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W dzisiejszym numerze "Orędownika"

dnia 22 marca 1931

rozpoczynamy drD~ nowej powieści p.t.

"

historia życia beżimiennej dziewczyny, kt6ra z areny cyrkowej, poprzez łzy i cierpienia, z pomrok6w niedoli,
nędzy 1 udręki wspięta SIę na tęczowy łuk miłości i szczęścia.
Powieść "Dziewczę z cyrku" obfituje w pełne niezwykłych emocyi. sceny: ~o jasne i pogodne,. jB;k słońce i błękit to I
groźne 1 ponure, jak błyskawice i burze. Akcja toczy się od początku do konca wartkIm nur~em 1 przenosI SIę w. coraz to lOne, no.we \
środowiska. Typy bohater6w nakreślone są zwarcie i mocno, a charaktery oddane z głębokIm znawstwem konflIkt6w dUli\zy ludzkIeJ.
Powieść "Dziewczę z cyrku" ilustrowana będzie pięknymi rycinami naszego rysownika, Floriana Klemińskiego.
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Za

wzruszaiąca

tydzień w

numerze wielkanocnym

początek nowej powieści arkuszowej (dodatek niedzielny) p. t.

"z

Wspaniały

L

numer wielkanocny "Orędownika" ukaże się w rozszerzonej objętości i znacznie powiększonym nakładzie

Sensacyjny list Władysława Mebra do "Or~dowDika"

•

"Nie

"

•

OmUDI~ J

mogę żyć w organizacji terroru, zakłamania i mordów i kartę
swojego życia z ruchem komunistycznym przekreślam"
Poznań,

20 marca
Robotnik Władysław Mehr jest znanym działaczem komunistycznym, któTy w partii zajmował czołowe stanowiska.. Agitował na rzecz kompartii
w Polsce (szczególnie w Poznaniu) \',1
Francji i Belgii.
Sąd Okręgowy w Poznaniu skazał
Władysława Mehra za działalność komunistyczną wyrokiem z dnia 3 marca
1927 r. na dwa i pół roku twierdzy i
wyrokiem z dnia 26 czerwca 1931 r. na
5 lat twierdzy, a Sąd Okręgowy w Krakowie w dniu 29 stycznia 1929 r. na
8 miesięcy aresztu. Wszystkie te kary
Mehr odcierpiał.
Po odbyciu kar Mehr przyszedł do
przekonania, że działalność jego była
szkodliwa dla Polski i narodu polskiego. Wyleczony z komunizmu, w liście
sk jerowanym do nas zej redakcji pisze
o powodach swego "nawrócenia".

PIERWSZE KROKI W PARTII
KOMUNISTYCZNEJ
W roku 1923 wstąpiłem do kompar·
tii we Francji. Wierzyłem, że hasła.
które partia głosi, najbardziej odpo·
wiadają. masom pracującym. Rzuciłem
się w wir walki i niebawem w obawie
przed aresztowaniem musiałem uciekać z FranCji do Belgii, skąd po 7 mieslęeznym pobycie zostałem także wydalony. Wróciłem znowu do Francji.
Po 10-miesj'ęcznym pobycie i tutaj
mnie aresztowano. Szupasem odstawila mnie żandarmeria francuska do
granicy niemieckiej, skąd po kilku tygodniach udało mi się przedostać do
Polski. Krótki pobyt W Niemczech był
prawdziwą, gehenną.. W czasie wędrów
ki po ośrodkach komunistycznych odsyłano mnie z jednego okręgu do drugiego, zbywano małymi datkami pieniężnymi i nieraz dziesiątki
kilometrów przebywać musiałem o głodzie i
DLACZEGO PO 13 LATACH W SZE- chłodzie. Byłem rozżalony, że partia,
REGACH KOMPARTII PRZESTAŁEM dla której wszystko poświęciłem i był~m wiernym wykonawcą jej zleceń,
BYć KOMUN1ST..,.?
tak się odpłaca. Wyczuwałem na każ.
Człowiek może się mylić lub błą.dzić
dym kroku, że w każdej instancji parzaczyna swój list "nawrócony" tyjnej , a nawet w centarli komuni1\1ehr - jednak p'o winnością. każdego stycznej w Berlinie towarzysze chcą
uczciwego człowieka jes t, gdy przeko- się mnie pozbyć jak najprędzej, z najHa się przez fakty o s wej pomyłce lub wniejszą stratą dla ich kieszeni. Na
błędzie, przyznać s ię do tego, że blą.
pociechę mówiono mi, że w razie "jadził. Dzisiaj, po trzynas tu latach bytkiegoś wypadku", krZyWdy nie pozwoności w szeregach partii komunistyczlą. mi zrobić.
nej, przekonałem się, że praca ta była
błędna, była marnowaniem
młodych
DLA KOGO SZLA "CZERWON A.
lat w więzieniu i szkodliwa dla wolnej
POMOC"?
i niepodleglej Polski. Dziś wołam:
,,1 ja byłem Polakiem, który przez trzyByłem
świadkiem i do tego
się
naście lat robił w szystko. aby z wolnej
przyczyniałem. że
zbierano wielkie
Polski zrobić kolonię ZSRR, zakutą. w sumy na ,.r:zerwollą. Pomoc". Już
dyby niewoli."
wtenczas namwalo mi się pytanie, co

się z tymi sumami dzieje
łem, że pieniędzmi tymi

i przeczuwaszafuje się

niesumiennie. Dobitnie przekonałem
o tym w Polsce i to w samym Powaniu, gdzie staje mi mówiono, że
partia jest biedna, że musi dbać o 7
tysiQcy więźniów. Uwierzyłem i prarowałem
dla "dobra proletariatu".
Trwało to jednak krótko, gdyż po trzy_
rr,iesięcznym pobycie w Polsce zostałem osadzony w więzieniu i skazany
!la dwa i pół roku. Z więzienia wybzedłem dopiero w roku 1929.
3ię

Po opuszczeniu murów więziennych
walazłem się w sytuacj'i bez wyjścia.
Gdy prosiłem partię o pomoc, tłuma
czono mi,

że

nie ma

pieniędzy.

Znów

podją.łem pracę, będą.c obdarty i głod
uy. Wtedy jednak zacząłem się ihteresować
wewnętrznymi
tajnikami

kompartii i z narzędzia wykonawczego
stałem się obserwatorem. Spostrzegłem, że partia, która dotychczas
w
woich oczach uchodziła za ideał prawości, oparta jest na intrygach, kłam
~twie i zatargach towarzyszów o tzw.
pierwszeństwa kierowania pracą w in~tancjach. Byłem świadkiem, że niektórzy towarzysze, chcą.c zdobyć sekretarstwo (najwyższą, godność w instancjach w partii komunistycznej), posu.
wali się do najbrudniejszych podejrzelI
i oskarźeń . Jeden przeciw drugiemu
z~ierał dowody zdrady nawet ,'v · poliCJI. Walczono o stanowiska i o polskie
złocisze, trudem, podstępem i zakła
maniem wydobyte od polskiego robotnika i inteligenta, metodami godnymi
pogardy. Było paru ideowców, lecz i ci
w takiej atmoslerze musieli się zdemoralizować. Jeżeli nie ulegali deprawacji i byli nadal sumienni, robiono z

nich prowokatorów i wyrzucano z
partii.
Z tego bagna moralnego wybawiło
mnie znów więzienie, w którym tym
razem przebywałem przez 5 lat.

PODZIAL

"CZERWONEJ POMOCY"
W WII:ZIENIU
Przez 9 lat pobytu w więzieniu
znów przekonałem się, że rzekoma.
sprawiedliwość przy podziale "wałó
wek" jest tylko blufem, opisywanym
w broszurkach i uchwałach moprowskich. Dla "łepków", członków komitetu centralnego, obwodoweów i okr*r
gowców, partia wynajdywała. zawsze
jakieś choroby, by ich suto zaopatrzyć.
Zrodzili się specjaliści od różnych chorób, przeważnie Żydzi. którzy zwykle
symulowali kilka takich niedomagań.
.Każdy taki "łepek" otrzymywał w wię
zieniu jaką,ś okrężną drogą. od 100 do
500 złotych miesięcznie. Ci łgarze kła
mali przed szarą ofiarą, niewoli wię
Ziennej, że pienią.dze otrzymują. od
wuja z Ameryki. bogatego krewnego
hlh od żony. Mały pionek partii, gdy
raz na trzy miesiące otrzymał 5 21ło
tych, nie posiadał się z radości, że niby
"wolność" o nim pamięta.. To nazywa,.
ło się równym podziałem i pamięta
njem o wszystkich więźniach politycznych.

PO WYJŚCIU Z WII:ZIENIA
W roku 1934, po wyjściu na wolność, w partii zastałem to samo bagno.
U czciwi, nieugięCi towarzysze znaleźli się poza partią, w której rej wodzi~
la. paczka warchołów, chwalą.cych s'ię
zrobieniem porzą.dku i wyrzuceniem
prowokatorów. Dziwnym zbiegiem 0koliczności
rzekomi "prowokatorzy"
siedzieli w więzieniu. Wreszcie i ja
zostałem "prowokatorem". Za dwa poUyczne wydalenia, za 9 lat więzienia,
za kilka lat spędzonych w zwią.zkach
zawodowych i za podziemną. pracę dla
"dobra" proletariatu zostałem - "prov'okatorem". Gniewało mnie to i bola.
ło, aż wreszcie przyszło opamiętanie
i refleksja.. Dziś cieszę się, że się tak
&tało, bo ta krzywda, którą. mi wyrzą,
dzono, była bodźcem do zrewidowania
mego sumienia i krytycznego rozpa.trzenia tej ideologii, dla której przed
tym byłem gotów oddać nawet życie.
Bez tych przejść trudno by mi było

MroTlI!l! -- t>l1F,DOWNiK, pc·nleCIzialeli, anIa ~ marca f9'37 ...... zwalczać głosicielki r~ekomej
ści i dobrobytu", oraz samej
komunistycznej, którą. agenci

"wolnoideologii
komunistyczni chcą. zaszczepić w serca polsll:iego robotnika, chłopa i inteligenta,
wszelkimi sposobami.
MORALNOŚĆ I ETYKA W KOM·

PARTII
W dalszym cią.gu swych rewelacyj
Władyslaw Melu opisuje szczegółowo
hagno życia komunistycznego. Więk
szość wodzów komunistycznych nie uznaje żadnych etycznych praw małżeIl
skich. O opiece nad więźniami i ich
rodzinami opowiedzieć by mogły żony,
których mężowie przebywają. dziś jeszcze w więzieniu. !{omunistyczny okręg poznański otrzymuje z centrali
iDO do 800 złotych na tak zwane "prace w terenie", a ponadto na pomoc
więźniom i ich rodzinom. Z tych pieniędzy dostają tylko jednostki i to po
parę groszy.
Nie ma kontroli, gdyż
dygnitarze partyjni zasłaniają się konspirację.. Sam ustal iłem, że pienią.dze
przeznaczone dla więźniów nigdy nie
doszły do ich rą.k. Nawet uzbierana
dla więźniów , odzież używana jest na
inne cele.
.
DELEGACI Z ROSJI SOWIECKIEJ
Jest powszechnie znane - stwierdza dal ej p. Mehr - że ludzie, którzy
. bYli w delegacji dla oglą.dania rzekomych dobrych warunków w Rosji Sowieckiej, gdy tylko wyrazili swoje niezadowolenie. zostali "gdzieś schowani". Więcej już ich nikt nie widział.
tym może powiedzieć naoczny świa
dek z Poznania, który w roku 1929 był
w takiej delegacji, a którego później
wyrzucono z partii, gdyż przedstawił
robotnikom i partyjniakom istotny
stan rzeczy. Ludzi, którzy wszystko
poświęcili dla partii, mordowano za to,
ŻE' nie chcieli uznać, że w ZSRR robotnik ma dobrze.
" Tak było z młodym robotnikiem
Zygmuntem Kozi11skirtl z Poznania,
który po nieudałym zamachu na rzekomego prowokatora musiał się schrollić do raju bolszewickiego.
W"edług
wersji, jakie krą.żą. między partyjnikami i, jak twierdzi szwagier zamordowanego, nie podobało się Kozińskiemu
w Rosji i wyraził swoje niezadowolenie z panujących tam stosunków. Za
t~ został rozstrzelany.
Czyż wobec ty{;h faktów - zapytuje
Władl'sław Mehr można jeszcze
tkwić w barbarii, "w szeregąch organ iz/acji o nieznanym dqtąd w · historii
terrorze, mord6w, zakłamania, insynuacji i ohydnego szafowania hasłami?
Głośno krzyczę, że nie! i stanowczo z
tak zwanym ruchem rewolucyjnym
kartę życia przekr-eślam - odpowiada
p. Mehr.
Oświadczenie swe kończy Mehr na..-

-
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Nowa ankieta "Orędownika"
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okresie trzech ostatnich lat zlikwidowano 11 placówek żydowskich - Wnowych
placówkach chrześcijańskich znalazło pracę i chleb 225 Polaków

W dalszym cią.gu naszej ankiety
omówimy stosunki, jakie panują. w
handlu i rzemiośle miasta I{onina,
świeżo przyłączonego
z województwa łódzkiego do województwa poznańskiego. Akcja odżydzeniowa rozpoczęła się na tutejszym terenie stosunkowo niedawno, bo dopiero po
rozpoczęciu się szerokiej dzialalności
Stronnictwa Narodowego.
Sukcesy,
jakie są do zawdzięczenia w dziedzinie spolszczenia handlu i rzemiosła,
należą. się Wydziałowi Gospodarczemu S. N., który był główną. "i jedyną.
sprężyną tej akcji.
W ciągu ostatnich trzech lat po-I
wstały wRonlnie 52 polskie pla.cówki·

w handlu 37, w rzemiośle 10 i w straganach 5.
Placówki handlowe obejmują. następujące branże: 10 sklepów spożyw
czych, 2 hurtownie kolonialne, 1 piekarnię, 3 sklepy z pieczywem, 1 mleczarnię okręgową, 2 filie mleczarskie,
2 sklepy galanteryjne, 2 sklepy blawatne, 1 sklep żelazny, 1 sklep z gotowymi ubraniami, 1 zakład obuwniczy, 1 zakład zegarmistrzowski, 1 sklep
mięsa wołowego, 1 sklep z rowerami,
1 kino, 1 lJiuro pisania próśb, 2 kw.iaciarnie i 4 kioski. Razem 37 polskICh
placówek handlowych.
W rzemiośle. powstało 10 placówek
chrześcijaIlskich,
w tym
według

branż:

2 krawców, 2 fryzjerów, 1 kamasznik, 1 szklarz, 1 czapnik, 2 zegarmistrzów i 1 modystka.
Straganów stałych powstało 5: ze
skórami 1, czapniczy 1 i 3 z mydłem.

wygl~daj4

pierwsze
oznaki

zbliżającego

się zaziębienia:
Bóle głowy
ołowiane nogi.

°

Prócz tego miejscowi bezrobotni zało
żyli kilka straganów przenośnych, z
którymi odwiedzają najbliżs;r,e wsie i
wszystkie jarmarki.
Właścicielami nowopowstałych placówek są. w większości mieszczanie,
rekrutujący się z miejscowej ludności.
Pięć sklepów, w tym 2 sklepy galanteryjne, 2 z bławatami i 1 zegarmistrzowski, założyli Wielkopolanie.
Z nowopowstałych placówek utrzymuje się: z handlu - 47 rodzin, z rzemiosła - 10 rodzin, ze straganów - 5
rodzin, razem 62 rodziny.
Łącznie na terenie miasta Konina
prj.iyę i chleb znalazło 225 osób.
W omawianym okresie 3 lat ubyłO
l"ragment z niedzielnych wyborów akademickich filo Bratniej Pomocy Studentów ."
Uniwersytetu Jagiell{)ń8ki~go Vi Krako\\,ie, kt.óre zakoń.~yly się wspania.lym zwy11 placówek żydowskich: 3 sldepy kocięstwem młodzieży narodowej. Na zdjęciU pOlicja reguluje ruch studenf6w. spielonialne, 2 sklepy z bławatami, 1 sklep
szących do głosowania.
szkła, 1 skład nac:tyń kuchennych, 1
księgarnia i drukarnia, 1 piwiarnia,
TEN TE
1 szewc i 1 adwokat. Prócz tego ŻYZ A W ~ A D O M .&.&
dzi zostają. coraz skuteczniej wypieraNiniejszym zawiadamiam, że po zlikWIdowaniu Spółki "Zjednoczeni Krawcy ni z domokrą.żstwa i handlu straga-

Chrze§cijańscl" otworzyłem Zakład Krawiecki Damsko Męski nia~~~~~:~~yĆ należy, że istnieją. widoPoleeajl\c

si~

nadal Szanownej KIlenteli

BRONISŁAW JARZĘBOWSKI -

stępująco:

Zwracam się do ciebie, polski robotniku i inteligencie z jedną. tylko
prośbą:
"Przepędzaj każdego agenta
moskiewskiego I Pamiętaj o tym, że
komunizm w założeniach swych, cel;ł.ch i metodach jest tak obcy duchowi
polskiemu, że w Polsce nie ma dla niego miejsca.

