bratnia Pomoc" i § 2, 183, 2t~4 § 1, 269. 
szkoły powszechnej w Zakopanem Rozprawa, na której przesłuchano 
przywłaszczYł na szkodę Sawickiego cały szereg świadków i biegłych rzu
część powierzonych mu pteni~zy w ciła ciekawe -światło na niezdrowe sto:. 
wysokości 24.739 zł. obracają.c ·te pie- sunki panujące w ówczesnem Stowa
nią,dze na wydatki, niezwią.zane z bu- rzyszeniu Policyjnego Domu Zdrowia. 
dową" a następnie 1Jkrywająe ten fakt Zarząd miał niemal nieog;raniczone 
przez przedłożenie w rozrachunku z zaufanie do Kopkowicza, a kolandacJę 
Sawic'kim szeregu pozycyj, niezgod- budowy powierzał jego znajomemu z 
nych z rzeczywistością.. lat szkolnych, cierpiącemu na ... wrzód 

2) Franciszek I{opkowicz i brat jego w mózgu. Niedołęstwo, lekkomyśl
Leon przywłaszczyh na szkodę Izydo- ność. szastanie groszem publicznym 
ra Stelli-Sawiekiego ~zęść przeznaczo- napiętnował dosadnie obrońca 08kar
nych na budowę sanatarjum "Bratnia. żo,nego dr. vVoźniakowski. 
Pomoc" i szkoły powszechnej materja- Moralną. sylwetkę głównego wino
łów J;mdowlanyeb, wyWożąc je częścio- wajcy Franc. Kopkowicza, "państwow
wo potajemnie na budowę willi na. ca" popieranego pT'zez zakopiańską. ro
Bystrem. stanowią.cej własność Leona dzinę "sanacyjną" odmalował w pię.k
Kopkowicza, willi "Boryua", należą.cej nem. a rzeczowem i logicznie skon
do- żony Franciszka Kopkowicza oraz struowanem przemówieniu znany 
na inne budowy, przyczem suma strat adwokat warszawski dr. Szurlej. 
poniesionych skutkiem powyższego Wyrok ogłoszono w pOlliedziałek, 
postępowania przekracza 10 tysięcy zł. 11 maja o godzinie 9 wieczorem. Uwol-

3) Franciszek Kopkowicz i brat jego nieni Leon Kopkowicz i Henryk Li
Loon prowadząc budowę wilH Andrze- chota. Ska'lany Franciszek Kopkowicz 
ja Chyca i Romana Pawlildewicza na 1 rok więzienia z obniżeniem kary 
przywłaszczyli na szkodę spadkobier- do połowy na mocy amnestji i z odro
czyni wyżej wymienionych Zofji Pa- czeniem na 3 lata. Poszkodowani, mię
wlikiewiczowej przeznaczone na t~ dzy którymi znajdują. się nawet ro
budowę materjały wartości 4.635. wy- botnicy, rzemieślnicy, woźnice, będą 
wożą.c je pod pozorem "pożyczek". jeszcze dochodzili swych pretensyj na 

4) Franciszek Kopkowjcz od 1929 r. wodze procesu cywilnego. 
do 1931 r. w Wwrszawie skłonił za-

Kupujemv dla armji polskiej 
samolot bojowy 

W dalszym ciągu wpłynęły nastę
pujące ofiary na zakupno samolotu 
"Chrobry": 

Wacław Pempera 
Kaźmiera Jankowiakówna 
Dr. Władysław Suwalski, Po-

10,- zł znań, z życzeniem osiągnię-
" cia przez szeroką ofiarność 

1,- " 
1,- " 

"Światowid "·Lexandrowia 
Zofja i Emil Schmidtowie 
Stanisława Kutznerówn~ 
Ignacy Ellmann 

10,-
3,-

10,-
,. sumy, umożliwiają.cej ufun-
" dowanie całej eskadry 50,- " 
" Sto Grześkowiak, Gostyń 10,- " 
Ot Ks. Teofil Poprawski, Duszniki 10,- .. 
" Władysław Kapturski, Środa 3,-,. 
" Antoni . Śliwiński, Grajewo 

zł, mag. 1óz~ Banelt 5,
zł Gabryela Slaboszewska 
2,~ zł, M. K. 2,- zł, razem U,- II 

Stefan Górski 30,- łIII 
Marylka Górska 1,- łIII 
Staszek Górski 1,- łIII 
Zochna Górska 1,- łIII 
Krysia Górska 1,- ,. 
M. Mikołajczak, G. Wilda 36 3.- li 

A. Romanowski i Ska, Z7 , 
Grudnia 20 20,- zł 

Lisiewicz i Ska 30,- ,. 
Jan Lisiewict 2,- .. 
Tadeusz Lisiewicz 2,- fil 

Witold Ciehocki 5,- ,. 
Marta N eymanowa 5,- fil 

Jan Skrzydlewski 10,- fil 

J. Sterna.. Strykmvo 10,- łIII 
Szef i personel zakładu fry-
. zjerskiego 1. Anders, aL M. 
Piłsudskiego 9 10,- tli 

Personel firmy St. i 1. Szy
mandera, Poznań, Pocztowa 
nr. 4 20,- ... 

Firma· W. Drożyński, Stary 
Rynek 66 50,- ri 

Marcin Nowak, plac Wolno-
ści 10 25,- • 

Antoni Pet'tek, Poznań, Sta-
ry Rynek 80182 100,- Mi 

Jan Pawlak, Wspólna 61 2,- ,. 
Jan Pużycki 3,- ,. 
Walerja PużyCka 1,- ,. 
Marja Pużycka 1,- fil 

F. Górecki 3,- ,; 
Józefowa Męcina-Krzeszowa 5,- .. 
Józefowa Paczkowsk,a 5,- ,; 
Konstan ty · Paczkawski 1,- tO 

Przemysław Paczkowski 1,- ,; 
Karolewski i Pluciń:ski, fabry-

ka wyrobów dzianych, Po-
znań, Woźna 12 50,- .. 

Stanisław Dzierzgowski 25,- łi 
Dyr. Ędward Różyński 15,- • 
Henryka Różyńska 5,- fil 

Włodzimierz Róiyński . 5,- ,; 
Pracownicy oddziału budow-

nictwa Starostwa Krajowego 
w Poznaniu 6,~ MI 

Dr. Paszkowskt: 10,- ,; 
Józef Czekała 3,- .. 
Kazimierz Górski, Reja 3 20,- li 

Kornela MaCiejewska, Borze-
jewo, pow. Śl'edzki 20,- '" 

Zebrane na zebraniu Stronnie
twa Narodowego w Pozna
niu, koło Łaz.arz-Jeiyce, z 
y,rezwaniem innych kół okrę
gu poznańskiego do gorli-

, : w:ego naśla(iowania 7,50 ,. 
~a.rjan Tomikowski, Szama

rzewskiego 18, nieprzyjęte 
za wydzierżawienie salki na 
zebranie Stronnictwa Naro-
dowego z wezwaniem innych 
dzierżawców salek do naśla-
dowania 3,- ... 

1 .. Liedtke, Poznań, Dę.brow
skiego 28 (reprezentacja Ar-
cyksiążęcego Browaru w 
Żywcu) 50,- łi 

Drugi kurs meljoracyjny Pań-
stwowej Szkoły Budowniełwa 5,20 " 

Ks. radca Narcyz Putz 15,- .. 
Ks. dr. Taczak 50,- .. 
Roman Kaczmarek 5,- ,. 
Stefan Radajewski, "Este-Ra", 

fabryka wyrobów blasza.- ': ! 
nych i · chłodni, Poznań, 

, \ 

Warszawska 37 50,- ,. 
Personel firmy "Este-Ra" 69,60 łII 
Personel Drukarni. Wydaw-

niczej Fr. Krajna w Po
znaniu 62,50 >Ii 

F'irma Marjan Maciejewski 
Franciszek Laube, Kórnik 
Wincenty Laube, Poznań 
Bohdan Zabłocki, Pożnań 
Józef Stawski, Żegrze 
Henryk Wypiśniak, emeryt 
Prof. B. Winiarscy 

100,-
5,-
2,-'-
1,-
2,-
1,-

" Białostockie 10,- .. 
" Dominik Banaszak, Włocławek 8,- " Rą.zem z pOpT'zednio JX)kwito-
" R. Wilden, Rudniki, p. Opale- wahemi 7.226,85 zł 

T. M. 
20,-
2,- " nica 2,- .. W łódzkiej administracji ,,0-

S. Mroczkiewicz, Gostyń 10,-.. rędownika" złożono 64,- zł K. Załachowski (wł. firmy J. 
Zimny), Wodna 21 10,- " 

Bank Ludowy, Poznań-Je-
życe 1.000,- " 

Firma Bracia Waehowiak;\ 
skład ą:rzewa i obtóbki, M- . 
tyleryj$ka 5 25.- " 

Mieczysław Czarny 20,- " 
Kowalski, ul. Wielka 20 ' 5,~ ,. 
Ed. Karge, ul. Nowa 7/8 20,- " 
Aniela Zawadzka · 5,':'" " 
Wanda Krzyżankiewiczowa ku 

uczczeniu ' 80-ej rocżnicy 
'zgonu rlziadka ś. p. Stani
sława · KolanC1Wl9kiego (17. 5. 
1S56) . 

Gabryela Górecka 
1. Majewska, kapelusze dam-

3,- ,. 
3,- " 

skie, Br. Pieraekiego 9 10,- " 
Zofja Majewska, ul. Jasna 12 z,-" 
Józef Wierzbieki, Szkolna 10, 

I rata 10,- " 
S. Cz. zamiast udziału w kup-

nie prezentu ślubnego od fir
my żydovyskiej 

Pomorzanin 
Zbigniew Leszczyński 
Danuta Leszczyńska 
Blanka Pomianowska, I rata 
Inż. Wanda Pomianowska., 

I rata 
Inż. Zygm12Dt PolJlia.Dowaki, 

I ra.ta 

9,- ,. 
3,- '" 
3,- 'lo 

'2,..:.... \o 

1........ ,. 

2,- ,. 

%,,- • 

Heljodor Preuschoff i WIady- Zadeklarowano i uchwalono 
sław Smarzyk, Mogilno 2,-.. wypłacić 3.884,60 zł 

Agasiewicz, Kraków 10,-,. Ogółem wpłacono, zadeklarowan~ 
Stefanja Jaskólska, Kórnik 3,-" l uchwalono wypłacić 11.175,45 zł. 
Raz. Rzóska, . maj . . Goł~zyn, W dalszym cią.gu w naszej ekspo-

p. Bojanowo 20,-" zyturzę łódzkiej "Orędownika" n& sa.-
Marcin Rożek, WoLsztyn 20,-.. molot "Chrobry" złożyli pp.: 
Helena, Oleńka i Edzinek Witold Stasieluna.s 

Szułczyńscy, Pleszew 3,-,. Jan Wężyk 
Franciszek Tokłowicz, Wrte-· Wł. Oleszczuk 
śnia 10,- " Zyg. Dękierowski 

Stanisław Michałowski, Wrze- Wł. Sokołowski 
śnia . 3,-,. A. K. 

Edmund Tecław, Sieraków5,- " Antoni Merta 
Szczepan Booh, Rogoźno 2,-" Stefanja. Witkowska 
Związek Weteranów P. N., Stanisław Kużawski 

koło KIecko 15,-" Stanisław Szule 
Członkmvie koła Zwil}zku We- Wacław Rosiak 

teranów, Kłecko 10,-.. Eug. Grezyna 
'row. Gimn. "Sokół", Zbą.szyń 10,-" Adam Maj,da 
Stanisław GTzempowski, Piaski 1,-" Aleksandra Mirecka 
Filip Dolatowsld, Wielkie 

2,- zł 

3,- " 
2,- .. 

10,- " 
1,- .. 

10,- !'Ii 

5,- '" 
1,- " 
1,- tli 

1,- " 
1,- Mi 
5,- .-
5,- .. 
5,...- " 

Strzelce 1,- ,. 52,- zł 
TawMzystwo PrzemysłOWCÓW, Razem z poprzedniemi złożono 

Zbą.szyń 1Q,-" w ekspozyturze łódzkiej 64,- H 
Bractwo Kurkowe, Zbąszyń 10,- .. 
Stefan Zapłata.. Jarocin 200,- .. 
Apteka pod "Koroną", Górna 

Wilda 61: Aptekarz Wł. 
Mareinkowski 20.- zł, mag. 
Zbigniew Chrzan 10,- zł, 
mag. Stefan Kowalczyk ~-

116,- zł 

WszeJkle sldad1d uprasza si, wpła
cać do administracji naszych pism -
Pozllań, św. Marcin 70 - albo na kon
to P. K. O. 200149 Z dopłaldem: .Na 
samolot Chrobry". 
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yrok W procesie kieleckim 
Gł'ówny,ch oskarżonych o należenie do splsku i o 'rzucanie petard do sk'ładów iydow

skid1 sąd uwolnił od winy i kary 
K i e l c e, 15. 5. - W cLrugim dniu 

procesu o J'zucanie bom.b cuchnących, 
pO przerwie ()Ibiadow~j, na żądanie o
Jb.rOrlcy adw. Borowskieg{) sąd zarządził 
konfrontację świadków oskarżenia wy
wiadowcy Jaklewicza. i chłopca - gaze-
eiarza Kołodziejskie-go. Konfrontaeja 
ta wypadła dla obu bM"dIw niekorzyst
lilie, gcl!yż ~ znania były sprzeczne. 

Następuie zeznawał Śwd. JadJwi
szczyk, st. pOst. s1. śle<kz. Ten m. in. 
rozwodzi się ob. .. "zerniej i nad tem, jak 
kaptował sobie konfidentów. Mówi bez 
skrępo\\ania o momentach, które wy
;wo1ują na sali uczude niesmaku i poru
I:i'zeni~. Opowiada, że i głównego oskar
oonego Dudę chciał zaangażować na 
Ikoniidenta, ale ten jakoby miał powie
dziee. że i za 10 tysięcy organizacji nie 
wyda, 00 jednak nie przeszkadzało, że 
w ,restauracji miał świadkowi opowie-
dzieć ciekawe i ważne szczegóły. 

To Ntwenie pOdJejrzenia przez świad
ka powoduje, że przewooniczący stawia 
mu tJakie pytanie: - "To, jakto1 Duda 
nie chciał wydać organizacji nawet za 
10 tysięcy zł, a panu to wszystko D0-
wiedział nagle za darmo?" 

Świadek tem pytaniem jest stra
piony. 

Osk. Zaród zwraca się do śwd. Jad
wis~zyka z pytaniem: ,.A czy mnie nie 
eillS'nął pan parokrotnie na wódkę?" 
Następnie zeznawali funkcjonM'juSlZe 

wydJz. śledJczego Różański i Mateja. Ze
znania lGoh dot~·czyły obserwacyj, pro
wadzonych za oskarżonymi. Obserwa
cje te jak wyni,kało z odpowiedzi świad
ków na pytania .obrońców, były nie-
dokładne. 

"Wreswie zeznawał śwd. Kwiatek, 
ozłonek S. N., na .okolkznOrŚĆ krzyków 
w wydz. śledczo podczas badania osk. 
Pawlusińskiego. 

Z pytań, zadanych świadkowi przez 
obronę, wynika, że świad/ek ten był 
wczoraj wieczorem zatrzymany za nie 
przez policję. ponieważ powitał wycho
qz,ących z sadu i $kutych oska.rżonych 
.ok.rzykiem: .. cześć. męczennikom naro
dowym!". 

Wreszcie zeznawał w charakterze 
Ibi~łego referent wydz. spoi. - polU. 
urz~u wojew. mg>r. Zenczykowski, któ
ery przed::,ta wił program i działalność 
stronnictwopozycyjnych narodowych, 
speejalni~ ONR. 

TRZECI DZIEŃ 
W trzecim dniu proces 0', po dodat

kowych zemaniach śwd. kom. Zdankie
wicza nastąpiło uzupełnienie przewo
du są,dowe~(('o, poczem wygłosił .przemó
wienie p.rokurator, który domagał się 
skazania Dudy i Pakuły z art. 166 par. 2 
Ik.k.. zaś Pawl\Mińlskieg.o, Kęski i Mi
eha,lskioego z art. f66 par. f k. k. Co d.o 
oskarwnyeh Za.rocla i Zdeba, prokura
tor pozostawił .ocenę SJl,dowi. Prokura
tor żądał surowego wymiaru kary m. i. 
i dlatego, ponieważ w ich jakoby wy
~zynach miało rozgłasza.e niepok.ojące 
wiadomości radjo berlińskie. 

Pierwszą. wielką., mocną. i pi~kną. 
mowę obrończę. wygłosił adw. K.onrad 
Borowski z vYarszawy. Obrońca okre
ślił oskarżenie jako "balon rozdęty". 
"Ogarnia mię lęk i trwoga - mówił -
gdy zastanawiam się na.d tem, C() się 
tu działo, a jednocześnie mam wdzięcz.. 
ność dla pana prokuratora.. że powołał 
tu bi egłego urzędnika, z którym razem 
bujaliśmy w obłokach. Z tego, co tu 
się mówiło, wynikałoby, że nam grozi 
wielka rewolucja narodowa." Obroń
ca zają.ł się ocenę. nikłego materjału 
dowodowego, zwłaszcza zeznaniami 
wywiadowców, oparty-ch na. danych 
konfidencjonalnych, poczem prosił o 
uniewinnienip "'wego klil'nta osk. ]. 
Dudy. 

Jako drugi przemawia} adw. Cybul-
8ki z Kielc, obrońca osk. Pakuły. 0-
br011ca w doskonałym wywodzie praw
niczym udowadniał, na jak kiepskim 
fundamencie opiera się cały akt oskar
żenia, oraz dowodził, że ni~ może tu 
być mowy o zastosowaniu art. 166 k. k. 
bowiem nie było tu ani spisku ani 
zdrady. Obrońca, jako Polak. są,dzi, że 
dziś trzeba mier uszy- ku słyszeniu i 
oCZ:'-' ku patrzeniu, gdyż idą i zwycię· 
żają 1l0'\ve prędy, które, jeśli się ro
zumie, można wielu pomyłek uniknąć. 

Następnie przemawiali kolejno pp. 
adwokari Z. Plebańczyk i ~. Wiatr, 
kt6r;r.y równie?: poddali fachowemu 
prawnic;r.emu naś,,·ietJeniu akt oskar-

żenia, wreszcie aplikanci adwokaccy K i e 1 c e. (Tel. wł.) W czwartym 
pp. Stel. KIimecki z Jędrzejowa i Sto dniu procesu tocząceg.o się przed tut. 
SuIimierski z Kielc. sądem okrę~wym przeciwko. 7 n~o-

"Tragedją osk. osk. Zaroda, który dowcom o zamachy gazowe l naleze
figuruje w każdym procesie narodow- nlC do tajnego spisku, zapad! wyro~, 
ców, jest to - mówił ostatni obrońca w wyniku którego są.d uwo~Ulł od Wl
- że ma długie nogi i nie może usie- ny i kary głównYCh oskarzon!c~, a 
dzieć na miejscu. Widują go b. często. mianowicie: Jana Dudę,. KaZImIerza 
Chodzi wszędzie i stą.d poszły te jego Zaroda, Józefa Pa~ułę, jakoteż oskar
rzekome "kontakty". żonych Józefa Kęskę i. J,ana . Zdeba. 

Po przemówieniach replikował pro- Natomiast Jan 'Michalskl l JulJa~ ~a
kurator, poczem jeszcze raz przema- wlusiński zostali skazani po 6 mleslf~
wiał adw. Borowski. Mocnej, pięknej cy węzienia z art. 263 k. k. 
repliki adw. Borowskiego słuchano z Zaznaczyć należy, że "szystkich 0-
wielką uwagą i zainteresowaniem. . karżullych sąd uniewin~ił od zarz~tu 

W ost.atniem słowie wszyscy oskar- nal('i.?nia do spisku, t. J. od oskarze
żeni prosili o unie\\ innienie. Są.d po- uia z art. 166 k . k., zwalniaję.e w ten 
stanowił ogłOSić wyrok nazajutrz (w sposób głównych oskarżo~l'yc~.od przy
<;obotę) o godz, 14. należenia do tajnej orgaUlzacJl O. N. R. 

Podczas przerwy pomiędzy prze-
mówieniami obrońców oskarżeni wrę- \\-y:-ok ogłoszony został pr~Y; szczel: 
C'zyli p. adw. K. Borowskiemu wielki, nie wypełnionej publicznosclą salI 
pj~kny bukiet kwiatów. sądowej. Przed gmachem są.du, gro~a-

Zainterescwanie procesem w mi e- dziły się olbrzymie tłumy,. ktore, ~la
ście było wielkie, ~ala zapełniona pu- domość o uniewiTlllieniu wlększoSCl o
blicznośrią wyłącznie bodaj polską.. Żr- ~karżonych przyjęły z ż'ywem zad?wo
dów, którzy b, licznie przychodzili na leniem. Na podkreślen~e ~asługuJe ?
'Y~lystkic poprzednie proces\" naro-I koliczność, że zaSiadUJący na ławle 
G.c.wców, tym razem pra" je na sali nie oskarżonych członko" ie. Str • ·arod~
bylo. Nie było również "prawozdail wego Kazimierz Zaród l Jozef Kęska 
pism żydowskirh. zostali unipwinnieni. 

KO'lo S. N. w Warcie wzięło liczn~r udział w obch<Xlzie uroczystości święta 
Na zdjęciu czoło ko.lumny Sronnictwa ~ar(}dowfjgo 

3 Maja. 

Katastrofalna burza w Lublinie 

Donosiliśmy przed 'kilku dniami o mor
dert>twie, pope-lnionem we wsi Krzywie, 
gmina Łagiewniki, pod Zgierzem. NIL 
zdjęoiu 25-letnia Ella Nam.JldvrI i mor .. 
derca - jej wlaDny ojciec 57-letni Gusta.w 
Trynkier. Zbrodniarz obecnie znajduje się 
w szpitalu ewan~eliokim w Łodzi, gdzie 

symuluje chorobę umysłową. 

Wydalenie cu~lo.ziemca 
K o n i n, 15. 5. Na terenie powiatu 

konińskiego władze policyjne zatrzy
mały Artura Otto, który w pierwszych 
dniach maja nielegalnie przekroczył 
granicę i przybył do Polski - jak o
świadczył - w poszukiwaniU praey. 
Starostwo wyd al Ho niemieckiego oby
watela do Niemiec. 

Dalsze aresztowania 
w aferze "Phoenixa" 

P r a g a. (PAT). Dokonano dal-
szych trzech aresztowań w związku z 
aferą. tow. ubezpieczeń "Phoenix".
Ogólna liczba aresztowań, dokona.
nych w związku z tą. sprawę. w Pradze, 
wynosi 10 .osób. ---
LiSrt do łoedalo'Cji 

O fotograf ję 
w "Haśle Narodowem" 

Otrzymujemy następują.ce pism.o 
z prośbą. .o umieszczenie: 

,,\'-ielce Szanowny Panie !'tedak
torze! \Y pisemku p. t. "Hasło Naro
dowe", ukazu.iącem się w Krakowie, 
została umiC';;zczona moja fotograf ja. 

Fotografję tę zamieściła redakcja. 
bez żadnego porozumienia się ze mną.. 

Pragnę najkategol'yczniej oświad
oCzyć, że z tendencją tego pisma nie 
mam absolutnie nil' wspólnego." 

Edward Zajączek, 
pTeze::; Zarz. Ol'k. Str: i Tar. w Bielsku-. 

Gdy Stronniciwo Narodowe 'Przez ewój 
(Jstatni ,komunikAt, ogloozo.ny przez władze 
centra.lne uderz) lo w stół i za,powiedziało 
okonf'ekweontną i zOI'ganiz(}waną wal1kę z 
komunizmem, natychmiast odez~ały się 
nożyce ... z pod znaku socjalistycz.nego "Ro
bo,tnika". 

Tam wIa 'niE' jakiś Żydowina, ukry'wa-
Straty sięgajq m,iljol'ła ~Qtych jacy "i~ pod inicialami J. M. B. (p Im. 

L bl · (T Ił) B . k Ró··· lk· k d ' d·t I buś!), zabrał gl'os i Dute wywodzić, te . u l n. e. w. urza, Ja a wnIez. WIe le sz o y. VI YI.:zą . Zl I rea;kcja robi z 'komunizmu ,,st.raszaka". 
przeszła w nocy na 14 bm. nad pow. grad w 8?-rnnac~ ~,zczeka~k?~, !<-uro.\\, I Warto jednak ciekawe i ni&". łychanie cha
puławskim, wyrzą.dziła ogromne szko- MarkuszoVI', \\oJow" USCll!Z l JezlO- rakter~'lStyczne dla tych ,.200 prO'Cento
dy, szczególnie w Kazimierzu, gdzie l'OWszczyzny. Poszczególne ziarnka \\ych" wolnościowców i demokratów wy_ 
ulice przedstawiaję. obraz rozpaczy. gradu sięgały wjelkości 5 cm średnicy. • ",<Xly poznać w ()ryg,inale: 
Skaty w Kazimierzu sięgaję. 50 tysięcy Straty sięgają. miljona złotych. Oto one: 
złotych. "Ale rea.kcja w swych próbach zastra-

Strajk górnikó,w i medyków 
w Krakowie · 

Be~olueja s:fudenrtÓ1D Akade m,Ji G6rnica1ej - Akcja na 
N'ee~ o-świtdy ludołfDej 

Kra k ó w, 15. 5. W tych dniach 
miną.ł termin wpłacania. trzeciej raty 
czesnego na wyższych uczelniach. -
Przekroczenie tego terminu pocią,ga za 
sobę. skreślenie z listy studentów, a. 
tem samem koniecznoRć nowego wpi
su i opłacenia. tytułem wpisowego .lO 
złotych. Ponieważ postulaty młodzie
ży, domagają.cej _ię zmniejszenia 0-
płat i zniesienia kary za. opóźnienie, 
nie zostały uwzględnione, na Akade
mji Górniczej i na wydziale lekarskim 
U. J. wybuchł jednocześnie strajk de
monstracyjny. Przez cały dzień nie 
odbyły się 7..adne ćwiczenia ani wy
kłady. 

W zwi~zku z ostatniemi 'prowoka
cjami komunistycznemi na terenie U. 
J., o których pisaliśmy, wydział Sto
warszyszenia Studentów Akademji 
Górniczej powziął przez aklamację na
stępują.eę. rezolucję: 

.. ,,- zVI'ię.zku z lajoS('iami. :,prowoko
wanIlwi prze7 k')I/~un, lÓ~ i Żydó\\ na 

Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Po
litechnice Warszawskiej, wydział S. S. 
A. G. z dnia. 13. 5. br. wyraża swoje 
oburzenie i apeluje 'do P.olskiej Mło
dzieży Akademiekiej, aby jednoczyła 
swe siły eelem zwa.lc1.'ania wpływów, 
które dążą. do osłabienia. wewnętrzne
go Narodu Polskiego, próbują. szerzyć 
ferment i anarchję na wyższych uczel
niach." 

Wydział S. S, A. G. dał również wy
raz temu, iż młodzież akademicka dba 
nietylko o własne warunki materjalne 
studjów, ale troszczy się również o 
stan oświaty szerokich nesz dzieci. 
Pogtanowiono opodatkować świadcze
nia S. S. A. G., gwarancję i zaświad
czenia na 20 groszy, zaświadczenia dla 
kolegów inżynierów 1 zł, zaś dla inży
nierów nieczłonk~' S. S. A. G. 2 zł 
z przeznaczeniem na oświatę ludową. 
Pieniądze te zostaną. najprawdopodob
niej pr7ekRzane Polskiej Maełerzy 
Szkolnej w G .. dańsku. 

szenia k()m,unizmemposlugu1e się m. in. 
chwytem, który obecnie małO' kogo chwy
ci. Wzorem Hitlera reakcja ~wiooka i du
chGwna r6tnych krajów 8'tr8.Bzy "barba
Tzyństwem", idącem z Rosji sorwi ec ki ej. 
B'tr8.Bzy zag'ładą !kultury, jakoby zagrożo
nej ze Gtrony Rosji. Są to stTa.s.zak.i rów
nie oblou<lne i spóźnione, ja'k kła.rruliwe. W 
dobie ,..kultury" obozów k()ncentracyjnych, 
tOJ)Ora kato'wt;kiego i palenia ksiąt~k, de
mO'l1Bt·r(}wanej w Niemczech hitlerowskich, 
w .d(}bie "kultury" faszyzmu włook,iego, 
ŚWIeżo zaprezentowanej w Abisyn.ii.-.; 
~ówienie Q .. bar~arzyństwie" so,wieckiem. 
.Jest ezemś tak łlll'<przyzwoitem., Zf' wszel
ka dyskuBia odpada," 

. t~d i~no wynika, te dla .,socjalis.tow 
;pols.kICh wYIIlO'rdowanie bez sądu nWjo
nów ludzI .przez b()lszewików w Rosji nie 
mO'te być porównywane, .. kst ~zf'mś nie. 
'PrzyzwoJtem" w pOTównaniu z tern .. bar
barzyńo-twem", .iakiego się do'puścilt hit
lerowcy, gdy kazali spalić publicznie 
""szystkie książ,ki autorów tegO autora
mentu co "humanitarny to-warzysz" 
1mbuś !- "Robo,tmi;ka" J jemu podobni. 
Także Włochy 58, 'krajem .. barbarzyńców" 
w porównaniu do Rop,ji sowieckiej! Niech
te ta. ()Ibrona komuny ską.ndaliczna obro
na cwtowego puhlicysty P. P. S. w'!sf:u
czy tym poJ..,kim robotnikom, którzy sIu. 
chaja, jeBzcze i wierzą, w "sO'cjalistyczne" 
fraa:esy wolnai'c;iowe. br.ater.s,kie. humani
tarne .... dla których wzorem i przykładem. 
~nym obrony są metody i prakt~"ki bo)~ 
szewie·kich .. czerezwyczajek'·. 

Kreml mote być zadcl'wolOlD.Y, ho zna
lazł wreezcie dzielnego ~.,.. wu
szaWISkim .,R(tbOotrtiku ..... 
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Ach, te nosy. •• 
Wesoła zabawa z Czy t eln i.kam i "O'rędowni'ka" 

Wiem i rozumiem, że ciekawość i 
podniecenie zrodziły się w umysłach 
Wielkiej rzeszy Czytelników "Orędow
nika", odkąd zapowiedzieliśmy wiel
ką i wesołą zabawę "pod protektora
tem" panów Prota i Gerwazego. Otrzy
małem już nawet kilka listów z pro
śbą., aby zbytnio nie zwlekać z ogło
szeniem zasad i reguł, które w zaba
wie będą. obowiązywały. 

Twórca wesołych obieżyświatów, 
na gorą.cą prośbę szelmowskich swych 
synów narysował oto całą. galerję nie
pospolicie pięknych twarzy, kładąc 
szczególny nacisk na. najważniejszą. 
ludzkiego oblicza ozdobę, to jest na 
nosy. Jest ich kilkanaście. 

Przypatrzcie się, co za wspaniała 
kolekcja! 

Ale, jak wiadomo, nos jest nietylko 
ozdobą twarzy. Jest on również jakby 
szyldem, ogłaszającym, ' jakie cnoty, 
wady i zalety posiada jego właścicie1. 
Stąd też znamy cały szereg specyficz
nych odmian nosa. Są nosy zalotne. 
pijackie, greckie, dowcipne, czupurne, 
rzymskie, sępie, kołtuńskie, szelmow
skie, są takie, któremi można gasić 
gromnieę, są. nosy, które można spu
szczać na kwintę czy na tercję itd. itd. 

Nos oddaje ponadto swemu właści
eielowi różnorakie usługi: "z nosem" 
się kicha bliźniemu w twarz, "z no
sem" czuje się pismo - słowem łatwo 
poznać człowieka po nosie. 

A teraz zwróćmy uwagę na załą.czo
nę. kolekcję. Osobliwe nosy, ' jakie 
piękne, rasowe. Wyobrażamy już so
bie, jak. uczciwi, grzeczni i lojalni są 
ich właściciele, jak skromni, prawi, 
poczciwi, dobrzy i szlachetni. Nosy te, 
to cała. gama rzeczy niepneciętnych, 
godnych uwagi i zainteresowania. To 
bogactwo myśli... .. 

To też nietrudno będzie Czytelni
kom rOlzpoznać się, z kim mają. do czy
nienia, gdy przypatrzą. się tej bajecz
nej kolekcji. 

Poznają w niej te przeróilne, miłe 
typy, z któremi spotykamy się na każ
dym kroku w Polsce, typy, które
jak to niedawno pisaliśmy - zmienia
ją dolar:lt, nazwiska, koszule. przeko
nania, wyznania i narodowość - ale 
nie potrafią zmienić tego, co jest ich 
istotą. niezbitą, ich prawdą. oczywistą 
i jedynym na świecie "przywilejem ....... 

Myślę, że przy wspólnym wysiłku 
stworzymy całą księgę myśli "noso
znawczej" i dlatego zapraszam sza
newnych Czytelników do współpracy 
nad tą księgą ..... 

Korzystajcie ze swoich doświad
ezeń i spostrzeżeń. Piszde o tych na
szych nosach wierszem lub prozą.. 
Czytelnicy - autorzy mogą. wziąć za 
temat wszystkie nosy razem, albo też 
poświęcić uwagę każdemu nosowi 
zosobna. 

Jeden skojarzy 'na ten przykład nos 
z charakterem, inny przypomni sobie 
znajomego z jakiej instytueji, zakładu 

czy redakcji... A więc tematów jest 
bez liku, i pisać możecie, co dusza za
pragnie, byle z sensem, dowcipnie, tak, 
abyśmy w tej zabawie rzeczywiście się 
ubawili. 

Najcelniejsze odpowiedzi ogłaszać 
będziemy na łamach "Orędownika', 
przyczem będą. one honorowane na 
prawach autorskich. ° ile dobrze pój
dzie, 'zabav. , może być bardzo intere
sują.cą i może trwać bardzo długo, 
zwłaszcza, że przedmioty zabawy są. 

godne gruntownej, wszechstronnej, 
wyczerpującej oceny. 