Poczta przynosI z dniem każdym
coraz więcej listów od szanownych
Czytelników. Jest ich (tych listów
oczywiście) niekiedy kilkanaście dl':iennie. Mam takich stałych przyjaciół,
którzy - niby do matki - piszą. co pewien czas, donosząc o ciekawych nie~.iedy przeżyciach osobistych, troskach,
~łopotach i wesela
Znam ich już po
piśmie i - można powiedzieć czuję
to pismo nosem. Cieszę się na równi z
nimi, kiedy piszlł radośnie i boleję, jeśli żalą się na niepowodzenia, którym
c,zęsto n iepodobna zaradzić.
: Na kupl\:.ę starych listów kładę nową, od nowych czytelników - przyjaciół. Przejrzawszy wszystkie listy od
deski do deski i patrząc na tę kupkę,
'robi mi się przecież smutno na dus~y.
Listy bowiem w przeważają.cej części
nie zawierają. nic wesołego. Jeśli by je
wzią.ć na wagę, to w najlepszym wyJ!adku. byłoby tak: na funt przypadnie
490 gramów smutku, reszta to psiocze-ńie, pomstowanie i nakoniec 2 gramy
humoru.
Można zatem śmiało powiedzieć, że
. człowiek ma teg'o smutku na funty. Nie
dziw tedy, że zdarza mi się napisać nie-

en.

ki

ł.ÓDt, Główna 11, tel. 194-33.

na dalsze powstawanie

placówek

chrześcijańskich i zlikwidowanie .pl~

żydowskich, gdyż katolIckIe
społeczel'lstwo J{onina i okolicy, doce-

cówek
"Robotniku, chłopie i inteligencie
i wszyscy ci, l(tórzy czujecie się Polakami, zakaszcie rękawy i przepędzaj
cle te barbarię kominternowską., która
pod różnymi hasłami i przy pomocy
różnych obiecankach chce
zniszczyć
w wa~ poczucie ludzkości i polskości.

kle"d ,. felietoJi raczej smętny, jak te listy Wasze, wbrew temu., na co Czytelnik oczekuje od felietonisty w grubym
nUlIlerz8 niedzielnym, za jedne 10 groszy". Rozumiem. że żaden dzień tak
nie sprzyja godziwej i beztroskiej rozrywce umysłowej jak właśnie niedziela, jako dJień wypoczynku po tygodniowym trudzie i zachodzie.
Ale wiem również, że Jeśli poruszę
sprawę bolesną ogÓlnej natury, to jest
sprawę, która - niby cień - wlecze się
za przeważaj,cł części, czytelników,
stale i ustawicznie im dokuczaj~c, jeśli w takiej sprawie wygadam się do
woli słowami choćby jednego czytelnika, to ulżę tym samym całej wielkiej
rodzinie czytelników, którzy nieChybnie jakoś raźniej patrzeć będą w przyszłość.

Otrzymałem list z prowincji, który
zasługuje na to, aby choć w części 0publikow-ać go na łamach "Orędowni

ka". List kobiety-matki, która niepowodzeniem życ;:iowym, podatkami, a
zwłaszcza procedurą egzekucyjną. doprowadzona została do granic ostateczności i nie dziwię
się wcale straszneJ skardze
wyrazom oburzenia,

,.

"

Przepędzajcie
agentów Kominternu,
którzy z naszej Ojczyzny, za którą. my
i nasi ojcowie tak obficie krew przelewali, chcą. zrobić kolonię, a z nas niewolników imperialistycznej Rosji
Sowieckiej."

Jakie zawarte są w liście. Musiałem Je
oczywiście ze względów zasadniczych
opuścić, nie mniej jednak opis wypadku jest aż nadto wymownym świadec
twem naszych czasów.
Zdają.c sobie doskonale sprawę, że
opisane zajście nie jest bynajmniej od.
osobnione i że podobnych wypadków
było i pewnie będzie więcej, przytoczę
urywek nadesłanego listu. Oto posłuchajmy:
•
"Aby Szan. Pan mógl zrozumie-ć nastrój, jaki panuje u nas od szeregu miesięcy, muszę nadmienić, i:t w roku 1931
kupiliśmy
niel'uchomość
od właścicieli
Niemców za zł 16000, wpłacając 8000,
a . resztę wciągnięto na hipoteke., od której ostatnio płaciliśmy zł 40 mies. procentu. Niemcy, od których kupiliśmy
nieruchomość, od dłuZszego jut czasu dą
:tą do tego, aby ją dostać na powrót w
swoje ręce i tak za zaległy procent zajęto nam i sprzedano wóz do rozwo:tenia
chleba i rower, a obecnie stoimy w
przededniu subhasty za zaległy procent,
którego, wobec fatalnego spadku obrotu
w piekarstwie, dalej nie byliśmy w stanie opłacać.
"Na domiar złego zachorowało mi jedno !li dzieci, przy którym spędziłam kilka
bezsennych nocy. - W takiej to nad wyraz ciężkiej sytuacji odwiedził nas komornik skarbowy, żądając zł 3.- plus koszta, tytułem jakiejŚ tam grzywny za niezłożenie zeznania o dochodzie.
"Mąż mój oświadczył egzekutorowi, te
żądanej kwoty uiścić nje może, bo jej nie
ma. W6wczas egzekutor począł się unosić, te jest to tylko zła wola, że nie wierzy, abyśmy 3.- zł nie mieli itd. Na to
mówię mu: "Panie, gdybym ]a miala zbytnie 3.- zł, to przede wszystk'm zawezwa-

niając

I

niebezpieczeństw~

żydowskie

tak w handlu, jak i rzemIośle, zaczyna przestrzegać hasła "swój ~o sw~
go" i omija placówki żydowskIe. Nie
ulega wątpliwości, że Konin na drodze do unarodowienia handlu! rzemiosła postąpił duży krok naprzod.

lubym lelmrza do chorego dziecka, a nie
męczyłabym się z nim sama bezradna."
"Na to odburknął, że to są sprawy prywatne i to go nic nie obchodzi i zamierzał
fantować stół składowy, na co mąż nie
pozwolił, twierdząc, że z podłogi mu pieczywa sprzedawać nie wolno.
"Wówczas zażądał pokazania kasy. Jako zbiór przedpołUdniowy było tam
2.- zł z groszami i... to chciał nam zabrać. ;Wtenczas ja się znowu wtrąci
łam, te przecież ostatek nam nie może zabierać, bo za co kupię mąkę na jutro? Mąt mi dał 2.- zł, mówiąc: tu masz
na mąkę, a resztę może pan sobie zabrać.
..To go rozjątrzyło.
,,- Niech Bobie to pan schowa - powiada - ja pana nauczę. Niech mi pan
pokate mieszkanie - rozkazał cale
mieszkanie! - Proszę mi otworzyć szafę!
- i począł wyrzucać części garderoby, to
płaszcz, to koszule wierzchnie, to mundur stratacki, to ubranie liche, znoszone.
"Acha! mundur kut'kowc6w - rzekł
- to zabierzymy", a to ubranie wizytowe,
to takt.e zabierzymy". - \V6wezas mąż
mój m6wi: "Tak to ubranie ślubne, ostatnie z lepszych czas6w, ale tego mi pan
zabrać nie może, bo w czym ja do kościoła p6jdę?"
A na to pan egzekut.or:
"Już ja będę wicdział co mogę, a co nie
mogę, tego mnie pan nie b ę dzie ucz~71" i
tryumfująco unosi swój łup do sldaeJu.
"Tego już bylo za wiele dla moich nadwerężonych niepowodzeniami
i bezsennOŚClł-\ nerwów.
Dłużej nad sobą panować już nie mogłam, ogarnął mnie poprostu szał. Z rozpaczą rzuciłam się ku niemu, krzycząc: "Niech pan to odda, to
jego ostatnie ubranie".
"Podobno przy wydzieraniu ubrania
u~ry~łam go w ręk ę, ale tego już nie pa-

mIętam,

zatraciłam c ałkiem

~\\'iad(lmość

nie myślałam o tym, że to co czyni ę, mo~

•Tragiczne echa strasznej katastrofy

,!'
I

i

I

Lista ofiar katastrofy szlwlnej ~am,yl(a się CłJfrą '100 osób
12 d~ieci i 12 nauczycieli ~yje pod ~alam,i grUZÓ'ł.t,
N o w y Jor k.
l· London
donoszl}. o

(Tel. wI.) Z New \ gdyby na ironię, następujące słowa:
dalszych szczegó- "Nafta i gaz naturalny są najwiękłach tragicznej katastrofie szkolnej. gzym błogosławieństwem !tanu TeLekarze oświadczają, że większość o- l.as. Dzięki nim istnieje ta. szkoła
fiar zmarła z powodu uszkodzenia Gdyby nie było nafty, nie bylibyśmy
czaszki. Na ogólną liczbę 175 ran- w tej klasie."
.,
nych dzieci i nauczyiceli znaczna
Do piątku wieczora lIsta o~lar,
część nie będzie mogła być uratowana.
która nie jest ostatecznie zamkmęta.,
Przyczyny katastrofy nie zostały wykazuje przeszło 700 osób. Więk
jeszcze ostatecznie wyjanśione. Przy- szość ofiar stanowią dzieci w wieku
puszczają jednak, iż spowodował je od 9 do H lat. Pod zwałami gnm)w
wybuch gazów naftowych. Należy do- znajduje się jeszcze przy życiu 12
dać, że pod szkołą przechodził jeden z dzieci
oraz 12 nauczycieli. Ocaliła
rurociągów.
"'śród gruzów znalezioich duża szafa, która posłużyła za
no tablicę, na której krótko przed sklepienie i schron.
wypadkiem naucz:yciel napisał, jak

I
Dyr. Juliusz

Zboro\\"~ki (karykatura Krystyny Dqbrowskiej).

Przebłyski

Za co panna GUka zapłaci
500 złotych?

Aby dostosować organizm do
tempa współczesnego żYda,
wzmacniam)' go Ovomaltynq
D" Wandera, która dostareu silotw6rczych składni·
ków odbudoWJ I lecytyny
odtywlan" komórek ner.
WOW1 eh•

'0

Talary arabskie wyko pane pod starym dębem

UlRGONS L/TS II COOK

Straż

graniczna w poszukiwaniu
przemytu za\yitala przed paru dniami
do mieszkania starozakonnego kupca.,
p. Mechela Zelmana, dwojga imion
J{ronberga, zamieszkałego przy ulicy
Cegielnianej 5, guzie wpra"'dzie nie
znaleziono tego przemytu, którego szu~
l\.ano, ale przy sposobności stwierdzono, że tell kupiec, wyznania mojżeszo- •
wego, od ośmiu lat prowadzi normal~
l1y handel, ale nie posiada świadectwa
przemy::;łowego i z zasady nie
płaci
podatków. Oczywiście funkcjonariusze
.stl·aży granicznej podatków nie egzekwują, lecz w takich wypadkach za.wiadamiają władze,
które płacenia
l)odatków pilnują, czyli Urząd Skarbo,~y. \V rezultacie p. Kronberga czeka
teraz gruba grzywna.
Ale nie tylko to znaleziono w mies71\:aniu owego "obywatela". Okazało
się. że że jego córka, panna Glika, z za~
wodu nauczycielka, była na wycieczce
VI' Szwecji i, jadąC' polskim statkiem,
kupiła aż dziesięć talij kart
do gl'Y,
k lóre sprzeda.wane sI}. na statkach bez
opłaty akcyzowej po 55 gr talia, a.le
których nie wolno przywozić do Polski,
jako niestemplowanych. Ile panna
Glika talij kupiła, nie wiadomo. Znaleziono już tylko 10 talij, a że za każd,
talię będzie musiała r..apłacie po 50 zł
kary, więc razem wypadnie równo pół
tysiąca grzywnyl Słowem, panna. Glika ma "glik" do straży granicznej.
N aj charakterystyczniejesze jest tĄ
/Że w takim sobie przeciętnym rL~OW
Ekim mieszkaniu znaleziono aż dwa
przestępstwa p~zeciwko ustawom podatkowym! Zdaje si~, że byłoby wska7,sna przeprowadzić rewizję we \V'&zystkich żydowskich mie.sdaniach, a wówcrRS niewątpliwie z tytułu kar za przekroczenia i grzywien zebra.noby z samej Łodzi kil.ka milionów złotych. Na~
leży bowiem -traktować kaidego Żyda
jalw człowieka z reguły podejrzan~
o przokroczenia podatkowe, i dopiero
po niezbi tym stwierdzeniu, że ten czy
!Ów jest w porzą.dku, można uważać go
za ,porzą.dnego" płatnika. _.
m-t

Bohaterski robotnik

wyrządz?no

Katowice (PAT). Premier narobotnikowi Romanowi Sorembie
Chorz<YWa medal za ratowanie toną.

dał
7.

~ych.

Na zdjęciu monety arabskie znalezion e pod dębem na Osiedlu "T arsz . w
Poznaniu: półgroszek (z lewej strony) Zygmunta I i dwa półgroszki Aleksandra (1), grosze Albrechta prusk iego (2), półgrosze Olbrachta (3), gr0sze gdańskie Zygmunta I (4), półgrosze Kazimierza Jagiellończyka (5), g:o~ze Zygmunta I (6) półgrosze Władysl awa Jagiełły (7) i półgroszki Aleksandra i Zygmunta 1 (8).

W marcu ub. roku podczas ślizgaw
ki na stawie w Chorzowie załamał si~
lód pod dziećmi. Czworo z nich wpa.dło do wody i zaczęło tonąć. Przecho-dzący wówczas nad brzegiem
stawu
~remba pośpieszył
z pomocą., nie
zważaj I}. e
na. własne niebezpi~zeń
stwo_ Dzielnemu robotnikowi udało
się wyratować troje dzieci.

KUIJB 'arylewiuowej ~kalany na l lala wi~lien~
Sąd Apelacyjny zniósł
mierzył inną karę -

wyrok Sądu Okręgowego w Grud ziądzu i oskarżonemu wyLista skazanych starostów lub oczekujących na procesy

P o z n a ń, 20. 3. W dniu dzisiejszym
w Poznaniu proces apelacyjny b. starosty w Świeciu Stanisława
Krawczyka. Krawczyk skazany został,
w instancji odwoławczej, przez Sąd
Apelacyjny w Poznaniu na 2 lata więzienia i utratę praw publicznych i obywateIskich praw honorowych na przeciąg lat 5. Zaznaczrć należy, że w I inodbył się

karygodne, wiedziałam ty]k~, t~ dopóki nie nastąpią jakie takie nornam straszną ~rzywdę I teJ' maJne czasy. Jest to niewyczerpana
krzywd~le pragnęłam zapo~lec. -.p~ Iy~ kopalnia tematów którvch pUblikacia
epIzodzie opadlam zupełme ze SIł l mI- zajęła by, słabo li~ząc, tomy, równe co
najmniej najbogatszej encyklopedii.
Na pociechę, na uspokojenie i ukojenie zrozpaczonej autorki listu i innych zainteresowanych czytelników
dodam autent~'czne zdarzenie. jakie
miał urząd skarbowy z pewnym wła
scicielem składu trumien.
'Viadorno, handel idzie dzisiaj pod
psem. Nawet na trumnach można
zbańczyć.
Ludzie boją. się umierać, a
Jak już dokonają stroskallego żY\"'ota,
chcą żeby jeszcze po śmierci Llać
im
"towar" na długie raty. Dość, że doprowadzili trumnia)'za do mizerii.
Biedak popadł w klopoty materialne i zalegał z podatkami. Zjawił się
sekwestrator i zajął mu, co miał najdroższe: te ... trumny poczchve. "Zaję
ty" obywatel podatnik poszedł do naczelnika U1'z~(lu i powia<la grzecznie
mo perswazji mę:Za i przygor1nrgo ~wiad· tak:
ka. !lip mog1alll się uspukoić; i.J~ łam bli- Za podatek zaj~li~cie mi panowie
ską olJlędu.
moje przedmiot)' r.arohkowe. 'Yszyst"Piszę to nie dlal,·go. hy chodziło mi
o zemstG na owym bez,,"zględnym urzęd kie trumny są oblepione znaczkami.
niku, którego nazwiska nawet nie znam Jedną taką trumnę zakupili dla nieboi znać nic cJJcę, ale dość już chyba bylo szczyka. Czy zaj~cie l.a z w ł o k i ponagłych zgonów i sarnohój",Łw na lym tle
i byłby już czas, aby urzędnicy skubowi datkowe obejmuje również z w ł o ki
(nie wszyscy oczywiście, bo są "'yją!ki, lIieboszczyka i czy wolno go będzie w
którzy Sl\ bardziej wyrozumiali) naresz- spokoju pochować w zajętej trumnie?
cie siG opamiętali i nauczyli się p o I u ci z- Nic nas to nie obchodzi - odk u obchodzić się z podatnikami."
rzekł naczelnik.
Trumna zajęta jest
O urz~<lnch skarbowrch i sekwe- do drspozycji urz~du. 1 ie wolno jej
stratorach pisalo się już niejednokrot- pallu ruszyć, pod rygorem ...
Ale .nic dokollCZył, gdyż poczciwy
nie i pewnie pisać siQ będzie dopóty,
te

być

Aresztowania
War s z a w a. (Tel. wł.) "Robotnik"
d<}llosi, że obok Łodzi dokonano ares.ztowań
wśród
socjal-komuny we
Lwowie. "Robotnik" wspomina nawet
o cyfrze 500 aresztowanych, ale zdaje
się że jest ona przesadzona. (w)

I

stancji, przed Sądem Okręgowym w
GrUd. ziądzu, KraWCZ)."k skazany został
na 10 miesięcy więzienia, z zawieszeniem wykonania kary na przeciąg lat 3.
~ąd
Apelacyjny
w
Poznaniu
wyrok Sądu Okręgowego w Grudziądzu z dnia 15 grudnia ub. roku
uch~'Iił w
cz~ściach skazujących b.
starostę Krawczyka. Sąd Apelacyjny u-

fabn'kant trumien, poch~'lj\V::;zy się
pokornie, powiedział grzeczn ie:
- Ja jej nie ruszę, panie dobrodzieju, ale dla. pana naczelnika to już zrobię

trumn~,

taką porządną,

I

znał, że Krawczyk, jako starosta powiatowy i jako przewodniczą.cy w Y.działu
powiatowego przekroczeniem
swej władzy urzędowej w celu osiąg.
nięcia dla siebie korzyści materialnych
działał na szkodę interesu publiczn~
go, przywłaszczają.c sobie z S'Um publicznych: 1) z konta seperatu nieokreśloną sumę, nie niższą. jednak 00.

I

dek, jaki zdarzył się pewnemu lekarzowi
poznaiIskiemu w jednej z miejscowości
wypoczyn kowych. Nie wymieniłem przy
tym nazwy tej miejscowości dla tego, że

Llębową.

I na rat:· jQ. dam. A dla pana sekwestratora, to już chyba zwykła sosnowa
starczy. B~tlzie mógł ją już za życia
zajQć ...
Od ki chwili zacny trumniarz miał
spokój do g r o b o \V e j d e s k i. Pozazdrościć mu tego spokoju.
No, ale
też nie każdy ma na składzie
trumny . . .
T. Z. IlEI:NES.
Odpowiedzi na listy

Dr. med. H. ZIOMKOWSKI
speci. chorób skór. wener. i
Lódź, 6 Sierpnia 2,
Przyjmuje !l-I:ł i :3-9 w

moczopłciowyc:h

tel. 118-33
niedzielę:

9·12

n H' 814

uważałem,
iż podobne wypadki napot~
kać się dają wszędzie.
Jakoż przypuszczenia moje okazały si~
trafne. DocllOdzą mnie bowiem wieści,
że \V k i l k u
uzdrowiskach wyrażono

zdzi\\"if'Jl ip, a l1:1.wet oburzenie z powodu
tej puhlikac.li, którą każde z uzdrowisk
prz~' jęlo jako pisaną pod własnym adresem. Podtrzymując opublikowane wia.domości, trzeba stwierdzić, że wystarczy
zllpl'Jnie l1dpr7.~· (; w RfM. aby odezwały się
n 0:/:."("I'. i'it'll1llif'J jl·t!llHk nale'l.y lojalnie
pOIl it'dzieć, :i.r. z ł iczlJy glosów zdziwienia
w)'lIika, iż wygórowuny - jak się zdawa~o racltunl'k w konkretnym wypadku,
Jest zupełnie naturalny, .ieśli clrodzi o nzdrol\'isku, w których opłaty są z natury,
rzeczy wyższe.

Ml(K~
W felietonie z przed dwóch ty-godni pt.
w dom" opisałem przykry wypa-

"Gość

oczyszczone, pełne,
pasleuryzowane wory"
ginalnych butelkach plombowanych dostarcza

Okreuowa ~pÓłdlielnla Mleaarska Wtaii
Żądać we wszystkich sklepaCh.

'

Sprawca zamachu oa marsz. Piłsudskiego I
znów aresztowany
Przyczyny aresztowania Fedaka nie są znane
L w ó w, 19. 3. - W dniu wczorajszym aresztowany został w Żurawnie
w województwie stanisławowskim Stefan Fedak, sprawca zamachu w r. 1922
w czasie uroczystości Targów Wschodnich na ówczesnego Naczelnika Pań
stwa Piłsudskiego i wojewodę lwowskiego Grabowski.ego. Fedak; syn znanego we .Lwowie adwokata rusk!ego,
ranił wteclY w~jewodę GrabowskIego,
a przed sądem zeznał ,że nie miał zamiaru dooięgnąć Piłsudskiego. Zeznanie to miało, zdaje się, wpływ na wyrok są.ctu, który opiewał tylko na 6 lat
więzienia. Po 4 latach został jednak
tysi~ca

złotycn:

Fedak zwolniony w drodze łaski i wyj('chał do Niemiec.
W r. 1935 uzyskał Fedak zezwolenie
na powrót do kraju i objął kierownictwo mleczarni ruskiej w Żurawnie nad
Dniestrem, gdzie też został obecnie
aresztowany pod zarzutem działalno
ści w ramach O. U. N. Główne osoby
z procesu Fedaka już nie. żyją. .Nie
!Żyje więc oprócz marsz. PIłsudskIego
także wojewoda Grabowski. Nie żyje
sędzia śledczy Angielski, a przed miesiącem zmarł we Lwowie ojciec Fedaka. Sam tylko zamachowt'tl przypomina się światu.

2) przywłaszczył so-

bie 1.136 zł nadesłanych do Starostwa
Powiatowego przez Zakł8ld Ubezpieczeń Wzajemnych W Poznaniu,
3) z
kasy Wydziału Powiatowego pobrał
bezpTa wnie zali.czkę w wYsokości 3.410
złotych. Za każdy z powyższych czynów S~d Apelacyjny skazał b. starostę
Krawczyka. na~karę po 2 lata więzienia,
a ł~cznie również na 2 lata więzienia
i utratę publicznych i obywatelskich
praw honorowych przez lat 5.
Na odbytej w ubiegły czwartek w
Poznaniu fo~prawie apelacyjnej przeciwko b. staroście powiatowemu w
Świeciu, Stanisławowi Krawczykowi,
prokuratm domagał się surowego podwyższenia kary, przytaczaj~c przykład,
że woźny banku za kradzież tysią.ca
złotych został skazany
na jeden rok
więzienia. Prokurator domagał się zastosowania proporcjonalnej kary do
przestępstw Krawczyka.,
W związku z zas~dzeniem Krawczyka w instancji odwoławczej podajemy
kilka dat z "curriculum vitae" b. starosty. Urodził się 6 stycznia 1888 r. w
Złoczowie. W r. 1914 ukoń<czył wydział
prawny uniwersytetu lwowskiego. Od
15 sierpnia 1914 r. do 13 listopada tegoż roku służył jako szeregowiec w
legionach, następnie został mianowany oficerem legionowym,
wreszcie
przeszedł
do ochotniczych P. W. w
randze kapitana.. W r. 1918 przez jeden miesi~ odbywał praktykę adwo-

PrzypomInamy

O

odnowieniu prenumeraty
za

"Or~dowóik"

Listowi

ł

poczta przyjmują przedpłatę do

~5

tu

dubieńskiego.

Składki

(k)

bm.

Na pomDlk Serca Jezusoweao: 1.

:M;\ałJ.ała

po.dz.i\lłlrowmiem _
las~ j, p'NlŚbę o cb~ą. 1,-. W. S. POO1ll811.
10.-, !'I8!Złe<m z PCP.I'l2le<llllliIO po.k~/lJlI'Ymi 185,80
1Ił«:yeh.

Na Miejski komitet Obywatelski do walki z
bezrobociem w P07:Danin: Pu-JM!iklaIlIa~ na
PKO llI1" 2iJB 2IJ0 - 106,5'0 zł. -

sklepach;
11
71
292.

,,

Aresztowanie
80 komunistów

Kto uskuteczni zamówienie później, naraża się na utratę pierwszych numerów
1r ~jetniu.
.

Katow i c e, 20. 3. - Władze bezpieczeństwa przeprowadziły
ostatnio
na Śląsku likwidację wichrzeń wYWY~

Abonentów. 'zamawlających gażetę wprost w administraoji, prosimy o przekazanie
na konto w P. K. O. nr. 200 149 lub przekazem rozrachunkowym
również przed 25 bm.

przedpłaty

zdusiły w zarodku możliwość
rozwinięcia się na Śląsku agitacji ko-

towych i

munistycznej, która wbrew natural..
nym - zdawało by si~ - warunkom;
nigdy na tym terenie nie miała powodzenia, aresztując około 80 agitatorów
we wszystkich powiataeh.
Na terenach rolniczych aresztowa,.no ogółem około 50 komunistów, w powiatach: tarnogórskim (21), rybnickim
(15) i pszczyilskim (10). W centralnym
rewirze przemysłowym aresztowano 35
komunistów z czego 20 w powiecie. katowickim, a' 15 w pow. świętochłowic
kim. \Vszystkich aresztowanych ulokowano w więzieniu, katowickim, które
obecnie jest przepełnione. (AIS)

Piękna uroczystość wSuchej koło ~Ywca

,

Fabryka Wyrobów Trykotowyeh'

•

KURTZ i Ska :d7.·
ł. 6 d

t, .L 28

p. SUL Kanio.akich 71

Telefon 135-21
poleca swą znaną z dobrooi
trykotową.
i dziecięcą

:z.

-

Fot. Fr.

Karaś

-

męzlrą,

b.eliznę
damską

oraz trykoty gImnastyczne i ubrania trening.
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poś~ięcenia i otwarcia n!)~g.o lokalu skł8J<1n1cy kółek roln-iczych l hurrtown1
soli w Suchej lJo 010 2ywca..
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nI. o ~~IJń~ iIUI! ~ !m Wfa owi!
Historia zebrania narodowego wBorku Fałęckim wświetle rozprawy

Kra k ó w, 20. 8. W Są.dzie Okrę
gowym w Krakowie, jak już informowaliśmy, odbyła
się w ub. czwartek
ciekawa rozprawa inż. Adama Doboszyńskieg.o.
Cieka.wa nie tylko ze
względu na osobę oskarżonego.
Oto geneza proc~u: W grudniu
1935 roku inż. Adam Doboszyński,
wówczas prezes powiatowy Stronnictwa. Narodowego na powiat krakowski, urządził lega1ne zebranie
członków Stronnictwa w Borku Fałę
ckim, kolo Krakowa, z okazji poświę
cenia lokalu tegoż koła. Na zebranie
przybył wicestarosta po ...... iatowy mgr.
Chrapowicki, wójt gminy mgr. Śliwiń
ski, komisarz P. P. Kró1jkiewicz t odpowiednią ilością pOiicji.
Zebranie 0czywiście rozwiązano,
jako rzekomo
nie legalne. Organizatora zebrania inż.
Adama Doboszyńskiego starostwo po-

wiatowe

ukarało grzywną

w kwocie
Orzeczenie to wydal w
imieniu starostwa powiatowego wicestarosta mgr. Chrapowicki a w wydanym orzeczeniu podkreślono, że prze-

1000 złotych.

stępstwo inż. Doboszyńskiego, zostało

udowodnione doniesieniem policji i oświadczeniem wicestarosLy Chrapowickiego" a więc tej osoby, która wydawała orzeczenie.
Od orzeczenia tego inż. Doboszyński
odwołał się do Sądu Okręgowego. Na
kilku z rzędu rozprawach przesłuchano kilku świadków m. ir. ks, Adolfa
Zagrodzkiego, który poświęcał lokal.
P?nieważ ~s. ~rodz~i na J:l?święc~
nlU tym me mIał legltymacJI (pclml
tam wówczas funkcje religijne), bo nie
był zresztą. członkiem Stronnictwa fakt
ten uznano jako jedną z przYC7.yn rozwiązania zebrania. Ks. Zagl'odzki zez-

Jła Święta

B.BACI
]l

40 1e!!

I

sąd~wej

nał, że

do lokalu przybył w celu polokalu a więe w celach religijnych.
Słuchany, jakO świadek, wicestarosta Chrapowicki zeznał, Żt'> dla tego dał
polecenie rozwiązania zebrania, ponie.
waż okna lokalu w górnych kwaterach
były otwarte i przez te okna mógł Ei,
wydostawa.ć głos przemawiających do
podsłUchujących pod oknem ludzi. Komisarz P. P. Królikiewicz i r;rzod. Gula stwierdzili, że wykonali polecenie
wicestarosty, chociaż jak to zgodnie 0świadczyli, wszyscy znaJJujący się w
lokalu posiadali legitymaeje czlonkowskie, za wyjątkiem kSIędza, który był
wezwany do
poświęcenia
lokalu.
Świadkowie ci stwierdzih też, że na
sali panowałO z powodu natłoczenia
ludzi, wielkie gorąco. Naj charakterystyczniejsze były zeznania. mgra Bli..
wińskiego, wójta w Borku Fałęckim,
który oświadczył, że wrez z wicestarosta Chrapowickim zastanawiali się z
jakiego powodu możnaby to zebranie
święcenia

rozwiązać.

zaopatrz

I pokwitowania

lilowa, Jal!'Ocin 5,-, Z. H ...

własnych

Łódi, Piołrkow.ka
Łódź, Płołrkow.ka
1:.6di, PłoUkow.ka

la II. kwartał r. b. lub tylko kwieeim

lacką·

. W dniu 17 stycznia 1923 r. Krawczyk został zaangażowany jakourzęd
itik Ministerstwa Opieki Społecznej,
początkowo . tytułem próby w uposaże
niu VII grupy, wreszcie w tymże samym roku został mianowany urzędni
kiem stałym. 20 lutego 1926 r., przed
przewrotem m.a,jowym, Krawczyk zOo:
stał zwolniony ze ~łuż'by państwowej
na własną. prośbę, po czym zaraz został
mianowany komi<Sa4'y<cznym dyrektorem !{asy Chorych w Poznaniu i zajmował to stanowisko do grudnia. 1928
roku. Urzędowanie to zakończyło się
dla niego znanym procesem karnym.
Mimo to w r. 1929 z()Staje przyjęty w
charakterze pracownika kontraktowego w VII gu.p ie uposl8.Żeniowej do Ka.sy Em~łalnej w Poznaniu. Po 9-mieeię-cznej służbie na. tym stan()Wieku
zostaje zwolniony. 25 paidziernika 1932
roku został mianowany prowizoryC7r
nym starostę. powiatownn w $wieeiu,
w miesią..c później ekłada rprzyrzeczenie służbowe i zostaje faktycznym starostą.. Po ujawnieniU nadużyć został
zwolniony :li tego s.łanowiska w dniu
25 maja. 1935 i mianowany radeą w
Uriędzie Wojewódzkim Pomorskim w
miesią.c później; 26 czerwca. 1936 r.
Krawczyk zostaje zwolniony "na WłlV
sn/ł prośbę" ze stanowiska radcy wojewódzkiego oraz ze służby państwo
wej. Na zakończenie podajemy listę
;,byłych starostów", którzy zasiadali,
zasiadują, wzgl. zasiądą w najbliższym
~zasie na ławie oskarżonych:
T war d o w s k i, b. starosta. pow.
działdowskiego (wyrok skazujący);
Kra w c z y k, b. starosta powiatu
~ieckiego (wyrok skazujący);
W ą 5, b. starosta powiatu jarosław
skiego (proces zapowiedziany);
R o b a k i e w i c z, b. starosta pow.
grodzieńskiego (proces toczy się);
B e d e r s k i, b. starosta pow. lubawskiego (skargę wniósł Wydział
Powiatowy) ;
B o n k i e w i e z, b. starosta. powia-

Do nabycia w

się

w PIWA
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Łódź, Napłórkowakiego
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telel. 156-44

Na rozprawę został d·) prowadzony
z celi więziennej inż. Doboszyl'u;ki. Po
przemówieniu obrońcy, ad\\'. Pozowskiego, w ostatnim słowie iuż Doboszyński oświadczył, że cała jego "wieloletnia działalności polityczna pozostawała zawsze, za wyją.t.kiem czynu.,
za który przcl>y\\ a. w więdeniu w gra,.