A zatem wszyscy Czytelnicy, mają
cy w tej sprawie coś do powiedzenia, 
chwytajcie za pióro i piszcie do redak
cji "Orędownika" - Poznań, św. Mar
cin 70. Im prędzej napiszecie, tern 
lepiej, gdyż chodzi o to, abyśmy z 
miejsca ruszyli do ataku i do... zaba
wy. Niech żyją. "nasze" nosy ..... Niech 
żyje Prot i Gerwazy. którzy je tak 
tępią..... T. Z. HERNES 

Uwadze właścicielom sklepów kolonjalno-spożywczych 

MĄKĘ pszenną, KASZĘ różnych gatunków, SOL 
w czterech gatunkach, MAKARONY, HERBATĘ, 
KA WĘ, MYDŁO, ŚLIWKI, MUSZTARDĘ, BUL
JONY i inne artykuły spożywcze i kolonjalne poleca 
w hurcie firma .r 11016 

ST lABtOCIAK Ł 'd' Bałucki Rynek . , O Z, Zgierska 56, tel. 228·30 

Dlaczego Icek 
zrobił . się Ignacym 1 

Ł ó d t, 15. 5. Niedawno na łamach 
"Orędownika" pisaliśmy, że przy Gieł
dzie Zbożowo-Towarowej w Łodzi w 
charakt(lrze sublokatora znajduje się 
Zrzeszenie Przemy·slu i Handlu Zbożo
wo-Mącznego W()j. łódzkiego, w którem 
skupione jest całe żydostwo z branży 
zb()żowo-mą.cznej. Polacy chrześcija
nie są. tam w mniejszości, prezesem 
natomiast jest Polak. Żydzi we wszy
stkich mieszanych stowarzyszeniach 
wybierają. na prezesa Polaka, bo to 
jest im potrzebne dla. geszeftu. 

Działalność tego Zrzeszenia oprócz 
tego, że posiada szumny szyld, polega 
jeszcze na tern, że załatwia korespon
dencję z różnemi władzami p.aństwo~ 
wemi i komunalnemi, a największą. 

. inicjatyWę wykazuje zrzeszenie przez 
funkcjonujący,ch tam radców praw
nych i skarbowych przy obronie zrze
szonych tam Żydów przed uciskiem 
podatkowym po różnych urzędach 
skarbowych i w Izbie Skarbowej. D0-
dać należy, że Giełda Zbożowo-Towa.
rowa. w Łodzi, jakby nie miała komu 
pieniędzy wydawać, prrzyznała temu 
zrzeszeniu kilka. tysi~y złotych sub
sydjum ze swoich funduszów. 

J ak w każdem stowarzyszeniu, tak 
i w tem zrzeszeniu przyjęty jest zwy
czaj, że korespondencję podpisuje obok 
prezesa i sekretarz. Ponieważ zrzesze
nie to pOSiada niezwykle reklamowy 
szyld, więc nie dziwnego, że korespon
dencji wali się tam dość dużo z róż
nych pokrewnych instytucyj i urzędów 
państwowych i samorzą.dowych w rÓŻ
nych sprawaCh, a najWięcej w inter
wencjach do urzędów skarbowy.ch. 
Wobec tego należy tak poważną. kore
spondencję odpowiednio czysto po 
polsku bez żadnego obcego brzmienia 
p()dpisać, by nie było złudzenia, że tam 
jakiś I c e kOp a t u t podpisuje i jest 
sekretarzem zarzą.du tego zrzeszenia. 

Dziwne jest tY'lko to, że pan preze.s, 
jako Polak, pozwala w ten sposób 
wprowadzać błą.d opinję polską. i ra
zem podpisuje korespondencję, nie 
zwracajlJiC uwagi na to, że Icek nigdY 
nie może być przecież Ignacym. Prze
kręcanie imion żydowskich na polskie 
jest w wiadomym celu robione i dla.
tego prosimy Pana Prezesa, ażeby za
bronił panu lekowi podpisywać się 
jako Ignaey, a pana Icka zapytujemy, 
od kiedy zrobił się Ignacym? Lech. 

Poświęcenie "Batorego" 
War s z a w a. (PAT). W dniu 17 

bm. odbędzie się w Gdyni uroczyste 
pOŚlWięcenie nowego motorowego stat
ku "Batory", będą.cego bliźniakiem 
M/S "Piłsudski". 

Z ramienia ministerstwa przemy" 
słu i handlu w uroczysto&ci wezmą. u
dział pp. podsekretarz stanu dr. Fr. 
Doleżal, dyrekt<Jlr departamentu Moz
dzenski, naczelnicy J. Chrzanowski l 
T. Ocioszyński, oraz radca H. Jackow .. 
ski. 

Następnie "Batory" wyruSlZY ... 
pierwszą. podiTói; do N owego J orku, r~ 
poczynają,c swą. normalną. pracę· 

W podróży weźmie udział wicem! .. 
ni~ter Fr. Doleżal w charakterze de
legata rzą.du. I 

.Doceat .Dr. med. 

BeD.edyk.t Dylewsll1 
choroby uszu, nosa, i gardła, choroby mowy i ,lo." 

~ódi, BaadarBkiego ~2. m. 3 
Pnyjmaje od g. 4-6 po pol. TeL 222-80 

Jll0319 . 

Warszawska giełda pienięłna 
l. dlnril. lii maja 19316 r. 

Belgja 110; BerliiJl 3111,4.i5; Hola,nd;a 3l99~; 
K~penhaga 1.17,80: Lo.ndyn 216.00; NOW1 Jork: 
(cze&:) 5,31 518: Nowy Jork (kabel) 5.31'/.; PI.J'7ł 
,M,0l; Pra,ga 22,03: Sztokholm 1.:16,05; S~waje.
Il'ja 1'111,95; ~hienie mejedno'1ńte. 

Giełdy zbożowe 
Bydgoszcz 

E d'nqa 16 maja 1006 r. 
Oeny O'rjentaeyjne: tyt;() 15,715-16; ~e

nie stale; P6zeonica a?,2i).--.88,5; UBP'Qeo<bienie tJta
Je; jęczmiel' jednolity 1ii.25-16.5; jęCZJD.ie1\ lPlb\ie
.1'8JllY 15,5-15.75; u>s,potSobienie sJ)dkojtlle: oWliee 
11'>-15,7.5; 1lEVP060<bieonie BPoKojne; otręby żJ1ton!ie 
;12,5---<13; ()t ręb Y J)6zenne gnrbe 12.2l)-1fZ,715; otl'e
-by J)6zen,ne mia~kie 12,2.":>--12.75; O'tręby J)6zenne 
ś1'ed,nie 11,705-12.25; ot1'e-by jeczm·ienne 12-111: 
,kuchy ln~ane 1G-19,5; kuchy rzepa,kowe 14 7'5 
Ido 15.25; kuchy słonecznikowe 17,20.5---1'8.25; ku
chy kolkEowe H,li-15,5. Og'ólne g,s.POBobienie 
Iflotałe. 

Warszawska Giełda Zbożowa dzlA cleezynlla. 
Poznań 

p o z n 1.:/1., lf1. II. 1936 r. 
War n n ki: HanIleI hnrtow7 parytet Pozna1l. 
ladunki wagonowo, dostawa bieżąca za 100 kir: 

8TANDARTY: 1) tyt;() 700 ł;fl •• 2) p"zenie. 
753 1:/1.. 3l owies 420 I:/l.. 

Ceny orjentacyjne: 
Żyto (U,posobienie stale). • • • 15,75- lii.OO 
Pszenica (UsPOf'ob. stalej • • , 23,00- 23,25 
Jęczmień 700-123 gil. • • • • • 15,75-- 16.00 
Jec~IDień 670-680 gil. . • • • • 15.50- 15.75 

USJ,>OSobienie spokojne. 
Owies 450-470 gil. • • • • • • 15.50- 15,75 
Owies standartowy • • • 5 • • 15,00,- 15.25 

USl>OSooienie .tale. 
Mą k a 
t)"tnit W7ciu. 0·30% wt w.. • • 23,00- 23,25 
żytnia gat. l 0-50% wl. w. • • • 22.50- 22.75 
ł,ytnia gat. l 0-65% wl. w. • • • 21,50- 22,00 
żytnia gat. II 50-65% wl. w.. 17,75- 18,75 
żytnia pośl. pOl. 65% wł. w. • • 16.25-- 17,25 

Usposobien:e staJe. 
pszenna gat. l WYC. 0-20% wf. w. 
pszenna gat. lA 0-45% wt w.. • 
p&WIIJla ga.t.· IB 0·55% wl. w.. . 
pszenna gat. 10 0-6U% wl. w:. • 
pszenna gat. ID 0-65% wI. w.. • 
pszenna gat. HA 2J-55% wł. w. • 
pszenna gat. IIB 20-65% '1"1 . .ow •• 
pszenna gat. IID 45-65% wl. lI' •• 
ps~e<nn8 gat. IIF 55-MOb wl. W •• 
pStZenna gat. lIG 60·65% wl. w •• 
pszenna gat. lIlA 60-70% w1. w. 
pszenna gat. rUB 70-75% wł. w. 

Usposobien:e stale. 
Otre',y btnie stand. • • • • • 
Otręby J)6zenne grube stand. • • 
Otręby pszenne średnie stand.. • 
Otręby je=ienne • • • • • • 
Rzepak zimowy • • • • • • • 
S:emill lniane . • • • • • • • 
Gorczyca • • • • • • • • • • 
Wyka latowa • • • • • • • • 
Peluszka • . • • • • • • • • 
Groch Viktorja • • • • • • • 
Groch FoIgera •• ••••• 
Lubin niebi~k:.i • Ó • I I I • 

Lubin ż6łty • • • • • I I • • 

Seradela • • • • • • • .. • • 
Ziemnirukl jadalne • • • • • • 
Makuch Lniany w taflach • 
Ma.kuch rzepa.k. w tafIa~h . • • 
Makuch slo.neeznuk. w tafI. 42/43% 
S'rot Soja • • • • • • • • • • 
Sloma pszenna lUlkm • • • • • 

pszenna prasowana • • • 
btnia luzem. . • • • • 
ł)'tnia prasowan' • • • • 

.. owsiana luzelOD . • • • • 
owsiana pra.wwana • • • 
jęczmienna 11lzen.. • • 
jllezmienna ,ra.sowana • • 

81a;0 zwykle luzem .••• 
Jlwykłe prasow8JIlo8. • • • 
nadnoteckie luzem. • • • 

.. nadnoteckie l>1"~SOW8tlle. • 
OgÓlne usposobienie stale. 

36,00- 37,75 
35,25-- 35,7'5 
34,25---< M,75 
33,75- M.25 
32,75- 33,25 
32.00- 32.50 
31,50- 32.00 
29.00- 211,50 
25,75-- 26,25 
24,25-- 24.75 
22,25- 22,75 
20.25- 20,75 

12.50- 13,00 
12,0{)- 12,50 
11,00- 11.75 
12,0{)- 13.25 
40.00- 41.00 
44,00- 46,00 
82.00- 84,00 
25,00-- 27,00 
25,50- 27,50 
21.00- 25.00 
21,00- 23,00 
10,50- 11,00 
13,00- 13.50 
25,00- 27.00 

4.25-- 4,75 
18,25- 18,51 
15,00-- 15,25 
17,00- 17.51 
21.00- 22.00 
2.00- 2,25 
2,50- 2.7~ 
2.30- 2.55 
3.05- 3.30 
2,55-- 2,80 
3,05- 3.30 
2.00- 2,25 
2.50- 2.76 
5.50-- 6.00 
6,00- 6.50 
6,25- 6,75 
7,25- 7.76 

Og61n1 obrót: 1858,7 ton.n, 'W tem tyta 69i 
tonn, psumiey 5211 tootn, jęoomi~ia 100 tonn. 
o_a l) tonn. 

~ Skład Fabryczny BR. lllSlńsHI ~ 
UcH, uL 11 UstDpsds S 

Zjednoczeni Krawcy Chrześcijańscy 
Łódź, Piotrkowska 141, tel. 249-49 

poleca: wełny, iedwabie. blale plółDa. lal_ae DłótDa. Ilraakl, po:6ezoehy. 

rękawiczki, skarpetki. skład zaop_tnoav w aa.inowsze modne materjały. 

illit.... OBSŁUGA SOLIDNA. ng 7 OBSŁUGA SOLIDNA. ~ 

polecają .D a s e z o D. W 10 s e D D. o - l e t D. i 
Pl..ASZ€ZE DAMSKIE i MĘSKIE oraz MUNDURKI i PALTA UCZNIOWSKIE. 

. Da:ź~ ~bór "raszezy impregnowanych. 
Speclalnośc dZIał mIarowy. Ceny zniżone. ng 850' 
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• • Do obozu koncentracyjnego 
War s z a w a. (Tel. wł.). Niemiec

ka prasa emigracyjna donosi, że rzą.d 
niemiecki postanowił nie wytaczać 
procesu byłemu posłowi komunistycz
nemu do Reichstagu Thalmannowi. 
Przebywa on w więzieniu od chwili 
pożaru Reichstagu. Obecnie po trzech 
latach ma być przeWieziony z więzie
nia do obozu koncentracyjnego. (w) 

if I W o II 
cele i zadania WY'stawy - P'rograrn otwarcia Targ,ó'w 

A'resztowania 
W Białonrodzie 

Białogród. (PAT.) ·Skazano 30 
osób na 20-dniowy areszt za rozpo
wszechnianie fałszywyeh i alarmują
cych pogłosek. Władze prowincjonal
Ile otrzymały polecenie stosowania su
rowych represyj wobec tego rodzaju 
wykroczeń. 

Demonstracje Arabów 
J er o z o l i m a. (PAT.) Wczoraj z 

okazji proklamowania przez najwyż
szy komitet arabski nieposłuszeństwa 
cywilnego, odbyły się w dzielnicach 
arabskich demonstracje, w czasi'e któ
rych doszło do zaburzeń w Jaffie. W 
Jerozolimie panuje spokój. Zostało 
zapowiedziane przybycie dalszych od
działów wojska angielskiego. Sytua
cja jest w dalszym ciągu bardzo po
ważna. 

Zakwal'if-i'kowani studenci' 
na wy jazdy zag'rani'czne 
War s z a w a. (PAT.) Minister-

stwo wyznań religijnych i oświecenia 
pUblicznego rozesłało do rektoratów 
wyższych uczelni warszawskich wyka
zy zakwalifikowanych studentów na 
praktyki zagraniczne w rb. Studenci 
przed wyjazdem są obowiązani do 
przesłuchania specjalnego cyklu wy
kładów na wolnej wszechnicy polskiej, 
obejmującego najważniejsze zagadnie
nia Polski i zagranicy. 

Gaz W każdym warsztacie 
rzemieślniczym 

lest najniezbędThiejszym ma:terjałem !pal
nym., szczy,t wy'gooy i taniości. S'P I!'cja 1-
nie do&tooo'waJDe do :potTzeb Tzeand06'ła zniż
kowe 'Ceny gaz.u 'lJ>mo,żliwiają i1l6talowanie 
gazu w każdem, nawet lIlaj.mnie.iszem 

. prz:edsięł>iol\Sltwie rzemieślniaem. Infor
macyj ud~iela łJ.ezpła:tnie GazoWnia 
Miejska w Lodz:l, ulica. Targowa nr. 18, 
telefOJIl 195-85 lub sklep Gazowni. uli-ca 
Piotrkow6Ika nr. 40, tel1efo>ll 121-08. 

INSTALACJE NA RATY. 

s 

W kr#ytł1em ~wierc;,tidel1rn 

Zamach na księgarstwo 
W ezaśach normalnych księgarstwo 

miało dwa sezony większego ożywienia, 
które daw3Jły podstawy egzys-tencj~ więk
szości ,placówek księgarskich. I nie będzie 
to przesada" gdy ,powiemy, że od wyni·ków 
sezonu szkolnego i gwiaZidkowego zależał 
1łyt przeciętnej księgami. 

Kryzys eko'nomicz'ny lat cstatnkh pod
ciął prżedewszystJkiem sezOOl gwi>a'ld:kowy, 
~iedy to ,podarek książ,kowy z'ast.~piono 
podarlkiem praktycznej u2yteczunści. 

Obe-cnie najwy>trwalszym opadaj.a, ręce. 
Oto - jak rozes'zły się gro,me wleśd - za
a-zą.d Towarzvsf:wa Popiel"ania Budowy 
Sz'kół PawszeohnY'ch, kO'l'zystaj~~ ze swych 
'wysokich stosunków, postanowi,l zająć się 
utworze,niem centJra.Ii dostawy podręczni
'lków dla sl'k6ł ,PCl'wszechnych. Byłoby to 
oota.te-cznem podcięciem księ-garstwa sor
t yme-n tow ego zwłasZJcza prowincjonalne
go, gdyż w dzisj.ejszy-ch czasach handel 
książką inną niż szkolna, skurczyl się nie
zmiernie, a tylko n8;dzieja 'J)op-rawy sto
sllonków w ,przyszłości, kiedy dzięki szko
łom 1Jmniejszy się liczba a,nalfabe'tów, a 
więc wzrośnie czytelnictwo, dodawalo 
energ.ii do wy'trwania. TerM; i ta ostatnia 
:nadzieja ma zginąć, a dwa tysiące księ
garń ulec ma bezapelacyjnej Ji>kwidacji z 
ra-cji nowego pomysłu ID'O'I1O'polu handl'u 

. Ip()dręcz,nikami. 

Czy i 1le zyska na tern Towarzystwo 
POopierania Budo,wy SzkM Powszechnych, 
to rzecz podlegają;ca bardzo szero'kiej dy
skusjoi, bo ,przeci-e2 s,tworzenie apara'tu no
wego do rozprowa:d-zenia książek do 
wszystkich zruka;tJków pail6'twa pociągnie 
za sobą barow ,poważne koszty. Za cenę 
/Zniszczenia księgarstwa BOIltymentowego 
ipO"wstanie kUlka stanow.isk lukratywnych 
dla kierowników owej -centrali ipQd'~czni
Ików OTaZ ki·lkadziesiąt czy kilkaset posad 
urzędni,czy-ch - po to, by ,po roku -czy 
d wóch przekonać się o nieoplll!calności 
lP'l'z,edsięwzięcia. 

Komu p'otrzebny ten nowy ekspery
ment? W czyim intEliI'esie jeSlt niszczenie 
tak. poważnej g8iłęzi handlu. j-ruk księ
gal\Sltwo? Mało było strat z prze'oosin 
Pań&twowego Wydawnictwa Książek 
S.zko·lnych ze Lwowa do Warszawy, a 
obeonie znów z Warszawy do Lwowa? 
Czyż spo,teczeństwo ciągle ma płacić za. 
Illep!"zemyślane 1P0su,nięcia dlateg>o, ze ko
muś pot~hn:a. j~ dQlbra, posa.dą.1. -.. 

łJ ód ź, 15 maja. 
Dz.iś, t. j. w dniu 17 maja, zostaje 

otwarta w Lodzi wielka Rzemieślnicza 
Y'ystawa - Targi. Terenem Wystawy 
Jest park miejski im. St. Staszica Jlil'izy 
ul. P,re,z. Narutowicza. Od pa,ru tygo
dni czynione gorąlCz,kowe prace dobie
gły już koń.ca. W ostatnich dlniaeh pra
ca trwała bez przerwy dzień i noc, to 
też jak za dotkni'ęciem różdżki czarno
k.sięskie . wyrosła moc pawilonów, ki<r 
sków itp. 

Inicjatywa urzą.dzenia Rzemieślni
czej Wystawy-Targów w Łodzi wyszła 
od Iz,by Rzemieślniczej. Na czele za
rza,dtu Wystawy stoi p. Zygmunt Raabe, 
dyrekcję Wystawy objął p. Władysław 
de Bondy. 

Zanim przejdziemy do polbieżnego 
choć omówienia całoliształtu Wystawy, 
chcieli>byśmy zwrócić uwagę naszych 
czytelników na Cele i zadania t,ej impre-
2Y, Najważniejszym ce,lem Wystawy 

jest pobudzenie rzemieślnika polskiego wszekich surowców, UJzywanyeh w wy
ze stanu bie,mości rznioohę-cenia, jakie twórcwści .rzoemieMrticzej, z cał,okształ
BProwa,d!za z sob~ kryzys gospodarozy tern dorobku polskiej literatUiI'Y facho
do aktywności, wiary w swe siły i do wej, wydawnictw ,ksi-l\lŻkmyyoh i bro
czynnego organizowania się. Dalej ce- s.zurowych oraz wydawDl~tw pra~o
lem Wystawy jest wykazanie sze'rokie- wyoh. Wreszcte na Wystawle wytwor
mu ogółowi społe.czeństwa po,lskiego ezoM rzemieślnicza ogólnej potrzeby, 
wysokioh wartości dotychczasowej wy- Qbliczona na masowy 2Jbyt, znajdzi~ 
twórczości rzemiosła polskiego; zazna- spooobność p,ropagandy handlowej 
ozenie i przed.stawienie postępu wy- wśród rzemiosła oraz szerokich .rzesz 
twórczo8ci, osiągniętoego w szkołach za- społeczeństwa. 
wodowych i dJOkształcają.cych, przez sto- TY'le o z,adaniach i celach Wystawy. 
sowanie w nauczaniu nowyoh -ffiet<ld Jak widzimy zadania te i cele są nader 
organizacji piI'acy oraz nowych metod ważkie i obecna impreza n:oże i po
p,rodukcji; wykazanie, jak wielką rolę winna przynieść duże korzyścl dla rze
oc1t"o-;rywa rzemiosło polskie w całoksztal-I miosla. polskiego. 
cie gospoda-rki na'rodowej; ., A te!l'az o urzą,OIzeniu telChnic'znem 

~y~ta~~ ma z:apoznac szerokI ogo~ IW"ystawy. Z,arz1l!d wyhudlował cztell'y 
l"Zeml~s!mkow: z ~tępem nowoczesne~ duże pawilony, ponadto na terenie par
~echDlkl w: dzledZlDle maszyn, n.rurzędz~ ku powstało ponad 30 rói.nych pawilo:
l przyrz~~ow, potrzebnY?h do ,sprawneJ nów prywatnych. Na oał,ej p.rzestr~elll 
prodl?kpJl..w nowocz.e~n~ch w.arsztata,c.h Wystawy zostałazainst.8ilowana W1ę.k
rzemlesIDlczyC'h; ze Zd'oq.lłaml zakupow sza ilość lamp o duź,ej sile, tak, że Wy-

--------------------------~====== sh~możeb~~~e~8Qoka~~ 
Pierwsza chrześcijańska wytw6nda blelizay męskiej w Łodzi p. f. 

POLSKA FABRYKA BIELIZNY 
Szadkowski, Papiewski i Ska, ul. Piotrkowska 110 

poleca fi ę s k ą b i e l i z n ę najnowszych wzor6w. 
ng lU. 023 

Zniżki kolejowe 
L ó d ź, 16. 5. - Zarząd Rzemieślni

czej Wystawy - Targów w Lodzi uzy
skał zniżk.ę kolejową dla przyjeżdżają
'cych dlo Łodlzi. Zniżl{a ta w wysokości 
50 p.roc. obowiąz.uje w drooze powrot
nej. Zniżki kolejowe uzysl\ać można 
na podstawie ka.rt uczestnictwa, które 
wyda:wne są bezpłatnie w 16 Izbach 
Rzemieślniczych w całej Polsce oraz we 
wszystkich oddziałach "OJ'bisu" i .. W a
gocs Lits Cock". 

Zarząd Rzemieślniczej Wystawy
Ta.rgów w Lodzi zwraca uwagę przyje·ż
dżaj,ą.cyoh, że zniżka w drodze powrot
nej może być zastosowana iedynie wów
czas, o ile PTzy nabyciu normalneg~ bi
letu do Lodzi karta ucz~stnictwa zosta
ła ostemplowana w kasie kolejowej w 
.miejscu wyjazdlu lub w kasie "Orbisu" 
czy "Wagon Lits Cock". Ponadlto 
wszystkich posi3!daczy kart oozestnic-

twa obowiązuje przedstawienie ich w 
.kasach biletowych Wystawy dla nakle
jenia znaczków kontrolnych Li,gi Popie
,rania 'l'urystyki. 

Nadto za,rząd Rzemieślniczej Wysta
wy-Targów w Łodzi uzyskał znitki dla 
przyjeżdtającydl do Lodzi autobusami. 
Kartv uczestni'ctwa na przejazdy ulgo
we autohusami można nabywać we 
wszystkich urzędach pocztowych w wo
jewództwie łódzl,iem, znajdujących się 
na trasie sieci linji autobusowych oraz 
na linjach Warszawa-Lódlź, Kielce
Łódź itd. 

Do zniżek w hotelach ł,ódzkich, re
stauracjach i kinach upoważniają kar
ty uczestnictwa, wystawione prze,z Dy
rekcję Wystawy. 

Rzemieślnicza Wystawa - Targi w 
Ł<>dzi, w Parku Staszica, trwać bę-clzie 
od dnia 17 maja do 7 czerwca rb. 

!lo IGdyni przywleZlO'no drogą morska, młodego sło;nia d,la warszawSkiego o.grodu 
zoologicznego. Na z,djęciu wyciąJganie s'Ionia z oik'rę'f:u ,przy [pomocy dźwigu.. 

Wciąż budują 
W a 1's z a w a. (Tej, wł.). - Przez 

Wiede!'1. nadchodr.ą. wiadomości o go
rą,czkowej budowie dróg samochodo
wych w calej Nadrenji. Komisarz rzą.
dowy Diells miał oświadczyć, że już 
przystą,piono do budowy czterech au
tostrad, które będą przecinały Kolonję 
i dochodziły do granicy francuskiej. 
Ponadto budowanych ma być dziesięć 
szos, które również pTzechodzić będą. 
przez Kolonję i zmierzać będą w róż
nych kierunkach do granicy francu
skiej. Niezależnie od budowy auto
Btracl i szos przystępuje. do budowy 

czterotorowej linji kolejowej wzdłuż 
Renu od Kolonji do Dlisseldorfu. (w) 

Kolejka zabiła k'rowę 
i... wyw'"ócHa się 

w a r s z a w a. (Tel. wł.). Kolejka, 
id:pca z Jabłonny do Warszawy naje
chała niedaleko Warszawy na idą;cą 
torem kolejowym krowę, która nie 
chciała ustąpić pomimo sygnałów. Lo
komotywa uderzyła w krowę, zabiła ją. 
ale sama się wywróciła, pociągając za 
sobą. jeden wóz kolejki. Kilkanaście 0-
sób zostało lekko poturbowanych. (wJ 

!porze. NajhaL1'rlziej rZlUCa się w oc.zy 
pawilon ogólnorzemieś:lniczy o [lo
wierwhni 799 m kwac1r. Stoiska we
wnątrz tego pawilonu zajmują, poszcze
gólne glrUJPY rzemiosł, jak gJrupa sIW
II'zana (szewcy, !l'Ymarze, wy1'Qlby g'a:lan
teryjne s~ó.rzane itd.), włókielIlnicza 
(~r.a, wc y, dziewiarze itd.), spożyWX)z.a 
(cukierniCy, piekrurze itd.), UJSług 000-

histYCh (frY'zlęrzy, .perukaJrze itclL). 

W pawiJonie tym zwracają, uwagę 
stoiska f1rmy Piątkowski i Polskiego 
Chrz-cścij,ańskiego Tow. Handllu Skóra
mi. Dalej idzie pawilon surowcowo
przemysł,owy; zawi.era on stoiska prze
mysłu, współp.raoo;ją.cego z memiosłem, 
jak maszyny, narzę.dzia, przYiI'ządy itd. 
Bardzo ciekawie przedstawia się pawi
lon radjowy, oook którego Ulstawione 
jest auto - stacja na,dawc'za o zasięgu 
2 >km. Cztery zainstalowane megafony 
hędą oddawały 8Judycje i koncerty, na
dawane z tej OI1'y,ginalnej stacji nadaw
czej. 

Powazne miejsce na. Wystawie zaj
muje pawi.Jon ;reprezentacyjny Izby 
Rzemi,eślniczej w LoclJzi. Wewnątrz pa
wllonu, w którym mieści się równie.z 
gabinet dlyrekcj.i, umieszczone są tabIi
.ce plastyczne, obrazuj'ące ~letnią, dzia
łalność Iz,by Rzemieślniczej na terenie 
Łodzi. Osobne stoisko zawiera praee 
mistrzowskie i ozeladnicze poszcz.egól
;Dych gałęzi rrzemiosła. Poza tern znaj
dują. się stoiska sZlkół zaw~owych i d0-
kształcających, podzielonych na grupy, 
jak grupa g'raficzno - z,dobnicza, odzie
,żowa męsk,a i żeńska, drzewna, meta
lowa itd. Na terenach wystawy zwra
ca uwagę pawilon firmy Raabe, gdtzia 
-demonstrowane bę~ie s,pawanie meta
li za pomocą elektryczności. Poza tern 
znajd/ują. się: pawilon KKO miasta Lo
dlzi, pawilon min. poczt i telegrafów, w 
którym będzie się mieścił u.rząd poczto
wy, załatwiają.cy korespondenCję inte
resant.ów na miejscu. Z,ainstalowane 
będą również te,lefony dla Il'ozmów miej
soowych i zamiejscowych. 

AtrakCja, Wystawy będzie pokaz kie
rowania statku na stawie parkowym 
za pomocą fal radjowYClh. W budynku, 
g.~ie mieścił się dawniej Teatr Letni, 
,urządzona została wykwintna kawiar
nia i restauracja z doborową orkiestrą 
i produk.cjami 8Jrtystycznemi. Z wysił
ku, z jakim organizatorzy zahrali się do 
w?-cy, oczekiwać należy pełnego sukce
su Rzemi-eślniczej Wysta" .. y-Targów. 
Życzvmy te;go organizatorom i rzemio
słu pols.kiemu z c'alego serca. 

* 
PlI'ogram otwarcia Wystawy jest na

stępujący: 

Nie dlzi ela, 17 maja: 
god/z. 9 rano z,biórka wszystl\ich or

ganizacyj i cechów w lok.alu Związku 
H.zemieślników Chrześcijan i wyll'usze
nie pochodu ze sztandarami do katedry; 

godz. 10 rano sol-enne nabożeństwo 
w katedlrz'e; 

go~. 11 rano pochód rzemiosła ze 
sztandarami na teren wystawy do par
ku im. S tas'zi ca; 

godz. 12 rano otwarcie wystawy w 
parku im. Staszica. 

Wystawa trwać będzie od 17 maja 
do 7 czerwca b.~. DojaZd! tramwajami 
~ i 1. 
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ŚW I AT KOBIETY 

Jarzyny i owoce w słułbie pani 
Każdy sezon niesie nam coś cennego w I Można równie-i ,;robić miazg~ i podobnie skórę twarzy, ale i odżywia Ją szczegól-

darze. jak poziomkę położyć jako ma..;;ec1:kę na nie w okre.,ie wio;;ny i lata.. kiedy krowy 
Stojąc u pro1<u wiobny \q korzystajmypr~e.ciąg 2~ ~inut. S!i~o przez się rozu- żywią się paszą świeżą, zieloną, tak bar-

przedewszy.,tkiern dobrodziej"tl\ a powie- mIelą pame, ze po zdjęcIU ty.ch I?aseczek, dzo bogatą w witaminy. 
trza i s·lońca.· należy twarz obmyć do,kła.<J.:me CIepłą wo- Osoby, które pragną zachować jasną. 

dą, splókać zimną. Na tak.i sam gatunek ceT~, pomimo ostrej operacji słonecznej, 
Szel'oko o,twarte okna. Jak najwi~cej cer, to ie.sot tloustych lecz bez łojotoku, po- o.,łaniając się w tym celu parasolkami 

ruchu na świeżem pO~\ ietrzu. Jak naj- lecam sok ze świeżych ogórkÓW. Jest on przed pocałunkiem sIolIca, powinny 6tO
mniej przebywania w dUeznych zadymio- wyśmienitym środkiem ściągającym i wy- sować slod'ką śmietankę do zmywania 
nych lo'ka,lach publicznych. Święta spę- bielającym. Kraje się na drobne 'kawalki, twarzy. 
dzane poza murami miasta. A gdy przyj- ugniruta i przepU<lzcza przez g-azę lub mu- lIigjena letnich miesię.cy ws'kazuje też 
clzie tiezon owoców i iarzyn odciążenie ślin. względnie nadl<ie płótno. konieczność specjalnego starannego pie-
jad.lospisów z daIl ciężkich. tłustych, Po dQlldadnfrm uwolnieniu twarzy od lęgnowania c.iala. Pot i kurz zasklepiają 
zbędnych w sezo'nach przesyconych ci e- nalotu kot3'ffietvków i pudru. używanych pory skóry, uniemoi.liwiając w ten sposób 
'Plem naturalnpom. jakiego nam użyczają w cią..~u dnia, wystarczy natrzeć ją sokiem prawidłowe oddychanie. Oddychanie nie 
,promienie .,łoneczne. witaminowym, pozostawić go aż do 'Zupel- polega iedynie na odprowadzeniu zużyte-

W sezonach do.,ytu, jakim darzy nas nego wyschnięcia i zmyć lekko twarz let- go i doprowadzaniu świeżego powietrza 
natura na wiosnę, w lecie i jeSlienią pa- Jl:ią wodą za'porno,cą pluc. W procesie oddyeha,nia 
miętajmy też o obowiązku zasilania na- Codzienne powtórzenie takiegi) zabiegu biorą też udział pory skóry, których za
szej skóry witaminami. Wymyślne kos- i jak najwięcej świeżego powietrza wy- sklepienie potem i kurzem wplywa ujem
metyki dadzą się częściowo zastąpić 150- starczą. do przywrócenia cech młodości nie na 'Ogólny stan o,rganizmu. 

zmęcz'Onej, noszącej już piętno la.t, twa- Dlatego też wieczorna tualeta, 'polega-

PI'erwsza [hrzes'[\'I'ao'ska fabryka Krawatów rzy. jąca na zmyciu ca-łego ciała wod.ą z my-

Na przed- I popołudnie 

Prostota i skromność to najgł6w
niejsze cechy stroju przedpołudniowe
go. Calą ozdobą wełnianej sukienki to 
kołnierzyk, kolorowy szalik luźno 
przewiązany, lub kilka guzików. Okry
c.ie, lekki płaszczyk odpowiada su
kience nietylko krojem, a1e i kolorem. 
Na przedpołudnie najodpowiedniej.sze 

Do idealnvch kosmetyków "naiural- dłem i starannem spłókaniu czystą woda" 

L,f,·Krawatnolfbl·' · ~~n.y.c.h.'.' .n.a.l.e.i •. Y.~.Ż.s.u.r.o.~ •. a.s.łD.d.k.'a.ś.m.ie.t.a.n.-•• ·zj~;.:t:z.al~b~i:e.Kl'a.j~e:m~.n.ie.o.d.z.o.~.,n.y.m •• w.o.k.r.~.i.e.s.e.-~ r ~n :: 'ka, która nietyl-ko ude,likatnia i wybiela ~'" 

W Łodzi, 

Krawiec męski 

Wacław Zaworski 

n 10294 

uL Piotrkowska 111. 
detal. sklep Piotrk. 110 

tel. 150·52-
Poleca solidny towu 

tkany na wlasnych 
v.arsz.tatach. - Zadać 
wszędzie t zwracać 
uwage na !mak f~· 
nr.l'Czny. 