,

~lU~DOWNTK, poniei:łziatelt,

<!nla 22 m&r'e& lm

_

Stron. I
4

dnak zawiera chęć wycofania si~ z
niefortunnych sformułowań, zawartych w znanym "wyroku" w sprawie
akademika Rzymowskiego.
Zabawnie brzmi zwrot, iż prezydium PAL "ś P i e s z y oświadczyć'";
ów "pośpiech" jak wynika z zestawienia dat, trwał szczęśliwie - sześĆ tygodni. Lepiej późno, niż nigdy ...
Poglądy

polityczne
Weyssenhoffa

W wileńskim "Słowie" ogłasza
Waldemar \Veyssenhoff list, w którym
protestuje przeciw zaliczaniu zmarłego
swego brata, Józefa, do masonerii.
Twierdzenie to nazywa absolutnym
fałszem.
Śp. Józef Weyssenhoff wyniósł z domu rodzicielskiego "religijny posmak prawdy i wstręt do
wszelkiego konspiracyjnego przemycania destrukcyjnych haseł. W zawodzie pisarskim tak jak i w życiu prywatnym występował zawsze z otwartą
przyłbicą "na służbie Niepokalanej
Królowej", która, głęboko czcił, przez

Im. Adam Dcmoezyński po
'Prawy .sądowej z sądu
Krakowie.

.J
wyjAclu • !'OI:okręgowego

1J

nicach prawa, że nie tylko sam tego
prawa przestrzegał ale i wielokrotnie
na kursach Stronnictwa. uczył członk.
ustawy o zgromadzeniach". OskarżG
ny podkreślił dalej, te nigdy z powodu
swojej' działalności nie był karany, że
tylko właśnie w powiecie krakowskim
żadne zebranie Stronnictwa Narodowego nie mogło się zmieścić w ramal'h
ustawy o zgromadzeniach oczywiście
w pojęciu władz administracyjnych.
Po przemówieniu inż. Doboszyń
ski ego, slJ,d wydał wyrok uwalniający
oskarżonego od winy i kary, a kosztami obciążył skarb państwa.
Korespondent Wasz miał okazję
rozmawiania z inż. Dobosz} ńskim, który wygląda bardzo dobrze i jest, jak
zawsze, w pogodnym nastroju. Na rozprawę przybył w ciemnobrązowym ubraniu cywilnym, dostarczonym mu w
przeddzień rozprawy przez rodzinę. Na
sali siedział w towarzYlStwie siostry
doktorowej Malkiewiczowej. ln7:. Doboszyński czuje się
zupełnie dobrze.
Zjawienie się inż. Doboszyńskiego
w korytarzach sę.dowych i DA sali rozpraw wywołało sensa.cjQ wśród oba<:nych w gmachu, wśrÓd ktÓlych znaleźli się też w dużej liczbie narodowcy.

Nią modlił się do Boga, a z Jej wizerunkiem na sercu - skonał".
Wskazuje dalej autor listu na powieść swego brata "Hetmani", "gdzie
przebija się symboliczna postać Piasta,
Księcia i Hetmana Narodu przez wieki, w przeciwstawieniu do innego,
pseudo-hetmana, wodza międzynaro
dówki, działają.cego konspiracyjnie i
zabójczo dla interesu Narodu. - Czy
tak pisze mason? - Nie, to nie wytrzymuje wprost krytyki".
Do opinii p. Waldemara Weyssenhoffa dodać należy. że o ksilJ,żce ..Hetmani" powiedział Feldman: "To nie
książka, to nieszczęście". Żydzi bojkotowali ją, i przemilczali.
"Słowo" cytuje dalej z "Pa.miętnika
Literackiego" Józefa Weyssenhoffa taki ustęp o "endecji":

"Poznałem ją wtedy w osobach jej
kierowników Romana. Dmowskiego i
Zygmunta Balickiego,
innych
jej
członków znałem już 'Poprzednio.
Z
całą tą gru'Pą zaprzyjaźniłem się za-

sadniczo, choć nle wstąpiłem do stronnictwa, bo chciałem zachować sWIł
niezależność autorskł- Trafiały mi do
przekonania ich czyste zamiary wzglę
dem ojczyzny, wytężona praca. dla jej
dobra, a przypadł do serca rdzennie
polski charakter
ich działalności.
Stwierdziłem siłę i pożytek jedynej
polskiej organizacji, niezależnej od
wpływów kastowych i żydowskich."
Kładąc

akcent uznania na niezaletNarodowej Demokracji od wpły
wów żydowskich stwierdził Weyssen.hoff jeszcze raz swoje przekonania.
dalekie od ideologii wolnomularskiej.
"Słowo" opowiada jeszcze o przyjaini Weyssenhoffa z Dmowskim i
kończy swe wywody wnioskiem:
'
"Życie i twórczość Weyssenhof~a
dowodzą., że nie był masonem, jego
"Hetmani" świadczą., że był to naj zaciętszy wróg masonerii i najbardziej
antysemicki pisarz polski."
Trudno odmówić słuszn~ci temu
sformułowan iu.

ności

Prosimy o odpowiedź!
I

Co jest zgodne z konstytucją, a co nie?
Ł 6 d ź, dnia 20 marca..
Klub radnych Obozu NarOdowego
w łódzkiej radzie miejskiej zgłosił m.
in. interpelację, w której zwraca się
do zarządu miejskiego z następują.cym
pytaniem:

strony zarządu miejskiego na. wyżej
dlatego prowokowaIi, by w ten sposób nie dopuścić do obrad nad tą właśnie sprawą·
Z drugiej jednak strony byli ciekawi
co ona w swej treści zawiera. Dlatego
.
.
_ też tylnymi drzwiami weszli do gabiC
I
" zy zarząd ~ eJskf. podzl~la po
netów komisarycznego zarządu miagląd o konlecznosci w mt«:resle Pol- sta dzie otrz mali pełny tekst odposki usunitcia ze wszelkich stano.
Y
wisk miejskich żydów i o koniecz- wleC;~~jemy w skrócie za żydowsko
noścl powierzania dostaw ~ł,cznie komunizującym "Głosem Porannym"
polakom, oraz co zarząd miejski do- z d'
Dla 18 bm ..•
t ~c h czas lIczyn n. i co za mierza uczy1. "Zarząd miejski wystosował
nlć na przyszłosć . dla sku~~cznego
(_ do kogo? _ przyp. red. "Orędowprzeprowadzenia tej zasady
nika") na tę interpelację następują.OdbyłO się szereg posiedzeń rady
cą odpowiedź:
miejskiej lecz komisarz rządowy p.
1) Do zwolnienia z zajmowanych
Godlewski na powyższą interpelację
stanowisk w zarzędzie miejskim
nigdy nie mógł udzielić odpowiedzi,
urzędników-Żydów prezydent miawymienioną interpelację i

'l.

względu na narodowoś6 I wyznanie
Ich właścicieli, które złożyły najkorzystniejsze oferty, to jest ofiarowuj,
naj niższe ceny i najlepszej jakości
towary,
c) pomijanie przy dostawach l r0botach wszystkich nie Polaków byloby niezgodne z przytoczonymi powyżej postanowieniami ustawy konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1935
roku.'·
Oto cała odpowiedź z&rzłdu miejskiego w Łodzi na interpelację klubu
radnych Obozu Narodowego.
A więc poprzednie twierdzenie nasze, iż tenże kOJIlisaryczny zarząd
miejski w Łodzi nie tylkO że nie wy-

Winogrona
.złachebae
wszędzie się udają d%iękt

Polska Fabryka Bielizny, ~~~k;ws~;;:~!~.:~i!;.S~~
poleca nałnownyeb wzorów BIELIZNĘ MĘSKĄ w dutym wyborze
1\ 87008
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PAL tłumaczy się
Zarzą,d główny ZwilJ,zku Dziennikarzy
otrzyma.ł od Polskiej Akademii Literątury następuję.ce pismo z dnia 18

marca rb.:
.. W odpowiedzi na pismo z dnia 3 lu'tego r~. Prezydium P. A. L. stwierdza, te
rezolucja Polskiej Akademii Literatury
w !lprawie Wincentego Rzymowskiego została zrozumiana przez Związek Dziennikarzy nie w myśl intencji PAL.
"Odnośny ustęp rezolucji, mówiący o
:pośpiechu w pracy dziennikarskiej, miał
jedynie na celu podkreŚlenie trudnych
warunków pracy dziennikarza w Polsce,
mogących w pewnych wypadkach ezęścio
wo usprawiedliwić ewentualne przeoczenia czy pomyłki. (?)
"Skoro rezolucja Polskiej Akademii Literatury została tak boleśnie odczuta
przez Związek Dziennikarzy Prezydium
P. A. L. śpieszy oświadczyć, te redagująe
powyższy ustęp Polska Akademia Literatury nie miała zamiaru nawet w najmniejslym stopniu uchybić czci stanu dziennikarskiego, któ'rego zasługi dla kultury
pOlskiej wielce docenia.
"Prezes: (-) Wacław Sieroszewski,
sekretarz generalny: (-) Juliusz KadenBandrowski. "
List PAL-u, jak wogóle ~'szystkle
enuncjacje tej instytucji, nie grzeszy
~zczególn~ jasności~, nie"'ą,tpliwie je-

iż

sprawa ta niejednokrotnie
sta nie ma podstaw natury prabyła postawiona na porzą.dku dzienwnej ani rzeczowej.
nym. Dlaczego się tak stało? Ano, z
2) "w myśl art. art. 96 i 111 kontej prostej przyczyny, że prawie wszystytucji Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 17 marca 1931 r., które zachostkie posied7.enia łódzkiego parlamentu były przerywane w połowie obrad
wały m<?c obowią.zującą., na podstai wskutek tego punkt ten stale odrowie art. 81 ust. 2 ustawy konstytuezano. Żydzi obawiali się iż wobec
cyjnej z dnia 2.3 kwietnia 1935 roku
"no~:ych wiq,trów" odpowiedź na tego
"wszysc~' Obywatele są równi wobec
rodzaju interpelację ewentualnie moprawa. Urzędy publiczne są w rówże być d,la nich niekorzystna i dlatego
nej mierze' dla wsz~·stkich dostępne
m. i. sprowokowali scysje i awantury w
na warunkach, 'Prawem przępisaradzie, by w ten sposób całą "sprawę"
nych. Żaden obywatel nie może być
odwlec. Stosowanie w życiu zasady
z powodu swego wyznania -i przeko"co się odwlecze to nie uciecze" bradzo
nań religijnycli. ograniczony w praczęsto daje dobre wyniki,' ale tu, w
w.ach, przyslugują.cych innym oby,tym wypadku, obawa Żydów była nawatelom".
prawdę .... nie na miejscu .... Bo nikt co
Tyle w sprawie żądania zwolnienia
do tego nie ma wą,tpliwości, że komi- urzędników - Żydów. A odnośnie mesarz Godlewski nigdy by się nie zgo- powierzania dostaw miejskich Żydom
dził na wyrzucenie Żydów z magistra- - zarząd miejski według żydowskotu łódzkiego. Raczej przeciwnie, gdy- komunizującego "Głosu Porannego"
by mógł, przyjąłby ich jak najwięcej odpowiedział na~t~pująco:
- mimo, (a może właśnie dlatego) że
1. "Do pOWierzania przez zarzl)d
ostatnio przewodniczył
pierwszemu
miejski dostaw wyłQcznie Polakom
organizacyjnemu zebraniu w Łodzi nopod~taw natury prawnej nie ma,
wej partii politycznej, tworzonej przez
gdyz:
_
.
.
płka Koca ...
a) wszelkJego rodzajU dostawy l
Tylko bez złośliwych dowcipów! ro?~t:v . slJ, powierz~I:~ prz~,z za.rzlJ,d
powie nam ktoś z boku.
mIejSkI w myśl opmn speCjalnej koSkądże znowu
takie posądzenie?
misji przetargowej, na zasadach, zaTo nie dowcipy panowie, to zupełnie rewartych w obowiązującej inst.rukcji
alne ujęcie "nowej" "rzeczywistej rz&magist~at~ m ..Łodz~ o sposobi~ odczywistości"!
Ależ tak, napewno.
dawama l odbIerama. dostawy l rowierzycie?
bót, wykonywanych dla gminy miejA więc zważmy rzecz następują.cę.:
skiej Łódź,
Żydzi nie dowierzali ewentualnej
b) dostawy ł roboty otrzymuJ., od
przychylnej dla siebie odpowiedzi ze
zarzQdu m1ejskielJo te firmy, bez
~""""""""""--""""""'''''''--''''----~
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rzuci Żydów z magistratu ale chętnie
by ich przyjął jak najwięcej - byna.jmniej nie wyglą.da na jakiś złośliwy
dowcip, .ale wręcz przeciwnie - na realną ale i zarazem przykrą rzeczywistość. Czyśmy mieli co do tego jakiekolwiek wątpliwości?
Bynajmniej.
Chodziło tylko o to, by tenże zarząd
komisaryczny z tymczasowym prazydentem p: Godlewskim (członkiem zarządu O. Z. N. w Łodzi) wyraźnie się
w tej sprawie wypowiedział.
A wypowiedział się tak:
1. do zwolnienia urzędników-1;y..
dów nie ma żadnych podstaw.
2. do powierzania dostaw wyłącz
nie Polakom także niema żadnych
podstaw.
3. pomijanie Żrdów i w jednym i w
drugim wypadku byłoby niezgodne z

I

konstytucją.
Wobec powyższego

warto zapyta.~:
1. Czy jest jakie prawo, któreby nakazywało Polakom głosować, a Żydom
zajmować ich miejsca na stanowiskach państwowych samorzą,dowych
itd.? .
,
2. Czy jest jakie 'Prawo, kt6reby naka.zywało popierania warsztatów ży

MEBLE
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gotowe, pojedyńcze i komplety, wszelkie zamówienia
i zamiany. K. Galar, Łódź,
ulica Piotrkowska nr. 275.
• !!8 89S

BIELIZNĘ

DO PRANIA i FARBOWANIA

-

gratł.

odmIanom przystosowanym
do naszych warunków klimatycznych. Hodowac można jak pomidory w ogrodzie (nie konieezuie przy
Sadzonka tylko
zł.

• 39687

dowskich w tym ezasie, kiedy polskie
ledwie dyszlJ, & nie które z nich gin!)
w nier6wnej walce z żydowską konkurencję.T

Możeby prześwietny

komisaryczny

zarząd miejski w Łodzi raczył nas zaszczyciĆ odpowiedzią na te pytania'

No, bo jeśli Żydom odpowiedzi nie od- to chyba nam tym bardziej! ...

mówił

OSA

]

Cyrk przyjeżdża do miasta

nita umarła, nie biła eł~ już nigdy
i nie kazała występować z tygrysami,
Dnie i tygodnie upływałY, a ulew- tach na utoczone ramiona i drobną, to przecież życzenie ...
Nelly na te słowa zerwała się z sieny deszcz padał nieusumnie.
ale nadzwyczaj zgrabną, figurkę. Oczy
Mieszkańcy wioski BroksIDoce lejej widocznie od dawna na chwilkę dzenia, i niespokojna przerwała:
- Nie mów tak, Ludovico, bo na
żącej w zapadłym kącie hrabstwa' De- szczęścia czekały i często musiały
vonshire w Anglii, kiwali smutnie ukrywać pod powieką łzę tajoną, tak, sarnę. myśl wystąpienia z tygrysami
głowami,
myśląc
o niefortunnych że teraz jakby cień smutku leżał na włosy mi się jeżą na głowie.
- Boisz się, Nelly1 ty, najodważ
z~iorach zb~ża, zniszczonych sianożę nich, a ślicżne, ciemne źrenice, jak
CIach, utracIe tegorocznego chmielu i przez mgłę patrzały. Niezrównana sło niejsza Amazonka!
w ~g<?~e o st.ratach i szkodach, jakie dycz i łagodność malowała się koło
- O, ja się koni nie boję, nawet
pomesc musIeli w tym nieszczęsnym pełnych i rumiponych usteczek, tak po- lwów się nie lękam, bo są ślepe, stare
roku rolnicy.
nętnych, że zdawały się stworzonymi
i oswojone; ale w tych tygrysach jest
Kiedyż wreszcie ten deszcz przestacoś takiego, w ich ruchach, chodzie,
do pocałunków.
nie padać?
- Widać pan bardzo lubisz tego pełzaniu, coś tak nieposkromionego,
Księża i biskupi odprawiali nabo"baby" - rzekła, zwracając się do dZikiego. Wciąż mi się zdaje, że na
żeństwa na inten«ję odwrócenia klę clowna, który pochylony nad słoniąt ':l1nie czyhaj~!... One mię kiedyś poski.
kiem, karmił jo papkę. z mleka z chle- zrą..
Pewnego dnia szesnaście złoconych bem. Nclly przyszło na myśl, że kie- NeIly Raymond! proszę tutaj wozów, z powiewającYmi kolorowymi dr ś widziała jaskółkę, karmiącą swe odezwał się głos pani Juanity. Usły
flagami ciągnęło przez wieś, pod stru- pIsklęta z równą. troskliwością.
szawszy go, "baby" zaczął pis7,czeć
~ieniami. ulewnego deszczu. Ogłosze
- Dlaczegoż bym nie miał lubić? przeraźiiwie, i z przestrachu wywróDla oznajmowały, że była to część,
sławnego na świat cały, cyrku Lombiego, która miała bawić mieszkańców
Brooksmere przez (zwykłe w takich
razach) trzy dni tylko. Wagony dąży
ły do miejsca dla nich przeznaczonego. Była to część dużego, położonego
za wsią. wrzosowiska, zwe.nego MadAcre-End.
Podróż, r?wnie jak i deszcz, gni&wała zamkmęte w wagonach zwierzę
ta, a młodziutki "baby", zwany Alonzo, obiecu jąc y na przysz łość być z.nakomicie wytresowanym słoniem, cięż
ko zapadł na grypę. Tygrysy, z bard ziej niż zwykle zadowolonymi minami, spoglądały na wilgotne kraty
swych klatek, a wspaniały lew, zwa-nr .Marengo, będący jedną z najgłów
meJ szych przynęt "królewskiego cyrku
Lombiego", ryczał tak głośno, jak go
nigdy dotąd nie słyszano.
Pomiędzy kobietami, składającymi
personel cyrku, zwracała powszechną
uwagę jedna wyzywającym wyrazem
twarzy i śmiałością. Kobieta ta należała do rodzaju piękności tęgich 1
czerwonych, w których odmalowywaniu tak lubował sławny ma:larz fla,rił miskę z mlekiem i chleb na podmandzki. Była Hiszpankę., ale miała biedne stworzenie głodne, bez matki dziwne upodobanie, aby ją brano za odrzekł clown, rzucając niespokojne łogę czasowej stajni.
spojrzenia na lewo, gdZie w otwar- Cóż to, czy to tutaJ zebraliście
Angielkę; nadzwyczaj zręczna w poskramianiu dzikich zwierząt, można tych drzwiach namiotu siedziała pani się go nial1c7.yć? - wołała gniewnie
Juanita,
wylizując
starannie
dno
tapani - czy nie masz nic innego do robyło sądzić, że się tylko przygląda ich
;czynnob'ciom, gdy stała nad nimi z lerza, na którym jadła, i swoje zatłu boty, jak bawić się ze słoniem i konszczone palce. Clown był zawsze jak- wersować z miss Nelly'! Z tohą miss
małym złoconym biczykiem w ręku;
biczyk jednak natychmiast zmieniał by onieśmielony postępowaniem Nel- słówko na osobności. - Trzymała w
ly: była ona tak dziwną., nigdy nie ręku szpicrutę, która kilka razy, po
się w narzędzie kary, gdy tylko które
z zwierząt okazało ochotę do nieposłu klęła, nie piła, nie starała się wszyst- gwałtownym zamachu, oparła si~ na
kim przypodohać, tak jak inne. Była ramionach Nelly.
szeństwa.
ona, jak rzadka jakaś, z innych stref
Interesują"/}. tą kobietą była pani
Długo Nelly była cierpliwQ.;
si el'uanita, wysoka, pełna, o regularnych ptaszyna, pomiędzy obcymi dla niej, d~mnaście lat znosiła męczarnie bez
ptakami.
Takie
wyjątki ~ie podobają
rysach, zimnym uśmiechu i ostrym
s!ówka wyrzutu lub gniewu; dziś siły
wyrazie ust. Czoło miała. południow się jednak nigdy; jastrzębie pozbywają Slę wyczerpały, poczuła w sobie jakl!ś
się
ich
wkrótce,
zabijają.
niewinne
ców, trochę niskie i w tył podane,
dotychczas energię, a ostatofiary. Może i biedną. dzieweczkę ten nieznaną
oznaczające nierozwinięcie i brak innie
uderzenia
przebrałY miarkę cierteligencji; oczy pełne życia. i ognia, sam los czeka?
pliwości. Chwyciła więc w uniesieniu
Nelly
usiadła
w
prostym,
naprędce
zrodzonego nie ze szlachetnych popę
rękę swej opiekunki i zawołała:
dów, ale raczej z namiętności, tłumio zrobionym dla pięknego ogiera., żłobie.
- Nienawidzę pani, bo okrutniej- Nie pamiętam, aby ktokolwiek
nego gniewu; włosy czarne jak węgiel,
sza i sroższa. kobieta nie może istnieć
był
kiedy
dobrym
dla
mnie
rzekła
za.wsze bardzo starannie wypomadona świecie.
wane i wygładzone na. skroniach. Tru- po chwili namysłU - nawet "rtedy,
gdY
byłam
dzieckiem,
nie
zdarzyło
- Cicho Nelly, cicho' - odezwał
dno bylo jej wdzięki określić; czło
wiek zmysłowy powiedział by może mi się nic podobnego. Tak często nrzy- się głos, z poza nich - nie zapominaj
s~ę, dziecko. Rzekł to pan Le~ll&
"Ach, cóż za piękna kobieta!" dla. in- chodzi mi na myśl pytanIe: kim ja tIer,
szarlatan,
magnetyzer,
uważany
jestem
i
gdzie
są. moi rodzico?
nych mogła być wstrętną, jednak m- I na cóż ci się przyda myśleć t&- przez wszystkich za pół wariata, od
trygują.cą.. Taką. była pani Caterina
luanita. Dalton, żona dyrektora cyrku, rar. o tym 'l Teraźniejszość tylko ob- którego to przekonania nie chciał ich
odwodzić, ponieważ należał do trupy
chodzić nas powinna; zresztą wątpię,
opiekunka N ~lly Raymond.
cyrkowej nie z potrzeby, ale tylko dla
abyś była dzieckiem uczciwego związ
Szesnaście wozów już si~ zatrzyku, bo porządni rodzice nie byli by cię fantazji.
mało w miejscowości Mad-Acre-End,
- Słyszycie ją! - krzyczała wciąż
i pani Juanita, z nieudanym apetytem do cyrku sprzedali - doda} zmieniają.c pozycję "baby", aby mu wygodniej
oburzona pani, %wraeają.e się do elowzabrała się do spożycia kilku ogromnych kawałków pasztetu ze zwierzy- było schrupać, kawal rozmoczonej na. Była odziana w jakąś jasnł, jedwabną., ale wytartę. i brudn". suknię,
ny, który natychmiast kazała rozpa- skórki.
- We w!zystkich wspomnieniach jprzybl aną. zatłuszcznyml, białymi kokować, bo to był jej ulubiony przyronkami. Cztery psy otoczyły ję., a
smak. Tymczasem rozbijano namioty, moich tylko panil}. Juanitfl widz~ deszcz zmni~jszył się trochę, tygrysy ciągnęła dalej Nelly - ona mi poka,- młody słoń, na. którego grzbiecie usiazywała, jak mam tańczyć na sznurze,
dła papuga, stał się tei świadkiem
przeraźliwie ryczały, a clown Ludovico zają.ł się karmieniem osierocone- a znaki od powroza, którym mnie za sceny prxybierajQ.cej coraz bardziej
go, chorego słoniątka, w stajni posta- niel!;ręczno~ć biła, nauczyły mnie li- interesują.cy charakter. Pl'.ni Juanita.
Wionej napręd('e dla nainiękniejszego uyć do dziesięciu i dalej. W ten to już sama przez się była interesująeą.
ogiera, o którym Dalton zawsze ogła sposób wyuczyłam się wszystkiego. w uniesieniu; jej typ cygański szczególnie się dobrze w gniewie przedstaszał, że go otrzymał w podarunku od Było jeszcze prócz mnie dwoje małych
cesarza chińskiego. Ogier, rzeczywi- akrobatów, a jeden z nich, spadłszy :II wiaŁ
trapezu i potłukłszy się silnie, wkrótce
- 1a tutaj nie pozostanę - mówiście piękny, był jego chlubą.
Nelly przeszła przez stajni~, wzdłut umarł. O Bożel jakżem mu zazd~ei ła już spokojniej Nelly - dlaezegoż
nie mam opuścić najeięższegO losu.
ustawionych rzędem arabskich koni i ła jego losu.
jaki mógł spotkać mnie w życiu.
- Biedne dziecię - n;ekł eJoW!l zatrzymała się przy clowni6 Ludovico,
- Doskonale - zawołał magnetyktórego prawdziwe imię i nazwisko to ei nic nie pomoże. Naprzykład teraz, obawiasz się swego występu z zer, opierajQ.c ręk~ na ramieniu Juabyło Ben Lorton. Wzrost Nelly, figura jej, płeć przedstawiały typ czysto Erebusem i Don Pedrem; widz~, z ja- nity - dziewczę ma racj~ droga Juaangielski. TwarzyczkI) miała owalną, kim wstrętem myśliSZ o tym; a prze- nital Bę.dź cierpliwą..
Neny podniosła w te! dlwm ~
z wysokim jasnym ewołem, ociellio- ciei n~ IIlC®esZ nie POShlCbał, jełel1
nym mnóstwem złocistych włosów, et to uczynić rozkaitt. Choćbyś nie i dostl'7.pgła. człowieka nie wiele od
sp 0(h jQcych z tyłu w bujnych spJo- wiem jak życzyła sobie) abr pani Jua- nicj wy ~SZ(l go) którego twarz d)'gll~la

wściekłością. Był to Kubańczyk, Fe~
rara, wspólnik Daltona, jego przyjaciel i dosttlrczyciel pieniędzy w potrzebie, szalenie zakOChany w pięknej Hiszpance, której wdzięki przypadały
mu do gustu. Nie mógł on znosić krę
cącego się też koło nioj pana Lepelletier. Ten ostatni, odstępująe, zobaczył
też szalony gniew Kubańczyka.
- Dlaczegoś się dotknął jej ramienia - zasyczał Fen'ara. Nie wiedziQł,
że chociaż ramię to było pełne i zgrabne, brud, pol{rywający je, nietylko ponętnem go nie czynił, ale przeciwnie
wstrętnem nawet, zresztQ, możebY
mu to nic nie szkodziło.
- Ach, to ty, Ferraro! - rzekł ma.gnetyzer od niechcenia. Poskramiał
on tyrana Juanitę moralnie, tak jak
tamten przez zwierzęcą siłę.
- Tak, to ja! kiedyś życiem mi :za
to odpowiesz.
- Mój aniele! rzekł znów Lepelletier, jakby nie słyszt;l.c słów Ferrary - wierz mi, wyglądasz w gniewie przepysznie; gdyś poskramiała
przed chwilą to harde dziewczę, twarz
twoja zdawała się zioflf}.ć złością. i nienawiścią; byłaś znakomitą., wspaniałfj.,
druzgocącą to, co ci na drodze staje.
Teraz zaś z tym uśmiechem możefZ
być ładną, wesołą, ale zwyczajną., p()spolitą.,
tak, wierzaj mi, pospolita,

moja droga. Widzisz mia bella, jak
uważam i c&ni~ twe ruchy i słowa.
- Głupcze! - krzyknęła Hiszpanka, będąca. w usposobieniu łaskawym
dla Fel'rara. Nosiła ona zawsze przy
sobie duży wachlarz z sandałowego
drzewa, a gdy była zadowoloną., lui>
też coś jej pochlebialo, zaczynała si0
nim wachlować, roztaczając milą wori
dokoła; tak też zrobiła i teraz. a ni&
spoglądaj~c nawet no. obecnych, opuściła stajnię wraz z Ferrarę..
Lepelletier zwróci! się do Nelly,
która zrozumiała subtelną. ironię w
jego przemowie do pięknej Hiszpanki.
- Zdaje ci się, d7.iecko, - rzekł że przyszedł już czas, aby odzyskać
wolność?

Nelly była Jeszcze "pod świdem
wrażeniem odbytej sceny, to też, nie
wahają.c się, rzekła. stanowczo:
- Tak, rhcę stąd odejść.
. - A jeżeli cię zło.pią. i przytrzymaJą ... bo pamiętaj, że z prawa należysz
do~iej, tak, jak ona do Daltona. przez
małzeństwo.
Byłaś jej wychowanką.,
zapłaCiła za ciebie, karmila cię i ubierała

przez lat tyle; jesteś więc joj nietak jakby na jakim afrykań
skim targowisku kupion~. Po ślicz
nym skrZYWieniu twej buzi widzę, że
ci się to zupełnie nie podoba. ale zmienić tego nie możesz, tymbardziej, że
winnaś jej wdzięczność za to, że cię
wyuczyła rzemiosła,
jeżeli nie najs~lachetniejszego, to przynajmniej takiego, co ci chleb zapewni.
On ma rację - rzekł clown,
mieszają.c się do rozmowy słowa
jego tchną. prawdą,.
- Ja jednakże tu nie pozostanę odparła jeszcze stanowczo, ale już trochę zaniepokojona Nelly pójdę do
sądu, pokażę znaki od uderzeń, opowiem tam wszystko.
- To nic nie znaczy; ona ma praWo ukarać cię, gdy na to zasłużysz,
1 sędzia nie ci nie poradzi, widzą.c
szczególnie, żeś ani zbyt zmęczona,
ani. wybladła, że szyjka i ramiona
twoJe są. białe i okrągłe; jednym sło
wem: nie próbuj niepodobieństw i
znoś swój los cierpliwie do końca.
Nelly naprzemian to rumieniła elę,
to bladła, a panu Lepelletier podobało
się to widocznie, bo drażnił wcillŻ
biedne dziewczątko.
-. A więc nie podoba ci się pani
Juamta, ta wspaniała, królewska pięk
ność, mająca w sobie coś z Junonv
i Lukrecji; nie wzbudza ona. w tobie
!achwytu swymi, tak dalece przewazają~~i twoje, wdzickami'? Czyż nie
pQ(lzlwlasz tych, tak starannie splecionych, o hebanowym połysku wło
sów, (twoje, jak uważam, są trochę
rozrzucone, bo wy, An~ielki, ehoć czyst& i porządne, mało dbacie o swoją.
pOWierzchowność), tego pysznego biuwolnicą.,

stn, nst

gorących, wspaniałego czoła,

1 ezyż nie cZlljesz
jej przewagą. nad

Ilf'bne

się przygnieocioną
tob~, ty biedne,

i sentyrn~ntalne !aiewcz~t
; (Ciąg dalszy naslą!,i).
.
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"Ośle uszy

komunizmu"
Jako dals~y ciąg rozwazan mych
"Ośle uszy komunizmu" pragnę
zwrócić uwagę Czytelników, że nie
tylko stołowanie się w jadłodajni, na
zasadach handlowego przedsiębiorstwa
osobistego prowadzonej, ale nawet
kuchnia domowa, rodzinna, opłaca się
tll;niej od propagowanych przez komun~z~ "spółdzielni kuchennych".
Tamej !)Qd każdym względem, albo,... iem
i pifmiężnie taniej i zdrowiej i kultuT~~li~j i wygodniej i godniej i dla 0gO l neJ cywilizacji korzystniej.
Wiadomo, że komunizm istniał w
pierwotnych gromadach ludzkich jako
pierwsza, bardzo niezdarna gospodar.
ką. plemion koczowniczych i myśliw
skich, ale już we wczesnych okresach
osiadłości i rolnictwa zni.ka jako przeżytek przeszłości, zaś wszechstronnie
rozwija się indywidualna gospodarka
rodzinna, a razem z niQ. i przez nią
:rozkwita organizacja społeczna i rośnie CYwilizacja..
pt.