,kami śwjeżych owoców i jarzyn, które tak 
eudownie działają na na"kórek. 

Poziomki, trudkawki i wiśnie, jabłka, 
gruszki, śliwki, winogrona. pomaraIlcze, 
wreszcie ogórki, tanie i do.slępne u schyl
ku lata pomidory - oto cudowny mate
rjał odżywczy dla naszej cery. 

Omó\\my dla przykładu poziomkę. 
Ten ładn)', mały owoc, jest nietylko sma
kołykiem lecz doskonałym środkiem 00-
żywezy-m, wybielającym i uclc-Iikatniają
cym. Aby się pozbyć nabytych plam lub 
piegów, rob imy co naelępuje. Dojrzale, 
umyte poz.,i omki rozetrzeć na miazgę, i 
miazg'ę tę nałożyć na t\larz na przeciąg 
20 minut. Równomiernie u 'lożolla miazga 
poziomkowa, utworzy rodzai madcezki, 
która prz.ez swoje zbawcze Jziałan'e za
wartych w niej witamin niet,rlku odżywi 
i nakarmi skórę, lecz ją ',Y~'bje]j i udeli
katni. (Aby się maseczka ta lepiej trz}'
mała, nakladamykawatek gazy lub plót
na, \Ił którym wycięłyśmy otwory dla 
oczu i ust. Z trłu pJ'Z}-szywamy do lego 
płótna tasiemkę. dla związania. 

A w ięc poziomka jako doskonały śro
dek przeciv,,' piegom i plamom. Drugim 
za,ról\'no dobrym środkiem wybielającym 
jest pietruszka. Pokrajana na dość cien
kie, równe pla.stry i nalożona na miejsce 
zaiólcone, wybiela je w dość szybk i Dl cza
sie. Lecz proszę zwrócić uwagę, aby pla
sDry te byly nałożone jeden przy drugim, 
gdyż w przeciwnym razie utworzą się smu
gi śmieszni.e i brzydko wyglądające. \V 
okresie letntm, możem)' sobie pozwolić na 
szersze zast06o\YMlie \\"'ie.lu ,pożytecznych 
jarzyn. dla eelów kor;metycznych. ~a
przykład marchew. hlrłooą marchew ob
m)-ć, zeskro<bać i u.trzeć na tarce. Otrzy
maną miazgę wycisnąć przez gazę, mu
ślin lub ptótno. W ten <3posób otrzyma
ny sok będzie slużyl jako oożywczy i 
ud.elika,tniający płyn d.la 'kompresów. J Mt 
jeszcze inny sposób zastos(ywania soku z 
marchw,i, według ni,żej podrunego przepi
su: 3 części so,ku z marchwi, 1 część mle-

PŁASZCZE 
damskie na sezon wiosenno
letni modne komplety dam:kie 

i KOSTJUMY 
uszyte, p/g najnowszych mo 
delI zagranicznych 

poleca firma: 

Gustaw Roman SZULC 
Łódź, ul. Piotrkowska 97 

n 10 300 

krA -zimnego ,urowego i 1 część spirytusu. 
Platki gazy lub plótl1a namoczyć w tym 
rozczynie, okladać policzki, czo'lo i ·pod
bródek. Aby się te płat~i trzymaly, nało
żyć maseczkę z płótna. ja·k wyżej 'Podałam 
lub zabandażować. Zimą marchew nale
żv wrzucić na kilka ch,vil do wrzątka, 
abv ją ou:i\\'ieżyć, a dalej stosować to sa
mo co ze ś\\'ieżą. Ponieważ posiada du
żo żelnza. jej rola w organiźmie lu(lolkim 
- to z\\'iększanie czerwonych ciaołek krwJ. 
Pri\~ CZ~' nia się więc do dobrej przemiany 
mater·li, co za tem idzie - upiększa cerę. 
Jak \~idzimy z po<wyższego, maorchew je6t 
nietylko cenna jako jarzyna, lecz d06lkona... 
lym. odświeżającym i ude;ikatniającY'ID 
preparatem ko.;metycznym. Dla cer Hu
StYCll, lecz bez lojotoku dobrym jest rów
.rueż pomidor. DojTzały, miękki po,midOO' 
lpokrajać na. 1P1a.słiry i na.kła!d&ć na. twarz. 

W i e r s z: stauso. 

OSTATNIA DYMISJA: 
Aby przyjść wal licie 
Z doraźną pomocą, 
Prócz pokrycia w zlocie, 
Pokryto ja k o c e m. 
Lecz kraj się po roku 
Przrkonał niezbicie, 
Że 1:\ o c ella waJu1y 
To ... kiepskie pokrycie. 

ROZRUCHY W PALESTYNIE: 
Cho~ trudno interes 
Jakiś zl'obić na tem. 
Żydzi się mocują 
Z a,rabskim GOljatem. 
Gdyby lak żył Dawid ....) 
Ten Arabów ciąłbY, 
- Cóż - kiedy zostały -
Jerychońskie trąby . 

PIOSENKA AKTUALNA: 
"Już księżyc zaszedł, 
Psy się uśpiły, 
Już nikt nie klaszcze 
Za oorem. 
Tylko litewskie 
Psy się z.budziły 
I mie-lą swoim 
JQ1JOrBm. .. 

I l u s t r.: Wit GawęckL 

.II\' 

SKANDAL W GENEWIE: 
Gló\\na a 1\ alllUrV 
Gene\\'skie i przycz~·na. 
To, że ni e chcia I siadać 
\\'loch obek lllU rzyna. 
Co zaczą.1 Badoglio -
"'alcząc na dwa front~' , 
AloiJ:'i doko1'lczył 
\V Genewie ... a-il·oDlew. 

PRZEDŚMIERTNE DRGAWKI: 
"'prawdzie je.~zcze czasem 
,,'~' balusza ślipie, 
J edll1a k - jak wiadomo -
Liga ledw<> zipie. 
l\fdli ją ten mak1\Jron 
Z murzYl1skiego ciasta -
.Tuż jej nie pomoże 
I angielski plaster. 

REFORl\1Y W HISZPANJI: 
Nie starczy Hiszpanom, 
~e ze swegi) kT'aju 
Koronowaneg<> 
Króla wyrzucili. 
By bol:5zewickieg<> 
W pełni użyć ra.ju, 
Skreślić l ka l endarza 
Chcą ... jeszcze "Trzedl Króli". 

Łódź, ulica Piotrkowska 108 
(dawniej Andrzeja 3). 

barwy, to odcienie beż aż do bronzQ
wego i niebieskie aż do granatu. Na 
popołudniowe bardziej eleganckie stro
je, czarny kolor najmodniejszy. Nie
przebrane poprostu są możliwości oży
wienia takiego czarnego stroju. Cięż
kie, opadające materjały jak. i lekkie 
jedwabie, nadające się d<> plisowania, 
modne są jednocześnie. 

Kapelusz dobrze dobrany, buciki 
oraz rękawiczki to dodatki, które u
zupełniając, ułatwiają odczytanie sty
lu całego stl·oj-w.. 

'''-l 
l 

i 
• 

SkrOiJll'llaweltniana sukIenka orYCTinalni& 
,przybrana metaloweml guzikami; "'"port<>
wa suknia prz~-bralla pliso'l\ an ielU; <3por
towa suknia z krawalpm w szkocką kra. 
t~; k.ost~miok w pa8f'czki eiek.to.wn:ie zes1.a. ... 

wione. 
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HaJJo! Danusia Schaerichówna w Pozna,niu: Wi'tam Cię, f to odrazu 
'" Kole moich przyjaciół. A co, teczka z "Moim Przyjacielem" rośnie, prawda? 
A promocja do kI. IV będzie? Oczekuję obszerniejszego listu i serdecznie 
pozdrawiam. - lika Ciesielska w Poznaniu: Brawo, Ilko, je~Ii się nie mylę, 
list osta ini napisałaś już własnoręcznie, i to bardzo ładnie, jak na ,początek. 
Muszę Ci ę też pochwaJ.ić za pamięć o biednych, Ściskam Cię. - Marylka 
Ciesielska w Poznaniu: A Ty, Maryla,tko, jeszcze się nie odważyłaś sama 
pisać i w dalszym cia,gu posługUjesz się rącz'ką "starszej siogtruni"? Ale nic 
to, z czasem i ra,czka Twoja nabiE';rze odwagi. I có~ Ci po'radzić na to, abyś 
wszystko chętnie jadła, a nie ty1k,o same słodycze? leśli kochasz swych 
rodziców, to z miłQści dla nich musisz się przemóc, choćby to miało być dla 
Ciebie umartwieniem. Właśnie przez zwalczanie w sobie różny<:h kaprysów, 
!przez takie drobne umartwienia i jedzenie wszystkiego, co mamusia poda, 
zdobę.dziooz radoone serduszko. sUy i zdrowie, i szybko urQśniesz nil. duz4 
panienkę. A więc kochanie, zastosujesz się do mojej rady? Ścis'kam Cię. -
"Starsza Siostra": Dziękuję za tak mile i serdeczne słowa. A czemuz to nie 
miałbym i "starszej siostry" przyjąć do Kola mych przyjaciół, skoro ma ;...: 
ja,k miarkuję - takie dobre, złote serce. Tak jest, prżyjmuję z radością 
i serdecznie 'Pozdrawiam. - Nala Zmyslowska w Potna.niu: j)ziękuj~ Ci za 
bardzo ciekawy lliśt, i przedewszys'vkiem przyjmuję Cię do Koła m. lp. Fran
cU6kiego nie r.ozumiesz jeszc1ze, i dlatego nie loUbisż. Ale gdy się tylko trochę 
!poduczysz, już będzie łatwiej, A jeśli codziennie paz'a zadaniem 6zkolnem 
jeszcze z ,pół godzinki doda't'kowo byś się uozyła słówek, wtedybyś się ,prze
konala, ze nauka francuskiego, to nap·rawdę nic trudnego. A Ilet przyjem
ności i ,pożytku daje znajomość j~zyka obcego! :tyczę Twojej mamusi z ca
łe.go serca naj rychlejszego wyzdrowienia. Co się tyczy br3:!kujących, na
pewno znajdzie się jakaś rada; tylko napisz, które brak na,. Ściskam Cię 
serdecznie i oczekuję zapOWiedzianej fotografji. - Gabrysia Pokrywkówna 
z Poznania: Dziękuję Ci ślicznie za miły liścik, ale napisz coś więcej o sobie, 
Pozdrowienia. - Felcia Jankowska: Wyobrażam sobie; jak tam u~ywasz 
teraz w ogrodzie, gdy bzy ikwitną i ptaszki rozgłośnie koncertują,. Co się 
tyczy całego alfabetu semafograficznego, pomówię z p. S. R., mote wymyśli. 
Pozdrawiam Ciebie,Biost~ i ))raciszl{a. - Bogumiła Ruszkłewiczówna w Su
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wykonała własnoręcznie? - Franek Robaszkiewicz w Poznaniu: Bardzo 
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swoich to wrogowie n a rodu polskiego. .Rzecz swoją o Poznaniu przyślij, 
zobaczę. Dziękuję za wszelkie serdeczności i ściskam Cię, . Czołem! --: 
Iwonką Czepczyńska w PoznaJ;liu: I jak2e Kochani,e, pr:-.ebylaś czas w . p,ięk
nej KobyliIlicy? I gdzież przyobiecany opis? Bardzo jeetemciekaw. MAml 
nadzieję, że jesteś zdrowa jak rrrrybka, Sclskam Ci4!. '- Renia w Jankowi
each: Dziękuję serdecznie za pl'zeroiłe lil'lty i pra..ce. Ale odPQł!i&dł lIluaJ 
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i Wy także możecie pom1óc! 
W zeszłym numerze czytali

ście napewno wszyscy wiersz 
"Gdy będę lotnikiem ... " Autor
ka, p. Czesława Wolniewiczów
na, opisała tam ładnie marzenia 
Leszka, ktÓry postanowił być, 
'gdy dOl'ośnie, lotnikiem, by fru
'wać wysoko, w locie . podnie
'bnym. I jak mała Bożenka do
'praszała się, ażeby i ją Leszek 
'zabrał do samolotu, bo i ona 
chciałaby latać wysoko i zwie
dzać dalekie kraje.' 

O wierszyku tym wspominam, 
ponieważ wiem, że Wy wszyscy 
marzycie podobnie, Znam wielu 
chłopców, i znam pewną Krysię, 
którzy marzyli o tern, by zostać 
kiedyś lotnikami, i dziś już szy
bują sprawnie w p'olskich puł
kach lotniczych, A I<rysia - to 
taki zuch. panienka, że ustano
wiła nawet nowe rekordy w lo
tach szybowcowych. 

Tak, Kochanięta, o lotnictwie 
marzymy wszyscy. do lotnictwa 
odnosimy się .wszyscy z wielką 
miłoscią, tak samo, jak do na,
szegQ wojska i (IQ nasz~j m8J'l-

narki morskiej, Ale bo fei lot
nicy, to w wojsku naszem ryce
rze najmłodsi, rycerze skrzydla
ci, którzy fruwają w powietrzu 
jako ptaki wolne, wielkie i 
mocne, 
Jakże się radujemy na widok 

maszerujących szeregów , woj
ska z muzyką na czele! I jakiż 
zapał porywa nas, gdy na nie
bie widzimy lecą.cą z warkotem 
eskadrę lotniczą.! Serce w nus 
żywiej bije z radości i dumy, 

Ale wojsko i lotnictwo - to 
nie zabawka dla przyjemności. 
To służba ciężka i obowiązek 
miły dla Ojczyzny, Tak już by
ło, jest i będzie na świecie, iż 
każde państwo, każdy wolny 
naród, chcą.c utrzymać swoją 
wolność, niepodległość i całość 
swych granic, chcąc obronić się 
od najazdu wrogów, musi mieć 
silną, dobrze w.yćwiczoną i do
brze uzbrojoną armję, Bo wro
gowie zawsze czychają na zie
mie sąsiadów. Im Silniejsze i le
piej uzbrojon~ wojsko, tern pew
niejsza obrona granic kraju, 
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tem bezpieczniej pracować i roz
wijać się może naród. Naród 
nasz wie, co to niewola, naród 
nasz przebył już blisko półtora 
wiekową. niewolę. Wiemy też 
doskonale, re są.siedzi nasi: 
Niemcy z jednej, i Moskale z 
drugiej strony - nie należą t.. 
przyjaciół Polski, i że oni wła
śnie, a przede~z!rStkiem Niem
cy, gdyby tylko nadarzyła się 

sposobność, bardzoby chętnie u
rządzili najazd, by oderwać 
choć część ziem polskich i przy
właszczyć je sobie. 

Wiemy to dobrze. I dlatego z 
tem większą. miłością myślimy 
o naszem polskiem wojsku. i 
tem usilniej starać się musimy 
o to, ażeby nasze polskie woj
sko było jak najsilniejsze i jak 
najlepszą. miało broń do zwycię
skiego odparcia każdego naja
zdu. 

Lecz najsilniejszą. podporą. i 
najpewniejszą. bronią. wojska w 
czasach dzisiejszych - to silne 
lotnictwo. Dlatego też obecnie 
naród nasz cały starać się musi 
usilnie, ażeby Polska miała jak 
najwięcej samolotów wojen
nych. 
Kochanięta! Słyszałyście już 

pewnie od rodziców, że "Kurjer 
Poznański" i "Orędownik" ogło
siły w zeszłą. sobotę wielką. ode
zwę do SWI;ch Czl~ID:ik9W: l 
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myślą. zakupienia dla naszego 
wojska jednego samolotu wo
jennego, któryby miał nazwę 

"CHROBRY", czyli waleczny, 
mężny, śmiały, bitny, bohater
ski. Na wezwanie to wszyscy 
dorośli czytelnicy "Kurjera Po
znańskiego" i "Orędownika" 
staną. do apelu, i każdy, na ile 
go stać, złoży swoje grosze jako 
miłą. ofiarę na kupno tego sa
molotu, który stanie się naszą. 

chlubą., chlubą. i obroną. Polski. 
Dziwicie się zapewne, dlacze

go ja Wam o tem mówię? Owóż, 
Kochanięta Wy moje, pomyśla
łem sobie tak: Jeśli dorośli 
składają. ofiary na zakupno ta
kiego samolotu dla naszego woj
ska, czemużby i moi młodzi 
przyjaciele nie mieli przysyłać 
swych groszy na to samo. I 
wierzę w to najmocniej, że myśl 
moja spodoba się Wam, i że 
wszyscy odpowiecie mi: "My, 
młodzi przyjaciele Wujka Cze
sia chcemy także pom6c do 
kupna samolotu "Chrobrego" 
dla naszej kochanej polskiej ar
mjll"" 
Wierzę w to, jak również wie

rzę niezachwianie, że każde z 
Was, Kochanięta, przyśle na ten 
ceł tyle, ile może, choćby to by
ło parę groszy_ "Ziarnko do 
ziarnka, a zbierze się miarka"· 
."", m.Ó-wi ~z:qslo_wie- Idzie jVi~ 
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długą. Śpią,CZKę. Zapas tłuszczu, 
jaki zebrał się pod skórą. przez 
[ato, dzięki obfitemu odżywia
niu, pozwolił im przegłodować 
całą. zimę w spokojnym śnie. 
Niedźwiadek przebudził się 

na wiosnę. Ze zdziwieniem do
wiedział się od matki, że nie 
jest już jedynakiem. Przybyło 
mu rodzeństwo: dwa małe, nie
dźwiedzią.tka, takie same za
bawne i bezradne, jak on rok 
temu. Ale teraz na niego, du
żego już niedźwiadka spadł obo
wią.zek opiekowania się młod

szemi. Musiał nietylko myśleć 
sam o sobie, ale pomagać matce 
w wychowywaniu młodSZYCh: 

brata i siostry. Teraz on zkolei 
uczył młodsze rodzeństwo, jak 
wygrzebywać z ziemi smaczne 
korzonki, jak ostrożnie chodzić 
po lesie, bacznie słuchać, czy 
nie zbliża się niebezpieczeństwo 
i w razie podejrzanych jakiChś 
szmerów uciekać pod opiekę 
matki lub jego "piastuna". 

U ciąż!iwe obowiązki znudziły 
się z czasem naszemu nie
dźwiadkowi. Małe niedźwie
dzią.tka dawały już sobie powo
li same radę, a on wyrósł i 
zmężniał; był niewiele mniejszy 
od matki, starej niedźwiedzicy. 

To też pod koniec lata ze
mkną.ł cichaczem od swoich i 
rozpoczą.ł samodzielne życie. ~
Czuł się doskonale, urzą.dzał 
wyprawy po dzikie jabłka, po 
miód, po jajka ptasie. Mężniał 
szybko i tył, a w lesie czuł się 
bezpieczny i wolny. 

N a zimowe leże wynalazł so
bie własną., bardzo wygodną. ja
mę i, gdy zimno zaczęło mu do
kuczać, a o pożywienie było co
ru tr\ldni~ 'ą( zaśQ.i,ęż~ .. 
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sie, zaKopał się w mecll i w igli
wie, zniesione do jamy i usnłł. 

Nie udało mu się jednak prze
spać spokojnie całej zimy_ 

Obudzi y go jakieś krzyki, pod
niesione głosy, Chciał się ukryć 
przed zgiełkiem, zakrywał gło
wę łapami, ale nic nie pomaga
ło. Zdecydował się wreszcie 0-

burzony wyjrzeć na świat, co to 
za hałasy. A może to wiosna 
już się rozpoczyna 'l 
Wysunął łeb z jamy l osłu

piał. Dziwne istoty, ludzie, któ
rych dotą.d nie znał, urzłdzali 
taki gwałt w jego są.siedztwie, 
aby wywabić go z kryjówki -
Chciał się cofnąć i schować, ale 
nie zdą.żył. Dostał silne uderze
nie w łeb i stracił przytomnoś4. 
Gdy się ocknął - był już w nie
woli_ 

Przykre przeżywał chwile, 
nim się dostał do zoologicznego 
ogrodu. Złościł się i szarpał, 
chcąc wyłamać kraty klatklt 
która go więziła. Ale próżne br.. 
ły te jego bunty. 

Powoli przyzwyczaił się CłG 
niewoli. Zapomniał już prawie 
o młodych latach, spędzonych 
na wolności. Czasem tylko słC>' 
dycze, które dostaje, przypomi .. 
nają. mu w smaku miód, wy. 
kradany dzikim pszczołom. Lu
bi te słodycze. Staje więc 'na 
tylnych łapach i bierze się pod 
boki, aby na nie zarobić. Barinl 

T.~ 

• 
, 

= Co powiesz, Zdzisiu? 
""" Dziadziusiu, czy to prawda, i6 

niemasz zębów? 
'-' Prawda 
'""1 Adl., to dO'Mz~ (fzi-e~,. 

takfm razię przechowaj mi moJt _.".. 
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lllogl swobodę, ~mlerci sIę nie bał, drżał fylko przea dalszą zwłoką. 
lub przed raną, któraby go mogła na długi czas przykuć do łoża, .. 

Całą' noc błąkał się Fogelwander po wałach klasztornych, nad
słuchując, czy z której strony miasta nie odezwą się strzały,., Ale 
miasto było ciche i głuche, spoczywało spokojnym snem pod prze
ślicznem, gwiaździstem niebem. Tylko wołania straży fortecznych, 
tylko hasła, odbierane od rontów nocnych, przerywały milczenie. 

Powoli blednąć poczęły gwiazdy i wschód rozgorzał rubinowem 
światłem, a nieprzyjaciół nie było", Niestety, nie było ich na drugi 
i trzeci' dzień jeszcze .. , Konfederaci o kilka mil pod Lwowem roz
łożyli się obozem, oczekując posiłków i spodziewając się przybycia 
szlachty sanockiej i przemyskiej, co przystąpiła świeżo do barskie
go związku,_. 

Tak minął cały tydzień. " Zwłoka ta niespodziewana była praw
Ckiwl) mękQ dla naszego bohatera. Niecierpliwe, gorączkowe jego 
usposobienie, które nie umiało czekać, rozdrażniało go coraz bar
dziej, a myśl o Fanarjotce, którl) może Szachin uwiózł z sobl) w da
lekie strony, a może sprzedał któremu z pogranicznych baszów, 
przywodziła go niemal do rozpaczy. 

Nareszcie odezwały się dalekie strzały." Furwachty królewskie, 
spędzone przez następujących konfederatów, poczęły umykać ku 
Lwowu., _ Pikieta za pikietą wracały z przysiołków, a każda niosła 
zapowiedź bliskiego napadu. Konfederaci stanęli pod murami Lwo
wa. 

Zastęp Ich był kilkakroć większy, niż załoga lwowska, Dwie 
większe part je konfederatów pod dowództwem starosty żużelnickie
go Pułaskiego i starosty warteIskiego Dzierbickiego połączyły się 
przed fortecą.", Stanęli głównI) siłą naprzeciw bramy Krakowskiej, 
u stóp wzgórz y, i wygięli się stamtą.d półkolem popod klasztor kar
melicki aż do klasztoru bernardyńskiego. _, 

Nieprzyjaciel był straszniejszy liczbą, niż oblężniczą siłą. Cały 
oddział kofederacki prawie wyłącznie składał się z jazdy, a artyle
rję ich stanowiły malutkie działka dworskie nie o wiele straszniej
sze od zwykłych wiwatówek, O oblężeniu formalnem, o zmuszeniu 
załogi do poddania się nie mogło być mowy - forteca lwowska mo
gła się dostać konfederatom tylko zapomocą nagłego, gwałtownego 
-napadu,. , 

Konfederaci, idąc na Lwów, mieli nadzieję, że albo uda się im 
namówić załogę do złamania wierności królowi, jak to z tylu od
działami wojska im się powiodło, albo że śmiałem, gwałtownem na
tarciem, zuchwałym szturmem wedrQ się do miasta. Stanl)wszy pod 
murami, rozpoczęli konfederaci od pierwszego planu, Wysłano par
lamentarzy do twierdzy z wezwaniem, aby załoga, połączywszy się 
z nimi, do miasta ich wpuściła, 

Ale Lwów stał pod komendą oficera, któw liczył się do naj
wierniejszych sług tronu, Korytowski był nieubłaganym przeciwni
kiem konfederacji barskiej, a starosta Kicki poświęceniem dla kró
lewskiej osoby. także mu J1i~ JJ.st~pował. .~ J 
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- Modlimy się, synu,., ale", 
- O, to niech Bóg waszych modłów wysłucha! -- przerwał 

dziwnym głosem Fogelwander. 
Sędziwy mnich spoglądał na Fogelwandra ze z(1ziwieniem, 

Chciał przemówić, gdy Fogelwander nagle zapytał: 
,...... Ojcze, czy z tej celi łatwo uciee? 
-- Cela ma silne kraty żelazne, mur gruby forteczny, olino ieży 

wysoko, Cela ta leży od obronnej strony klasztoru, 
- To dobrze; zapomniałem o tem - rzekł oficer. - Od dzisiaJ 

będzie tu przychodził żołnierz i strzec będzie drzwi od korytarza. 
Ale ojcze drogi, słowa kapłańskiego się trzymam: aż do pewnego 
czasu wszystko jest tajemnicą! 

I nie dawszy nawet odpowiedzi zakonnikowi, zniknął w długim 
korytarzu, __ 

VIII, 

SZTURM 

Wyszedłszy z klasztoru, Fogelwander czuł się prawie odurzo
nym. Jedna myśl po drugiej cisnęła się do głowy, a żadną nie mógł 
się zająć spokojnie, Kilka dni ostatnich przyniosło młodemu ofice
rowi tyle nagłych i głębokich wrażeń, a każde z tych wrażeń tak 
silnem odzywało się echem w żywej jego wyobraźni, że chwilami 
zdawało mu się, jakby ten cały dziwny szereg przygód i odkryć nie
spodziewanych, ta cała tajemnicza intryga, w którą się wplątał mi
mowoli, była tylko snem fantastycznym.,_ 

Szachin, handlarz dusz, którego mód zdradziecki Fogelwander 
ciągle jakby słyszał za swemi plecyma, którego szept, jak syk węża. 
brzmiał mu przykrem wspomnieniem w uszach; Trokim watażka, 
stróż ogromnego, tajemniczego skarbu, nędzarz, posiadający klucz 
do złota i klejnotów, na których ledwo co zastygła krew pomordo
wanych ofiar, postać szczególna, w której zbiegły się dziwaczne 
dwa skrajne kontrasty: ostatniej nędzy i bajecznego bogactwa; sta
ry sędziwy Fanarjota, zrozpaczony ojciec, bo przebiega gdzieś teraz 
kraje dalekie, szukając straconego dziecka; w końcu ta cudownie 
piękna dziewczyna w niewoli u zbrodniarza, za której minjaturkę 
nie wahał się przegrać ostatniego grosza - wszystkie te postacie, 
jedna po drugiej, lub wszystkie razem stanęły w całej swej dziwnej 
łączności przed rozgorączkowaną imaginacjI) Fogelwandra .. , 

Ale nad wszystkiemi wspomnieniami tych kilku dni, górowało 
wspomnienie uroczej i nieszczęśliwej Fanarjotki, wszystkie postacie 
zwyciężała jej nadobna postać, nad wszystkiemi planami unosił się 
plan jej ratunku,.. Czas był kosztowny, ani jednej chwili nie było 
do stracenia. Trzy dni, które Szachin czekać obiecał, ubiegały 
z dniem jutrzejszr.m ,...... kampanję należało rozpoczl)ć natychmiast. 
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Ale jaK, SKąa. srooki wziąć ku temu?, ,. OstatuI grosz, tak ClęZ
ko okupiony, pojechał w daleki świat razem z włoskim awanturni
kiem, o nowe postarać się środki było rzeczą niepodobną". Fogel
wander nic już nie posiadał.,. 

W tej chwili prZ'ypomniał mu się pognieciony pierścień watażki. 
Oficer wyciągnął klejnot z kieszeni, gdzie go był ukrył w chwili 

nagłego nadejścia Bambera i przeora, Spojrzał na kamień kosztow
ny niepospoIitej wielkości i zadrżał prawie. , , Zdawało mu się, że ten 
świetny brylant pali się takim samym dzikim, nie czystym ogniem, 
jak oczy hajdamackie, że w blasku jego miga Się krew i łuna po-
~aru". ' 

Zdawa.ło się Fogelwandrowi, że, przywłaszczając sobie ten pier
ściel'l., poślubia zbrodnię, że nim, jakby ogniwem, łączy się z nieczy
stą pokusą, która przemawiała z opowieści watażki... Ale oprócz 
pierścienia nie miał Fogelwander nic, czemby :ułatwić · sobie mógł 
wykonanie naj droższego zamysłu .. , Ten klejnot złowrogi miał mu 
posłużyć 'do uwolnieuia piękuej Erinny Fanarjotki.., 

Nie wahał się długo .. , Postanowił zapytać o wartość klejnotu 
i dać go w zastaw za sumę skromną, któraby mu pozwoliła wybrać 
się w towarzystwie kilku żołnierzy na kilka. dni do Brodów, Był 
wówczas we Lwowie niejaki Amsztel, wielki znawca brylantów i ko
sztowności, któremi handlował. Miał on wielki zbiór rzadkich klej
notów i cennych starożytności, mianowicie rzadkich monet, które mi 
szeroki prowadził handel, ObjeŻdżając od czasu do czasu niemal 
wszystkie stolice europejskie. 

Fogelwander udał się do Amsztela tem śmielej, że człowiek ten 
słynął z prawości i na zupełną zasługiwał ufność. Przywitawszy 
się z nim, podał mu, milcząc, pierścień pognieciony, 

Amsztel wziął go obojętnie, jak człowieli. oswojony już z ko
sztownościami najrozma.itszego rodzaju, lecz zaraz po pierwszem 
przelotnern spojrzeniu wystąpił na twarz jego wyraz tywego zajęcia, 
Podbiegł z nim do okna, począ.ł badać starannie i zawołał nareszcie: 

- Rotmistrzu, skąd masz ten kamień przedziwny? 
- Powierzono mi ten pierścień i chciałbym się dowiedzieć, czy 

kamień w nim jest prawdziwy i jaką posiada wartość? 
- Przepyszny, rzadki kamień!. •• zawołał Amsztel, przypatrują.c 

się ze wzrastającem zajęciem brylantowi. - Niezawodnie prawdzi
wy i nieoszacowanej wartości I Czy go sprzedajesz, rotmistrzu? 

- Powtarzam, nie moja własność - odparł Fogelwander, -
lest to rzecz, której święcie dochować muszę", 

- Ale skąd on się wziął tutaj, skąd się on wziął, ten przedziw
ny klejnot 'l - wołał Amsztel, nie mogąc oderwać wzroku od ka
mienia, - Jest to rzadkość niesłychana! Czy znasz się na brylan
,łach? 