Fałsz

i

podstęp

współczesnego,

przez Żydów szerzonego komunizmu
na tym polega, że zachwala jako po.
stęp to, co zamarło w czasach dzieciństwa gatunku ludzkiego, a ideałem
uspołocznienia, do którego dążyć każe, nazywa to, co było kiedyś stadnością. (nie-społecznością.) na pół zwierzęcych gromad ludzkich w epoce dzikości. Dla swoich celów posożytni
czych Żydzi chcą ze społeczeństw ludzkich porobić stada zahukane.
lednym z najważniejszych sposobów ustadnienia ludzi jest oczywiście
zniszczenie rodziny. Jednym z najprostszych sposobów zniszczenia TO-

Zegarki, obrączki i bjżuterię
"

duiy~ <lII~~
;!~~<::
.~,r

B• KOWALSKI,

ŁODZ. Piotrkowska 3

- telefoll 104-60 " Kapuje .tare złoło ł .rebrc .
n 39718

dziny jest usunięcie z niej kuchni domowej. I oto mamy krótki i logicznie
wyniktiwy rodowód wszystkich oszczerstw na rodzinę miotanych i mię
dzy innymi wszystkich fałszów przeciw kuchni domowej fabrykowanych.
PomiJno jednak całej gruboskórności
i naiwności tych fałszów, znaj'dujQ. one
w nauczycielstwie polskim długie uszy
posłUChu i puste tr~by podziwu. Stąd
właśnie powstaje dla prasy narodowej
ob c wiązek
omawiania. rzeczy, które
same przez się dla każdego powinny

Ten jęden jedyny wzglQ.d, dotyczą.
cy zdrowia, wystarczy do nieustępli
wej obrony kuchni rodzinnej. Wszyscy
doskonale wiemy, że kuchnia, na setkę
stołowników obliczona., nigdy nie może dać rękojmi czystości, higieny, doboru, poziomu, przystosowania do
wieku, . ~drowia i właściwości odręb
nych organizmów. Natomiast najwyż
szy stopieIl możliwości osiągnięcia
żespołu tych warunków odnajd\lje się
w kuchni domowej. Z tego powodu,
gdy odliczymy oszczędności wydatków
na. choroby, których unikamy w odży
wianiu się domowym, nawet wykwintDr. med. L. NITECKI. specj. chor6b skór-

nvcb wener. i llloczo-płciowycłJ.
l.6dź, Nawrot 32 - telefon nr. 21!J-18
P.r&yj muje od 8-9,30 rano i od r:,30-9 Wlecz.

W niedziele

j świ~ta

a-12. . . .

-

....
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W kościele św. Jerzego W Londynie odby lo się naboteństwo tałobne za l\asa DeBt~,
.
rozstrzelanego przez Włochów. Pierwszy z prawej NeguB,

Marokańczyków

i falangistów w pomiasteczka Gajanejos,
gdzi.e
prawdopodobnie nastQ.pi decydująca
walka pomiędzy przeciwnikami.
p a ryż. (PA T) ,){orespondent lIavasa donosi z Naval Carnero, że w czasie onegdajszego kontrataku w dzielnicy uniwersyteckiej, wojska. powstańcze zdołały' wedrzeć się w ulice miasta
i zają.ć stanowiska położone w pobliżu
Calle Bravo Murillo. Zajęcie tych stanowisk rozszerza znacznie enklawę
wojsk powstańczych w Madrycie.
S i g u e n z a. (P A T) Korespondent
Havasa donosi, że wojska rzę.dowe podejmowały kilkakrotnie ataki na odcinku Guadal aj ara, usiłuję.c zbadać
linie powstańcze ,gdyż spokój panujQ.Miasto podpalono i c~ęściowo wó'Wnano ~ ~i(3nłią - Ludno~ć
cy wśród wojsk gen. Franco niepokoił
schroniła się do kos~ar 'lniejscowego garni~onłł Starcie
ich. :Kilka razy dochodziło do walki
~ 'Wojskiem,
wręcz. Charakterystyczne jest, że wojL o n d y n. (Tel. wI.) Według do. popełnieniu licznych okrucieństw ban- ska rzę.dowe, rozpoczQ.WSZY wielką akniesiel'l z Hsingink, oddział 500 bandy- dyci podpalili część miasta, po rzym cję, bliską. już przerwania frontu wojsk
tów napadł w lliątek na miasto mand- usiłowali zbiec. Po*al' przerzucił się powstańczych, przerwały ofensywę.
Według
don,iesień
obserwatorów
żurskie Ilan nad południowym biegiem
do centrum miasta., które nię,m-al calrzeki Sungari i częściowo zrównał je kowicie padło pastwą płOmieni. Lud- lotniczych wydaje się, że gen. Miaja
z ziemią. Bandyci spodziewali się ność, zbudzona napadem, schroniła się rzucił do walki wszystkie siły, nie zoznacznego łupu, gdyż miasto lIan jest częściowo do miejscowego garnizonu stawiajQ.c od,yodów w drugiej linii. Powstańcy pracują. nad reparacją dróg i
poważnym ośrodkiem finansowym i
japońskiego, ){tóry stawił bandytom
lwpieckim tej części Mandżurii.
zacięty opór.
Przy pomocy Vl'zyby. wl/;mocllieniem ośrodków oporu.
Napad miał m~ejsce około północy. łycl1 posiłków z~oł,ano wyprzeć ~llndy
Bandyci pod osłonę. eiemnosci przy;pu- tów..z hIin miasta i . zmusić ich do uści!i szturm do bt.a ro miasta
Udało
cieczki. W pościgu za bandytami zgiim się sforsować zachodniQ. część mia- nęło 2 japońskich żołnierzy.
sta, którę. doszczętnie splondrowali. Po
bliże

PI~Tk'O

Napad 500 bandytów na miasto

KONFEKCJĘ

damską. męską. mundurki i płaszcze
uczni~wskie tlla chłopców
"

poleca w dazym wyborze

Uhrześcijatiski
II 90895

Łódź,

11

Listopąda

Dom

Bandyta Zarzycki
zastrzelony

Odzieżowy

nr. 20. Tel. 120-12

Ofensywa woisk czerwonych
na Siguenzę

być zrozumiałe.

Każdy lekarz to potwierdzi, ze sposób odżywiania się stanowi zawsze, "a
w szczególności w wieku dziecinnym i
młodzieńczym, sprawę dla zdrowia cielesnego i duchowego wagi pierwszorzędnej, a przy tym podlega mnóstwu
nie przewidzianych właściwości róż
nych organizmów ludzkich. Najlepszym, naukowo uzasadnionym rozwią
zaniem tej sprawy jest kuchnia domowa, a to zwlaszcza w czasach naszych,
gdy dzięki naukowej organizacji gospodarstwa domowego kuchnia ta w
oparciu o wyniki wiedzy nowoźytnej
staje się wręcz laboratorium chemicznym. Otóż podstawowym warunkiem
sprawnego działania tego laboratorium
jest mała ilość wzajem podobnych do
siebie stołowników, czyli - rodzina.

ENRYK ŻAK-POZNAŃ

Wedlug doniesie,,,

'Ilładrycldc li, c~erwoni

powstańcom,

mieli jul!
caly utracony teren

ryż.
(Tel. wł.) Według nadewiadomości rzą.d walellcki i
gen. FranCi) gromadzę. pod Madrytem
duże siły. W ostatnich 48 godzipach
wyładowywane są w portach Algeci-

odebrać

na szybkie podjęcie ofensywy pona frontach Jaratua, Gtia~
dalaja,ra, Oviedo i Huęsea. Wojska
rządowe
pochwalić się mogą.
lokalnym sukces~m, gdyż zmusiły wojska
narodowe do opuszczenia Brihuega.
Generał Franco wysłał silne odd~iały

p a

szłych

wstańczej

ras, Malaga i Kadyks olbrzymie transporty wojsk. Transporty te wskazuję.

KRAWAT POLSKI" Piotrkowska
ŁÓDŹ.
111

Fabryka
Krawatów"
Oddziały hurtowej sprzedaży:

POZNAŃ, Wielkie Garbary

ag 4.0171

WARSZAWA, Blelaulla 16.

l

ł 110.

ts

prawdziwej, w2;orowej 'i ze wszech
miar dobroczynnej dokonała W tyP1 zakresie ręwolucji - nie tylko pra.ktycznej, lecz i artystycznej. I dlatego Anglik z dumą wygłasza znane swoje
powiedzenie: "Mój dom - moja. fortecal"
Warto pamiętać o tej stroijie zagadnienia.. ażeby do taniości ku~llDi domowej włączyć i tę pozycję olbrzymlę.,
że daje ona człowiekowi zdrowie i wolnoM - dwa przedmioty, których w
żadne.i spółdzielni i za żadne skarby
nabyć nie można. W tym ot<;> tkwi najwyższa godność kuchni domowej.
Tylko przewrotność prawdy tej nie
uznaje.
.

STANISLAW

Dr. Med. Maria Frankiewiczowa
lłOłoznieh,o

ł..ódź,

i cborobv kobiece

ul. Sosnowa 3Z róg Naplórkowskięgo
9d g. 3-7.
II 89867

Zatarg szewski
,zlikwidowany

najmodnieisze desente w wielkim wyborzo poleea

na kuchnia rodzinna kalkulUje się taniej, niż jakiekohviek stołownie zbiorowe.
Tak się ta rzecz przedstawia od
strony wyłącznie finansowej. Ale życia nie wyczerpują. rachunki pieniężnet Kucł}nia domowa i zwią.zana z nią.
umiejętność
odżywiania się oprócz
zdrowia daje człowiekowi jeszcze dar
naj cenniejszy - niezależność. Zrozumiano to w Stanach Zjednoczonych
A. P., gdzie na uniwersytetach obowiązkowym dla studentów przedmiotern wykładowym jest sztuka kulin arna ' i nauka gospodar stwa domowego.
Rozumieją. to w Anglii, gdzie kuchnia
rodzinna stała . Się punktem wyjścia
.dAt. ~itektJn Jlli~zkalnej. która

Kra k ó w. (PAT)
Dzisiaj około
godz 9 rano patrole Policyjne, sClgajQ.ce znanego bandytę Zarzyckiego,
który m. in. dokonał masowego morderstwa rodziny Goldfingerów w Ni~
zdowi~ natrafiły na poszukiwanego,
ukryteg'O w stodole we wsi Dębno pow.
brzeskiego. Po krótkiej walce, w czasie której bandyta Zarzycki strzelał do
oblegają.cych
go policjantów przez
strzechę, Zarzycki padł martwy, trafiony kulą. karabino\vą..

pmltKO~KJ

War s z a w a. (PAT) Arbiter Ministerstwa Opiel}:i Społecznej dla zatargu w przemyśle szewskim, inspektor
Zbigniew Wróble\vski, wydał w dniu
2 pm. orzeczenie regulujące zasadnicze
kwestię sporne dotyczące
warunków
pracy i płacy szewców. W ten sposób
długotrwały zatarg w przemyśle szewskim uległ likwidacji.

Na wiomę materłały, Ubiory, galanterłę poleca w olib rzymim wyborze znany
ChrzeŚCijański Dom lawarowy.
Bławat
P<Ju,ki w Loqzi. Zwra~amy uwagę czytelników na ogłoszenie firmy w dziSiejszym
dziale ogłoszeniowym. Firma ta. czysto
chrześcijańska. a która się stała ważnym
czynnikiem w wa];ce z odżydzeniem ha.nd.lu, zyskUje stale nowe zaBtępy klientów
detalicznych i hurtowych. Obecnie firma
,p osiada tylko jedno miejsce sprzedaży
przy Rynku BaIuckim, Skoncentrowawszy
wJfłiol!k.i swe na rozbudowę centl'ali swej.
,. 1~
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Przedwiośnie

KOBIECE

W KAPELUSZACH
WSZYSTKO MODNE
'Vielkanoc w tym roku przypada
tak wcześnie, że wiosenna pogoda., ja.ką nam ześlą niebiosa, stanowić ~zie
do ostatniej chwili zagadkę. Może byt
śl 1 ieg, ale równie dobrze może być cieple, mile słonko, które niemiłosiernie
u każe wszystkie braki naszego znoszo-

I'I
l

\

w Łodzi

Parki i parchy
w
pa
I
Ł ó d ź, 20 marca.

Przedwiośnie

•

górę·

Kwiaty są bardzo modną dekoracją
malellkie fas<lny w formie pę
ków lub wiązanek girlandki. Układa
się je na czubku główki lub ukrywa
kokieteryjnie pod małym rondkiem.
Na razie jeszcze kwiatki są male i
drobne. Duże kwiaty zapewne ukażą.
się na początku lata.
Bardzo modne są kapelusze zestawione w dwóch kolorach i dwóch rodzajach materiału.
VV kapeluszach jak i zresztą strojach wiosennych zauważyć można
przede wszystkim ogromną. tel1LlencjQ
do barw żywych, jasnych i wesołych.
Całą. kolekcj-ę najmodniejszych kapeluszy (fotogr. z "Die Dame") znajdujemy na naszym zdjęciu.

i

zdobią

NA STOLE WIELKANOCNYM
Ga't·ść pr~episó·u.'
Święta

wie,lkanocne ochodzi sip. w chwi-

H. kiedy cala pt'z)'l'oda zaC'7,yna

1Judzi~ się

do nowego życia. Zwyczaj ubierania storu wielkanocnego, pay któt'ym zbierają
się CZlOOlkowie
rodzin, jest zwyczajem
C%)'Isto polskim, opartym na rradycji. Nie
chodzi tu o wykwintne i kosztowne potrawy, ale fakt, że codzienny chleb. j,a,jka
li sól jest poświęcony \V kościele, jajkiem
tym dzielą się ludzie i składają soLie ży
czenia. St,roimy więc stół w miarę mO"lności przede wszystkim zielenią, kwitną
cymi roślinami, babką z rzeżuchą i gałąz
ikami borówek i buU,szpa nem. stu wi amy
baranka.
A ba1rwne pisanki - krasza·nl,i. (ak bar(ko rozpowszechnione, a w każuej okolicy

starczy w nie trzepaczką Biedne pIu...
skwy przez całą zimę dostatnio odży
wiane krwią całej familii nie mogą
zrozumieć, co się stało!
'Vypadają.
na bruk, a niektóre nawet ginę. śmier
cią naglą i niespodziewaną pod ciosami Jedna z przerażeniem poclą7:Jl do
bramy, a IV jej ślady podąża kupiec
wyznania handlowego w eleganckł-m
szlafroku czarnego koloru.
Temu też \",iosna nie pozwala spokojnie siedzić na miejscu. Dłużnicy,
którzy się u niego zapożycz~- li, mogą.
już odnieść palta do lombardu. Trzeba
więc ich przynaglać o płacenie procentów ...
Nagla krew, która przez całą zimę
drzemała teraz w promieniaCh słońca
zaczyna się burzrć. Sąsiad sąsiadowi
dał w szcz~kę i teraz idzie do sądu. Co
b~- lo powodem tego wspaniałego ciosu? OC7.j'\Yiście wiosna. Żalu żadne
go nie żywił dOll w swym gołębiem sercu, ale zima trzeba od czasu do cza. u
dać komuś ~v "kaifasza", bo by inaczej

Słonko wywabia ludzi nie tylko do
parków, gdzie już nawet rozpoczęto
pierwsze prace, ale i na Aleje Kościuszki, gdzie dopiero co wieloletnie "race
ukończono. Teraz opinia się zastanawia, czy przeniesie się łódzki deptak
na Aleje Kościuszki, czy w dalszym
ciągu będzie łykał kurz na Piotrkowskiej?
Jak dotąd jeszcze spacerov,ricze na
Aleje nie uczęszczają.. Przychodzę. tu
zaledwie nial':lki z niemowlętami Może jak te niemowlęta dorosną. to z
przyzwyczajenia
na "ksiuty" będą
szły w Aleje? ..
Ludzie pracy oczywiście na jakieś
tam spacery czasu nie mają. - Panna
\Vładzia m~-je właśnie okna.
Nagle
na dole o trzy piętra niżej rozlega się
dźwięk strun gitary i pod oknem panny Władzi staje śpiewak. Rzecz jasna śpiewa o m1łości:
... 1 tak zal'ombał jom siekierom
I wszy3tkie rence poćwiartował.
Bo kochał jom nułościom szczerom
A potem w sercu boleść chował!!...
SkO{ICZ~'ł i czeka na kilka gl'OSZr,
lecz panna \\'łac1~ia nie jest zachwycona, ma wyrobioriy gust.
Pod tym
\\'zgl~dem kształciła się na utworach
\'-la1't8 i I<ataszki. \Yięc w~r kona\\'ca
sel'enad~' odchodzi z nicz~-m i ż~'czy
gorąco pannie \Vlac1zi ab~' .,mordom z
tego tam olmf\. zjeChała na brik i z polama nem\' ktilasanw chodziła .....
K a są.siec1n im p()ll",órzu dziej e się
o wiele przel'aźlil\'::'za trageclia.
Oto
leżą tu na słol1cu rodzir,lle pierzyny,
a bezlitosna właścicielka wali ile sil

swój dźwięk i
czar - nawet w Łodzi, a może w Ło· dzi większy nawet czar, niż wiosna .. "
· Zimno jes7cze, Bałutka nie tak bardzo
: śmierdzi i IV parkach nie tyle par,hów,
, która to choroba, jak wiadomo, szcze· gólnie pleni się w ciepłym klimacie, w
· okolicach morza Czerwonego.
Skoro
: mowa o Czerwonym mol'ZU, to dziś
· inaczej się dzieje, niż kilka tysięcy lat
, temu. - " ' ów czas fale morza Czerwo· nego rozstąpiły się, brzydzą.c się Ży; dów choć nawet rekinów i ośmiornice
morza tolerowało w swym lonie; obeI cnie "czerwone morze" zalewa świat.
a przYl1ajmniej uSiiu]e zalać właśnie
przy ",ybitn~'m udziale i pomocy Ży.
dów ... Gusta i prz~-jaźnie się zmieniają.
Ale .w ł.odzi trudno mó\yić o morzu. Tu "nawet" rzeki porządnf'j njema!
Niema zatem i radosnego ' momentu pękania lodów, co najwvżej pękają przedsiębiorstwa z lodami, ale to
dopiero w lecie. " 'ówcz ac; parki chronią się w cieli.. Teraz jeszcze szukaję.
sloIH'a, ab,· ."ozgrzać zakrzepłe w cil!-gu zim~r sentymenty. Pierwsi jednak
do parków pl'zybyli bezrobotni i zalegli ławki. Nawet sobie na sloneczku
pochrapują; taka id~ ' l1a! Grub:-- pan z
grubę forsą, któl'~' normalnie do parku nie chodzi, lecz dziś zabrnął tam
'."- pogoni za pewną ładną nóżka i rozrzewnia się głupio: - Szczęśli\yj ludzie, ci bezl'obotn i! Maią czas nawet
ś"'ież~-m powietrzem odetchnąć, a ja
muszę ciągle tkwić w tym kartelu jak
w kieracie...
ma

l

neg<l już stroju zimowego. Trzeba więc
.kolliecznie przygoto\\'ać się na dwo·jakę· p<>g<ldę. Chcemy przecież w to
,::''''i~lo
wiosenne wyglądać świeżo i
lad nie.
A więc ytybieramy przede wszystkim kapelusz. M<ldne w kapeluszach
jest wszystk<l! Już nie kobieta stosuje
-si(' do wymaga!'I mody, lecz n){)da do
" t~ pu, urody, indywidualności kobiety.
'I'rudność jedynie leży w tYlD, że my
Eame decydować musimy, co jest dla
nas odpowiednie i stosowne.
Kilka lat temu modne były kapelusze o wys<lkiej glówce i nie wszystkie
panie były z tego zadowolone. Następ
nie miałyśmy zupełnie płaskie główki,
które jakby przytłaczały i spłaszrzały
postać. 'V tym r<lku moda uczyniła
decydujący krok naprzód:
modne są
kapelusze o główkach najróżniejszych,
płaskich i małych, wysokich p<>szerzonych i wysokich zwężonych czyli stoż
kowatych, główki kwadratowe, trójkąt
ne, podwyiszone na jednym boku z
przodu lub tylko od tyłu, słowem
wszystko, co tylko p<>dda nam wyobraźnia. l to samo powiedzieć można
o r'Ondach: są małe, średnie i duże,
proste łub opuszczone, łekko p<>dniesione dokoła lub silnie zawinięte pod

3!

Numer świąteczny (wielkanocny) "Orę
downika" ukaże się w sprzedaży już
w Wielką Sobotę rano.
inne, cz~'i; nie pięknie ozdohią nasz stół?
Xie zan:ucaimy tych mil~'ch Z\\ ~-c'taiów.
zacho"'aj m~' naszą ocll'ębno~ć. niech dziecl nasze nauczą się od na)'; podtrzymywać
tradycję!

Co
garść

podać
na
przepisów;

:;;tól

"ielkanocny? oto

Ciasta.
Mazurek: 6 ja,i. ma!';ta tyle. ile r.aważl\
jaja, cukier i mąkl\ pS7.f>nna, 5 clk!! drobno
siekanych migdalów. Zwaź~'ć 6 jaj, wziąć
faką samą wagę pszennej mąk; i ta.ką ~a- I
mą wagę masla i cukru. RozEtrze(: ma-I
slo z cukrem, po.(ym wbijać po jednym
jai,u i w'SV'pn\'ać po 1 łrżce maki Krec i~'
.
..
.'
(
I
pn:ez pół godziny. \l\-~'l oż ~'ć na w~'smaro- .
waną blachę. Posypa~ po Ivi'!rzchu drob-I
no usiekane migdały Upiec w średnim .
piecu.
,.
Kruche ciasto pod mazurki: 1;: dkg mąki. 10 dkg masla, ;) dklr cuk:'1J misIkiego.
1 żóttko. Zmieszać Il'szystkn ra:~em i s'e-I
kać nożem lub tasakiem, aż utworzy się ,
jednoli,ta masa.' 'Vt~dv lekko i l'\7.,-bko
wyrobić. żeby cia~jo ocl rak nie na.Q.rzewalo się pj'z\'krl'ć i po~:a\\':ć na chlód
na pól godz'n\'
.

, "'.

~

, .!

Lukier biały gotowany. Y. k~ cukl'U,
% 'szkL wody, Y. łyżeczki mocnego octu.
- Cukier gotC\wać z wocla, na !!ę"ty lukier
pod pllkl·YWa,.. aż na powierzchni pO\\8\a11<\ ba11ki, wtecIy wlać dOll ocet I leszcze
niceo pOg'otować, pl'óbujn,c na I~'żcczce,
cr.y uc:erany drugą ł~-żoczką zacznie bieleć
\\'tedy wylać S~TOp na donicę i ucierać walkiem cIo bia1ości. Do utartego
można cloclać lapach~. np. krople mięio
we do miętowego, pomaral;czowe do pomal~aliezowego .. i Ilt:~I~' .,Iy"zuc.ić" I:::CO
u,ta.1 teJ P.,:~eslll~.zolleJ "ko~~k ~)O~nal.al.l~zo
~eJ. Do l:)Zan: .... o dO,daJe. ,I.ę, n,c.co !~.,~l \I,nlka, t. Z\.\. alkerma",u. I klop11 rozan)ch
dla zapachu
.
.
Sosy.
.
Masa pouudorowa do Zimnego mięsa:
8 żóttek 18 kg masła, :2 łyżki marmelady
IPomido,rowej.,. ~ ł~;i;ka ~usztariy: ły~eczka.
octu, sol: -, ~ol~ku. z !;J Ug.o(o.~\ an) ch na
t\'.arclo ~~zcdzec \\ mlcce \latkIem. d~dać
oc~t. ,tnaolo. pomidory, solt do smaku l
utrzec na pulchną mas~;
k Sos chrzan~wy do ZII!lDfch mięś: . 50
li g chrzanu. % I gęstej SJl1ieta,ny, cukier,
cytt·yna. sól do ~maku
Utrzeć chrzan i spall'zyć gotującą wodą.
Jak ostygnie, wyc;~Ilf\ć przez ser\letkę i
\\ymi~;;;zać z gęstą, kwatiną śmietaną. DopraWić rio smaku. Podaje się do wszystkich mięs zimnych. ~Ioi.e stać kilka dni
.~os majonezowy: :?O dkg oliwy bwieżej,
~,lOl,tka. sok z ~ cytryny, sól, pieprz.
Zoltka bez zarodków rozdel'uć w glinianej

Polewi!:. l"u~ler _czekol~dowY ~o tor~ow l
i ma.zurkow. , szk1. .mleka. 1 szkl. cukru.
l lyzka kakao. 1 I.~·"-ka masiII ~·rJ,pko ,r.
cu~rem gotować. aT. 7.aCZllle ~ęst.njec. pr.obu!a~ ns taler.zu w~-la~YIl1 ,Z-~l~ą ,wodą.
CZ\ kro~.l~ p~~ n.~ zacz\.~:~ M! sc,nac. 00clat: 1 łyz~ę I-al,,,.o, ~ l}zkę ~lasla. zag-otować. zdJf\c z og-l1Ia I ro'ewac na gorąco
mazurki lub (ort.
Sernik: 10 jai, 20 dkg cukru. ~ kg sern.
y. l'i! kartofli. i) dkg ml\sla. Y. l w:lniU,
1(\ dkg kOl'~·ntek. 10 dkg cykaty i ~kórki
pomal'a!'tczowej. maly k:el'szek araku
~faslo ukl'ęci~ na śmietanę. cloda(: żólika,
cukier i dobrze tJil['ze~: dorl:\ć ~m:el{)nv nn.
maszynce ser z kal'lorlami U,L!o'(oll'allvmi
na sypko, wanili~. arak i utrzeć na pulchnf\ ma·"<:. wlożrć b[lkalie. nianę i W~'mie~za~ dobrze. Kru<:h~' spód lekko po-clpiec, w~'loź~'ć m3;,ę, posmarować jajkie m
i wstawi~ do !Śreclnio gorącego r;eca mniejwięcej na goozinę. Próbować patyczkiem.
Po u'pieczeniu nosypać pu.drem
Dobry torł: 8 jaj. W dkg- masla. }Q dkg
cukru - nucll·lI. '.0 rlk~ mąki k:u(oflallej.
wanilia lub gOl'7kie migdul\'. - żóltka
.
.
UII'Zer' z C'ukrcln. oclllzie ln ie utt'zeć maslo.
w: kIl_n 1\'~'cl <!(y .Kol·ek 1'~gLIluje l'ó".nododać żóltka. połowę l11f\ki i ucier:lć lti mlCl'n) dOllly\\' oll\\'~·. co JNit warunkiem
min., potem w~' mie~zać z pianą. pI'ZY"Y- udania się majonezu zamiast maszynki
pując resztę mąki. Upiec w do-syć gorą- można użyć drewniancO'o wal'ku do uciec~'m piecu.
ran-ia'"
Masa do tortu: 40 dk~ masła. 4() d1kg
.
cukl'U - pudru. 10 żółtek kieliszek araku. miseczce. dolewać małymi dawkami oli]\Jasło utrzeć na śmietalJę. Żółtka utrzeć
wę, ciągle trzeć, gdy użyjemy polollę olina gęsta.,. pulchną maSE) i UCierając dooa- I wy p()So!ić, popieprzyć malo. ~zczyptę cuwać po trochu do masła, na końc.u wlać IU'u, dodawać oliwv i trzeć. Jeżeli zwarzy
J
arak. Postawić w zimnym mieJscu, by s i ę, ulewać do dl'Ugiej miseczk~. gdzie jes't
masa g·tęźała. Do czekoladowej masy t ro<:hę wody. m i~ ać szyb-ko.
dodać rozpuszczonej czekolady. zmniejs7.:lJeżeli chcemy rnie~ S{)E; ta'L!I!rski dooając ilORĆ cukru. Do kl\\VOwej docIat Y. my mU8ztaJ'<C!y. pokrnjan)"Ch korniszonów
szklanki bardzo mocnej kawy.
• kaparvw, t.'ll·lej celJuli
'

l

Wiosna się budzi! - widać to już nawet
na ulicach Łoclzi. Zdjęcia naBze przedstawiają od góry: grajkowie uliczni rozporzę li sezon, skrzę tne gos'Podynie trzepiĄ
po~c'cl. slońce \\'io.<;cnne rajem dla dzieci
i południowa drzemka w parku.

I
I

I

bez ruchu krew w człowieku zupełnie
zast.l·gla. Wiosną., rzecz jasna, wali
siQ sąsiada, bo jest wiosna na świe
ciel. ..
Ale, że drań zamiast odpowiedzieć
na to po ludzku, jak to między dobry..
mi sąsiadami b.vć powinno" poszedł na
skal'gr. <lo :-ądL1, wir.c slusznie mu się
lln.leż~r teraz solidne pyskopranie! Ko-lej llll to pl'%yjLlzie latem ...
Tak oto pl'zedwiośnie budzi ludzkie serca i dusze, nie budzi tylko kieszeni. Te śpią. snem kamiennym, bo
miQllzy kie~zeniami, a wężem-dusiciel
k
em ta a jest różnica: Kieszeń śpi.
gd\- jest pusta, a wąż śpi, gdy sie na,.
pełni ...
Czasami też się zdarza, że waż tra.
fia ~Io ki~:::zeni. 1\aprzykład "wężaK•
w kleszelII mają llal'odowcy z Rady
;\[iej:-kiej: IV żaden sposób nie chcieli
pozwolić socjalistom zac'
,
życzki w <:;' " t • . Ółląg~~C po'.
~ umJ~ ~z elY.l p
m1hona zł
na wykup rzezDl. DZIwni ci ludzie
twierdzili, że skoro trzeba zapłacić tylko nie,~'iele ponad milion, to niema 'po
co. brac o p. rzeszlo trzy miliony \\'ięc I A
t
.,
eJ.
czyz o socJalisci chcieli wziąć
z ich kieRzeni.
. To też .teraz na przedwiośniu, gdy
Się całe miasto cieszy z życia, socjaliki
cho(lzą w bardzo kwaśnych łl11m{)o
ruch..
m-t

.
;
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Konferencja związków zawodowych w Inspektoracie Pracy nad przemysłowcami i potajemnymi fabryczkaml- Stosować
Francuskie imperium kolonialne
Ł

ó li Ź, 20. 3. - Wczoraj w inspektoracie pracy odbyła się kwartalna
konferencja z udziałem przedstawicieli
w szystkich związków zawodowych,
ln. i. Związku "Praca Pelska" oraz
w szy stki ch inspektorów Obwodowych.
\V sprawozdaniu z działalności inspektoratu pracy okręgowy inspektor
pracy w skazał, że rozszerzona ostatnio
k.ontrola nad zakładami pracy przyczyniła się do poprawy warunków pracy.
Kio mniej jednak szczupłość personelu
w inspektoracie nie pozwala utrzymać
pracy na takim poziomie, ażeby kontrolować wszystkie nadużycia na tym
tle. Obliczenia stwierdzają, że brak jes zcze 7 inspektorów i 7 kancelistów.
Zgodnie z wnioskiem przedstawicieli
związków inspektor wystosował odpowiedni wniosek do ministerstwa opieki
społecznej o przydzielenie dodatkowego pers'Onelu.
Prz edsta\\'iciele zwią,zków wysunęli
w formie wniosków wskazania, że w
os tatnim cza sie coraz częstsze są. wypadlij nieprzes trzegania umowy zbiorowej oraz zmuszania robotników do
p r acy w godzinach nadliczbowych itp.
Warunki hygieniczne i bezpieczeństwo
pracy pozostawiają. bardzo wiele do ży
czenia. szczególnie w małYCh zakładach. Również podniesiono kwestię
zmuszania pracowników ubezpiecz-alni
społecznej
(w zakładzie "Tuszynek")
do pracy w godzinaCh nadliczbowych,
Przedstawiciele związków podnieśli
sprawę rozszerzenia kontroli \V szcze-l
gólności nad zakładami handlowymi,

gdz.i~ p:ras,owniS:y. ~ ~g.\!ly; ~~tl;Wi~!~ni

są

od 10 do 12 godzin, jednak w obawie
przed zw~lnieniem nie ujawniają tych
wyk.roczen.
Przedstawiciele zwi~zków przyjmując sprawozdania inspektora, że referaty karne w roku 1936 r. wydały orzeczenia w 3600 karnych sprawach, wskazali na konieczność zaostrzenia sankcyj karnych na przemysłowców, aby w
ten sposób przeciwdziałać próbom wyzysku. Ponieważ ostatnio bardzo czę~to
są. wypadki w s~ezególności
ze
strony Żydów, i1; zakładają. fabryki potajemnie, nie płacąc ani podat.ku, ani
świadczeń dla ubezpieczonYch robotników, a w dodatku zatrzymują. zarobki
nieraz za kilkanaście tygodni, po czym

Otyłość

I

ZWiększyć kontrolę
umowę zbiorową

likwiduję.

zakład

narażaj~e

robotników na straty, 'przedstawiciele zwi~z
ków domagali się, aby inspektor pracy
poczynił zabiegi o unormowanie spra\\ y uruchamiania zakładów przemysłowych w ten spoSób, że zakłady były
by otwierane za odpowiednim zezwoleniem władz i to wydawaniem tego lud:dom materialnie i moralnie odpowiedzialn) In. W sprawie tej odpowiednie wn ioski wystosowane zostały
do mini Rtró v opieki społecznej i przemysłu i t handlu.
Omówienie
sprawy
w
formie
protokółu inspektor pracy przesłał do
wiadomości ministrowi opieki spolecznej.

iest objawem chorobliwym.