- Bard?:o mało, 
- Strzeżże si~ rotmistrzu, powierzać go komukOlWIek! Taki ka .. 

mień nie zdarzy się tak łatwo, Widziałem w mojem życiu morze 
brylantów~ calł} Golkond~l Znam targowiska klejnotów w Londynie, 

'alq.rnJ{s " 
A:>tlf-a.gel''lZ IPłO?" 'eH:>'UlaAA\ m! aI,\q '[alJISlaJ:>.\z.1t{::>IM. !rJJftl·lJ 'UP'ElI ''Ill 
-'Uu~tlm 'UPtlI Altlq::>Ułs jmaz.la!UłO~ UlAzsfa!UM.adelUr'BU AIAq 'aMolUtHlI 
-tl.lOln'tl laM13U 'efJIs{od ausaz:>M.9 !JIłud auuI Ap2 s'Bz3pod '13M.lst,tazs 
-Ułsod olładtll~ eJwfoJIe.T fłuładnz UlAMS wO.Ta::>!Jo !tUM'Bp ! o~eMs AqO 
-.l'Uuom 'etP ;>~oHm l ;>~ou.Ta!M. HUM.ot{::>tlZ gIOlłu.Ip 'fauuo.lOJI !fp.T'UM2 
UlalulAl TuaJUt9lłazJZspo 'U[9.TJ{ arqoso ! n::>uł'Ud AZ.Id ki!U.IlS op azsA\ 
-uZ ~AplłaTu !U'UA\A?"D. ·~s!M.ufz t'Uma!U t{3AUtl!ZPIMaTu op 'UłU?al'Uu 'Ul 
;>~ou.I'tlJf Apa!Jf 'arsuz::> M. !J~OU.1'tlJt feUztlla? T uMlsaUl 02epIS.Ia1Ulo~ aro 
-AP'El.Il tll'UA\OlPUZ 1:lfuo~'tł.IP 'o,:;ja!JISlodo[e!M ]: 'U.Ia!w M.9ł'U.1auaf zaz.xd 
fł:i!U'13.xlłuz M9JItnd q::>Auqopod t{J,Azsdalfuu .l9ZM. 'UU alU.ToC{AM 'UU'eM 
-OZ!Ull~.10Z 'US'lłS olłalu1'Ułso żaz.Td OZp.11:lC{ 'Uu'UMo.8alO.Id ! 'Uuo!qn'1 

'aq~UIs uzsfa!u 
-pn.Tlf'Uu 'e{13MAqpO 'va!~o AzsM..xald .M 'UłZS ufuolł'U.Ip alzp~zsM ! aZSM 
-'Uz - nfu.1JI od aJs mA:>fł('ef!M.n 'UIJJI::>'U.IapaJuoJI UIoł'U!ZPPO M!Jaz.Id 
olAZO 't{JAUo[O.Iqzn alu.IOqAM. ]: t{JAł'BMt{OUZ alu.IallUZa!U '.M9JIZBA.ldo 
t{JAMOZJIS Ulopl3d'Uu Mpaz.xd OlAZ;) 'l::>~OU.1uJf ! 1i1M1S~UI ApOM.Op azs 
-faIUJIa!df'Uu H'UM'Up 't{::>'eqaz.xlod t{JAZSH13UlZO.If'Uu M. ! aZSM.'ez !UUMAz;n 
! falHOdsodAZ::>szH AM.oJIsfoM .Iouoq H'UM.Ol'eJ a!zpazsM. ! eZSM'\lZ aZ.Ta]u 
-ło~ luz::>aluM. D 'UIAM.0JIS[OM masnd.T0JI UlAU.l'Uln~a.I J UIAUla!Zp WAli 
-Apaf 'UłAq '13UUO.IOJI u[p.T'UM.lł 'lluuoJI HAZJ ''UJIsM.aI9.IJf 'Ufuo~'U.Ia 
·.1epU13Mla~od ZS'9U fłlłu.xp '[OM..l'eN Z.I1STUllO.I nZpOM..Op 'f3upa[ 'luoJI TOls 
od AIAz311 arMlłuJot{o al aIM.a ''UJISfOM o~aulalzp ! o~aup'f3z.rod »'els 
-od AłUIUl faIJfSMaI9.IJI 1fUO~ll.Ip aIM.~U.Iot{o a!M.p OJIIAl fal a1t{Zon M. 11 

'lzpnI OOg puu [a3~1M. o::> 0I"tIUl 'UHSOUAM 'UJfSMOMI 'tI,:;jOł'UZ 'UłU;) 'llIa!::>'Cf 
-AZ.IdaIU 02azsfalugs 0JIIAl at{oO.Tl pud"tlu )laz.Td@po ł'UłOPZ M..gM.'1 Aq'9 
'AqJnlo falJIla]:M )laJUI ł~9Ul "'lU 'AZ,la!UłO~ mOł'BTZPpO UIAJuf'U~upaZJ:d; 
ł'lłM.AJl'UdAZ.rd ilu~'eM.n ~!S OlJf 'Ił 'tn{SfOM ?IU 'USUI'Ut{ ołAq raJerA\. 

'WO!u'UM.010lłAz.ld Ul!~O.TM.OIZ UlAl ~!S H'UP'9[S 
-Aud l JmtlJIP'UUlOJ~ i')!S HtM9Iqz 'Jua~oM..Tlod AJ1]UJIZS9!UI 13 'IIJ'U:>!{U 
t{JlJI1SAZSM. od ł\łlUlZ.Iq olłaA\oW.l'UI'U 'elq.IeM SOI~PO 'a3aldo t{::>! A{'UlsOZ 
auozJa!Mod 0.I9lJ{ 'A\9:>t,l'tlZB ! fAO'UJI!JAl.TOJ 'elJIund alJ\łUlZOJ 'UU lUl'lłP 
-UalUO}{ !wafoM.s az ~ls H'UM'Upn l ptq2az.Id H'UMAqpO alMO,l\)::>!J0 n.L 
'o,galduJ"[slqAO.ru uO\ł{'ed M.laaz.rd'Uu tlł'UM.opf'Uuz ~!S 'U.l911[ ''fl~'U.I1S 'fiu 
-M.9ł~ paz.Td nJIUA.l 'tJU ~Js aflf'B!M.'Ulsn 'Jm'UI'UJzPPO !Ulauqo.rp oJfs[OM. 
OłAZSa!ds puzsu.az !AłJfAMza1u t{3U.l I'lłlSM..od 'UlS'UlUI t{::>'B::>HU 'UN 

'ols'Upn 
'eU ''UI'I:lZ.TlS lI'9f 'ł'saTqAM. ! '8lUUpUaUIo~ ł'Uu~a~od .lapm1M.lalło.!I 

I'9MOM..'l 1m'U.mm paz.Id ' ;łz::>zsaf 
A:>OU M. ~JzP »Aq łllJom ''UZS.TO~ o:> ~ o.Tlnf ~nf nl )lAq fłlłoUl pU.lapa}uo){ 
'1]'tlA\OlOSAZ.Td ?N0.IZ alzp~q m-el t1QaZ.ll altl!M. oq 'A3'U.ld op a::>s(aTUl 
;:'(OM.S 'UU OMAZ ' Inz.q!:llUllO.l ''e!ua:>'e.:qs op !J{gM.t{J lU'U Ztł.1al ZS'lłUl 

aIN ~ "l:ąuupuaUloJf olłalsN~nłs ! olłaMoms po {'Uuzop J[aIAqOJfApa!J{ 
q::>!l['Uf 'q::>up~o.TJIAz.ld t{J!JIlSAZSM o ł\ł!umod'Bz 1UM.t{::> ral M. A.T9PI 
''l.IJ93!J0 VOIP ' ::>ilr'BJIS1J~ 'JIJUA\OJfłnd {'tJłOM'UZ - jApal az.lqoa -

'tl!u'UJn'lłZ ~PO!.M.'Uz aIN - 'oz:> 
-MOU't/lS Jepu'UA"'re'sOd tllaz.l - nJf!UMoJ[łnd 1J~OW 'Az::>.llllSAM -

DragonJa była tern ooskonalszą, . że . tączyla w sobie I Jazdę, 
i piechotę. Dragoni celowali jako jazda, ale w razie potrzeby zmie
niali się natychmiast na komendę swych oficerów w żołnierzy pie
szych, nasadzali na swoje krótkie flinty bagnety i walczyli pieszo 
z wprawą i swobodą zupełną, Takiej dragonji było wówczas we 
Lwowie mało co nad dwieście ludzi, i na tej to garstce ciężyła głów
nie obrona Lwowa, bo cała reszta załogi składała się z luźnych plu
tonów 'i rozbitków najrozmaitszej broni, a pomieszana gęsto z dwor
skim i komputowym żołnierzem, urągała z wszelkich usiowań wo
jenMj organizacji. 

Z tego to powodu dwa najważniejsze punkta fortecy lwowskiej, 
klasztor karmelitów i klasztor bernardynów, powierzył komendant 
Korytowski dwom chorągwiom dragonji, biorąc sobie z nich po jed
nym plutonie jako kit organizacyjny i duszę żołnierską dla reszty 
gawiedzi uzbrojonej, którą mógł jeszcze rozporządzać, Gdyby nie 
garstka dragouji, Lwów nigdy nie byłby się oparł zamachom konfe
derackim, 

Fogelwander, słysząc larum na ulicach, wiedział że chorągiew 
jego musi być już na swojem miejscu i istotnie zastał już obie cho
rągwie na rynku, ustawione wzdłuż połaci południowej. Według o
trzymanego rozkazu udał się natychmiast ze swoją chorągwią do 
klasztoru bernardynów, 

Tu go czekała ciężka robota, 
Napad konfederatów był oddawna przewidywanym i czyniono 

rozmaite przygotowania, ale wszystko, co czyniono dotąd, było bar
dzo nie dostateczne, bo choć nie brakło na energji i dobrej woli ko
mendanta, to brakło na potrzebnych materjałach i zasobach, Kilka. 
tygodni przedtem ogołocił lwowską fortecę jeuerał Witte, komen
dant Kamieńca Podolskiego, zabierając dla siebie najlepsze armaty, 
i rozmaite przybory forteczne, 

Fogelwander, obsadziwszy klasztor, rozwinąć musiał gorączko
wą skrzętność. Słowa komendanta odniosły skutek: w młodym, lek
komyślnym człowieku odezwał się żołnierz; ambicja jego podnieconą. 
była w najwyższym stopniu, Od czasu wstąpienia swego w szeregi 
Ojczyzny po raz pierwszy znalazł sposobność odznaczenia się mę

stwem i wojskowemi zdolnościami - podwójną więc rozwijał ener
gję na swojej komendzie, 

Wśród tych zajęć nagłych, wśród rozporządzeń i robót, która 
paliły mu się pod ręką, nie miał Fogelwander czasu myśleć o za
mierzonej podróży do Brodów, o Szachinie i jego nieszczęśliwej nie
wolnicy, pięknej Fan arj otce. Dopiero w nocy, gdy czuwać musiał, 
larla chwila oczekując strzału od forpoczt, rozstawionych poza obrę
bem murów i wałów lwowskich, przychodziło mu na myśl wszystko 
i dziwny ogarniał go niepokój o los kobiety, której nie mógł już wy
rugować ze swej imaginacji. 

Pragną.ł, aby konfederaci jałt najśpieszniej na Lwow uderzyłi, 
aby szturm nat~chmiast si~ rozpocz!łł i aby i,uŻ znowu odzyskać 
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na wieś urządziła rzez ey anów 
Potworna zemsta za rzekome podpalenie chaty 

Do. wioski słowackiej Podobin przyszll 
cygallle. Chlopom było to nie na rękę, bo 
u chłop~w jest powszechne przekonanie, 
tl" cygame kradną. Gdy zginęła kura albo 
prosię, obwiniano cyganów. 

Nienawiść rosła z każdym dniem. 

"Aż pe'Y~ej niedzieli strażacy miejscowi 
urządZlll zabawę taneczną. Cała wieś po
szła na zabawę. 

podjęło rozpaczliwą walkę obronną, ale 
wnet padali od kul, lub udenenia siekie
rą· .. 

W ciemnościach nocy krwawa masakra. 
szła dalej. A rankiem letały gruzy le
planek 1 kilkadziesiąt trupów. Inni cy' 
ganie, którzy jeszcze od ran nie umarli, 
wydawali jęki okropne. 

Wieś cała milczała ... 

Nikt nie wołał lekarzy, tandarmów. 
Dopiero w południe przybyli lekarze i 
przedstawiciele władzy. W dwa dni pót
niej okolica zamieniła się w warowny 
cbóz cyganów. Z dalekich wiosek przy
byli cyganie, by 

wziąć udział w pogrzebie po
mordowanych bracL 

Z najdalszycli puszcz węgierski cli I 1lffl>4 
pów przybyli tłumnie. Nad grobami rac-< 
legały się jęki i wołania. A potem na!
st.arszy z cyganów zwrócił się ~ .. 
stronę wioski, rzucaja,c groźne przekleń
stwo na wieś. 

Z tysiąca piersi cygańskich pos. 
na wioskę to przekleństwo. 

Aresztowano prawie stu chłopów. 

J 
. Popijano też niemało i wszyscy już by

l~ w "dobrym" nastroju. W pewnej chwi
h, gdy muzyka skocznie przygrywała 
czardasza, rozległy się nagle przeraźliwe 
okrzyki: 

"Gore ... gore l" 
Dziecko przykułe do. muru w piwnicy 

. I niedługo poczęły jęzory ogniste ogar
nIać chałupy l dalsze zabudowania. 

Ogień szalał l 
Ale 

Nieludzka matka katowała i torturowała swego 1 D-Ietn:iego cllłopca 

wieś była pijana, strażacy na swe I zaba. 
wie podpici, a tu ogień z każdlł chwilą 

szerzył swe niszczycielskie dzieło.. 

A na pogorzeliskach rzucił ktoś brzemien
ne w następstwa słowa: 

"To cyganie podpalili r' 
. Wystarczyło... Myśli straszne, podsy
cane tądU\ zemsty, zaczęły nurtowa~ w 
głowach chłopów. Dojrzewały jakieś IItra
szne postanowienia. 

Nazajutrz w gosp<>dzie kilkudziesięciu 
chłopów i parobków piło na umór. Z oczu 
biła nienawiść. Ponura, złowieszcza ei
sza panowała w ~06p<>dzie. Pili W8SY1ICJ.
O pó~oey padł głos, niby rozkaz, .traMny 
głos, Jak komenda śmierci i zniszczenia. 

,.Idzlelqy na eyganówr-

.. Wszystko w pogotowiu T" Błysnęły DO
te, kosy, rewolwery. 

U p<>dnóża ~r, na skraju wsi ciemno 
b~ło jut i cicho w obozowisku cyganów. 
BIedne, nędzne lepianki, w których wiedli 
swój tywot cyganie, tonęły w mrokach no
cy. Mieszkańcy spali snem twardym. Ku 
nędznym zabudowaniom szła banda wie
śniaków. 

"Otworzyćr' padł rozkaz. 
W jednej ehwili, jak na komendę 

aono obozowisko. 
Po chwili 

oto-

zaczęły lię rozgrywać sceny straszne, 'ak 
z dantefskiego piekła wyrwane. 

Na bezbronne dzieci i kobiety w obozowi· 
sku rzucili się chłopi w jakimś llzale nie
naw,iści, n~rzucali powrozy na. szyje, 7.at:l.
pIalI długIe noże w ciałach nieszczęśli.
wyeh, kosami głowy ścinali. Na każd~
go cyE(ana. nu cało się kilku chłopów. Z<l 
F-tarych rewolwerów padały strzały na. 
(oszalałych ze strachu cyganów. 

Jęki i krzyki rozdzierały powietrze. 

Podpici chłopi wyci!\g'ali trupy pomordo
wanych i wieszali je na drzewach przy
drożnych. Kilku silniejszych cyganów 

Ryby otruły się kawą 

Dr.i.enniki francuekie przepełnione 61\ 0-
pisami okrucieństw, jakich dopuszczała 
się wyrodna matka, mieszkanka Rouen, 
nazwiskiem Le Brau. Wypadek ten zwrócił 
uwagę opiniJ pu,blicznej na istnl,\ marty
rologję, jaka, muszą nieraz przechod~ 

nieszczęśliwe dzieci, dręczone przez 
zwyrodniałych rodziców. 

Choć tego lJ1'dzaju ~Y1ladki zdarzaj!), się 
d06yĆ często, tym razem metody tortur, 
jakie zadawano nieszczęsnemu malcowi, 
przechodza, wszelkie pojęcia. 

Syn 3-i-Ietniej panj Le Brau 'był d'liee
kiem ciche.m, sl}okojp.em, milezącem i lę
kliwem. W szkQle ZYSkiwał sY'm:oatję kole
gów i nauczycieli swą ekromnością i u
czynnością, widać było jednak wyraźnie, te 
żyje w nienormalnych warunkach i te ei&,m strach paczy r@wój j~ dziecięcej du
szyczki. 

Dziesięcioletni chłopiec był codŻlennie 
torturowany w naJokropDiełSIY sposób. 

Możli we, że łączy się to z powt6rnem Z&

ollU\lżpójściem jego matki, któr& {)d śmiercI 

W Orleanie od· 
były Bię wspania
le uroczystości k'l.l 
czci św. Joanny 
d·Arc. Na zdję

ciu katedra w 
Orleanie odświęt
nie i1'1.lminawana. 

Na wybrzeżach JJrazy'lji zdarzył -się 
niez'Wykły wypadek. Setki tysięcy ryb 
ulegto pewnegQ rodzaju zakuciu jakgdy· 
by kofeiną. Wzwnone fale morskie poł
knęły 35 ~ljonów worków kawy, wrzuco
nej w głęlbiny morskie na rozkaz rządu 
brazylijskiego, celem utrzymania nadal 
wYŻlSzych cen na kawę. Rezultat jednak 
był jak n.a.jfaJta:Lniejszy. Masy wrzucOlIlej 
!kawy spO'wodowały tak olbrzymie zatru
cie ryb. Pisma, dQnosząc o tern, nadmie
niają, te :ry1>y okaza'ly się łJąrdzo nie
.... ·dz.ięczne. Przecież nikt nie "RrzY'J}uszc!:ał. 
iŻe należy im w monu podać ... gotowana, 
ka\'.~ co uniemożliwiłoby tak maBowe 
'Wytrucie. 

Wielka afera szpiegowska w Belgji 
Od pewnegO' cza6U zanO'towa.nO' w Bel

gji wzmożoną akcję szpiegowską, maja,cA, 
na celu wykradzenie planów nowych for-

Zła przemiana materji jest często przyczyną wielu chorób 
(kl\mi~nie .żółciowe artrety,zm, is<:hias .. choroby sk6ry) . Kuracja ziołami CHOLEKINAZA 
H: ~'emoJew~.k:ego polega na pobudzamu wa tmuy do normalm'j ClZYJlności i regul·uje prze· 
mlane materJl. Broszury bezpłatnIe. Labor. "Cholekinaza". Warszawa. Nowy Swiat 5 ora,z 

a.pteki i skI. .. pt. Jl lQ904 

., 
117 skJrzyń zrota &8IbMł ~e sobą negus do P alestyny. Na 'TAijęciu wyt8.doVfTWłllde eft.

Jlego transpprtu w po>rcie lIaify. 

tyfikacyj, jakie wstały w~niesione w po
łudniowej Belgji, twOTZI,\C przedlużenie 
"Linji Magi,nota". 

Ogromne ~aniepokojenie wy'wołala lV 

Brukseli wiadomość, iż w rękach niemiec
kich zn'ajdują się obecnie plany footyfikll
cyj Battice, które sLanowią ost8.>tni wy
raz techniki now()czes.nej i pod wiel·oma 
względami przewyższają nawet słynne 
fortyfikacje fr8Jncu-skie. FOJ'lt Battice tWOdTlY 
naj'SiJmiej·szy punkt oporu belgijskiego i 
budowa jego O'dbyw'a<ła się ~ 7...a.chow&niem 
niez\\'yklych środków ootT'ożności. 

\Yladze belgijskie aresztowały główne
go szpiega niemieckiego, który przekupiw
szy I'obotników zaLrudfllionych przy budo
wie tych fortyfikacyj, na podstawie dosta.T
cwnych pn:rz nich wskazówek sp()rząd1.ił 
plany, odtwarzające wie<rnie ich konstruk
cję. Żanclarmel'ja belgijiilka ares~towała 
jednocześnie wszystkich robotników, 0-

skarżonych o dostaTczenie wywiadowi nie
mieckiemu informacyj. 

ŚledJZlLw() jest prowad7.iOiDe w jak D8.j
głębszej <tajemnicy. Jednocześnie władze 
wpadły tu na ślad całego 8ZM"egu i!11l)"Ch 
a.fer s21pi sgQW8ki ch. 

Z letniska 
GooJ)OlSiu, chodźeie tu do m.nie prę

dzej. 
- Lecę, lecęl A 00 się 8tadIoT 

l -To poprostu nie do wytrzymania. 
Świmia wlazła mi do pokoju. 

- A esy to pa!lill8i& ~ .... by 
7J8iraz o t.o taki gwa,h robić f 

swego pierwszego męża. uczęła. dzi~ 
głodzić. Wkrótce potem wyrzuci'ła. je z mi~ 
szkania, ka'Żąc IIIlU miet3'l'ka~ lV piwniey, 
a wreszcie, jakby tego j-e6Zcze nie było d0ś6 
dla wr8JŻliweg<) dziee'ka, zac.iBkała mu ka.j.< 
danki na rękach i DQ<gach i z&ldada* 
pętlę ze szn'l.lra na. 6ZY~, prz~Y'W'&ł~ 
go do muru. Doprawdy trzeJb& ehjba end.,.. 
wi przvpiEać, >te w tych waI"Q,n:~a.e.h dt:i.
ciak i8i~ nie udusił. 

Przed wyjściem do szkoty dDecko b~ł.I; 
bite, Il. następnie matka 

przyczepiała mu na szyi kartkę 
z napisem: 

"D7:iecko, które kr&dn:ie~, albo "Dzieekoe, 
które kłamie": 

Po przyjościu ze szkoły chłopiec m'l.lBiaJ 
zejść do piwnicy i tam m1Jsta.:ł C'Leka~ na 
matkę. 

Kiedv matka przych:odzi'la, zaczynał et~ 
istny searu; tortur. Naipierw mały wkład8'ł 
ręce w kajdanki, potem przY'wiązano go 
do muru i teraz roz'Poczvna}1o się bicie, 
będące dość łagodnym wstęp-em do dalMe
go dręczenia. Drugi etap tortur stanO'wi1O 

kłucie długiem! szpi1kamł w ramiona, 
kolana i w plecy. 

Na zakończenie na nagie Dlecy i bose nog!J 
matka rzucała chłopcu l'O'7Jtarzone w~ 
Dzieciak cią,.~le był w ranach. a. kaidankf 
na rękach zdr.ieral'y mu skórę. PeJV1le.l{o 
dnia pąni Le Brau ch'l'.ycila młotek i ll
darzyła chłopca w ~owe. 

Kto wie, C2y naj.goTSzlI. jednak ze 
woSzYBtkich tych tortur nie był 

zupełny prawie brak snu. 

Dzierko poprostu nie miało prawa spat. 
.1f'teli matka r.auwat~rła, t.e chłopiec wy
ciągnął się na podłodze piwnicy i starał 
t'lię zasnąć, znów go kłuła, albo tet wiąza
ła ostrym szpagatem. 

MęczeńsłlWo dziecka wykryto 
przypadkowo. 

Jeden z sąsiadów pani Le Brau zszedł 
do sąsiedniPj piwnicy i usłyszał nagle jak
by slaby jęli:, dochodzący z piwnicy mie
szkania sąsiadki. Kiedy poszedł tam, 
przedstawił się jego oczom okropny wi
dok leżącego na ziemi, krwawiącego dziec
ka, które drżało z zimna i tuliło się pod 
jnkiemiś nędznemi łachmanami. Matka, 
r.apytana o przyczynę tak dziwnego wy
glądu chłopca, odpowiedziała, że 

stosuje ten system wychowawczy, deby 
poprawić mu charakter. 

Kiedy sprowadzono policję pani Le Bran 
nIe zaprzeczała niczemu, a zapytana, dla
czego dręczyła chłopca, odpowiedriała:' 
"Bo za głupi". 

Potworną matkę aresztowano, małegQ 
zaś Le Brau w stanie ciężkim przewie
ziono do szpitala. 

W y?aju n.a ~szy~tkich domach w JapOOlji, 
gdZIe m&JduJe SIę doras-taja,ca Illłodzie.ł 
pojaIwiaij~ się ehlOIrągwie " :rm.akiem kBa'~ 
tN- Kvp bowiem. je$ w Jr8.1pOłlji symno. 

km ~ i lIWT~j :Waliki. 
~ 
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35 Loterja Państwowa 
(Nieurzęd<lwa i bez gwrur-amoji). 

tOO.OOO zł na nr. 105385. 
Stała dzienna wygrana 30.000 zł na nr.: 

29265. 
20.600 zł na n.r.: 172844. 
Po 10.000 zł na nT. nr.: 60750 80091188409, 
Po 5.000 zł na nT. nr.: 114257 86497 92359 

93732 112661 118803 158191. 
Po 2.000 zł na nr. n.r.: 3698 29226 37575 

38678 50097 75452 81427 82828 95040 105754 
124604 153689 157783 159618 162695 181278. 

. Po 1.000 zł na nr. nT.: 25443 31027 ~7330 
40439 40956 50053 52397 55186 64289 67353 
69083 76306 83836 85118 104127 114555 114400 
121552 129314 129891 142788 144298 146763 
149543 157054 158422 158885 173133 173486 
174915 176008 179294 190200 191832 194266. 

Po 200 zł na numery: 
114 96 223 394 408 600 942 100 08 50 71 282 

654 817 2179 311 60 897 3159 330 78 4011 96 
462 986 5049 133 533 69 91 770 869 6070 121 
71300 68 612 83 796 992 7008 130 316 002 62 
704 R28 8092 278 90 365 850 9026 72 246 424 
10039 533. 

11062 264 691 830 37 947 12254 71 434 69 
557 735 13173 263 364 553 14635 918 15510 14 
977 16202 632 996 17571 69 7 18276 400 572 
605 94 761 19018 3HO 928 77 20036 100 43 23~ 
441 646 52 766 21253 339 44 644 72 900 406 
22133 36 88 252 58 852 2304.S 131 94 3155 24049 

Zawsze pada wielka ilość wygraaych 
W moJej kolekturze. 

STEFAN CENTOWSKI 
POZNAŃ, plac Wolności 10. 

Losy do I. klasy 36 Loterji -ą już do nabyola 
ng lOBU!! 

12996255 429 529 750 906 25035 10463462 5,1J1 
96 622 81 736 845 982 26433517 797 27024 115 
545 621 881 995 28236 83 326 29031 36371 426 
842 30103 271 812 982 31107 320 456 553 83 632 
902 32096 275 500 29 717 33108 19 59 307 51 
843 986 34539 6ii2 966 35083 131 78 434 542 658 
835 970 36022 350 436 76 975 37318 558. , 

38456 39065 72 482 535 79 733 903 40091 23i 
497 507 638 737 67 923 41325 651 42303 411 391 
683 749 935 44615 753 81692 45030 427 500 34 
710 800 50 86 930 50 46 545 630 768 78 882 
47618 716 61 48000 79 590 619 49242 58 89 481 
561 71 664 708 57 878 936 50011 26 142 74 547 
809 51100 315 414 721 ~1 800 52535 731 884 91 
53144 94 302 487 722 931 61 54407 669 867 81 
55746 871 56201 362 521 86 669 57344 491 525 
617 58145374660 59012 43258 438 589 723 958 
77 98 60130 210 649 64 701 54 951 61682 717 
922 38 66 62002 45 787 857 63109 216 538 65186 
549 72 604 60021 64 146 200 470 724 67394 597 
884 983 68174 505 667 927 69027 50 170 209 
724 57 70289 661 87 702 998 71540 72084 714 
73010 336 75 548 624 55 948 74105 87 886 75075 
152 572 628 968 75. 
'- 76104 372 570 626 7182 874 911 77097 177 
319 78113 563 77 782 79355 646 86 720 52 80281 
307 12 93 457 876 938 78 81153 278 6~2 82101 
52 326 69 554 689 95 750 83091 264 593 630 88 
727 45 805 84-033 295 335 96 444 521 888 85097 
300 664 717 86107 39 80 246 378 475 532 56 
87028 244 403 667 919 88066 299 347 458 512 
832858901677 520 90221 83374576821 91114 
553 899 92112 46 573 928 93084 85 135 224 98 
374827 94086 459 840 85186 96 446 500 670 903 
72 97069 139 682 98067 369 408 616 727 99060 
109 216 563 100155 204 353 582 609 709 101060 
214 15 73 77 667 817 95 102415 504 27 889 
103097 103 210 22 315 429 544 63 696 710 
104076 90 263 528 645 46 704 17 41 105014 191 

Kolektora Loterii Państwowej 
Luljana Langera 

w Warszawie 
Oddział w Poznaniu 

111. Sew. Mielżyńskiego 21 
Telefon 31-41 

LosY' do I • .klasy 36 Loterji 
można już aabyć. 

W bieżącym ciągnieniu padła wy
grana 100 000 zZ na nr. 96 798 

357 415 847 915 106105 370 698 107089 247 306 
698 700 703 10 108268 91 577 109462 657 824 
110011 422 600 790 112143 52 454 900 54 97 
113025186. 

114008 22 82 143 318 497 854 83 115590 910 
63 75 16148 542 604 73 765 902 117182 486 759 
809 118473 605 83 714 119459 587 603 120076 
151 410509 11 929' 52 121028 38 331 451 650 759 
122548 123042 102 302 87 483 819 42 124001 
30942752296630 125674 85 126012 64 305 427 
33 509 127389 492 506 647 716 52 128026 379 
433 '576 805 44 129932 130114 93 365 407 723 
131059 179 221 76 427 587 790 839 926 132412 
77 133190 792 955 134493 723 832 135097 823 
950 156109 254 461 863 965 137095 474 007 27 
41 715 95 860 138352 461 695 747 812 139033 
228 409 20 83 752 140638 141;395 434 142022 158 
7.16 56 938 143156 4135 98 70Y 53 68 144286 637 
55 770 971 MMm 6,')1 823 73 928 146142 309 
25 00 426 88 640 74 822 51 96 903 42 147070 270 
531 670 713 885 999 148051 207 304 412 15 40 
838 916 149572 606 34 91 150003 61 69 107 230 
96 625 994 151154 534 774 930 33. 

15.~ 321 '153352 478 719 934 35 154058 155 
398 872 155006 230 373 485 905 156006 213 596 
775 157016 153 254 387 618 94 812 61 158062 
322 77 638 74 934 159~7 826 160027 60 161199 
294 670 764 162247 317 46 430 64 699 734 832 
9232481 16301944 334755807 164044 435 638 
881 962 165586 166312 547 772 167921 168302 
639725 859957 169018 74 170223 5799 439 78 
171332 456 314 172000 61 475 542 740 77 808 
920 173137 433 94 774 875 174227 362561 671 
175557 621 75 808 10 176136 267 386 600 889 
~ 177125 613 21 ~3 826 982 178096 111 ł3 

Lilczne oddzialy K. S. M. wzi~·ły udzial· w ()obchodzie święta 3 Maja w Opat(l'wi~. Na 
zdjęd'll dru~Y>llY K. S. M. męskiego i źeńskiego. 

372 659 893 179721 74 180068 198 554 686 90 
890 181093 321 509 22 649 958 182049 159 682 
183027 50 282 96 370 184023 62 223 381 468 
185447 653 81 186060 446 560 187111 372 409 
G05 983 188096 348 67 98 679 972 97 189138 266 
593 649 793 935 i90051 217 429 791 85Ó 75 
191356 436 503 71 693 808 83 192082 97 387 
930 193074 76 108 36 208 55 389 503 79 008 
900 194070 292 436 612. 

W siódmy,in d:niu ciąg.nienia ł klasy 
wygrane padły na numery nll8tępujące: 

50.000 zł na m.: 51066. ' , I 

160803. 
Po 10.000 zl na :nT. n<r.: 111112 1.14098 
Po 5.000 zł na n:r. 1Ill'.: 19688 38084 50731 

62626 69168. 
Po 2.000 zl na, nr. nr.: 236 2232 8355 44510 

65631 67106 67418 68622 74166 79897 110165 
113945 130470 168260 179409 181007 183795 

Po 1.000 zł na nr. nr.: 1493 1544 4998 
13705 15105 17728 22163 31861 30026 57331 
58M7 61790 74802 84728 89436 90161 91528 
106104 106431 108370 108444 117944 123030 
124711 125796 133632 146767 151039 151804 
154052 157002 156728 160506 165777 171257 
178352 187634 191458 193194. 

Po 200, zł na numery: ' 
108 47 86 281 304 81 415 541 ,43 665 720 40 

860 908 1023 128 383 437 58 536 92 93 805 1009 
49 82 254 355 435 503 604 711 822 934 56 78 
3131 71 337 95 416 515 66 711 63 834 909 41 68 
4137 74 93 200 427 790 984 5031 80 85 216 86 
363 005 720 832 38 974 6000 46 115 436 544 7&2 
959 80 7478 89 538 45 63 616 29 787 847 56 ~ 
986 8057 121 39 611 743 803 81 9004 32 86 221 
53 98 480 625 83 826 915 76 10017 111 2/~ 66 
3424353 42666 507 732 895 987 1]014 306 ... 30 
674 706 60 12212 80 372 ł17 634 804 944 13022 
79 358 75 523 834 53 987 lMl17 97 625 60 843 
15090 139 75 82 92 546 645 70 700 14 887 16135 
76201 555 664 71 707 29 73 93 815 77 172223 28 
398 503 11 81 92 619 63 821 88 18016 82 509 661 
85 858 971 190235179155354 83 464 78 88 601 
58 742 834 65 20144 49 323 45 708 58 838 985 
21095 130 89 294 384 522 23 30 75 717 933 53 
22021 156 364 85 453 91 529 767 23008 170 267 
86330 468 806 9-20 24456 532 45 659965 25134 
296 493 506 8 20 81 757 828 26014 186 91 224 
404 9 59 505 7'23 870 956 27028 51 130 320 70 
518 626 92 776 80 940 60 28194 222 32 77 335 
466 555 611 778 79 89 92 29005 90 121 526 804 
943 30100 203 329 496 759 90'2 68 31026 1(}5 262 
304 605 74 806 36 966 32160 71 76 '267408 508 
16 85 655 813 33014 57 76 89 177 277 379 421 
582 622 825 34168 ' 238 68 324 55 61 535 761 
35076 177 84 458 78 502 tn 826 992 36030 125 
204 68 339 423 584 98 804 99 37066 177 214 358 
479 609 866 940 94. 

38040 45 138 98 201 48 306 416 65 556 734 
40 95 855 39031 104 16 72 300 485 664 807 83 
40211 396 4.!-O 527 41 47 605 22 847 48 913 41241 
416 2.0 613 19 42014 102 56 272 532 57 605 18 
30 93 734 66 84 83~ 981 43209 483 87 541 666 
715 16 24 939 44296 305 47 453 775 922 26 
45001 . 14 67 306 62 501 90 615 73 735 836 901 
6 4600N 134 73245 361 700 901 63 78 47172 287 
302 16 96 679 706 62 989 48388 568 77 80 620 
92 720 891 927 49096 187 300 657 768 827 54 
74 86 918 52 86 92 50119 18 244 354 478 539 88 
667 861 948 78 51~20 23 28 328 60 470 505 95 
648 711 13 .(8 905 64 52057 166 248 314 29 35 
89 410 507 646 86 713 33 79 53128 81 229 398 
458 61 75 576 616 20 97 54134 429 47 94 624 890 
920 53 86 55030 39 123 64 301 466 92 516 41 614 
88 768 879 9'94 56121 300 29 82 443 5S 574 653 
80 88 705 83 877 914 25 57061 90 165 468 612 
19 31 724 971 58096 158 242 67 309 50 95 423 28 
57 809 59040 85 139 83 207 16 346 415 624 52 
766 96 827 900 74 60082 94 378 585 682 700 92 
886 61008 174 92 233 56 97 3M} 764 811 987 
62330 36 468 50 1 668 63086 150 266 554 711 30 
54 827 961 64163 266 317 96 403 755 89 MO 909 
71 65073 76· 252 431 ·511 621 753 70 88 66125 45 
530 58 659 81 808 67055 157 96 234 302 91 407 
70 574 98 851 919 67 68006 56 223 446 82 62g 
34 95 764 814 69029 59 134 267 577 681 803 16 
977 70020 116 B6 88 313 90 ~5O 512 16 801 33 
945 71081 439 512 659 76 735 872 72011 423 704 
49 834 73004 108 212 24 37 394 571 689 748 85 
820 44 74 915 50 74206 58 456 828 70 900 50 
75056 226 558 792 812 85. 

76039 171 309 30 432 ' 596 674 76 840 907 
53 71 77129 72 82 2.')3 67 337 91 454 508 54 
83 729 78271 451 679 769 804 964 79219 26 51 
341 50s 14 8~9 42 80155 373 4'83 554 56 57 
63.8 809 56 81244 552 709 34 82023 118 219 
400 55 6:37 83154 213 30 89 433 89 59,4 711 
14 81075 159 358 404 21 547 719 66 83 85089 
273 333 451 546 650 731 68 934 86004 26 286 
89 306 46 685 708 800 15 969 87174 220 428 
73 78 616 765 905 SBOO9 21 33 183 84 230 70 
400 47 73 795 994 89027 236 426 618 63 81 
824 31 935 36 72 90284 342 M>8 771 983 91039 
116 46 208 20 314 550 56 613 73 936 9205ł 
103 258 363 414 40 776 970 93015 24 114 44 
65 78 212 345 417 503 643 80 711 87 808 70 
932 94006 35 211 łOO 639 45 932 95006 283 
661 83 729 30 853 957 96035 128 42 , 94 U7 
614 819 932 89 97109 92 810 83ł: 39 42 98138 
~ SIG 215 383 475 88 87' 98 991. 99135 235 53 

323 426 606 50 51 72 95 702 53 100041 65 108 
37 376 423 70 77 745 804 944 101046 110 20 
245 59 435 54 62 879 102022 41 92 135 57 326 
45 676 78 721 851 902 103047 259 407 56 568 
720 32 58 881 104041 56 150 70 485 609 88 712 
62 105038 246 52 330 448 593 869 730 39 78 
832 925 31 61 67 106174 223 38 304 4i7 500 
83 87 608 758 88 893 107172 371 433 572 618 
871 995 108237 338 60 513 636 863 95 99 950 
109191 252 81 404 82 514 ~Z 627 78 95 770 
110031 37 95 154 208 11 ł05 1.1 43 650 742 
823 55 69 111002 32 124 226 60 11 75 305, 88 
414 47 89 500 19 640 720 836 48 67 78 .112076 
590 92600 703 885 113032 170 71 297 341 406 
93652783. 

114132 86 203 24 67 332 482 532 650 74 
867 909 34 97 115026 90 213 110083 130 290 
401 525 53 96 7 ł9 72 99 835 903 53 89 117052 
64 240303 49467 631 48 756 94 820 3451 982 
118049 102 43 58 70 94 555 744 807 119200 360 
514 733 838 67 906 72 73 120000 234 97 375 
423 63 530 35 746 81 838 938 121022 42 50 
347 472 511 42 78 83 641 122035 265 342 532 
62 742 962 123017 119 4259 84 707 933 121029 
302 475 80 609 715 838 53 97 125049 ·277 373 
457 524 761 72 819 92 972 126071 192 352 432 
922 127228 75 3D4 401 516 609 18 97 880 927 
72 128084 152 318 56 49.1 556 624 129Ó61 233 
54 305 459 75 536 79S 886 130130 253 56 423 
57 685 862 131002 7 158 308 65 580 667 930 
51 88 132029 89 233 351 96 451 66 849 96ł 78 
133072 135 260 308 23 67 420 31 83 87 511 
731 134060 106 91 360 ~8 621 30 745 135023 
501 69 634 49 712 16 8i3 938 136020 57 110 
16 39 92 287 331 85 455 509 75 629 53 955 
137006 41 62 135 260 480 589 814 30 41 982 
138270 419 29 90 502 80 762 826 58 73 903 
24 81 96 139025 214 30 400 803 18 915 HOOU 
73 165 318 427 656 700 8 MI 9-29 89 HI056 
66 106 58 90 5.i0 603 H 739 142074 299 472 
627 826 931 113011 214 399 473 649 887 94 
93,i 68 144.054 168 376 551 661 77 718 926 53 
66 88 145232 378 83 84 451 529 676 796 907 11 
91 146080 116 496 518 45 64~ 66 966 147026 
124 217 328 31 77 436 865 148007 58 128 36 
211 314 670 766 85 837 149231 69 361 570 706 
866 927 150210 31 ł55 572 611 13 17 810 11 
&3 997 151120 205 94 57 91 701 869 96. 

152038 216 305 554 694 735 36 49 837 40 
153236 48 362 77 425 41 828 904 13 154049 80 
379 492 719 870 948 49 76 155276 313 60 łOI 
74 616 717 34 909 13 156025 30 124 5>6 234 55 
434 693 823 68 908 16 85 157051 156 67 302 
14 15 89 595 807 955 158018 121 51 61 65 215 
304 486 502 73 670 702 8 928 52 159035 50 61 
147 2W 52 53 305 824 100013 45 126 396 99 
ł51 510 664 712 915 63 161013 254 326 74 408 
502 823 48 917 162158 85 315 26 '24 577 829 
163246 67 523 33 37 600 22 799 977 164144 80 
2H 75 35-8 545 89 935 46 71 165101 778 984 
166123 203 40 372 5U 46 7'>...5 62 ~2 88' 167137 
4.8 258 62 91 598 620 732 87 982 88 168051 
119 24'8 333 37 5S 665 69 979 86 169151 255 477 
593 605 817 31 SlO 170040 70 126 2.\4 437 571 
672 784 876 920 36 67 171050 ~i 178 ·289 311 
414 '5~i 800 8 17201033 10233525758 232 
91 424 597 636 57 713 21 34 802 13 89 916 49 
173058 80 138 78 226 351 497 Si7 773 919 
174081 189 213 17 80 84 653 723 97 878 175151 

I Dr. med. H. ZIOMKOWSKI 

I 
speci. cborób skór, welier. i moczopłciowyeb 
Łódź, 6 Sierpnia 2, tel. 118-33 
przyjmuje 9-12 i 3-9 w niedżjelę~ 9-12 

n 10 303 

95 303 690 766 89 842 17{j084 3'28 76 97 483 
513 57 954 177048 57 98 1'85 272 84 3·iO '38 
705 957 178025 46 595 603 749 50 179315 88 
749 893 180122 8.4 265 301 623 744, 959 77 
181052 61 140 381 519 625 52 81 91 730 31 867 
912 40 182059 188 297 366 400 35 84 575 697 
838 942 183097 221 315 451 539 699 703 6 85 
802 3 915 184548 ·613 95 779 S40 72 919 H 
185058 160 68 203 473 512 16 670 85 99 765 
961 182062 218 311 538 59 637 737 87 B27 46 
76 93 98 908 22 43 187210 26 530 95 870 960 
71 188084 224 717 9il 98 189115 90 301 83 
423 47 534 89 727 802 963 190113 212 347 95 
419 509 54 603 13 22 36 53 73 756 916 191193 
236 320 555 98 699 737 38 B29 1920U t.U 7ł 
249 72 650 725 825 86 980 193182 402 88 61ł 
2' 40 55 66 87 713 41 855 73 967 1942ł2 397 
403 13 41 58'9 6U 17 25 785 905 61. 

CIĄGNIENIE DRUGIE. 
Po 200 zł na nory: 

75 303 633 99 739 816 977 1146 435 599 689 
720 2'235 98 407 68 612 9"2 3095 844 4274 852 
504 22 675 802 5>02'( 66 39S ł57 S-Z 670 716 
63 828 85 6085 300 98 493 561 6S5 89 7100 
64 209 27 90 872 67 228 744 949 92&1 386 514 
85 88 10019 317 458 83 003 729 11000 50 14C 
219 12157 510693 13121 29 200 468 14331 782 
.85 829 ł8 85 939 1517ł 365 95 629 735 90S 
16382 17025 39 396 770 805 1'8347 522 662 69 
8W 924 19376 460. 516 93 899 20127 61 631 
743 65 801 4 919 97 212'24 591 613 37 85D 9"-3 
22075 196 238 561 9.1 660 6S 930 2.'3041 201 

Z7 28 :wf ł3() 85Il 945 2łOOł 25 mł ł05 81. 
66 25582 630 712 26072 137 80 410 564 771 
9176 27081 1S4 375 543 641, 771 29439 952 
30237 79 83 57'8 723 884 31191 251 318 68 555 
750 854 9il 42 320(}5 149 298 467 33051 158 
689 T06 866 34108 394 578 35894 36158 504 
630 790 37'179 313 8W 974. 

38053 233 309 729 00 896 39151 264 89 3~8 
582 88 99 40244 449 624 41338 533 82 8:26 
918 42·495 619 752 43067 172 294 896 978 
44173 220 436 622 94 800 987 45003 536 641 
982 46169 210 MI 309 63641 744 806 !nO 47017 
112 699 85'8 918 92 48354 421 f)/ 78 516 613 
709 4~261 572 748 983 50736 76 51190 259 67 
456 591 675 744 52447 64 610 705 77 938 00 
53111 216 70 578 806 5>4033 305 68 72 501 28 
55282 350 001 998 56120 256 344 620 79 57200 
75 516 815 20 5S047 128 51 363 502 73 999 
59081 423 31 822 915 60242 368 412 008 61042 
476 909 16 39 62138 62138 ~ 841 63156 429 
818 64521 656 65048 197 327 47 70 417 620 
730 66132 34'8 972 61227 72 93 389 562 656 
68265 85 536 634 888 69013 148 273 &oH 814 
50 930 70117 718 271 82 335 461 765 71272 359 
931 'r.Z324 59 634 641 74157 616 75621 712 67 
819. 

76023 239 921 77340 642 7'8()21() 361 701 79 
191 474 528 729 8{)()2g 322 77 422 663 96 731 
44 977 810a 189 27'2 344 7'2 473 703 46 65 
821 82470 663 m 822 84 83'~6 351 553 832 
81 84271 327 64 848 85087 113 Z71 378 758 
88 984 80088 711 62 sa 858 981 87582 797 
946 8Wll 97 89085 126 32 362 65 7'8 550 716 
.58 64 96 90113 205 42 91156 235 3m 4,11 5'81 

VI '" czyści 
WSzystka 

Vim lest znakomitym środkiem 
do czyszczenia wszelkiego ro
dzaiu przedmiot6w malow~ 
nych i lakierowanych. Wystar. 
cza odrobina Vimu na mocno 
zwilżonej szmatce, aby WIZy_at. 
ko wyglqdało jak naw. 
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Kalendarz rz,m.-kat. 
Niedziela: Weroniki 
Poniedziałek: Krąż. dz., 

Eryka kro 
Kalendarz słowiański 

Niedziela: Sławumila 
Poniedziałek: Wczesła-

wa 
NIEDZIELA Słońce: wschód 3,;» 

zachód 19,44 
• Dlugość dnia 15 g. 50 min. 

Księżyca: wBchód 1,47 zachód 15,32 
Faza: 3 dzień przed nowiem. 

AdhS redak[ji i adminimatji , tgdl~ 
telefon redakcji I admiDlstra"i: 175-55 

Piotrkowska 91 
Godziny pl'ZJ J~ dla in! __ t" 

od 10-12 

NOCNE DYŻURY APTEK 
Nocy dzieiej6zej dyżurują apteki: Steck

la, LimanoWl3kiego 37 (żvdOow.ska), lankie
łewlcza. ~lary Rynek P (żydowska), Stanie
lewicza. Pomorska 91. Borkowskiego. Za· 
wadzka 45, Gluchowskiego. Narutawicza 
6 Hamburga. Główna 50. Pawłowskiego. 
Piottkowsk1a 307. 

Straż llgniowa: tel. 8. 
Pogotowie mieJskie: 102.90. 
Pogotowie ubezpieczalni: 209.10. 
Pogottlwie P. C. K. (dla wy>padków): 

102.40. 

TEATRY ŁÓDZKIE 
Teatr Miejski - (godz. 4) - .... ~atura". 

(godz. 8.30) - .. Kto zą.bił'?'· 

KINA ŁóDZKIE 
Adria - Metro - ,.,Niedołęga" i "Eks-

centryczna d~ma". 
Bajka - .,Anna Karenina". 
Corso - .. Światla wielkiego miasta" 
Capitol - "Casino de Pari.," , 
Czary - .. Jasnowidz" , 
Palace - "Dzisiejsze czasy". 
Przedwiośnie - .. ,Osaczona", 
Rłalto - "Należę do ciebie". 
MiTaź - "W walce z caratem", 
Mimoza;.... .,Gabinet figur wOBkowych" 
Ikar - "Księżna Łowiecka" i .. Wyrok 

źycia". 

Stylowy - "Kwiat Hawai", 
Oświatowy - "Uciekinierzy" .. tona z 

e>głoszenia". 

Czytelnicy w Lodzi mogą 
składać ofiary na samolot 
"CHROBRY" w administracji 
"Orędownika" przy ul. Piot ... 
kowskiej 91. 

Pomóżcie uwiezionym 
narodowcom w Łodzi 

Wszelkie datki w gotówce 
i w naturze przyjmuje 
Wydz. Gosp. Stron. Narod., 
ul. Piotrkowska 86, w god~. 

9-14 i 17-19. 

POGODA WCZORA.J 
Komunikat meteorologiczny łódzkiej 

stacH meteorologicznej 'Przy m,ie,iskiem 
Muzeum Przyrodniczem w pal1ku Sienkie
wioza .na dzień 16 bm. NajwYŻ6za tempe
ratura w oiągu doby ubiegłej nlus 15,1, 
najniiŻ6za pl\ls 6,5. Bąrometr 746.3, tenden
eja .nieznaczny WZll'ost ciśnieni,a, słabe wia
try południowo-wschodnie. 

.JAKA BĘDZIE POGODA? 
,PQchmurno z przyja.{mieniami, chłodno. 

Z RUCHU NARODOWEGO 
WIELKIE ZEBRANIE GOSPODARCZE. 

W dniu 21. b. m., o godz. 15 w sali przy 
ul. 11 Listopada nr. 21 starauiem Wydzia
łu. Gospodarczego Stronuictwa Narodowe
go przy zarządzie okręgowym w Lodu, od
będzie się zebranie kupców, przemysłow
ców 1 rzemieślników łódzkJ-ch celem omó
wienia najważnieJszych zagadnień gospo
darczych doby obecneJ. 

Zapowiedziany jest lIrzyjazd b. l'P. po
słów: profesora ekonomist, Rybarskiego, 
kupca 1 przemysłowca Mazura z Grudzi~
ua, Górczaka i wielu btnvch. 

NARODr WA ORGANIZACJA KOBIET 
Zawiadamia, że adres od Kobiet Polskich 
w Łodzi do Polskiej Młodzieży Akademic
kiej, składającej ślubowanie Króloweł Ko
rony Polskiei w dn. 24 bm. na JasneJ Gó
rze - wyłożony będzie do składania pOdpi
sów w dniach 18, 19 i 20 bm. w sklel'ie f. 
,,Pluton" Piotrk. 130 N. O. K. pl'O!łi wszyst
kie Kobietv Polki o wzięcie udzialu. 

z :tYCIA ORGANIZACYJ 
Strzelania o odznakę strzelecką w "So

kole". Sekcja Strzelecka .,Sokoła" - l.ódź, 
zawiadamia. że w każdą niedziel~ od go
dziny 8 do 11 rano. na strzelnicy przy ul. 
Tylnei róg uL Kilińk'.kiego (boisko) - od
bywać óie będą strzelan,il!, o odznakę stne
lę,cką kla<3:V III, II i I. Broń i amunicja na 
miejscu dostępna dla wszystkich, Dopu· 
st:czona również broń własna małokalibro
. \ a, Zgtoszenia wHrstkj~b c.hętnych mie· 

- , Numer 117 = 'ORF;DO'WNIK, poniedziałek, dnia tS 'maja '19~ =~tl'On& 15 

Best~alski wy~zyn wyrostków żydowskich 
"Jestem I"~e~likiem, umie'm Po.lakrnn dobł"4Je nn;Q.prawioć" 

n Qgi" . 

Ł ó d ź, 16. 5. Przed nieq,awnym cza- rwać. Je.dęn z napastników~ osob~\k 
sem miasto Aleksandrów pod Łodzią atletycznej budowy, ChWYClł Rolm
było widownią niebywałego nawet jak skiego za rękę i zawołał "Teraz rlamię 
na obecne stosunki wybryku rozbest.. ci rękę". Gdy zalękniony chłopiec usi
wionego żydostwa. łował wyrwać rękę, rozzłoszczony Żyd 

W niedzielę, dnia 3 bm., U .. letni zawołał: 
Stefan Roliński, uczeń 1 klasy gimn. - Jestem rzeźnikiem, umiem Pola-
im Reymonta, zam. w Aleksandrowie kom dobrze "naprawiać" koścU 
przy ul. Warszawskiej 22, wybrał się W tym momencie z całej siły ude
o godz. 17 na przechadzkę wraz z dwo- rzył Rolińskiego pięścią pod brodę, 
ma swymi rówieśnikami Henrykiem jednocześnie kopiąc go w. k~stkę. Chło
Zdanowiczem i Władysławem Szku- piec nieprzytomny upadł na ziemi," 
dlarkiem. Młodzi chłopt:y, spacerują,c, Wśród gromady Żydów znaleźli się ta
doszli do miejsca na ulicy Warszaw- cy. którzy poznali w zemdlonym chło .. 
skiej, gdzie killm młodych Żydów gra- paku ~yna p. Rolińskiego, znanPgo.o
lo w siatkówkę. RoliilSki, Zdanowicz bywatela miasta Aleksandrowa, ''''lęC 
i Szkudlarek przystanęli na chwilę i odnieśli go do domu, teroryzując go 
przyglądali się grze ze zrozumiałem skoro odzyskał przytomność, aby nie 
dla swego wieku zaciekawieniem. W powiedZiał ojcu całej prawdy. 
pewnym momencie grający Żydzi be,z ZaKezwany lekarz stwierdził pęk
żadngo absolutnie powodu rzucili się nięcJe kości w nodze, co również po
na przyglądających się spokojnie twierdziło zdjęcie rentgenowskie, n
chłopców ł zaczęli ich bić dotkliwie. jawniając pi~knięcie kOŚCi w dwóch 
Szkudlarkowi i Zdanowiczowi udało miejscach w okollcy kostki. Sprawa o
się zbiec i uniknąć niczem nieWytłU-

1 
parła się o policję, która dotąd' jeszcze 

maczonej furji żydziaków, Roliński na- sprawców ohydnego bestjalskiego znę
tomiast, pochwycony przez kilku wy- cania Si, nad polskiem dzieckiem nie 
rostków żydQwskich. nie mógł się wy- wykryła. 

Pieknv jubileusz "Sokoła" 
Ł ó d ź, 16. 5. W dniu 1 czerwca rb. I Fazanowiczem na czele. Zlot okręgu 

(Zielone Swięta) zarząd okręgu Łódz- łódzkiego jest równocześnie jubileuszo
kiego Zw. Tow. Gimn. "Sokół" w Pol- wym zlotem całej dzielnicy mazowiec
sce z racji 30-lecia działalności "Soko- kiej, 
ła" na terenie województwa łódzkiego W dniu 1 czerwca r. b. ulice Łodzi 
organizuje jubileuszowy zlot okręgu zaczerwienią się karmazynami napły
łódzkiego. wających druhów i bielą druchen z te-

Praca nad odpowiedniem przygoŁo- renów całej b. Kongresówki. Na dwa 
waniem zlotu wre w całej pełni. Spo- dni przed zlotem odbędą się w Łodzi 
dziewany jest przyjazd na zlot do Ło- na boisku W. K. S. i "Sokola" lekko
dzi najwyższych władz Zw. Sokolstwa atletyczne zawody o mistrzostwo dziel
Polskiego z prezesem płk. Fr. Arci- nicy mazowieckiej dla druhów i dru
szewskim i naczelnikiem prof. Janem hen. 

szkańców Łodzi przvimu je się na strzel· 
nicy w każda niedziel~, w srod~nach "trze
lań. 

Z łódzkiego Tow. Opieki nad Zwierzę
tamL W so'blltę, fi bm orlb~ lo się IX do
roczne \\ alne zebranie Łódzh.iego Tow. O
pieki nar:! Zwierzętami \\ lokalu włal'n'm 
w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 109 Obra· 
dy za~aił w drugim terminie prezes Tow. 
p. B~rtold Dobrane o godz. 20 m. 15 Na 
przewodniczącego poproszono notarjusza p. 
Broni.,!awa \Vitkowskieg'o. na aseóorów 
pp. pik. Alfreda Vogla -i Kazimierza Wa· 
silewskiego a na sekretarza Jerzego Schen
dla. Po uczczeniu pamięci 11 członków 

U Jarisza. Wybuchł ponowny s,trajk 
okupacyjny 250 robotników w fabryce Ja
risza przy ulicy Dąbrowskif'j 17 z powodu 
niwwzględnienia żądań robotniczych od
nc~nill unormowania stawek płac. 

Likwidacja zatargu. :\3 konfl'rencji 
odbytej "" starostwie ustalono sporne wa
runki robotników rZl'źlli miejskiej. Za
targ, który groził wybuchem strajku, zo
stal tern samem ostat.ecznie zlikwidowany. 

Kotoniarze zwolali na 17 bm. zebranie 
ogólne, na któJ'em akceptowane będą wa
runki umowy dodatkowej i ustalenie 
kandydatów do komisji fachowej, która 
opracuje poprawki do taryfy płac. 

Tow., zmarłych w cią~u roku sprawozdaw- NOTUJEMY 
czego i po odczytaniu orotokólu z poprzed
niego walnego zebrania. ~enel'alnv sekr'c· 
tarz p. Leopold Rode zaooznał obecnych 
z całokształtem działalno§ci Towarzyst-wa 
za okres sprawozdawczy. Skarbnik n, Inż 
Jerzy Weić:lć:l odczytał 'protokul komisji re
wizyjnej. sprawozdanie kasowe i zgło.,ił 
proiekt nreliminarza budżetowego na rok 
1936/37, który z malemi poprawkami przy
jęto do wia<!9mości i za,l!.kceptowano. Wo
bec ustąpienia dotychczasowego zarządu. 
'Walne z.ębranie w myśl § 27 st!ltutu, przy
stąpiło do wy,borów nowe,go przez tąjne 
.głosowanie, w rezultacie czego zostali wy
ibrani na prezesa p. Bertold Dobrane i na 

Sprostowanie. Do wczorajsze,j notatki 
o aresztowaniach narodowców zakradła 
si!; omyłka, a mianowicie aresztowano 
nie 17, lecz 7 członków Stronnictwa Na
redowego, co niniejszem prostujemy. 

Protest! Związek robotni,ków przemy
słu bu{lo'wlanego wystosował do ministra 
opieki s-pO'lecznej p ro<tes t przeci wko orze
czeniu nadzwyczajnej komisji rozjemczej 
wskazują.c, że ustalenie stawki na 1,12 zł 
jest krzywdzące robotników i 7..godnie z 
przyjętemi zasadami, taksa ta winna wy
nosić 1,15 za godzinę 'Pracy . 

'\'Iiice-prez,esa p. Boleelaw Wawnikie,wicz. CZY WIECIE, 2E ... 
Do zarządu weszli: pp. Leopold R<J.de. lek. Rejestracja szkód wyrządzonych przez 
dent. Janiua. Witkowaka, woj. IllBpektor pow6dź. Władze wojewódzkie przepro
'Weterynarji dr. Wacław Bobiński, dr. ~d wadziły rejestrację szkód. wyrządzonych 
Marjan Sokołowski. Jerzy SchendeI i inż. przez powódź ' 'W dorzeczu Warty, VII 8zcze
Jerzy Weić:lć:l. Na zastępców pp,: dr. Ale- góJności przez wylew Widawki i jej do
ksander Cerkowny, na kom. Stanisław pływów. Na drodze gminnej Rożenno
Wever i płk. Wac;;ław Bart08zkiewicz. Do Dzięcioły, w pow. laskim wezbrane wody 
komisji re\\'izyjnej weszłi pp.: dyr. inż. zl'rwały ~ost betono~y i nasyp drog! na 
Jan Ring. JÓzil.f Podsadny, Adam Okra· przestrzem 280 metrowo Droga .gmmna 
szewski. a na zastępców g.r. Czesław Pro- Chudoba - Rotenno. f,?lvrark ,zmszczo?a 
kopowicz i dr. Jan Okwieciński. W wol- zo~ta~a na przE'strzem uOO metr~w. tudZież 
nych wnioskach miejscowi lekarze wete.. zmeslOny został most drewmany. oraz 
'.. . '. ~ most betonowy na rzece POkrZywnICY. -

rvnarp. p. Marek Neh:c'beckl.oraz 'P. Ma- I Rozlane wody zamuliły kilkaset hektarów 
kS~llr.an Rech zaofJarow!1h bez~la.tną łąk. oraz zniszczyły około 100 hektarów 
dorazną. nomoc weterynary,Jną VII mektó- 7:asiewów przewatnie ziemniaków i żyta. 
Tych wypadkac~, zgłoszonych. przez Towa- Poszkodowanych zostało przez powódź 
rzvstwo. W koncu generalny sekretarz li. ponad 4()() gospodarzy_ Obecnie już wody 
Leopold Rode podał do wiadomości, te VII wróciły do normalnego poziomu. (k) 
najbliższym czasie staraniem Towarzystwa 
odbę-dą się trzy odczyty, a mianowicie: liP. JUDAICA 

zyty. Niemniej jednak panna K. przyjmo
wala \~ylącznie bliższych znajomych. Nie 
mogąc liczyć na powodzenie w swych z~
miarach na d\'odze legalnej Finkelsztajn 
pooając się za wy wiadowcę, przybył póź", 
nym wieczorem do mieszkania Z., oświad ... 
czając, że ma zarządzenie doprowadzić ją. 
dQ kontroli, a nabtępnie przy użyciu Sny 
dopuścił się gwałtu. Żydowskie~o zbira 
aresztowano i oąd ()lkr. skazał Finkelsztaj
na na :2 lata I miesięcy więzienia. 

KRON I KA GOSPODARCZA 

g 

O umowę dla selonowców. Wczoraj 
odbyła się konfere-ncja w zarza,dzie miej
",kim \\ "prawie ustalenia warunków pra. 
cy robotników sezon0wych i zawarcia u", 
mowy na rok bicia,ey. Konferencja dopro-
wadziła do czp.ficiow()g'o po'rozjlmienia. Nie-. 
za.leżnie ou tf;,!(O l'obotnicy sezonowi odby .. 
wali konferencję w sprawie ubezpieczenia: 
robotni ków sezonowych na wypadek bezro-
bocia. Fundusz 'Pracv w Łodzi nie mógł 
u6talić warunków ubezpieczeni&. w{)bec te
go z'\\ iązki za\\odowe wysylają delegacjQ 
do dyrekcp fundutizu pracy w 'Warszawie, 
gdzie złożą memorjał, w którym sezonowcy 
domagają b ę ubezpieczenia i przyznania 
zasiłkó\\ na ukreci zi my. 

KRONIKA SĄDOWA 
Nieźle kierował. Wc wrześniu 1933 r. 

po przeniesieniu sprzedawcy sklepu Po
wr,zechnej Spółdzielni Spożywców w Ło-
cizi, przy ul. Limanowskiego 28, Zygmun
ta \Vawrzyńskiego na stanowisko kierow
nika sklepu spółdzielni przy ul. .Emilji 5~ 
w czasie kontroli stwierdzono brak 2461 
zł, spowodowany nadużyciami \Vavl'1'zyń
skiego. Mając podejrzenia. że Wawrzyń
ski również na stanowisku kierownika 
sklepu przy ul. Emilji 52 dopuścił się nad
utyć, przeprowadzono i w tym sklepie 
~2',czegóło",;ą lwntrolę, przyczem stwier
d2.0no, że istotnie sprzeniewierzył on jut; 
ponad 2000 zł, tak, że łączna suma prze
kraczała 4000 zł. \Vawrzyński fałszował 
welisle, któremi pokrywał niedobory. ~ 
wyniku dochodzenia Wawrzyński zasiadł 
na ławie oskarżonych. Sąd okręgowy w 
Łodzi po rozpoznaniu sprawy skazał 49-
letniego Zygmunta \Vawrzyńskiego na 1 
rok więzienia. (k) 

NADESŁANE 

Oświadczenie Funduszu Pracy. Otrzy-l 
mali §my z F. P. nast. pismo: Jakkolwiek 
naiSilenie roz" oju robót _publicznych w 
porównaniu ~ r. ub jest więk.sze i w dal
szym ciągu trwa przyjmo,wanie do pracy\ 
na co wskazuje fakt. że Biura Funduszu 
Pracy w puniedział~k wezWQły 105 bezro-
ootny<:h, we wtorek 115, a w śmdę 135, ce
lem doręczenia im kal·t na te robotv - to 
jedna.k CZ} nniki nieodpowiedzialne- stara
ją się p{)dniocać bezroboiny-ch i wyw{)ły
wać z ich strony zajścia. Ostatnio kilk~ 
nastu O'Osbnikom udało się namówić gru
pę ponad 200 bezrobotnych do okupowania 
lokalu Biura I<'unduc:>w Pra:cy przy uL 
Kątnej 5. Wyjaśnienie kiewwllika biura., 
wska,zujące na powięl,t;zaniE' się z dnia na. 
dzień zaJtrudnienia na robotach i wezwa
nia do opus:z.czenia lokalu nie odniosly 
skutku, PrzybJlemu w godzinach wie. 
czo'rny,ch do tego lokalu dyrektorowi wo
jewódzkiego Biura F. P. w Łodzi 'P. K. 
Jagielle po dwugo.dzinnyeh rmmowach i 
wyj8iśnieniach komitet zebra>ll}"Ch oświacJ...., 
czy t, że lokalu nie opuszczą przed otrzy
maniem pracy, a jednostki nieoopodzialne 
hałasując nie dopuściły do indywidual
ny-ch rozmów zpobzczególnymi bezrobot.
nymi. Po tej konferencji jednak część 
bezrobotnych opuściła lokal. W późnych 
godzinach nocnych na skutek zdecydowa..
nej postawy policji pań.stwowei, pozo.sta
łych 123 dobrowolnie o'pu <cHo lokal. Przy 
tej sposobności otkruzało się, iż 23 najbar
dziej czynnych, zna za sobą przeszl.ość kry
minalną oraz wY'wro'tową. Skutkiem unie.. 
możliwienia pra.cy ur~dniko'lI1, zapotrze~ 
bOowania na 140 robotników do robót miej
skich i 50 robotników do rOlbó. po-wiato
wyeh nie mogły bY'ć wykonane i 190 bez
robotnych o jede-n dzień późrriej pójdzie 
do pracy. CharaJite.rY'styozne jesL, że cZY'n
niki wywrotowe starają się utrudniać 
'Czynności Funduszu Pracy, jruko i1lBtytucji 
niosącej pomoc bezrob<J.tnYiffi., a nie o,rjen
tują,cy się w tern bezrobotni dają się 
I'o'ciągnąć do IlILkodliwej dla nkh ro!boty 

KRONIKA SPORTOWA 
Łódź bez trenera. Trener P. Z. P. N. 

p. Kurt Otto., który miał pl'zyjech3IĆ do 
Łodzi już w na ibliż.szy poniedziałek, dnia. 
18.· b. m" przyjerlzie w terminie 'ł'óźniej
sZyln, a mianowicie w końcu maja lub na 
początku czerwca. Trener Otto prócz 'kur
su dl~ kandydatów na przodowników piil
karskIch przeąJl'Owa dzi raCjonalne trenin .. 
gi czołowych piłkarzy łódzkich z )iflowca
mi Ł. K. -u na czele. 

Maszewskiej-Knappe z Warszawy p. t.: ~ 
"Kultura, a Opieka nad zl'o'ierzętami", dora 
Cerkownesro .. Humanitarny ubój" i prof. 
7.akr1.ewskiego ze Lwowa .. O wś.ciekliźnie" 
'j prosił o liczny udział tak członków jak 
i sympatyków. Na tern posiedzenie za&ta
ł<, zamknięte o godzinie 2:.J,3O. 

SYTUACJA STRAJKOWA 

Ich niedziela nie obowiązuje. Referat 
karny iDBpektoratu 'Pracy rozpoznawał sze
reg sprawo przekroczenie czasu pracy. 
w niedzie-Ię. W wyniku rozpraw s,kazani Zlot gwiaździsty do Lodzi. \ dniu 17. 
losta,Jj Chaona Binsztok. pralnia przy uL b. m., o go<dz. 16 odbędzie f>ię na lot.nisku 
Rzgowskiej 2 na 10 zł grzywny _ Abram w Lublinku trz f' C i zrzędu zlotl!wiażdzisty 
Rozenblum, kamasznik 'przy ul Zachod- samo-!otÓ'\V tury.,tyczny,ch. Dotychcz.as 
niej 42 na. 20 zł grzyw'1ly. Berek Marko- zglos'lło Slę loS maó\zyn ze wszystkich aeoro
wicz. krawiec p1'Zy ul. 11 Listopada 74 na klubów, na tet"enie calego kraju. 
30 z:t grzywny i Michał Wa.,inberg. skład Zmiany w Lo O Z L. A. W ,'" d . U Kaszuba. W fabryce Kaszuba przy 

ul. Pomorskiej 69 wybuchł strajk okupa
cy jny 150 robotników z powodu niehono
rowania umowy zbiorowej i obniźania' 
plac. 

U GaJzenberga przy ulicy Zagajniko
wej 29 strajk okupacyjny 120 robot.nik6w 
mimo konferencji nie Mstał zakończony 
i ponowna konferencja wyznaczona zo
stała na 18 bm . 

10 zł "'rzY'wny Naotu'l'alnie s .. Ż d . • . Za ł zą z!e . ""., . ~ am~ . ~r, ZI... Łodzkiego Okręgowp.go Z\, iązku Lekkoaf.-
manufaktury przy uL PJOfrkowe.klp.1 2:) na IctyozneCTo z·a·zJv zu)!'an' rrd" , " 

• .1"' ".T· J' _ JZ na mll'.1",Ce 
Dawłdek WTWiedowca. Przed .sądem u",tęP1!-.1Il~p'gO wiceprezesa p. Sikorskiego, 

o-~gowym w Łodzi od'P<>wiada.ł Chaskiel I funkCje Jego i zarazem przewodniczą('ego 
Dawid Fin'kelszta,tn, z z1łwodn kamaszu'ik. Komi6ji Sportowej objął:p. Patiierman. 
o,:;f.a~nio l';;\mje.'~rl;.aJr przy ul.. Wólczań- ł za~ do'~ooptowani zo6ta. Ii pp, Skrobiezew
Skle.1 43. Żyd ten upatrzył sobIe p. ZofJę .;kl z K. P. Z.led-noczffl1e " charakterze be-
K., zam ie.,zkał-a, w sąsiedztwie, o które,ikretarza i p. Chrzo.l1O II ,=-Iu 7. Wi 'l J \ ą. 
wiedział, u lubi p-rz~"jmowa.ć Mę5'kie Wli- J(<l (:1Jłonek ,latz,ą4u. • 
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WSZELKIE 
NOWOSVI 

poleca po atałych łees niskich bo fabrycznych cenach 

Jedyny Chneścłjański Do ... Towarowy i Burto .... ł. Wa1!t'atcSw i galanterji 

"BŁAWAT POLSKI" 
Ł rdr Zg- k 29 Zeromaklego 41 (Ry_ Zieleny) 

O Z, Jers a (Rynek Balackl) Lhnallow.kie~o 28 Il~ 10 Ile<! 

Gotowa odzież damska, męska, dziecięca 
PLASZCZE DAMSKIE KO_PLE'!'Y DAMSKIE PLASZCZE MI;SKIE 

Model wiedeński zł 20,-"', i6,OO, 58,00; 75,Ot., 95,00 25,00, 34,00. 55,00, 73,00 
2&.-, 3Q,-, 36,-, 5O,~ 76,- GARNITURY IlIfSKIE KAPELUSZ!: MIfSKIE 

KOSTJ'OMY DAMSKIE dobry krój zł 21,-, 30,50, firmy Sto Schlee l K. Goeppert 
zł 4U.OO, 60,00. 95.00 36,-, ~.-, 60 • ....." 75.- 5.20. 6,10. 8.5O. 11.-, 20,-, 24, 

JEDWAB1E 
nat.. sztuczne zł 2,- %,50, 
3,50. ł,20. 5,~ i d,rOUlte. 
JEDWABIE DESENIOWE 

1V różnych cenach. 
RIfKAWlCZKI 

d 0,60, 1,20. 2.10. 2,75, 5,= 
KOLNIERZYKI DAMSKIE 

ocl 6() grOBZY 
BIALE TOWARY 

tyrardo wsk i e, Scheiblera, 
Krusche-E~dera i inne. 
PERKALE I MUŚLINY 

zł 0,75, 0.90. 1,10. 1.8(), 2,20 
KOLDRY watowe, wełnlan. 

[puchowe żł 9.-, 13,-, 
17.50, 21,-, 27,-, 411.-'" 
ItATERJALY MIfSKIE 
na plaszcz6 i ubrania 
U 5,50/., 8.-. 12,80, la,50 

18,r5, 23.50, U,T5 
KRAWATY 

od gr. 70 do z.:. 11,50 

KOSZULE 
dzienne i sportowe 1.t 2,ro 
3,90. ",,90, 6,90 8,75, 13.--' 

PAJlASOLE,LASKI 
zł 1,-. 1,90. 3,-, ł,90 
6,BO, 10.90. 16,50, 20,5() 

BIELIZNA 
damska mę&ka i d~ieci~ca 
w ró~ych gat'lHlkach i ee

nach 
OBUWIE 

normal!ne i letnie 
KOSMETYKA 

pudry, 81:minki, perfumy. 
wody kolo.ńakie, tyletki. 
paety, mydła, pierwszych 
firm po ściśle ~abrY'CZ· 

Dych cenach. 
DLA DZIECKA 

b!mulki, kaftaniki, ,powi
jaki. śJrioszki. pończosz
ki. pi!amk.i, garniturki 

do ehrztu itp. 

DROBNA GALANTERJA 
gumy, taśmy, w6ta,tki, t:ą.b
ki. walancjenki. chusteczki 

ipaski itp. 

POlQ'CZOCEY 
pierwszych firm lit 1,00, 1,00, 

2,35, 2,00, ':.łO. 5,10 

PARASOLKI DAMSKIE 
itI ł,OO, 6.80, 8,75, 9,w. 

lt-.23.80 

TOREBKI DAMSKIE 
nowe 1nOO'Y 1V wielkim wy
borze od najta.ńsz.Y'Ch do 
najdroUlzych zł 1.50, 2,-, 
3.90, 5,25, 7,50, . 9k-~ _ 11,50, 

15,......;. 20.-, ~4.= 

POR'l'IIONETKI 

Materiały deko-rac,fae, fi
rany, hl'()katy. l'Y'JlE!Y. kapy 

na łótka etc. 

nil' 10802 

BronEhinol 
bardzo .kaleczaY' środek 
przeciwko cierpieniom dr4a 
ocldechowych łak: katar 
oskrzeli ł płlic. kaszeL ko
klusz, zaflegmienie ł t. Po 

Nazwa z8Btrzetona. 
Król. UprzvwU. Aptek_ 

"Pod Białym Orłem" 
Zał. l. 156ł. K. Skarty~k1. 

Poznań., Stary R1'Dek U. 
Teliefony nr. 12-01 I óS-ł3. 

Pll: 3574-3.'!t\ 

Meble po bardzo przy
stępnyeh oenach 

poleca: . . 
A. KOPROWSKI, ŁODZ 
Zgienka 56. Wyr6b włam,.. 

J\ 10315 

ZAKŁAD KRA WIECKl 

J. NOWAKA 
w l..odzł, Piotrkowaka 251 
lewa oficyna, pierwsze piętro 

wykonuje wszelkie 

roboty krawieckie 
męskie i damskie z własnych 
i powierzonych materjalów. 

Ceny nader przystępne. 
n 10 320 

Osady i resztówka 
z parcelacji 

!olwa?ku DąlbrOlW&., pow. la-
1l'OCi1l !Pl'ZY bardro dogodnycb 
'MI.ruIl'kach kupna na długo
aetnie spłaty 6pnedaje oraz 
wszel·kich informacyj ud%iela 

Celem zapoznania 8zer~zego ogólu z naazemi rasowemi pożyw
kami drożdtowo winnemi "Wina Rex" do wyrobu znakomitych win 
domowych ze zboża lub owoców, wysylamy 

GBATIS 
~d ord)'D.efl Ka .. ,,-,t 
RIldoUa6w Jaroc:iD - po .... 

każdemu, kto nadeśle sw6j adres i niniejsze ogłoszenie w otwartei 
kopercie ofrankowanej 5 gr. znaozkiem, 4 gatunki "Wina Rex'ów" 

Pg '321 -t~.t • :&fa Lab. "Wina-Rex" Wł. Strączyński, Zawiercie. 

Materjały męskie w najwyższych gatunkach 
Il 10 SOI poleoa: 

M. ANWEILER ł.cSd:f, Piótrkow.ka 117 froilt 
I. piętro, tel. 222-90 Plętro wyleJ li. to ceDy DUet. 

•••••• 

" " 

fl)9~zlerta{J)lenle ole]l czereśnloCiJel 
przy dTodze Sieklerkl - Trzek odbęd\'ji~ si~ dnia 23 maja 
1936 r. o godz. 12,30 w kancelarji Za..rzą,du Gm11nnego 'VI( 

Kostrzynie. Warunki dz,iertoaJwy oglOBz.one blld~ przed ];i

cy·tacja, na miejscu. lig 11 013 
Wójt (-) Owcza:rza'k. . 

ŁODŻ 
Andrzeja 2 

poleca na sezon wiosenny jedyny w śr6dmieściu chndcijóski 

magazyn kapeluszy i czapek męskich 
Przyjmuje wszelkie czyszczenia i przefasonowania. 
CeD'T DJ.slde - - Wy,koa_ale Bolid_". 

zUPELNlE BEZPLATNIEI TYLKO ABDEL.BANIM ObUWie 2woranto(JJune N a __ r o d a d I a każ d e --o 
jest f_om_aln,... D_JslawaieJIJZfm, Jedy- . .. ~ !I!J 
Dym wyt6Zn!aJąc,m alę na cal,m śWiecie na se~oll letnI p/g ostatnIch kto nadeśle trafne rozwi._. 

, Jasnowidzem - grafologiem, który posia-da. modeh po cenach przystępny~h 

L 

na,d\prz)"ł'oooony da'!' jae.noWidz-enia i hyt'ln,o- poleca ag 10,'2 === izdokz& eibos mas - izdohcyzrp OhŹÓp otK 
tywwania - wybierze CI znp~nie bezpłat· P. U K L E J A, Łódź Za. dobre rozwia"za.nie wym~enionego 'WYtej przYSłowia PRZEZNACZYLIŚMY ceo 
me l be'z.interesownie 1:JZoCZ~1i'Wy nr. losu. Hapiórkowskiego 12. lem zdobYCia klienteli nailtępUja,ce nagrody: k,t61'y !pod gwal'an-ejł\ 1Z1lIStM1ie wyloOSo'wany. __________ _ 
Wska~.e ~cki., t~owy miQoź,n4 nabyć 01:';1"1; na KaDa.,.-ł6tko, Fotel. ł6żko, 1 Nagroda d. 100.- gotówką, 8 Na.groda gitara. 
tycz.eme odgadme 'rwą pZ'Z"ysd<lść, wPT<>- oraz Fotele klubowe Tapczany 2 • ti. 50,- gO'tówke, L. ubranie m~e 

, wa.d3ii Cię liG. p'r8lwd>Zi:wy swz~Hwy Nowy Otomany, Leżanki: Krzesła. 3 • zł. 25.- gotówką i6-~ • k06tjutny kątpieI{)we rot" tJ"CJ.&., m~~e d8.Ć Ci ~ność eta/lego "l;a.~bkow~nia. Za- Materace higjeniczne poleca' • l'Ower Xllęski • Obrazy. olejne, 
ten'l.~aJty(';hmla&t w .k~~l epra,wi~ I7tW1rÓ~ SIę do 101 ego. Na- po cenach niskich i na do- fi • lPatefon 26-30

1
• zega~kl tr:ulSk18 

deśhJ d&~ U'rod~ema. i 80 gr. IZ'n3lCZlki8lUl:t na !k.oe~ty lpoo-to- godny oh warunkach 6 Q'''''arat radJ·ow.... !o ~ • bUtd lilki " 
!"Y'j. AdreeowlllĆ: Jasnowidz AWel-Baahn, Lw6w 11. uL ... 01. iXJ-.... • ar ystycf:;ne rz~, 
Cerkiewna 18 - 19. ng 10965 Zakład Taplce ... ld 1.. . .. para.t fotograficzny ~.. kaElety toaletowe 

Tadeusz Pawełczyk Prócz tego wieje innych nagród, ()r&1II wi~llka noM flag<r6d pooieszeni&. Ro~fe.< 
••••••••••••• --.----. ł.6di I KilID Id ;18114.ni"8 nagród od~dllie aię pod nadzorem notal'juon& w terminie o którym zawiadomi Si, 
, -:- .... a .'0 na. ,piśmie. Nieznacżna opłJ8.ta llrze.syłkd na k06Zt odbio~y. Ro:twią.'Za.tlie nald,. ln'Z&4 

~ ~ (num: .. Naplórkowskiego) ałać j-a!kl1a.jiP'l'ęduj, .z.alł~eza.i~c ewenil maczek na odpowiedt. którą lłi~ 1V katdymi 
'\..~ . . Telefon 257-33 ra~ie otrzymuje: Adresowa.ć: Dom Wysyłkowy "NIESPODZIANKA", Kr.t'w. Kro-

""~~~o ł-: ~(f - n 101194 'WOderska SWA. M Lllg 10

E
960 

ł'V ~ 
.~ ~. WŁADYSŁAW SUWALSKI 

f!ł g: WYTWÓRNIA NICI DO SZYCIA ttMARYNARZ" 
~ ł.6d:i, W6łezaliak. 109. 
I:: Poleca kupćom swoje w)'rob,.: Diel Dr. to l ~O do 

azydll aa maazYDle, Dleł Dr. 10 do ~e_eJro 
~ azycla l Dłel cło f.atrygowaDłll i eel'ow .... t •• 

Kapelusze - Krawaty - Skarpetki -rAN .... ATZ·-rrE 
Szelki - Rt;kawiczki i t. p. ., . .l.r .... , .a.,. 

Dla Pali - Policzochy - Reformy - Bluzeczki Przedsiębiorstwo robót budowlanych 
Biellzaa . M Kolodz.oe!lski ł.6di, DL Atad ...... 3 Wykonywa: WBite/kle roboty wchodtqce ID :zakres badow-
JedwabDa o JI J c.ay ...... nicltoa or01: odlwieunie elewacji frontowych. własnych 

11.10 SI' i powier1:onych materjał6w. Ilł 10718 

r:;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Łódł, ul. Piotrkowska I02a, t"l. 247.20 i 260-2.4 

DRZEWO budowlane •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
jak belkł. kantówki, łaty, azaló.ld i inne W'iedl!l o tern. że MARECK1E(lCJ euklel'kl nie I:'eklawą 

polecają po przystępnyoh cenach ~ lecż niezrównaną jako~tlią i niską ceną zdobywają coraz to 
Młyny i Tartaki Fr_ Domlwowski większe szetegi konSUmentów. ng 10 675/6 

Dt;bieDko, po St ..... - TeL 6. at lewI Fabryka cukrów ST. MARECKl, Poznań, św. Wojciech 28 . ........................................... ~ ....................................... . 

masywnej budowy 
udoskonalone poleea 

Dolesia w Kapczyński 
Łódź, al. PodrzeezDa br. 33 .. Telef. 108 .. 55 

Flrmll epyzłaje od 1889 r. 11&,11011 

CAr ••• cJ.jańaJcl Sklep Bla .. ałó ... i. G&laat.rJl 

H. Szidel, Łódź, Rzgowska 33 

I 
Poleca W8telkie DlBterjaly. 

W'ełoy aa płaucs .. II1IkDłe ł muadarkf. jedwabie gła.kl.~ 
l deaeDiowe, pl6t.a biał_ I pościelowe. Obraay. ręculkł,1II 
bielili •• damaar. ł .~k.. . Poi_Jat rękawiezkl i I. d. o 

Wa.,y.tko w aolorym •• tunJno. Ceay prllly.t"p.e. ~ . ..................................... .. 
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Fabryka papy dachowej 
i produktów smołowcowych 

,,60S PODARZ" 
Spółka Akcyjna w Sieradzu. 

Fabryczny akładl 

Łódź. Nowo-Południowa 5 pny lal_falkowe; 

Telefon 184-19 

CENY KONKURENCYJNE 
To.war znanej, gwarantowanej dobroci. 

n 84.97 

r-i:~i1::iii~;:;~i·-· 
Poleca: Nowosci na garnitru'y i płaszcze dla panów . .: 

Materiały na palta i kostiumy damskie . 

Mechaniczna Niklarnia "ELEKTRONIKIE'L" 
I. Ó D i, Piotrkowska 158 (w podwórzu) 

przyjmuje: do niklowania. srebrl'lenia, miedziowania, 
polerowania oraz wszelkie roboty .w~.~odzące w zakres 

galanterji po cenach naJOIlzszycJ:J. 
Dla fabryk i warsztatów sJ>ecjalny rabat! 

n 10737 Firma chrześCIjanska. i Piotrkowska 84 Łódź, Piotrkowska 84 
telefon 121-61 

••• WW ..... W •••••••••••• Chrześcijański sklep bławatów i galanterii! 
Artystyczny · RESZTKI W CZIDEL Łódź Piotrkowska 286, 

Zakład Fotograficzny b' ki lt. , - 'telefon 260-53 -
FOTO-FOX" na D raDIa męs e, pa a, • 

Wł,!lś~.': Rdmund Cukrowski, komplety damskie i snknie poleoa w dużym wyborze wełny na płaszcze, snkn.le l mun" 
I. O D Ź Piotrkowska 105 poleca durki, Jedwabie gładkie I deseniowe, płótna białe poś-

Telefon 256·16 A W·. k c:lelowe bieliźniane I stołowe, flraukl, kapy, kołdry 
Wykonywa się wszelką robotę. aSI ews a l tiule ~szystkle szerokości, bieliznę damską, pończo, 
WCbOdząC~;y z~r:ki~ fotograf]J Ł6dź, .~l .• Nawrot 13 ch,. rękawiczki i t, d. wszystko w dobrym gaŁunka 

ng 10734 • WelaCle z bramy. ceny jaknajniłsze. n 10 295 

Były praoownik firmy Rędzia 

WŁADYSŁAW ~EDNAREK I 
UBIORY MĘSKIE 

orl IJrafoW~nJ d~~i:il~::;'l~o~;::;sUri~b ~ U szkoł n8)tallleJ poleca 
kr a w i e o In ę s ki . 

;: OBRĄCZKI ŚLUBNE i wszelką biżuterfą Ceny konkurencyjne M. Kepier .• Ł~d~, Głó,,:na .17 
<:> wyrób własny zeo-ary zegarki i platery Nadleśnictwo KŁODZISKO Sklep. Zamo\!Jema.prz,rJ mu1e 
g; ., , I z własny oh l powlerzonyoh 

KruClJI ec meskl 
Jan Gorzela 

Łódź, Piotrkowska 154 

~ o t w o r z y l zakład ślusarsko 
§ mechaniczny - rowerowy 
'" i spawanie wszelkich me
"taił, Przyj muje zamówienia .... poleca p. Wróblewo, pow. SzamotQlaki. materjałów. 

W'. BZY BAN sx~ z 134~, 8 nglQ735 

Łódź, Główna 41 
Duty wybór. = Ceny niskie. ng 7423 

Chrześcijańska Powszechna Księgarnia 
ł Materjały Piśmienne 

TADEUSZ HETMAN 
PABJANICE, ul. Puławskiego 2 

Poleca pp. Kupcom sklepów spożywczyOb, sprzedają
oym materjały piśmienne: bibuły, papiery do pa
kowania, zeszyty, ołówki or4lZ wszelkie przy
bory piśmienne, ng 11017 

OGŁOSZENIE. 
W piątek, dnia 22 maja s ·przeda wane będą w d<JwoInej wielko';oi p~reele 

z,iemi ,pszenno-buTacza'nei z z-a.siewami na folwarkach dóbr Pr6cllDo-wsklCh. 
W,płata wed,lug umowy. Reszta ceny kupna dJługotermi,nowy kredy't a~<Jf1'

tyza.cyjny Banku Rolne~o., gdzie również wpłaca &ię wpłaty za kupno ziemI. 

WyJątkowa okazja pewnego i taniego kupna, Ceny od 600 zł za. hektar. 
Zbiórka reflektantów w maj. Dziewoklucz, pow. Chodzie·t, stacja kol. Budzyń. 

Informacyj udziela Biuro Parcelacyjne Ludwik Gniewosz, poznań, 3 Mala 5. 
Pg 4598-20,77 

, na rowerkYł ba!ond~wZe,.wYkŚOigl0o; we i zwy e .... 6 .. , pen _ u 

Ceny konkurenoyjne. Dg 1101G 

!!~~Ór~~,WwlkÓW .-
drezyn . 
'i samo-

chodzi-
. ag 11021 ków dziecięcych 

wszelkie reperaeje 

B. MICHALAK 
Łódź, Andrzeja 24 

Naglówkowe tiowo (tłusto) 15 groszy, ka.ida 
dalsze eł<>wo 10 groszy. [» licw 0= jedno słowo, 
l, w. Z, & ... kaMa stanowi 1 słowo. ledno ogło· 
azenle nie moie przekraC1:ać 100 słów, wtem 

OGŁOSZENIA DROBNE 
Znak oferty naprzykład; z 1'8924. n 2 7~ d 1 'l'!IO 

1 L d. ... 1 słowo. 

5 nagłówkowych. 
Ogło.szenia wśród drobnych: t.lamowy mlllmelr 30 gl'OSzy. 

Dl'®ne ogtol9%en!a w dnllPo\'I'Szednie przyjmuJe 
si!; do godz. 10,30, w soboty I dni przed!śwll:\

teczne przyjmuje się do godz. 10,15. 

l[ J1 Domki Kawaler Samochód Motocykl Dobrze. 
t. DOMY. PŁRCELE 5.200. 7.500. C.500. 9.500. 10.000. lat ~8, posiadaj.llcy wlasne przed- reklam~wka 1'/. touI)Y malo użY- ~ev.hudsąn 600 c.cm elektryczne zJprowadzpny ,wars&~at .krawIec-

11.000. 12.000 at d.o ~.OOO amor- sięblOrstwo, daJ lice dochodu rocz- w~nv Jak nowy ~amo sprzędam. oswIetlenle, .. przyczepka, gotowy. ki w powlatov;eI!1 . le!\cIe ~pr~ 
Kam1'en1"Cę tvzaeie. Minta. Poznań. Slonecz- nie. 6 (lOO,- pozna I1annę przy- Mlg~ałekl. poznan, Brzeskl'F.u~o, Oferty KUIJer Pozu. zdg 46106/7 t~m. 8brót IT!lesIilczn~ 450 

n-a &9. zd~4fAl stoJną .hez przeszłOŚCI. Oel lT!a- Jakoba ' ",uJka . zd 40 691 Z kI d erty rędowdn416k'6420zn 
~omy. wille, ma"jątki, gospodar· trymonJalny. Oferty Orędowmk. a a z 
.twa. tartaki. młyny, wiatrak], Willa Poznań, zd 45 64.2 Gospodarstwa fl'Yzjenski w powiatowem mie&cie ------.:~ ..... :-:~".:..;;.:.k;;...-----
~arcele poleca poszukuje Bloch. domy, domki. gościńce, składy z POWOd11 2 zakł.adów <mrzoo3lI1. . .. .lJU.OS .. 
Poznali. A.leje Marcinkowskiego przy Po~aniu. stadi. dWUiPoko- Dla sprzedaż. kupisz lIadzlerżawisz Oferty Orooown ik. Pozma:J\ na .prowmcJI masrwny ołtunme 
15. zd 44 142 Jowa. morll"a ogrodu. 45RO, wpłaty panny 20. uczciwej. naj korzystniej "Włościanin". Po- nit 11 075 tąmo srpr.ze!Iam. Oferty Or~ow-

2000 sprzeda. "Pa~f1lon • Poznań. wyprawą, . ma,;ąt- znań. Nowa 11. zd 45872 lUk, Poznan za 46643 
Kupię Focha 15. ~d 46 573IH;~:"':~:·~· meża ataleL posa- Motocykl II 

dom. Ofertr ze znaczkiem na od-\I: Jl1dzie. Orędo.wnik. Poznań Handel F. N. 3'4 konny talfiio na 8t>lU' 10. MA.lĄTKI 
pow i edt. lnowroolaw. skrytka .2. PIENIĄDZ zd 461;>9 win i w6dek s[lr:1ledam zaraz z daZ. SikoIi!ki. SZ3lI1otuly. Dw&r. ~~_':'=~~~ __ IIII 
pocztowa BO. zd 45522 towarem i urządzeniem. Oferty cowa 40. nil: 11 OGS • 

Will Wdowa Częstochowa - "Renoma" pOCI F j k' Folwarku lub resztówki 
a . P~a. lat 49 miłego. uSP()sobie~ia. do- "Pewność". ng 10981 . ryz e~ 1e . . do 300 mórg bardzo dobrej zie-

I'IIVSzelkim komfo.rtem. czteromie- kt6ra :!}OSIada keH~garnIę. sklad bm gospodYnI szuka męza em!!- urzą.dzeme na dWie obslugl. tanIO mi wplaty 25000 poszukuję. _ 
ukaniowa. w'platy 20 000, willa papieru, poszukuje wspólnicz.kl z ryta łub wdowca. Oferty Ore· Gospodarstwo sprz.edam. Oferty Orędownik Po- Zuloszenia Kurjer Poznański 
C'l!ynszowa 21000. Dom Zlece:ń.. cOśkolwiek gotówka. Oferty Ore- downlk, Poznań zd 46140 60 m6rg, masywne. inwentarz. ty- 'zman z{ł Mi 581 c zdg 4.5 739/40 
romnati., SzkolaJa 12. zd Mi 607 d(}wnik. Poznań zd 46644 wy, martwy. cena 14 000. Lmk, M1y 

~ 
Kawaler Bruilzewko pow. Gniezno pocz. n 

Dom 11''ł !f!;UZ"'" I~Y!rJ fachowiec, lat 29, poszu· Kiszkowo. zd 46 023 wodn<r-turbinowy, 9O-anor/l'o<wem Folwarczyk 
aowy sk1adem 12 000. willa dwu- -1 .. ~r::.J~!;.; .. -;;;;; .... a towarz;rszkl życia, cośkol- go·spodarstwem, I>lisko P oznani a 3aO morgowy zabudowania piel"" 
mi6l!zkaniowa 9000. dom dwa po- Ir __ uiiJiijCoiiiiu,n_u""iiii ... "iiiA •. A .... lI got6wkl. fotografja pożaqa- Skład ~rzeda.m, wplaty 20 000. Paluch. wszorzędne. inwentarze nadkom-
koje 5000. Dom Zlece:ń., Pozna(t. na. Oferty 'V . . B. Or~dowIl1k, kolonjalny w rynku bardzo ko- Poznań. Ka,ntaka 819. zd 4.6398 pletne (g!!-rnitu)' Lanza) 75000. _ 
Szkolna 12. zdg 46 606 Letnisko Ostr6w WJkp., PJlAudsklego 24. rzystnie sprzedam wraz to"\"arem Pal l w~laty 43 9<J:O. Poznano Rutkow-

n 11 061 urządzeniem zaraz. - Mmdler. aru a sk,. PółWieJska 5. zd 46492 Dem urocze p%tenJe •. o!;"ród .. woda. Krotosąn, Piastowska 12. kawy slodowej zaprowadzona od ____________ _ 
dw-mpiętI-owy. dochód :I 000. cena las, dobre odzywleme. Zlelona- Panny zd 46 094 roku 1929 (mieście powiatowem) ... " tki 
!U)OOO dom o!hniomie.szkaniowy góra. poczta Obrzycko, Fr. Gu- lu,b wdówki około trzydzie<stki 00- okazyjnie 500 zł. Oferty Orędow- ",ua)ą 
In' 000: Dom Zleceń, Poznall ul. zenda. zd 41387 e,mkuie celem oienku właściciel Skład nik. Poznań zd 46 349 ziemskie, gospodarstwa, każdej 
&koma 12. zd 46605 EmerytoWi pierwezorzednej cokiemi. Got6w- kolonjalny Jarocinie. dobrze za- wielkOŚCI na bardzo dogodnych 

Willa ka dla Wl5oólneJto ilobra pooadans . prowadzony, towarem urządze- Dom narożnikowy warunkach. wielkim wyborze po-
oddam mieszkanie, ogr6d park Z2:łos<zen'in A~entl1ra Oreilownika. niem. mieszkaniem 2000 (dzieT- leca Rutkowski, Poznań. P6l-

l'i~iOlPOIkojowa 18000, willa - tereny dla pszczół blisko Pozna· o..,.trów. M. PilsnMk.ieR:o 24- pod C. żawa 3Q,-) Otręba. J arocin
1 

Ki- nadaia>cy sie na każde przedsit;- wiejska 5. zd ~ 491 
dwa miesm:anJa czter~kojowe nia przy szosie. Zgłoszenia Orę- d 1856 lińskiego 2. zd '.16 34.7 biol'Stwo zaraz sprzedam. wplata -
00 000 spies:mie "przeda. Dom Złe- downik. Poznań zd 45633 2.500 zł. Wacla w Kier<b<lewski. - Dzierzawa ' 
ceń. Poznań, SlIJkQ,J,na 12. Szukam Wielkopolanka Kamieniarsko K6ill'z. ThR: 11 074 majatku 000 morJtowell"o. bUsh 

.zd 46 604 1-2 pokoi kuchnia na lipiec przy lat 3n. przystojna brul).etka. i n~eJ,j- rze~lJiarska praco'Ynie wyd?lier- Resztówka miasta korzystna tenuta. inwen-
Reszto'wka lesie nad. bieżącą wodą. Oferty Jtentna .. ol!zczed,na. kilka t~61eCY zawI~T~przedam,. mIasto powla~o- 160 m6rg pszennej zabudowania, tarze nadkompl<>tne. ~bieeie 28.000 

O d k P d 45 621 ~otówkl. wYl?rawa. ur~adzefile ~ we \, lell~opolskl: Oferty KurJer inwentarze kompletne. miastecz- Rutkowski. Poznml. Półwiejska. 5_ 
~\~a~~~;;~~~~i~y~on:b~~: Erę OWllI, ;~ań z 'II l!~t m~~;;~{g~faln~;~~~I,osPz~~~zo: POZnRńSGkl zdg 46

d
102/3 f(>wiai~ge,?śki. pg~~ fiizrg~ zd 46 496 • 

ki. dobra zi€'lIlJia. Wolata wed~'Ulr 6. O!ENKI redowmk. Poznan zd 46439 OSPO arstwo skich 10 ' zd 46 597 Majątek 
1JiIllOWY. Lnfo~macje Biillro Parce- - _ Kawaler 16 mórg, budynki masywne, Eie-' 600 morgowy. urocze \)o!<ożenie 
~e;d.ni k~idawJ~ Gniew{)M.. Po- Posiadam lat 35. właściciel mniej.szeJto. do- ~i~ g86:r~~'fe~nit~~t~s~~n.w:li!:: . Parcelacja 75.000. wola ty W.ODO. wjele innych 

PIt 4&96(1'-20.80/1 domek, ogród. Poznam pana: e- brze or08peruiaceJto skl.adu 1>ra- stowska 12. żd 46 095 maJatku pa.rcele od 30 do 80 mor- poleca Rutko'i'-ski. P07lI1aJl·46P~5 
D mery ta na posadzie od lat 50. J:'nie sie 07.enić z nan(la lub bez- Il"Ó 'Y , morga 1~ zł. GawIakowa, wieiska 5 zd 

om Oel matrymonialny. Oferty Orę- clz.ietna vvd6wka do lat 30. Ofe.rty Twaróg Gmezno. Lecha 5. ~ 4.6646 Folwarczyk 
doch6d 4000, - 15000, wpłaty - downik Łódź pod ~,A-C". Oredownlk. Pozmań n'!' 11 069 mleczarski, krajanka suchy. 
ilOOOO amortyzacji, dom trzypie- ng 10 9:19 II :I każda ilość oddam. Oferty kie- 36 370 m()1')?OWV dworek dwudzie<sŁ-o-
trowy 27 000 Dom Zleceń, Po- S tk ., !i:!PR7~nA+~ rować: Stefan Woźniak, Ligota. m6rg 'liiemi buraczanej. Zabudo- oiecio-pokoiowy. 20 morll'Owy:m 
znart, Szkolna 12. zd Mi 608 wa a -" -----.-•. -................ kolo Pleszewa. zd 44 989 wania pierws1Jeorzędne 4 pokoje. Darkiem. cena 115.000. wplaty 

D k pośredniczy w inteligencji. Łódź. ogród 9000, spiesznae. Gawlako- 75.000. Rutkowski. P<Jznań. P6t-
ome Dowborczyków 33 m. 3 ,,'rola". SJJrzedam magiel Maszyny do drzewa wa. Gniezno, Lecha 5. zd 46 645 _1'i_·.i_e.l_·,,_k_a_5 _______ zd_416_4'94 

ogrodem .kupie w Swarzędzu lub ng 11 004 f>' 1 k j i 
Okolicy Poznania, podać cenę go- Łódź. iotrkowska 223. ng 1 003 O azy n e D M j t k 
t6wkową. Pośl·ednicy wyklucze- B absolwent pila taśmowa: frezarka, wiertar- . om a ą e 
ni. Oferty Orędownik, Poznart. . t' k· l d Motocykl ka now!, caloze.1ane. Kozly, płyty Pletrowy. nowy 'Y0lny pod!ltk6w, 500 mOTll'OWV blisko PoznaTlÓ& 

zd 46637 IJ-nIwer.sy etu l?arys Jef.l"o. wa a- z cze k BSA 500 s rzedam do formerowania. Warsztat z na- morga ogrodu. mIasto powJatowe nworek dziesieć~pokojowy. parku. 
JąCY kJlkoma Językami. muzykal. t P!'llY R Pd a kJŁod l? S rZE:dziami ławkami z brak1l zdro- 10000. wpłaty 3000. Maliński, - zabudowBniB nier\VISzonedl1le. _ 

Dom ny, zI;ra!my. lat 27. s~ui.'a pardzo ZalFo. k a68goszCZ ZI. 11oo0s0a1 wia sprzedam Pniewski O&tr6w Krotoszyn, Florjallska. zd Mi 649 w'platv f;Q.OOO. Rutkowski. Pól-zamozneJ towarzyszkI zycla. ce- glers a ~. ng Wlk • • l .- ·'k· ~ d Mi 493 
ehlewy. sklep murowany spr.ze- lem otwarcia wielkiego przedsię- P .. Towarowa 6. zd 45 65 . IV,le.b a Ol. z 
dJlm wplaty 1400, wieś koś~lel- biorstwa. interesu, drogerii, lub Sprzedam G d tw GOSPodarstwo" 
na, kolej w miejscu. Jank0l'i::lalr, kina. wiek i narodowość oboięt- sklep galanteryJ"ny ~ ospo ~r~ . o 70 I>~zennej drenowanej zabudo- 11. KUPNA 
Gultowy, pow. Środa. zd 4" 503 na. Powa:ime zgłoszenia Ino- d b nk· b' k k r nc J.- 00. pszenno - żytllleJ lllwentarza- wama inwentarze kompletne _ b. ________ .... 
_ ._-_._. wroclaw skrytka pocztowa .80. o rY~lu cle ez on

39
u e y mi, cena 12000, wplaty 6200.- 1.5000 wplaty 8000- ICwiatkow- ... . 

Osady . id 45947 nT. z. Rzgowska 1 . Wojtkowski Poznań. Stary Ry- ski. Poznań, DzialYńskich 10. )'iTprost z maJątku kUPIe kazd4 
z parcelacji majatków prywat- .----.-- ng 11 022 nek 91, m. 2. zu 46 309 zd 46 595 Ilo~ć. " 
nych dogodne warunki splaty .. - Cholewkarz - modehsta Parnik G d t smletany 
Informacje Biuro ParcelaCYJne, kawaler. lat 27. przystoiny. na In' .. i OSpO ars wo Gospodarstwo za gotówkę. dam dobrą cenę. ~ 
Poznań, plac Wolności 11. stałej posadzie, got. 2 tysiące, z Flse lany. "Pauksbh d 5 5~ I. - 260 mórg pszennej. żytniej. bu- 115 mórg pszennej, zabudowania Kowal. Łódź I. Sikawa. 

zd 46 227 braku znaiomoilci pos.zu!-u;ie t'l s~r:ed~~wI'tóJtWyDo~'b~~zy~~~ dynki mąsyw. żywy martwy in- inwentarze kompletne 30000.- ng 11 009 
\ drog!ł odpowiedniej parU! .. Zgło-? r. ,', ,. ... , 9 wentlITZ komplet cena. POdlug wpłaty 8000, _ Kwiatkowski, _____________ _ 
Osady szema tylko z ;otografJą do _6, ZaCZYllSkL lIg 11 01~ llgOl,ly. qfe[ty Orędowmk. Po- Poznań, DziałYńskich 10. 

z parcelacji maj. Lw6wek, pow. Agentury Oredowmka, Odolan6w S~rze"am znan sd 4" 663 sd 46594 Maszynę · 
nowotomyski. 'l'erminy sprzedaży II 10 961 . ":'1... W d czapniczą używan/i kllJli~. Łaska-
w Posadowie każdy poniedziałek. tll~1O ~~!noc lód .,J-<,~st'x na ~ho- O ny Skład we oferty z podaniem ceny J. 

zd 46 228 Kawaler d~le. ~ lartllmość Łódź. Łapew- młyn gospodarcz~. ~Ogąta o!tol.i- bławat6w. towarem 20 000. WJ)!a- Mielczarek Koło. 'l'orUIlska. 8. 
35, nieruchomość. stałl\. prace.. szu· 11Icka 14, Gonerll. ng 11 001 CI!. sprzec\a. ~ad::Ierzawl, obJęCIe ta ratami. powód stosunki fami- ng 11 007 

Osady ka żony krawcowej IPOś. gotówkę. . B dk 2 009·- Ja~k lewlCz\ Poznań, - liine. miasto powiatowe. MaliIl- ":.------______ .... 
z parcelacji maj. Biezdrowo, po- Agen~i wykluczeni. Oferty Orę- . D ę . AleJe MarCIndkows\tlego 27 - 13. sld, Krot05zyn, FI~rja1iska 3. Kupię 
wiat sz.amotulski. Sprzedaż na dO'wnlk, P(}znaf, zd 46 648 ze słodyczamI dobrze. ~rosper~lJ!l' z 44569 zd 46 6,,2 d k l b ·llk d 6 k' 

• • 11 k żd t k Infor- ~!l. przy ul. SanockieJ narozmk ome li WI G 4 o po OJÓW 
::;~jS; Bi~r y ff:~!fa~yjne. Po- Przystojny Krakusa sprzedam. lIg 11 006 Stolarnię Okazja s~iie!kim ogrodem: Kąliszu. 
znań. plac :WOlności 11. zd 46 229 mlo.d:y brunet s!ffika ladnej .. 'YY- Pomocnica . d

85
0brze zaprownd.zonil, k u.bikacie dom piętrowy. Niem.ca rynelt, _ W;I~~er~l(i~~~hp~~~d~~~o;;~~vicl. 

soklej dozgonneJ towarzyszkI Zy- _._ m' z narzędZiamI Olzystme 2 składy. ogr6d, l!iplchrze, cena ki dl BGK S" 6i f 
Korzystna cia. Of!'lrty bezanonimowe do laotekllrsk!,-_~ .. '- ~s.j,~~nł.;'f>SzuKUJe ITtzenikd!l-Ip.. zWła~YSlaW CbUdy

O
' 9-69 9000. tanio. Maliński. Krotoszyn. ~ ,~łdecydo';"'anz~.~eg O~~deo~nit 

IIO"I'Zed8Ż narcel budowlanych ą- Orędowmka. Pozna:ń. zd 46484 'zajęcia. KonsKiell'ń"'II~' or l, am!.owa. nI FlorJańBka. zd 46651 Radom, żeromskiego 4.6. 
e.iedla SzczeP!lnkom;;kieol1.'o. nal- WdOWl."ec ng . VVi.J Mleczarnia Gospodarstwo ng 11123 
zdrowsza qkohca {I\ew'''.czoJlelto " . . S d . . . ... 
DrzedmiesrI3 Pozn3J1,I". ZIemJa 0- ilzlecmI, ur~ędmk .. szuka zonr ~rze am . skrad. mIeszkanIe (lm.ezno. 4500 Pl1'watlle 95 pszenneJ, b.uraczaneJ 
l1.'rodowa. ooklad:v 2"lillY na cellle. 30 - 40 nllJc:hlltn~eJ krawcoweJ, gater zupeh:ue w · dobrym ~tame dZlerzawa 115,- mlesl.ęczllle po- budynki masywne, _ mwentarz Szparagi 
IIJfonm acje: Sklad kolon iaJnv. Za.- wdowy bezdZIetneJ got6wka. - szerokość ramy 55 om. WJado-,'Wód starość lil'neda Kw'atkow- kom pl~tny. 3000(). wpłaty 20000. pomidory. kRlafiory kuguję at .. 
krzewskli. s.zczepankowo O$iedUe. Oferty Orędownik. Poznań moŚĆ; Zgierz. ul. Sienkiewicza 131ski, Poznal\, DziałX.!lskich 10. .Maliński. Krotosz~~ Floriańska. Ie. Oferty Orędowilik, Poznań. 

zd 416 440 .sd 46 110 :II. &6? - ad 46 a~ _ ad 416 ~ _ . _ &Ii 45 572 
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Kolonjalkę Salon fryzJerskl 
z wyszynkiem, zapro~adzona .du- dla pań i panów_ - Ondulację 
żej wsi kościelnej kUPIę. wydzler- trwalą wykonuję najnowszym a
żawię. pośrcdllictwo wynagrodzę. paratem parowym, również on
Oferty filia On:downika, Byd- dulację wodną i żelazkową. -

Chrześcijańska "Meblostyl" 
wytwórnia czapek Koło Toruń- Nowe wydanie .. Powścialf!iW1QŚci 
ska 8 poleca czapki kapelusze w i Pracy". Jedvny fachowy żUl~al 
wielkim wyborze. Przyjmuję za- meblowy. Każdy kwal'tał zaWler! 
mówienia. ng 11 Oli? 12 pieknych. kompletnyc~ urzą· 

goszcz. l'rzecicgo Maja 20. 'l'rwałe farbowanie brwi i rzęs. 
ng 10 980 Franciszek Drobnik mistrz fry· 

zjerski, Oborniki, Marszałka Pil-

dzeń wnetrz. Kwartalme .4.-;
Pluskwy, karaluchy, roczn.ie 12.-. Kraków KUlm!e-

Gospodarstwo sudskiego 12. ng 10 985 
do 30 mórg. bliżej Poznania. w 

rza Wielkiel?o 95. P. K O. 411.160 mole wytępia "Gazolit .. , T<r 880 
nowy. tani płyn. ludzil>m nieszko- ------.=.;:...::::::.:...------
dliwy. zd 4;) 526 Samochód kulturze do 10000 spiesznie kupię. 

"Pawilon", Poznal'. Focha 15. Pamiętaj 
______ z_d_4_6_57_4 _____ 7.e patentowy krawat .. AS". naj-

• " kryty Chevrolet, rocznik 1928 4-
NleczystośCl ka w dobrym stanie na c.hodzie, 

InwestycyJ"ną wygodniejszy. oszczędza dużo 
czasu i pieniędzy. Poznań, -

pOŻyczkę obligacje kupię. Cena Wodna 15, Pachoiski i HermeJ. 

cery, piegi. pryszcze. usuwa oraz zamienię na nowszy roczmk kry
udelikatnia niezrównany mój ty, dopłacę 1000-1500 zł. GJan 
.. Krem kwiatl>wy". Drogeria Ku- Lipowicz. Slocin, poczta ro- ·R. Barcikowski s. A. Poznań 

koniecznie. Oferty Oredownik. Po· zd 46503 
znań zd 46300 

charski. Poznań. Podg6rna 6. dzisk, pow. Nowy 'l'omyśł. 
zd 46 377 n 11 060 

Kupię 
domek z ogrouem w mie§cie lub 
w kościelnej wiosce, wpłata 
1 000 złotych. Zgloszenia: Agen
tura Oi'(ldownika, Rogolino. 

n 11 059 

K':.' DZIER2AWY_1II 

. Piekarnia 
wraz mieszkaniem w Miejskiej 
Górce. pow. Rawicz do wydzier
żawienia. Zgłoszenia M. Przy· 
borski. Miejska G6rka. 

zd 45946 

Piekarnia. 
kawiarnia przepisowa od zllraz, 
objęcie 2 600.- Zgłoszenia Orę
downik. Poznail zd 45 644 

Piekarnię 
wydzierźa wię. Do objęcia zaraz. 
Roczna dzierżawa 2000 zł. Tygo
dniowa produkcja 14 worków. -
Zgłoszenia 'Yróblewski, Szubiń, 
Nakielska 11. ng 10 976 

Skład 
kolon.iaLny bez towaru. śrutown'& 
zboża. kaszarnia. rnem lub oouh
no wyrJzierża \\'in P,o~rzebna wy
miana maki. Wiadomość Oredow
fl ik. Poznali n'" 11 076 

Piekarnię 
w dzierżawę poszukuje najcbęt
niei wprosl or! gospodarza. Miej· 
scowość obojętna. Zgloszenia 
Orędownik. Gniezno 432. 

ng 10446 

Poszukuję 
dzierźHWY od 300-600 mórg bez 
inwentarza żywego. przejęcie na
tychmiast. Oferty KUTjer Po
znallski zdg 46 4HI/14 

Okazja! 
Piekarnię parowa, wypiek 4 etno 
powiatowe miasto. spowodu ob
Jf:cia własności odstąpi~ 2500,
Zgłoszenia On:rlownik, Poznań 

ztl 46350 

Piekarni 
cplem rlzierżawy poszukuję 
miPjRCowośc ohojdna, zHPOdać 
'\\"a rllnki Rajchowiak, Pl>znllń, 
PatrolJa Jackowski!'gl> 17 - 16. 

zn 46 G86 

Dzierżawa 
PSZf'\lln~j oil wla~ciciela. 

an o7,ęścio"·y. Obj~cie 
polec.a Gawl~ko""a. Gnipzno. 
a 5. zd 46647 

Przybylski Zenon 
zam. Grabowa :!O zagubił ksią
żE'czke wojskowa i legitymacje 
\\'ojewódzk icgo Urzędu PośrNI
nictwa Pracy. ng 11 014 

Pomidory 
fłaszkowe . beczkowe oraz 0g,6rki 
kiszone najwyższej jakości. Zgło
szC'nia Orędownik, ł,ódź. 

ng 11 015 

Zaginione 
Skrar1ziono ubra1Jie w kt6rym 
byla książeczka wojskowa na 
imip. Franciszka Klosa, wydana 
przez P. K. U. Lask, oraz do
wód tożsamości konia kasztana, 
wałacha 150 cm wysoki własno
ści Tomasza Klosa. Łaskawy po
~iadacz zechce zwrócić Łask. Pil
sudskiego 4. Kazmierczak. 

n 10 982 

Zgubiłem 
ksiażke rzemie."lnicza I'zezmicka w 
okolicy Pniew. Zwr6cenie lu'b 000-
,,'iaiJomienie za wyna.s>:rodzeniem 
St. Kucharski. Lutom. tloczta Sie-· 
raków. nl? :lJ1.Di7 

OGÓLNOPOLSKIE 
k6w Renrezentacyine i Orkie.stry 
Detf"i K. P. ,Y. w Katowicach: 
12.15 audycja illa młodziEŻY szkół 

Poniedziałek. 18 maja. średnich P. t ... Se.imik szkolny u
czenie Pryw. Gim.nazjum SS 

6.30 audycja por8llna: 12.26 - Urszulanek z. Rybnika: 13.15 i 13.45 
koncert południowy w wykonanill od tarantelli rIo ha wai-skiei oio
małei orko P. R: 13.10 chwllka ;;enkJi (płyty). W orzerwie o goOO. 
/!,~podal'Stwa d~moweg'(l. 15.ll! - 13.30 lekcja iezvka polskie.s>:o: _ 
Wiad .. I> eksDorcle polskIm (WI·ląo 15.20 wiadomości Jdel'dowe: 15.22 
!ładaJe ąud .. lo~.).: 16_00 lekCJa chwill;:a sPl>leczna: 15.30 .. SIowi
Języka 1)lemlecklel?o -:- lektor d.r. cze g!Qlsv" ('Dlyty z \Varszawy): 
Jana Plorek (Katow. ~ e nadaJ3 16.00 .. Bą·diź.my młode i zdrowe" 
aud.) .lok.): 16 .. 15 trIo .salonowe _ 1P0gada'llka: 18.30 sa.me tanC'a 
Pols~,~el?o Rad.la: 16.45 .. Wy.trzy- (plyty): 19.05 &krzynka Ol?6'łfla: _ 
mał(}sc - skecz Jana rr:ytlzkle~!' 21.00 Paweł Hindo.mith: .. Muzyka 
cza: .17.00 .. Wal~a 7 nJ~ZCZ~S!l - k8illleralna" na ' 5 in.strumentach 
weml wyuadkaml l?rzy.oracy -:- detych - flet. obói. klarnt. l?akot. 
pOl?ada nka. w!,l?łosl. EIZ'b eta ą!- w~ltornia: 21.15 Puccini - mistrz 
lfuerowa; 17.1<> ,,~Ifl~ra poe.z.ll : kantyleny (płyty): 23.05 muzyka 
.. a ~ry.g-Io ~d D01"IU.ID - wl~r>z taneCZf1a (płyty)_ 
Marjana PlechHla: 17.20 recital 
śpiewaczy MariJ Roń;skiej: 17.50 
.. Azbest" - pogadanka. wy l?ł ()Soi 
VI'anda Boye (z Wilna): 18.00 -
Juliu<z Wertheim: &(}nta rs"moli 
na tlkrzypce i fortepian 00. 18: 
wyk. Tadeusz Ochlewski 
.. krzypce i I.s>:nacy Rosenbaum -
fortepian: 18.55 p().s>:ada..nka aktu
alna: 19.05 '1roJrra,my 10ka,ln.e: -
19.3;; wiadomości sportowe: 19.45 
óorrar!3nk-a nktua'lna: 20.00 audy
da żołnierska w oprac. Wiktora 
BllrlZYllSkie.s>:o. IV wyk. Z~no,łu 
.. W~olej Iwow"ki~j fali" i chóru 
.. W~ołej piatki" (ze L~'owa): -
Slowo wstepne Wy/!'l. kpt. Jerzy 
Ciepie'lowlSki: 20.30 'li~śni towa
rzyskie staro,zlacheckie w wy
konanill chóru .. Barr]"· 20_45 -
dziennik wieczorny: 20.55 .. Ohr»
zek z Pol,ski współczesm'i": 21.30 
.. Hreczk()Siei na Parnasie" 
w.ieczór literacki ooświeconv Rr)
dociowi. w ooracowaniu Alek«an
dra Piskol'" . 2'2.00 koncert ooSwie
cony twórczości Emila Młynar
<kiefo. 'Vykonawcy: orkiestra P. 
R. pod dN. Grzegorza Fitelberga 
,Tózefa Kam,ińs'ki - skrzypce. -
Ignacy - DyC'as - śpiew. 

Wtorek. 19 maja. 

Poniedziałek. 18 maja. 
Kraków - 12.15 koncert orkie-

6trl>WY (plyty): la.lii koncert po
łudniowy (płyty): 14.05 Pieśni m~
jowe z Wieży Mar.iackiej: 15.30 
orze.s>:lad .s>:ieJdowy (z VI' arszawy): 
15.30 muzyka wiolo.nczelow~ i for
tcpianowa (płyt..-): 18.30 .. Skrzyn
ka d'la dzieci": 18.45 orJCZyt o. t . 
._Polska i Ju/!'oolawia": 19.03 -
rh"'i1ka lIf,ickey Moul3e (plyty): -
2t.00 muzyka r07.TYwkowa (ołyty): 
23_05 muz:rka taneczna w wyk. 
orko Odeon (płyty). 

Poniedziałek. 18 maia. 
Lód? - 12.15 muzyka. (J)'lyty): 

.J. Sib"liu< - Finlandia - fanta· 
zia: 13.15 odgłosy Jr(\r i dolin -
(plyty za o/y ta): 15.12 przeC'lan 
~;elrlowy łÓ rlzkie.i: 15?,O prze'!lad 
gipldo\\-y warszawski".i: 15.30 -
.. Slowicze l!'łosy" (płytv z "'a r -
tlzawy): 18_30 .. Ptasi wiec" - 0-
oo\\-iadan.ip dla dz.ieci: 18.40 o 
wl57.YStkiem ootroszku: 18.45 i 
19.05 u wel'tury no (Joer komicz
nych (ołyty): ?,1.00 muzyka tanecz
na (płyt .. ): 23.05 mu,zyka ~alono
wa w wyk. z~oołu Halin:v A
damsk iei. (Tr. ~ kawiarni .. Zie
miańskiej"), 

mandolini"t6w. l\Ied.iolan. Recital 
fort. 17.35 M. Ostrawa. Recital 
śpiewaczy . 17.40 Praea. Recital 

OJ>:I06zenia do 30 sł6w dJa P()S1A
ltuiacych Dosady w tej rubryC'e 
obl~cza.mY DO iednej tl"zec.iei cen ie 

d,robnvnh 

Podróżujący 
dypl. szoferski, zaprowadzony 
Pozna(l~kiem, Pomorzu, ślasku, 
poszukuje przedstawicielstwa 
drogeryjno • malarskie. Oferty 
Orędownik. Bydgoszcz, ul. 3 Ma
ja. ng 10 904/5 

fOf~:oo Sztutgart_ .. Wesoły dz'eń aj Slu~ba domowa 
pow,szedni". 'Vrocław. Konce~t - k " 
pOPUlarny. 18.15 Strasbure. Ulwo- Znam POSZU UJę 
rv Grie2:a. 18.35 Angija (Re!!. d pierwszorzędnej siły, fryzjerld i 
Progr.). ..Titltan Izolda" oPe.ra dosko)1ale Il'ospodarstwo 0!ll0we fryzjera damskiego. Szczerba
WaC'nera (akt. D. 18.45 Moskwa ch~tme <!beJmę tako:we u k~lędza. Siemianowice Powstańc6w 27. 
(WCSPS) ... Wolny stl'zelec" - 0- sZpgodOSyzru~l(,l.a Orędowmk, Ł6dz1'0,G9907- ng 11115 
per a Weben. ng 

19.00 Koenigswuste!huasen. - b) Inni Koncert z płyt. 19.0.. Ryga. - ____ _ 
Wieczór muzyki opel'etkowei, - " 
19_20 Buka!eSzt. Mu.z',:k!l współ· Ogrodnik _ bartDlk 
czesna .. 193" Brno,: PlęSllI kra.lów ż'.maty. 24 lata praktyki W!l.oro
poludlllowy. 19.5" 'Vledeti. Kl>n- wyeh oarodach. dobre świadec
cert Bur]a,pes.~t. O~k. Ftlh. pod twa., pofecenia. :ma O'bsluge pala
dyr. BohnanYlel?Q L sol. Bart6k (lową. pos!l.ukuie posady od 1. 7 . 
fort.). lub ~óźniej. Trojanek. Kocia~ko-

20.00 Radio Paris. . Wioona w wa Górka.. poczt. K06tr!l.Yn. 
muzyce" - ,koncert. 'Vieża Eiflla. zdg 44226(7 

Robotnik 
z rowerem, gotówką 100,- od za
raz_ Stała posada. Oferty O"l
downik, Ł6dź "Frakol". ng 11 000 

Człowiek 
do w6zka. 
chłopiec. praktykant 

potrzebni. Gilzy Narodowe, Łódt 
Przędza1niana 13. ng 11 032 

Koncert e;ymf. 21.10 Frankfurt. Potrzebny 
.. Złote kł06Y j perliste wino". - Książkowy - bilansista czeladnik krawiecki 
KoeniJtswust. Koncert kwartetu 
Kr6lcwiec. Koncert orkiestrowy. korespondent sztuki lub dni6wka. Ruda·Pabja· 
Sztntgart_ Wesola aud. muzycz- polsko. niemiecki, znajomością nicka, Staszica. 88, Skowroński • 
na. "'roclaw. 'Ve6oła alLd. majo- wszelkich pjrac biurl>wych, szu- ng 11 008 
wa. 21.15 Budapeszt. KC)flcert ka ~ad,.. Oferty Kurier Per 
"ymf. ood dH. O. Klemperera. - znański pod ng 1098314 ZastępCÓW 
20.35 Rzym. Koncert ku czci ReB- --------------- z małą gotówką na rozpowszech-
nil?hicC'o. 20.40 Monachium .. Sonn- ..... 00 nianie po drogerjach rasowej po· 
wcnd.rlut" - ballada SchiJ.1ing,sa aloS y żt,wki drożdżowo • winnej wma 
pod ilH. kompo"?;ytorn. 20.45 An- przystojny ogrodnik szuka jakiej· "J:l.ex", poszukuje firma Lab. 
stUa (Nat. Prostr.)_ Muzyka ta- kolwiek pracy zaraz nawet w \l, Wina-Rex", Zawiercie, Wlad_ 
neczna. M. Ostraw8. MlJlzyka lek- rolnictwie. Oferty Orędownik. ;:,trącZ'Yński. dl 744 
ka. Radio Paris. Koncert ka.ml"" Poznań zd 45 767 
ralny. 

21.00 Koenil!swust. Noc orzed 
wio~n~" - słuchowitlko muz_ -
Kolonia. Koncert rozrywkowy 
Bratisław8_ Ar.ie operowe. 21.10 
Hamburl! Koncert orkiestrowy. 
21.15 Pral!a. Muzyka narokowa 
Stockholm. TT'wory G!azunowa. 
21.30 AnJ!łia. {ReJ!. P:ogr_l. Kon
cert redioork. 

22.10 'Viedeli. Muzvka lekka. 
22.15 AnJ!l.ia (Nat. P~ol!r.l. Kon-
('('rt radioork Monachium. 
Ut\\'ory 01'1'3 nowe Re!!~I·a. Stock
holm. Muz"ka lekb. Budapeszt. 
:\fl17.rka C"-!!~lIl"ka. 22.lIlI Wroclaw 

Gospodyni 
Pielęgniarka potl'Zebna, Qferty ze znacZ/kiem 

dyplomowana. znajomość gl>sPoo. ,na odpowledz_ Inowrocław. skry t
przyjmie posadę na wy,illzd, lub ka POcmowa 80. ~ 49 523 
pomoc pani, ~ensjonat •. ,Ekspozy· Potrzebny 
tura Orędowmka, Gdyrua, . 

ng 10 409 współpracowmk gotówką '900,
dobrego interesu, fachowość nie· 

Starszu samotny pożądana. Zl;::łoszenia Ękspozy-
~ tura Orędowruka, Gdyma, pod 

robotnik szuka 'pracy jakiejkol· "Zabezpieczenie". ng 10 406 
wiek branży. Jestem w stanie 
złożyć kauJ!ję ;l00 zł. Zg~os~enia Agent6w 
agentura KurJera Poznansklego. na kosy poszukują Zakłady 
Pleszew. ng 10 987 Przemn/owo • Gospodarcze, .Je6.3fI au<hc.ie poranne: - 11.57 

-","'.naJ cza'-n: 12.0.'1 .Izienni,k Oll
lurJfJiow..-: 12.15 aud: ... :~ja dla I'zkó' 
(dla rlzieci młon,,·zvch): obra'l!"k o. 
t ... Wycieczka d<l lasu": - 12.30 
koncert połunn,iow .. ' "<1 wyk. Ze
"Ilołu Saloll<owprro Pawła RynaF<a: 
13_10 ch,,"i'lka l!:"",norJar~twa dom<r
"e<rO: 13.15 .. z rl'nku oracv": --
15.15 ""iadomości o ek;;"nrde 0,,1-
,,!;im (\Vi1no JHI.d'lie "u.o. I~k.): -
16.00 .. krzyn1ka P. K. O.: 16.15 

"'łon'k. 10 maja. ..}fllzvk~ na dohraflo!'" Koenil!l<' 
'l\'a1'l!Z8Wa _ Hi.20 orzeglad WIIl't ... Nocna muzyc7.ka". UtwOry 

I!:ie/orlowy: 15.30 ut wory A Iher.a Chopina. AngUa .,Re!! .. ProItDr.). 

Poszukuję 
ż6w. Piotrkowska 22. Pro!!J)pkty 
bezpłatn... ?od 45 643 

K Ib '( I) 18 30 ~rUzyk3 taneczna. Berlln_ .. (l-
P,t€'! f'Y a z. p )"t: . '" hrej n(>('v" - koncf'rt 601. 22.40 

posadr woznego. inkasenta, 
gazymera lub porlobnej. z 
da 1 000 ~l. Łaskawe ofprty 
do,,-nik. Poznań zd .fS 132 

ma
kau· 
Orę· 

Pomocnik 
fryzjerski damsko - ll1Gski, dobra 
si/a z utrzymaniem od zaraz p.o
tr7.f'bny. Podanie waronków. Fr. 
Wicenciak, Pleszew, Poznańsks 
20_ ng 10 986 

.:""p(\ł"~f',.na Iir~:,!-.a m.,Losn!, - Rz:vm. }fllzrb tallPczna. 
kwadran ... I)ł)p·t'r,,1, 19 .• 1) "krzyn- .,. 00 K' P . 
ka rolnicz:l: ,22.4:> .. BLl,jow ~ Pań- .~'J. _ "oeOlgswl1sf. . rOSImy 
f't""a P.ol"ki"C'o" - .., 1I!7..vt "" je- do tanca . Kop(>n.haJ!a_ ~fuz,,~a 
z,ku esocranckim z Krakowa. t~n·czn~. Monach um. ~fLlzr"a 

Rutyltowany mleczarz 
\Vielkopolanin. katolik, żonaty, z 

kon'Cert ml~zrl;;i lekkiej w w,k ''''torek. 19 maia. 
Orko P. R ood dn. M' FCz.","ła\\"" Toruń _ 15.20 orz C'lad gjetiJl'-
Miel'Zejewe.kiego: 16.50 .. Cal. Pol- " ,y i komun,ilkat 7.e!.'13I'ski: 13.30 
ska śpiewa": 17.05 .. Skarh, P,)ł- z nnpr G. RO<'sini'P!!o (pł..-t)'): _ 
"ki" .. l\farvnarka "'oienna ; 18.W .. W o<rródkac:h rlz.ia Irkow,rh 
flota handlowa" - odcz,t: 17.25 na PomorzlI" _ fe-1.iet.on: 13.45 
Adam A<ton BPjewa t:>i<n'enki: - litwory forlepianowe w "',kolla-
17.ó{I .. FJnc"klopc.d ia 11l)wiona" - niu Stan;·</a'Y3 Nielluielek,iel'o _ 
(z Kr.akowa): 18.00 ROIJert Schu- (nln..-): 19.00 "krzrnka rol,nicza: 
man,n: Kwartet EI11,rzkowy A- 19.HI pot". I;ra.iozn.: 2'l.45 oie. 
,lur (z Poznania): 2009 monoloi?: śniarki parrcSk,ie (p'łyty\. 
20.10 .. Na we&olo" - <rra Orkie-
~tra Kamera1l'la ooi! ,j"r. Adama 'Vto".ek, 19 maja. 
Hemu·a,na z udzialem Ludwi,k a L""6",, _ 13.20 .. p"Zy czarnej 
Law,iń~,kieJro. (mo:nolo~;) (z Kra'ko- kawie" (n/yty): 15.20 Pl'zes:hd 
\\"a):21.00 dZlenmk wIP.czorny: - l?,iełrlowy (z 'Varszawy): 15.30 _ 
21.1~ .. Obrazek z Pol"kl "'"ońłcze- melod.ie " 'e C'ierskie (płyty): 18.40 
"neJ": 21.15 f"a,lrment" z OOE!'r~18i1va rerum: 18.45 recital skrzyp
Cla1!c1e D,~buSRY cg-o: •. ,.Peleas . I. rowy ]~u/!'en.iu.,za Pel'-'eekyj'ego' 
l\feln;;3.rnde (nl"tJ') .(\.' 'I,lno .narlaJe,19.fIf1 lwow 'ki feljeton' aktualny: 
au·d. lok): 22.oo.01esm WlORe011e 22.43 minuty Iitf'J'acki" .. Poez:e 
w wrk. P(}rl\Yólnp,Zo Kwart!!'u rouotnicze Jana Brzozy". 
\\"oka'l nego .. Pro Arte" oo·r] kler.! 
l}l"of. Adama Ludwi.s>:a: - 22.30 · 'Vtorek. ~9 maja. 
muzy,ka ta neczna .w wyk. !-fa I~i I Krak6w _ 13_20 poł. k~c. (.p /y_ 
Or:k. ,00 rlrh:.r. Z<I·z·., ława GOI,zyn- tr): 14.05 "ieAni maiowe z Wieży 
skleJro: 23.0" mU'7.v 1;a :aflcczna. }{a·r.iackie.i: 15.20 przeJrlad l?:ełdo

.KRA OWE 
wy (z Wanszawy): 15.30 oiQ6enk; 
z calezo świata Gp/yty): 18.30 -
.. '''sPÓ/czc'lna liry,ka mi,l'<l6na" -
kwadrans poetycki (z Warszawy): 

PoniC{lzialek. 18 maja. 18.45 kwadrans foxtrot6w (p!yty): 
T 1"1 19.00 pOlmrlanka: .. Zloto i STl'lb~o 

oru(1 ~ o. 5 muzyka lekką l w Tatracb": 22.45 .. Bu.dowa Pań, 
(-płytv), lo~ prze2:l!ld I!'leldowy I stwa Pol .. kiel?o" - odczyt w ie-

lekk:1. 23.1(1 "Budape~zt. M\lzyka 
iazzow ~. 23.15 ]IfC{liolan. M un
k~ t~npczna. Radio PariR. Fran· 
cll$k~ muzrka wsnólcze,na. 

24.00 )j~rankfurt. Konnel't nocnY 

kilkoletnią praktyka. z !l~kołą Czeladnik 
mlec~a~ską - dobr~ organIzator, krawiecki na stalą praQ~ może 
specJahsta :w wyrobIe masła el's- się zgłosić. W. Tułsza, Kościan 
portowego l gatunkowy~h ser'iw , PiłSUdskiego 22. zd 46126 
poszukUJe posady kIerOWnIka ----....::..----------__ 
~llleczarni. alb<! poszukuje dzier- Czeladnik 

na wtorek: z~~ypmlec~arm. q~erty Orędow- blacharsko _ instalatorski. !!U-
17.00 '''Tocław. MUZYlb lekka. lIIk. oznan zd 46 3 mienny potrzebny na "talp-

~7.tutgart. We.;ole melodip. 17.15 O d"k z utrzymaniem. Oferty Orędow· 
Medjołan !\fUHb t~.lccz.na. Ko- gro nl I nik, Poznań !l.d 46519 
Jonia. Nowa muzr,k a poo. i tan. 7.onaty. bf'zdzietny, poszukuje po- "" 
17.20 Wiedeń. 1{9nce~t o;oli"tów. ~:tdy 'id P!er~szego )i~~a 1936 1'.' Do~okrąznych (zne) 
17.30 Moskwa (" es . s .. ). Kon- F rancIsz~k. K)auzynskl. Kroto: [)()SzllkUle na 'OatentQwam:v kra. 
cert muzykI francuoSkleJ. szyn. MICkIeWIcza 6. zd 46096 wat .. A: S." P,oznań. WI>d.na 15. 

18.00 Lenin!!rad. Koncert Bymf. Pachol,;;k<i i Herm~1. PO!l.na.1I.. 
Stockhołm. Muzyka lekka. Czeladnik :>Jd 4&fi02 

19.0" KoeniNsw. We<ol.a auny- piekarski z kartą rzemieślniczą Dacho'wkarz 
,,~ znajacy cukiernictwo poszukuje 

cia. B·ldapl!Szt. ..!lf,iIO;;ć cYl?ań- posady. Oferty Orędownik, Po- może się zgłosić z ma5zyną d". 
."ka" - ooerctka Lphara. Król.c- znań zd 46160 chówkarską zaraz. Ofcrty Ku. 
wiee. Koncert ż,czel'. 19.25 Brno. der Pozna.ński zd,g 466OOJ:I 
Koncert radioorlk. 19.ilO Praga. p. kar 

B d b U I h ' le z K • k" .. ran !"u u'rczrcy w zer lac . cukiernik, starszy samodżielny, raWleC 1 
- opera Smet" nv. 19.50 Buka- krytycznem położeniu prosi pa' pomocnik młodszy dzielny, SIl
reszt. Recital fort. nów Mistrzów o jakiekolwiek za· micnny, męsko-damski. potrzebny 

20.00 Stockholm. .P~ iare" - ięcie. Łaskawe oferty Orędownik zaraz, praca stala. Agencja Orę-
opel'8 Leo.ncavalla. 20_10 Berlin Poznall zd 46 on dowmka. Międzychód. ng 11 062 

Hmnor zagraniczny 

ko.mumkat zeJtlarskl: 15.30 kon- zyku esperanto() . 

E
'---~~IIIII"'IIII--••• I cert solistów (,płyty): 18.30 roz- . . 
23. ROZMAITE __ m

k 
0l,,'a zeł 8~ucthactzam<i: ~8.40 kźYcie Wtorek. 19 maja. 

.- -u tura no-al" Y'" yczne I .nau 'owe Lódź _ 13.20 .. P.n'" czarnei ka-
" "" "" na .Pomor7,u: 18.45 .§ler!?HL<z Pr~- wie" ('pIYlty): 15.12 PT7A!s:'lad gie!. 

POSZUkUję admlnlsh'aC]l kOLlew (~łyty)· 18.;>0 oOJradanka d,owy łódozki: 15.20 P1"Zeltlad l?iei. 
większego majatku, kaucja 10 000 ~połecz.na. 21.00 !ra~e1)ty z !?P=': do wy war;;.za'w~·ki: 1/).30 w;rj.a'tk! 

Wiaza'n'ka waków. Li_k ... !I{elo
dje rulpejskie" - PoQroourri. -
Koenigsw. P 'ros imv ilo tańca. -
20.15 "'iedeń. Meil'oili e oneretk<r' 
we. 20.30 Paris P. T. T. Konce.!"t. 
kameralny. Kopenhaga. Pie&d 
Scbuberta Anl!1ia (Nat. PrOltr.). 
W~o!a au.(]ycja. 20.:15 Bnkares7.t. 
Koncert svmf. l\fediO'lan ... Ma'l'i 
stella" - (JIPera P'ietriej/'Q. 

21.10 Oslo. Reci1al fort. :tl.15 
Bratisława. Recitrul ś'liewaczy. -
21.25 Wrocław. Muzyczzka "rie
czorna. 21.30 Rzym. Wieczór lUU' 
ZYlki 6'1"rukoPl>wanej. An.cdja 
(Relt Progr.) MuzykIl ta n eC'llna. 
21.45 Budapeszt_ M'ozyka ~alQno
wa. 

zł. Odpowiedzi Orędownik, Łódź. (-płyty). 23.0a tance I olosookl z I>pery .. HalIka" - MonlUszk' 
ng 10 996 (płyt,). (p1yty): 18.30 ~omnQwa z rad.j.j· 

Chrześcijańska 
wypożyczalnia sukien ślubnych i 
halow)'C'h. Najelegantsze fasony. 
ł,ódź, Limanowskiego 38 (dawn. 
Aleksandrowska) w pralni. 

ng 11 013 

Dziś 
jeszcze wysmarować lóżka, ma
tpr~cc płynem "Pluskwa". Plu
skwy na zawsze wyginą. Droge
rja Kucharski, Poznall, Podgór
na 6. zd 46 378 

Poniedziałek. 18 msia. s!'Ilchacza.J!1i - Pa'w!O'wicz: 18.46 
o wszvst~lem ootl'(}szku: 18.45 -

Lw6w - 12.15 .. O Karaitach w u'twOry forte~ianowe (,ph·t.): -
Wschodniej Małooolsce": 13.15 - 22.45 Jódzkie minuty literackie -
.. Godzina "",,pomnień" ołyty: 15.20 wier.,"!Ze S'tlołeczne poetów l-óil'21kich 
pr.zel?lad giełdowy z 'Varszawy: recytuje Jadwil?3 Chojnacka. 
15.30 Narodowi kompozytor-ow:e 
rooyjscy (p!yty); 18.1;0 .. Listy od 
d:>Jieci": :tl.00 D'ł:rty: 23.0i) mu!';yka 
taneczna. 

PROPONUJEMY 
, LAMPPWICZOM 

Poniedzialek. 18 maja. na poniedziałek: 
Katowice - G.IM) hejnały sla- 17.15 Bratislawa. Recital skrzyp· 

s·klie - w wyk. Kwartetu Cbł,on- cowJ'. Koszyce. Koncert ol"k. 

22.10 Wiedeń .. Kwal·tely "myc?
kowe Mozarta. 22.20 Analia (Nat. 
Pron.). Reoital fort. 22.3(1 Anglja 
(Reg. Proltr.). Muzyka tanerz.na. 
Lipsk . .. Grrumy c1'O tańca". Ham
bnr2. :Muzyka lekika. Rzym_ l\{u· 
zyika taneszna. KoenjRw ... NocnlI 
muzyczka. 

23.00 Kopenhaaa. Muzy'k ll tltn. 
%3.20 'Vicdeń_ }fuzyka taneczna. 
23.30 Radio "Pat'is. Muzvka lekka. 

24.00 Sztut.rart. Koncert nocny. 

Dyrektor teatru: - Dlaczego Iksiński nie wY'St~puje 
dziś w roli "pijanego gościa"? 

- Bo jest urżnięty jak bela! 

Co futro = to Edmund Rychter -= co palto - to Edmund Rychter - co ubranle - to Edmund Rychter, Poznań. OiItr6w WielkoP. 

O R Ę DO W N I K ee.trala: Poznań, św. Maroin 70. P. K. O. Poznań 200 149 
Telefony centrali: 40-72, 14·76, 33'()7, 44·61, 35-24, 35·25 

WYCHODZI CODZIENNIE Z DATĄ .. .. _ 
NA DZIEŃ NASTEPNY W niedZIele, śWIęta 1 p6źnym WJeczorem: 35-24, 40-72 

RedaktO<!' od.powiedzla.lny .AlI\tł!'llled Tr •• a Poznant.. - Z. _y.blti. w'.domodcl • artykol)' • 1Il. lAIIbI ~wiltda LeGa Tren.. Ł6Ik Plotrkowwlta ta. - z. OI'łollllenl. , re!dam, odllOWłada 
A.n~onl Leśnie..ncc s IPozJlILnia.. RQ'mpia6w :tieum6wJOftTCIl reddt~ja M ..-raca. 

u d łata' mJ~sl~n.i. prQ' T-miRI w)'ldallllacll tY'lroo"iowo • odbiorem w acenturacll Ogłoszenia i reklamy: Na IItronie ł-lamow.J. 1ft 1'l'000ZY, na &troni .• ł-Iam.owej PllZ7 
l rze p . 2.3iIi iii. Ila odnooze'llie do domu od!P()w. dopła.ta. Na PO'Cllta.cb I II listonOllz6w • k.ońc~ tekls.tl! redaJk:eYJnego 30. gr,,_ na strome 4,t~ 50 g,r .• 11\8 
- . . . .. 6 i-' ..... - . . SIlrOlll.I. 2-JieJ &O IT~ na. strome tWadomości lo.kalnych 100 8'T 

m.iesiOCZll.le 2,34 211. kwa.rlałm. 1,01. POOIlta tJlN.yJdlWJ8 um w ..... a ty...., na od jedll1o!a~eco milim.etA~ Ogl;06~a !lk:()IllpIikowa.ne oru " ssstmeżem.iem mieisca 20% 
e wyda:O tYllrod.niowo (bez tPoatiedzi.abw~o), - Pod CltPask. 'IIJ' Polece 6,00 ., • wTd&l\ ~rod- na.d'W~. robne oglOl!.'l.erua. naJWTl'le.J 100 slów, w tem fi na.g.16""k(}wych (,d.!'I1lmwrunych 
niowo. - Zam6wien.l.a poClllltoWe na1eł7 Mkmtecmlae do 26. kudece mi!6:~ca 'IIJ' vsedaell t1u.to)~~o M$'l~W'k()w. 16 Irl'il'.ai:d~aleu lIło_ 16 Ir~. Za r6E.nJcę mi~y zestawem 
POCZtowycb łub wpNl8t 'W eentzrdl Ored.,wruka. t>1'~en.:a c~: ~=e~~.J'~wst a et ml1bryeowa/lla. Wl'dawn.li:bwo rue Otl;po-wlada. 

N.~ad I cscionk,i: Drułr.a:rnia p.r.u. 8p6llta A.kA:yj.na. PoJlU1i, łw. Harda Tt. 
W awie ~1ICllt6w. a)lO'lPOdtnr...,.u .... .".... ,...-60 w • ..wa ... etf'łii!t6w J1IP .. ..-,.daWlft!etwo n.le odpowiada aa d .. tarcaeDi ........ ~ .. ....,. IN'&'W& ........... al .. 

dOl!Jta'l"czl>1U"Ch lIYU1IIer6w !lub ods"kodowania. 



19) - Miałam się pani s'Pytać - odpo-
Te jej niezliczone śmieszności nie- wiedziała - czyby to nie było ei 

pospolitych rozmiarów bawiły niekie- wS1zystko jedno opóźnić nieco śnia.d8r 
dy Lucynę, ale najczęściej męczyły ją. nie? 

Pani ta weszła majestatycznie do Pani Blanchet skrzywiła się zn8r 
biura i rzekła do młodej panienki. czą.c'o. 

- Godzina, w której masz pani - Pani wie dobrze, panno Luey-
zwyczaj, panno Lucyno, przyjmować no, że jestem na jej rozkazy zawsze 
pożywienie ranne i codzienne, wybiła. powolna - odpowiedziała ponuro -
Potrawy są na stole, a ja objawiłam jeśli tylko pani nie życzy sobie je
służącej moje postanowienie, iż się szcze śniadać, to cóż ja ... 
sama podejmuję uwiadomić o tem pa- - Eh! - przerwała żywo młoda 
nią. Może pani zechce odłożyć na strO- dziewczyna - nie idzie o mnie. Jeżeli 
nę robotę i poświęcić kilka chwil pra- pani proponuję wstrzymać się chwilkę 
ey odżywienia? ze śniadaniem, to dlate'110, aby dać 

Lucyna podniosła głowę i zwróciła czas panu de Villers do powrotu. 
na panią Blanchet spojrzenie czyste i Pani Blanchet podniosła głowę, 
wesołe. przymrużyła napół jedno oko, przy-

- Zdaje mi się, moja droga pani gryzła wargi i zapytała tonem ironicz
Blancbet - zauważyła - że mi J)o- nym: 
prostu oznajmiasz, iż śniadanie po- - Jakto? ... pan de Villers ka.że na 
dane. . . siebie czekać!, Rzeczywiście, to bardzo 

- Mnie się zdaje, pani - odpo- ciekawe! Ten młody człowiek lIla 
wiedziała poważna dama, przygryza- przywileje ... 
jąc wargi - są.dzę, że używam w mo- - Nie ma innych przywilejów nad 
jej mowie wyrażeń takich, które mnie te, że oddaje w tej właśnie chwili 
czynią łatwo zrozumiałą. wielką przysługę naszemu domowi! -

- Zapewne, kochana pani Blan- odpowiedziała Lucyna, nie bez pewnej 
chet, ale pani tak pięknie mówi i ja niecierpliwości. 
z taką przyjemnością. panią. słucham, Panią. Blanchet ogarnęła taka 
że bardzo często harmonja słów pani gwałtowna ciekawość, że aby ją zado
tak mnie ukołysze, że zapominam o wolić jak naj prędzej, zaniedbała zwy-

· tem, · iż w słowach tych sens jakiś być klej swojej frazeologji i zapytała: 
musi. - Oddaje przysługę domowi! ... 

Było to powiedziane przez Lucynę on! ... pan de Villers! ..• 
słodko, bez chęci dokuczenia; więc - O tak!... I [, I i'· i I 
pani Blanchet z łatwością. przyjęła to - Gdzież on jest? l , , •. 

za kompliment. - Od dwóch godzin biega po mie-
- To pewne jest i WrSzem wokół ście dla odebrania pieniędzy, weksli 

aowiedzionem, że ja nie mówię, tak i rachunków. Bo to jutro dzień wy
jak wszysey zwykli ludzie! - dodała, płaty. · 
padymają.e się jeszcze więcej, w unie- - Cóż to! ... Mnie się zdawało, że 
sieniu rozradowanej próżności. dom handlowy pana Verdier posiada 

, - Ja ·też pani serdecznie whIsZ1iję! . :specjalnego inkasenta·1 są.dziłam" .że 
Ale- powiedz mi, droga pa.ni ,Blanehet, pandę VilIers jest dom\Ct~go :·kasJ~-
czy ci tak bardzo pilno zasiąść · do rem i buchalterem. . 

· stołu? - Tak .jest w istocie, ale inkasent 
- Mnie nigdy nie jest bardzo pil- złamał sobie dziś rano nogę· ' 

no, jeśli idzie o rzeczy ziemskie, zwy- . - Więc pan de Villers go zast~p,!
kłe, materjalne, które nie mają. dla Je!.. . - wykrzyknęła wzgardlIwIe 
mnie powabu, lecz owszem odrazę bu- pani Blanchet. - W samej rzeczy dla
dzą., a funkcja jedzenia do takich wla- czegoby nie? To nowe stanowisko zu
śnie należy. pełnie odpowiada jego zdolnościom!... 

· -.". To pewno ma znaczyć, ż-e pani Możnaby , mu także ka~ać za~ieść Z8r 
nie masz wcale apetytu? kład. jestem pewna, zeby SIę Iia to 

- Istotnie, wcale nie mam apetytu, uP'I"zej~ie zgodz~ł. . ..• . 
to prawda, ale na nieszczęście spędzi- . Pomm1o. zwy~łe] pobłazhwO'Scl dla 
łam noc w sposób okropny. Wczoraj megrze?zne.1 l~obIety, Lucyna wzruszy-
wieczorem opanowały mnie jakieś o- la ramlo?-aml. . 
mdlenia i męczyły aż do chwili, w jrtó- . - !'faja droga. pam ~laJ?chet -:- po
rej ciemności zaległy ziemię! Nie dają. ~ledzlała -:- zdaJesz mI SIę panI być 
mi one spoczynku jeszcze w obecnej zl~ uSposobIOną ,,:zględem p~na de 
godzinie. . . Nieskończenie delikatna VIll?rs. Co <?n pam .złego z:rc;blł, ez~m 

. natura moja jest nadzwyczaj "'Tażli- p.am~ obraZił, abys go pam tak me-
wą,! Gdy jeden z organów mej .ziems'kiej CIerpIała? . 
powłoki cierpi, odczuwają, to zaraz I?ama: do ~o",:ar~ystwa me zado
wszystkie inne. W tej chwili nieprzy- ,!obla SIę. pOdnIe~l~mem . oczu w ~'Il
jazne te siły oddziaływują mocno na fIt, lecz rownoczesme wzmosła w gorę 
mój żołądek, ktÓiI'Y doznaje ściśnień ręce. . 
i bardzo bolesnYCh wzruszeń ... Zdaje - Co .on ~i zr~blł.? - ~krz~kn~
się, iż staje on do zaCiętej walki prze- ła -: alez, Ojcze mebIe~ki, m.c lIli me 
ciw ideałowi duchowemu, który jest zrobIł ten m~ody czł?W1el{, me za~zu
mi tak drogi! ~am .mu mc: .. : ~le m~mdo mego 

Jednem słowem, żołądek mój wzdy- zadne~ urazy l m? ruenawldzę g? wea
cha do pełności i objawia wst.ręt do le, am b~dzo, ~n~ mało!. ROZ~mI?m to 
próżni! '" d?brze, ze to !:l~ Jego wm~, ~z me ~o

Tym razem Lucyna nie mogła slad~ el~~an~]1 l dystYJ?kcJl,. Jaką mleć 
wstrzymać głośnego śmiechu, czystego nale~y, l ze Jest pospolIty az do.obrzy
i dźwięcznego. dzen~a! ": ~ezustanne obcowa~Ie ZT?

- Mó'Wiąc poprostu, umierasz pani botlllka~ll.l z p~spólstwem me moze, 
z głodu! - wykrzyknęła. - Czemuż ~o zrobIĆ mnym: Za~łady fahr.yczne 
nie było przyznać się do tego odrazu? l przemysłO'We mgdy ~Ie u.chodzIłY ~~ 

. Pani Blanchet przyjęła postawę szkołę Jobrych ma~Jer l. elegan~Jl. , 
obrażonej królowej... J~dna r::ecz usposabJa. mme przecnv 

- Jak to bolesne jest być u obCYCh memu, Jedna rzecz wazna ..• 
- mruczała, podnosząc w niebo swo- - Jaka,?... . 
je duże oczy. - Człowiek nieszczęś1i- - Jego zarozumIałość ..• lego py-
wy, którego los na cudzą rzuci nawę, szałkowatość . . . . 
znosić musi · w cichości sercn. rzeczy ~u~yna patrzaJa na panuł- Blanchet 
najbardziej upokarzające... Ah! nie zdznvlOna.... . 
na toś mnie matko na świat wydała! .- Co pallI chcesz przez to powIe-

Lucyna miała serce tak dobre i czu- dZleć? - sp,Ytała.. . 
łe, że jakiekolwiek cierpienie nie wy- - C~y SIę panI m~ do.myśla? 
dawało jej się nigdy śmiesznem. - N~e domyślam . s~ę mczego l ptI'o-

_ O! mój Boże! - zawolała szę pam, wytłumacz SIę. 
czyżbym panią. zraniła bezwiednie? . - Pani mnie prosisz. panno LUtey
Ah! ja).{żeby mi to było przykro. no, to jest dla mnie rozkazem. Muszę 

..:-. Kto cudzy chleb jeść musi, ten więc powiedzieć, że nie lubię 'tego, aby 
nie ma prawa żalić się na rany, zada- jakiś prosty subjekt, ni z pierza. ni z 
wane językiem chlebodawcy! - odpo- mięsa, mały urzędniczek, spadły ;na 
wiedziała pani Blanchet stoicznie. - ziemię Bóg wie skąd, goły, jak święty 
Poddaję się i schylam głowę. turecki, wychudły, jak szczur kośc~e~-

Lucyna próbowała zmienić rozmo- ny. pozwalaj na wytwarzanie i wzra-
wc.:. ::itanie w mózgu swoim najdziwacz-

niejszym nadziejom i śmiał podnosić 
swój hardy wzrok na osobę, którą. po.
winien tyle szanować, aby móc zrozu
mieć, że przestrzeń, jaka go, od niej 
dzieli, jest nieprzebytą! 

ZaChwycona tym pracowitym fra-

jęty. . • Głos mu drży. gdy do pani 
mówi .. , czerwieni, gdy się pani do 
niego zwraca... krótko m6wią,c, rQbi 

. wszystkie grymasy zakochanych sta.. 
rej szkoły; a to wstyd na jego miej
scu, bo powinien dobrze wiedzieć, t.e 

* • ff'lllStSZ IVIn~ , ' T.---. . , . .. . I 
• 

Jo hie chcę, abyś się męczyłd i defie,.. 
wo.wała, chcę, aby moia mamusia. 
:Śmiała się j w dzień prania. Dlatego 
rmusisz używać do pra~ia Radionu, 

zesem, którego budowa 7ldawała jej 
się bez zarzutu, pani Blanchet zatrzy
mała się, wyciągnęła tabakierkę z 
kieszeni i zanurzyła w nioej swoj1e gru-
be palce... . 

, Lekki różowy cień powlókł piękną. 
twarzyczkę młodego dziewćzęcia, a jej 
długie rzęsy opuściły się w dół... 

Pani Blanchet, której posągQwy nos 
wciągał w siebie Oo"Tomny niuch ta
baki, przybrała postawę triumfują;cą.. 

- Aha!... - powiedziała głosem 
basowym - zdaje mi się, że mnie pa
ni zaczyna ' rozumiec ... 

- Sądzą,c tak, Pani się myli!... -
odpowiedziała sucho Lucyna. - Jeżeli 
pani chce, abym panią zrozumiała, 
nazwij rzeczy poprostu, właściwem 
mianem, niedwuzna:cznie i bez wykrę
tów ... 

- Mnie się zdawało, że jestem do
statecznie zrozumianą - mruczała 
ochmistrzyni - ale ponieważ się 0-
myliłam, muszę postawiĆ kropki nad 
i! Pan Andrzej de VilleJ'is pozwala so
bie wz-ględem pani uczuć nietolerowa
nych na jego stanowisku, czł<Ywieka 
słabo zabezpiec,zonego. J ednem sło
wem, pani, ten młody a niedelikatny 
człowiek jest w pani zakochany ... 

Mówiliśmy, że od pewnej chwili 
Lucyna była różową.. Po tych !łowach 
stała się purpurową.. 

- Zakochany we mnie!... - po
wtórzyła głosem ciChym i wzruszo
nym. - Nie mogę w to uwier;:yć. Pa
ni się myli, pani Blanchet ... 

- Naprzód, proszę pani, ja się ni
gdy ~e mylę I - odpowiedziała tłu
sta kobieta - moje doświadczenie, 
moje obycie w świecie i ośmielam się 
powiedzieć, pewien takt Wl"oozony, 
istotnie większy i pełniejszy, niil u 
innych os.ób mojej płci, nie pozwalają 
mi dać się zwieść fałszywym pozo
rom. Wł"eszcie nie jest to wielką. za
sługą. widzieć jasno w biały dzień, 
a tutaj rzuca się to samo w oczy! Aby 
to widzieć, dosyć ' patrzeć, a ani ja, 
dzięki Bogu, nie main ,.' kr6tkiego 
wzróku, ani też pan .Andrzej de ViIlers 
nie 'ukrywa wc'ale owych płomieni! 
Wzdycha tak, że mógłby wpTowadzić 
w ' r\lchskrzydła w·iatr.aka. " jest roz
targniony w pani ' obetności;co jest 
jasnym dowodem, iż jest tylko nią. za-

lieston przecieżłakiłat. 
wywużyciu: wystarczy 
rozpuścić go w zimner 

wodzie, 15 minut 
gotować bieliznę, 
ptukać najpierw 
w gorącej, potem 
w zimnei wodzie-
i bielizna będzie 
stiieżnobiata. 
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pan Verdier, ojciec pani, człowiek •. 
ktÓlry posiada miljony i który, jak po:.. 
wiadają., sam nie ma · cyfry swego 
majątku, nie zrobiłby nigdy takiego 
głupstwa, żeby miał zgodzić się ną 
przyjęcie za zięcia jakiegoś chudopa
chołka-subjekta, który nie miałby na:. 
wet za co kupiĆ sobie nawego fraka 
na dzień ślubu... Ah! gdyby się to 
tyczyło pana Alberta Maugiron, to co 
innego! To jest młodzieniec dystyngo
wany, to kawaler SkOI1c,zony! Oto, co 
się nazywa dobra part ja! Temu nie 
będzie trudno znaleźć bogatej i dy
styngowanej osoby ~a żonę, za to rę
czę, tylko słówko piśnie, a znajdzie, 
co zechce! ... 

Gdybyś panI tylko chciała zadać 
sobie tr:ochę trudu, jestem pewną. t.e 
nie poszedłby gdzieindziej ! . . . Po
chwyciłam kilka spojrzeń, jakie rzucif 
na p,anią., i w których malowało się 
prawdziwe uwielbienie. Getyby mu tak 
dodać trochę odwagi, uwielbienie to 
zmieniłoby się łatwo w uczucie naj
czulsze, najgorętsze! Na pani miejlscu, 
sPTóbowałabym ... Do licha, ten motyl 
wart, aby mu podciąć Sikrzydełka, a 
miałabyś panno Lucyno. małżonka, 
którymbyś się mogła poszczycić i z po. 
wodu którego twoja miłość własna nie 
Cierpiałaby nigdy. 

Gdy lokomotywa jest puszczona; 
całą siłą pary, niema żadnej ra- . 
ej i, aby się zatrzymywała, dopóki . jej 
nie zabraknie wody i materjału pal
nego. 

Tak samo było z panią. Blanchet. 
Dobra to kobieta, mogłaby była tak 

mówić bardzo długo jeszcze, a nie Z8r 
brakłoby jej słów. 

Od kilku chwil, żywy rumieniec 
Lucyny znikł a jej twarz wyrażała 
zwykły spokój, z przymieszką. wz,gar
dy. 

- Pani BIanchet - rz~kła głosem 
stanowczym - pozwoliłam pani mó
wić, nie przeszkadzają'c jej, co dowo
dzi z mojej strony wielkiej cierpliwo
ści i chęci. nie zrobienia, j(, . .l przykroś.ci" 
teraz, kiedy pani skończyła, proszę pa
nią., wstrzymaj się na przyszłość i o
szczędi mi wynu:rz()ń swych bezzasad
nych oraz wstrzymaj się od szalonyoh 
porywów e]o'!cwe-llcyj o panu Andrzeju 
deVilleri:l i panu Albea:cie Maugi;-c}U. 



NASZA NOWELKA . I 

Mirtowy ~fl~[l!~ 
Jeśli los dwoje ludzi dla siebie prze

znaczy, to choćby ich nie wiem jakie prze
szkOdy dzieliły, spotkają się ci ludzie ze 
sobą i węzłami małżeńskiemi się połączą. 

Panna Leokadja przestała już copraw· 
da wierzyć w to, że istnieje na ziemi ja
kiś człowiek, rodzaju męskiego, dla niej 
ku zamęściu przeznaczony. Latka bowiem 
płynęły, jak woda, panienka w mądrość 
życiową porastała i doświadczenia, a ów 
wybrany przez los dla niej na męża mło· 
dzieniec jakoś się na zjawiał. 
. Zdarza się to czasem pannom, posiada
Jb,cym skądinąd wszellde cnoty i zalety. 
Inlfa, ani robotna, ani bogata, ani piękna, 
Jak to mówią, ani z pierza, ani z mięsa, 
męża sobie jakoś szybko znajdzie i szczę· 
śliwości małżeńskiej z nim zażywa. A 
znów inna, jak na ten przykład panna 
Leokadja... Proszę spojrzeć! Dziewczyna, 
jak ta łania, kształtów obfitych, po twa
rzy djabeł żadnych harców nie wypra
wiał, z familji poczciwej i nie bez żywego 
grosza, a jakoś zamąż wydać się nie mo
gła. 

Coprawda, to i jej trochę, i rodziców 
winy w tem było. Póki dziewczyna w wio
śnie urody była, przebierali w konkuren
tach, jak w gruszkach. Ten im był za 
stary, ten z bylejakiej rodziny, tamten po 
ojcu pociąg do kieliszka odziedziczył, a ów 
do pracy czuł wstręt nieodparty. Konku
renci odchodzili, innych sobie panien szu
kali, a latka szły. Czem dalej, tem mniej
sza liczba kandydatów do sakramentu 
kręciła się koło panny Leokadji i, co tu 
ukrywać, coraz to gorsze wybierki. 

Panienka do trzydziestki już dociąga
ła, a godziwego kandydata na męża jak 
nie było, tak nie było. Już i rodzice 
martwić się zaczęli nie na żarty i panna 
coraz częściej popłakIwać poczęła, łzami 
zlewając poduszkę w wypełnione tęskni
cą noce. Jużby za każdego poszła, jakiby 
się trafił, boć to wstyd dla majstrowej je
dynaczki rutkę siać do lat tak późnych. 
Bo przecież ojciec panny Leokadji maj 
strem był całą gębą, warsztat miał szew
ski, z czeladnikiem i trzema chłopcami. Ro
dzina też zacna, szewcy z dziada pradzia
da, chałupinę mieli niezgorszą, bez dłu
gu, i dla panny wyprawę przygotowaną, 
jak się patrzy. 

Pan Seweryn z tego o córkę zmartwie
nia coraz częściej zaczął zaglądać do kie
liszka, a pani majstrowa coraz to inne 
przypominała sobie niezawodne sposoby 
na przyśpieszenie zamęścia jedynaczki. 

Już panna Leokadja na ślubach swych 
przyjaciółek pierwsza pannę młodą kilka
krotnie całowała, już od młodych mężatelc 
niejedną ślubną dostała koszulę i nada
remnie długo się w nią ubierała, i pantofle 
jej na dziewiczych wieczorach pierwsze za 
drzwi wychodziły. Nic nie pomagało. 

Aż ciotka panny Leokadji, stara panna 
coprawda, ale różne niezawodne sposoby 
na zamęście znająca, poradziła jej, aby so
bie w doniczce mirtowy krzaczek wyhodo
wała. Ziele wyrośnie, ślub ani chybi bę
dzie, i z krzaczka mirtowy wianuszek do 
ślubu się uwije. 

Krzaczek rósl, lata mijały. Z małej 
wątłej roślinki wyrosło drzewko prawie, 
a na ślub się jakoś nie zanosiło. 

~.e przyg y obi zyś ·iałó 

1) 
Prot z ubraniem się nie czwarzy 
Bo we wszystkiem mu do twarzy 
Łachy modne czy niemodne, 

Byle były mu wygodne. 

4) 
Przymierzają.c kapiszony 
Prot jest sobą zachwycony, 
Chociaż z powodu fryzury 
I{apelUJsz wciąż zjeżdża z góry. 

2) II 
CO innego pan GerW'azy, 
Ten przymierza ze sto razy 
Wszystko mu niedoskonałe, 
To zaduże, to zamałe. 

5) 
Dużo zalet jest w berecie, 
Dobrze leży i nie gniecie, 
A przytem ma i tę cnotę, 
Że kosztuje ze dwa złote. 

~ r 
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3)' . 
Aż wreszcie się zdecydowal, 
Śliczne pumpy zafasował, 
Wiszą na nim -znakomicie, 
Jak na obrazku widzicie. 

. 6) ._ 
Swym wyglądem upOJeni 
Idą całkiem odmłodzeni, 

" :1, 

A przechodnie kręcąe głowy 
Myślą o nich to i owo ... 

Siedzi sobie panna Leokadja w swym 
dziewiczym pokoiku na piąterku i nad 
smutną panieńską dolą rozmyśla. Lu-
sterko do rąk wzięła i przygląda się swo- 7) 8) 9) I I 
jemu w niem odbiciu. Nieszpetne wcala Uszli drogi kawał duży Nim wyrzekli trzy pacier:ue Przemoczeni aż do kOiŚc1, 
liczko. Że tam trochę prawe oko na le- A' t l' h J . . h . d k wo ,zukosa spogląda _ nie szkodzi, krzyw- z u nag e SIę Z8JC murzy uz lC srogI eszczy pierze, Jak gdyby pomniki żałości, 
dy jedno drugiemu nie zrobi. Powiedział- Z trwogą. rzekł Prot: Co tu g,a,d,ać Moczy z dołu, moczy z góry, Stoją. wyką.pani w wodzie. 
by kto, że nosek ma niekształtny, jak kIu- Gęrwazeńku będzie p8Jd'ać! Zwolna miękną im fryzUTY. Mą.drzy, ale - już po szkodzie .•• 
ska od czoła wgnieciony - mój Boże, ko-i' ........................................... , .................... . 
pać nosem ziemi przecież nie będzie. A 
kiedy siedzi sobie na stołku, nikt ani nie 
pozna, że prawa noga trochę krótsza od 
lewej. . ... ;j 

Uwziął się, widać, los na pannę Leoka
dję i w szczęściu jej przeszkadza. A naj
gorzej jest z losem w zwadę się wdawać. 
Kto wie, gdyby siedziała cicho i czekała na 
męża, możeby się jaki nadarzył. Przeszka
dzają tylko te wszystkie sposoby ilekar· 
stwa. Stoi ot, ta mirta na oknie, zieleni 
się i rośnie, a nic nie pomaga. Jak ma 
pomóc, kiedy ciotka, ·stara panna w do
Diczkę ją wsadzała. Takie ziele przeszko
dzić tylko może! 

Taka złość wzięła pannę Leokadję i na 
ten los panieński, i na tę niesprawiedli
wość, i na to zielę paskudne. Jak się po
rwie ze stołka, jak pchnie doniczkę z mir
towym krzaczkiem, aż się okno otworzyło 
i doniczka na ulicę wypadła. 

A przechodził akurat ulicą niejaki Jan 
Świszcz, wędrowDY czeladnik szewski. Po 
całej Polsce wędrował od miasta do mia
sta, od wsi do wsi. Gdzie się zatrzymał, 
tam kilka dni posiedział, do majstra się 
jakiego przypytał, gdy roboty było dużo, 
pomógł, na wikt i trochę grosza zarobił 
i dalej wędrował. Taka już była niespo
kojna dusza, cygan, włóczęga, co go cia,
gJe do podróży ciągnęlo. Ale znudziło mu 
się już życie cygańskie. Radby osiadł 
gdzie na stałe, dom własny sobie założy t 

Idzie ulicą i rozgląda się za jakim szew
cem . . Dojrzał hut blaszany, wiszący przed 
domem pana Seweryna. Zatrzymał się i 

_ patrzy. 
A tu mu naraz doniczka z mirtowym 

ltrzaczkiem z góry leci na głowę. 
Krzyku się naI:obiło przed domem i za

mieszania. Tęgiego guza nabił niewinny 
mirtowy krzaczek panu Janowi. Trzeba 
mu było użyczyć opatrunku i pomocy. A 
potem on się do pomocy panu Seweryno
wi przymówił. Szewc z niego był dobry, 

robotę pierwszorzędna, odstawiał. Szkoda, 
Żfl taki duch niespokojny, ptak wędrowny. 
Tylko, że na ten raz o wyruszeniu w świat 
jakoś nie myślał. Tęsknota za własnym 
kątem. wzięła górę nad włóczęgowska, na
turą. 

No, i powiedzcie, moi państwo, nie mi· 
nęło sześciu tygodni, a wyszły zapowie
dzi panny Leokadji z Janem Świszczem I 
I naprawdę już teraz niewiadomo, kto tu 
zawinił, czy krzaczek mirtowy, który tak 
w porę z piąterka na ulicę wyleciał, GZy 
też' los taki przekorny, co Janowi Świ
szczowi po całej Polsce wędrować kazał, 
zanim przez góry i rzeki dotarł do upa
trzonej dla niego na małżonkę panny Leo
kadji. (t. kr.) 

Drewniane glowy 
Kiedy byłem małym chłopcem, 

przemawiał do gromadki rekrutów stary 
.zawodowy sierżant, - miałem pudełko 
drewnianych żołnierzy do zabawy. Pew
nego razu zgubiłem kilku tych żołnierzy 
i zmartwiony stratą wylewałem rzęsiste 
łzy. - Nie płacz, Jasiu!" uspokajała mnie 
matka, "przyjdzie dzień, że odzyskasz 
swoich drewnianych wojaków!" Poczciwa 
matka nie myliła się. Widzicie przecież, 
wy drewnianoglowe bałwany, że dzień 
ten nadszedł, bo mam was przed sob,,1 

Przewidujący 

- Czy zebrałeś, kochany mężu, i'D-hxr-
macje o lIlaszym przY&Lłym zięciu? . 

A to lila oo? RO!lJThawiaJłem z nim go
tkilIlkę i to mi wySlbrurcza. 

- 'Ozemu? 
- To baJI'cWO solidny" czl,owiek. A jaki 

pil"zewidujf\cy! Wyob:raź sobie, że on ma już 
odłQżony grosz na koszta rozw<odtowe. 
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