Przyetyn jej nalety szuka!'! w wadach -prze-I
miany materii lub też zabur~en1ach czynności
gruczol6w dokrewnych. Zio1a magistra Wolski~go ze znnk. ochron. "Degrosa" przyśp'e·
sZ3ją
przemiane materii i dzieki zawarto ś ci
jodu organicznego 'iN moraki j roślinie Yahan-

Proszek do pieczywa

ga dzialają pl>budzająco na g'rue~ł tarczyco,
wy
powqdując
tem spalanie nadmiernego
tluszczu w organiźmie. Używa sie ja przE!Cbwko
otylości bez specjnln~j d :cty ,
Wytw6rn ia: Magister WolskI. Warszawa,
Zlota 14.

n 36593

Co i kogo kompromituje 1

niezawodny!
pg 25 224/5-8,159/60

woj. łódzkie
woj. wileńskie
woj. krakowskie
ŚI~sk

207
240
60
210

ton
ton
ton
ton.

Poza tym zniszczono zupełnie nie
nadaj~ce się do spożycia masy zIemniaków, np. w Łodzi 62 tony. Również
jeden z c?-łonków Komitetu p. K. Kassuba był skazany na areszt za "sfałszo
wanie wyborów" w gminie Czarna pow.
ropczyckiego.
Tu musi
wkroczyć
czynnik obywatelski, maj~cy za sobą.
kapitał zaufania, a pomoc
napewno
wypadnie inaczej. Trzeba też wzią.ć
pod uwagę tych, którzy przychodz~ z
pomocą naj biedniejszym w organizacjach, do których należą, jak Stronnictwo Narodowe, Akcja Katolicka itp.
Wtedy nie zajd.>:ie potrzeba straszenia "opornych" zamieszczeniem na
opublikowanej liście.

Uniewinnienie narodowców
\V y s o k j e-l\! a z o w i e c k i e, 20. 3_
\V procesie o zaj Ś Cia w Tykocinie, pow.
",:ysoko-mazowieckiego, jaki to c zył się
na sesji ,,,yjazdowej Łomżyl'i.skiego Są
du Okęgowego w Wysokiem-Mazowieckiem we wtorek, zapadł wyrok uniewinniający dwu członków Stronni ch\'a
Narodowego, pp. Adolfa Polaka i J alla
PiUsa, o s karżony ch z art. 129 i 154 k. k .
Natomiast trzeci o s karżony, p . Antoni
Ciborowski, został skazany na 2 tygonie aresztu. Obronę wnosił adw. Lu.
domir Szczepkowski z \Varszawy. S.

P i l z n o, 20.3. - Ropczycki powia-I powiatowych, a maj~c czas zajęŁy oboKomitet Obywatelski Pomocy wiązkami służbowymi, napewne nie są
Bezrobtnym, rozsyła upomnienia o za- w stanie podołać dodatkowym funkpłatę ustalonej przez siebie kwoty na cjom, to też stą.d zapewne dzieją się ta"Pomoc Zimową".
. kie rzeczy, że już z początkiem zimy
Nie kwestionując potrzeby takiej odesłano do zakładów przemysłowych
"pomocy", należy podkreślić pewne mo- nienadające się do użycia zmarznięte ł C t · · . b
••
menty związane z tą. akcj~. Podpisani ziemniaki w ilości:
ZYJ _ąJcle I a Ol!luJcle
n~ ~'p.omnJ~i.u ~.Ii c~łonkQ~i~ wlad~ ~. Ył9l· Wi'!rszaw~ld.e 221 ton .J
~.'
~••~~jJl ęels.kg"
Łowy

J

-

.-
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Miasto r
Wystawa paryska

Na terenie wystawy międzynarodowej
w Paryżu, której otwarcie nastąpi niebawem, wre gorączkowa praca. Już dziś m1mo że szereg obiektów znajduje się dopiero w budowie, można zdać sobie sprawę z
rozmiarów i bogactwa wystawy, która
przewyższa wszystkie imprezy
wystawowe Paryża
w ciągu ostatnich dZlesięcioleci. Kilka
cyfr pozwoli czytelnikowi zorjentować się
w rozmiarach tego przedsięwzięcia. Teren wystawy obejmuje przestrzell około
100 ha. Teren 1en otoczony jest murem
długości 7 km 500 m, w którym umieszczono 31 bram. J\a toreme wystawy jest
zamknięty obszar na którym

dości za siedmiu bram

przewyższy

wszystkie dotychczasowe imprezy "stolicy

dzial urbanistyki oraz pawilon elektrotechniczny, w którym ziluśtrowany bę
dzie rozwój tej olbrzymiej dziedziny od
pierwszej skromnej żarówki pOCZą\"ISZy, a
skończywszy na wielkich
nowoczesnych
urządzeniach.
Esplanada przy Dame des
Inwalides przeznaczona została na pomieszczenie mieJSC rozrywkowych. W po-

bUżu

placu Zgody rozplanowane będą pawilony działu specjalnego. "Grand Palais",
zbudowany jak wiadomo z oka~ji wystawy 1900 roku, pomieści.
eksponaty działu nauki i Wynalazk6w.
W dziale tym oglądać będzie można elektrostat skonstruowany przez p. Joliot
męża córki p. Curie-Skłodowskiej.

KRAWATY
najmodniei.ze

de.enłe

Francję,

na której zwiedzenie i zapoznanie się z
jej zwyczajami trzeba lat wytrwałej i planowej turystyki.
W pobliżu wieży Eiffla, znajdą pomie8'l:czenia działy sztuki i techniki, pawilony handlu l przemysłu, reklamy i prasy,

Wyliczenie szczegółowe wszystkich cu-.
dów wystawy, zajęłoby zbyt wiele mie1sca, a zresztą trzeba pozostawić trochę
niespodzianek dla zwiedzających.

w wielkim wybol'zO poleca

~~:Z~6w "KRA WAT POLSKI" ~~~~~w.~a1l11110.

sobą sąsiedztwie

pawilony dwóch wrogich potęg
Niemiec i Sowietów,
oba zakrojone na miarę gigantyczną, rywalizujące z sobą nawet na tym polu. Pawilon niemiecki mieć będzie 162 m dłu
gości i zajmie przestrzeń 3.654 m kwadr.
Wysoka 54 m wieża dominować będzie
nad całym terenem. Trzecim z kolei olbrzymem, będzie pawilon angielski o dłu
gości .105 m i powierzcbni 1.600 m kw.
Jednym z największych i najbardziej
atrakcyjnych działów wystawy
będzie tak zwany dział regionalny, w którym zwiedzający ujrzą całą Francję, jak
w miniaturze, z jej najbardziej malowniczymi wioskami i miasteczkami, z jej
zamkami z różnych epok, pomnikami
dawnej świetności i chwały. Kierownictwo wystawy położyło nacisl{ na pokazanie różnorodnej architektury, cechującej
prowinCję francuską l utrzymanie jej folkloru. W ten sposób zwiedząja,cy
będą mogli poznać całą malowniczą

świata"

NAJNOWSZYCH
WZORÓW

mieścić się będą najróżnorodniejsze
atrakcje l lokale rozrywkowe.
Oddziały burtowej sprze::\aży: POZNAŃ, Wielkie GarbllrJ'
Do tego miasta radości prowadzi 7
ag 19880
WARSZA WAt ' Bielali.ka 16.
bram. Praca na terenie wystawy trwa na
~~zm~nybez pn~wy d~emi~c~ • • • • • • • •~.~~.~• • • • • • • • • • •n • • • • • • • • • • • •(
Ilość robotników, zatrudni:mych przy budowie pawilonów i urZtl,dZell wystawowych wynosi 15.000. Koszty urządzenia terenu wystawy wynoszą pokaźną sumę 654
milionów fr., z czego 37G milionów pokrywa J'niasto, a 278 milionów skarb państwa.
Ilość pawilonów wystawowych
wynosi 239,
w czym 50 pawilonów państw zagranicznych. W pawilonach tych znajdą pomieszczenie eksponaty przemysłu, handlu,
nauki, sztuki itd. 29 pawilonów zarezerwowano dla ciężkiego przemysłu oraz
dla monopolów państwowych.
Na terenie wystawy
przeprowadzono olbrzymie prace
ziemne,
m. in. zbudowano 15 km dodatkową sieć
wodociągową i 10 km dodatlwwej sieci kanalizacyjnej. Wystawa Paryska zalana
będzie
orgią
świateł.
Z zapadnięciem
zmierzchu zajaśnieją. widoczne z daleka
fontanny światła, zakwitną wspaniałe ' neony reklam,
wyczarowując bajeczny świat pelen
kolorów.
To też główny nacisk położono na rozbudowę sieci elektryfikacyjnej.
Cały teren
wystawy opasany jest 152 km siecia, kabli
elektrycznych, z czego 68 o napięciu 12 tys.
volt, a 94 o napięciu normalnym. Poza tym
wybudo\ovano 93 transformatory o łącznej
STRAJK KOMINIARZY:
sile 50.000 kilowatów Koszty budowy sie- TYDZIEŃ MOroRYZACJI:
Był sł!rajk włoski, l>ialy,
ci kanalizacyjnej
świetlnej
wyniosą
Jest hasło, że każdy
Był okupacyjny 85 mil. fr. W dzielnicy, która skupi paMa mieć Własne auto.
Tak - jeden po drugim wilony .zagraniczne wre gorączkowa praHa! - któżby mieć auta,
Jak w prawie seryjnym.
ca.
Ach, któżby nie chciał to
Doszedł jeszcze jeden Że jednak do aut się
Z pośród stosów marmurów i innego
Który'chcę obdarzyć
drogocennego budulca,
Nie nadają drogi ImieniCllll cz·arnego Narazie dostępne
wznoszą się pierwsze zarysy tej między
To strajk kl()miniarzy.
Są
nam
hUlajnogi.
narodowej City, która zaJmie pochyłość
wzgórza opadającego łagodnie ku Sekwanie. Na dole już nad bulwarem nadsekwańskim wznosić się będą w bliskim

z

mi

Pg 25 452-K. 3'19. 2

Psie budy
elektrycznie ogrzewane

Amerykanie są wielldmi lubownik~m{
psów i jako tacy bardzo dbali o dobro
swoich wiernych towarzyszów. Tym się
tłumaczy,
że przemysł
odnośny
jest w
Ameryce bardzo rozwinięty. Obok licznych sanatoriów dla psów istnieje w
Ameryce mnóstwo restauracyj, w których
raczy się psy wszelkimi możliwymi
smakołykami.
Istnieją też
samochody z
budami psimi o regulowanej temperaturze. Dzięki specjalnym urządzeniom elektrycznym w budach tych panuje zawsze normalny klimat, a wentylator dOJ
prowadza stale świeże powietrze. Taka.
luksusowa buda kosztuje wprawdzie ład
ną sumkę tysiąca dolarów, lecz fabryka,
która zajmuje się ich wykonywaniem, 0trzymała już liczne zlecenia na te zbytkowne kabiny psie.
(W. i P.)

Słońce gaśnie

NIEMCY -

ANGLIK I FRANCUZ:

"Osiołkowi

W żlobie dano W jeden owies W drugi siano.
Węszy par.ska :....:
Głową kręci I Vo pachnie
I to nęci".

Do niedawna wiedzieliśmy, te temperatura powierzchni naszej gwiazdy życio
dajnej wynosi 6.000 stopni. Tymczasem
okazuje się, że tymczasowe pomiary temperatury były błędne. Atmosfera ziemska, pochłaniając część promieniowania
słonecznego,
zwłaszcza promienie ultrafioletowe, wpływała na mylną ocenę temperatury powierzchni słońca, która po
wprowadzeniu koniecznej korektury w
obliczeniach wynosi tylko 4.000 stopni.

MAJĄTEK

NEGUSA:
N8<gus jest przedmiotem
Ogólnej żałości,
Że to lliłly led wie
Całe wywiózł kooci.
Tymczasem Selasie
U czynił wyznanie Że jes'zcze posi8Jda
W Lidze zaufanie.

GDY TWÓJ ORGANIZM W ALOZY
Z przeziębieniem dopomożesz do
zwycięstwa, stosując syrop

PULMO.DAL"

Mgr. B. Dalskiego
Wyrób i sprzedaż Apteka pod ZŁOTYM
LWEM w Poznaniu. Stary Rynek 75naprzeciw głównego odwacbu. Pg 2U88-10,2ł

lilipuci banknot
JUŻ CZAS ZACIĄGNĄĆ
PODŁOGI IDEALNĄ.
OSZCZĘDNĄ. DAJĄCĄ
POŁYSK

LUSTRZANY

ZAPRAWA .,.,OI3ROLlN'·

~~~

fi!i~~Il~
~

WIEŚ

I MIASTO:

ŚWIĄTECZNE PORZĄDKI:

Kltoś chciał Amerykę
Odkll'yć poniewcz'8.Sie
Głosząc, te do miasta
Wieś l>ardzo d2liś pcha się.
Ty.mcz3Isem na wieś się
Miejski ruch skiCTował -

Jeżdtą

Wszystkim, którzy

terowa.'Ć.

.wiersz:

rMji

tyć od domu
Muszą ni~żątka -'

Zdala
SIę

r6tne 1llÓ'WItY.

By. Da niej

J:

SWią.teczmyeh porządków

Stauo:

przy tej okaxii
(WeZibrany uc%u-eiem)
Me na);eroilemiejlaM,
Na-jlepsz-e ~e7Joeie.
11~.;

Wit

a-.u

Bank Angielski jest w posiadaniu najmniejszego na świecie banknotu, który
posiada wartość
zaledwie... 1 penny.
Banknot ten wydany został przez pomylke w roku 1826 i przechodził z rąk do
rąk.
Po wielu wysiłkach udało się Bankowi Angielskiemu po trzech latach odnaleźć ten banknot
i odkupić za sumę
5 funtów szterlingów.
Lilipuci odcinek umieszczony zostal
w muzeum bankowym jako zabytek numizmatyczny. Obok banknotu na tak
znikomą sumę w skarbcu Banku znajduj.e się inny również niezwykły, opiewaJący na sumę....
jednego miliona funt~w:.
Jest to jeden z czterech tylko istmeJących. w ogóle ba;nknotów, stanowią
cych "wwlką artylerIę monetarną świa
ta". Z pozostałych trzech na tak olbrzy" sumł, jeden znajduje się w posiadaniu angielskiej rodziny królewskiej li
drugi w. rękach Rotaz)'klw,.
,

Numer 57
Kalendarz rzym.-kat.
Niedziela: BC'nl'Llykta op.
Poniedziałek: Bazyliego
m .. l\alal'zynv Szw.
Kalendarz ;łow_ański
Niedziela: BO~Jtila\\'a
Poniedziałek: GOdyslawa
Słońca: \\SC h ó j 5.~) l
Niedziela
zachód lS.OB
' - - - 1 1 _ Olugość dnia l? ~. 12 min.
Księżyca: ~\schód 1'2,05. zachód 3.1?
Faza: G dziel; przed pelnia
Marzec

KOMUNIKATY

"Pan poseł" znakomita komedia w 3
taklach ,QTHl1<l h~dzie dzi:< w riedzielę o
godzinie 'L pp. i 8 \I·iecz. II' Teatrze Geyera
- l'iotrko\\ska '2.\);) po raz os~atni. Wszystkie miep;rn od pierwszego do ostrltniep;o
rZ0.llu po 50 gr. Bi lety w knsie tratnI.
Zainteresowani \, podniesionej przez
alasze piiilllO sprawie zwrotu pielliędzy,
zlożol1\ ch w ."\\oim cza ie ',v kasie osz,
CZ0.tlll(i::'ciowej 11l'Z~' kolei kal'skiei - zechcel zglosić si~ po informacje do lokalu
Zw. koleiarzy, uL Ewangelicka 17.
KOŚCIELNA
Rekolekcje wielkopostne w domach
noclegowych. Staranip!l1 Ccntl'alnrgo Komitetu ]'\iesipnia Pomocy Ka.ihircłnirj;;;z~'m
"Caritas" w Lodzi. dorocznym zwycznjem
w birż. tygodniu 0(I11y1y się cztprodnlowc
rekolrkcje wirlkojJostne w clomach noclc:gowych dla hrztlonmych. '" domu n?clegawym (lIa kobiet przy ul. Slrz. hal1\O\\'skich nr 3'2 w dużej sali, pl'zel{ształ
ronej 1H1 prowizon'czną kaplic~, us.tawio110 oltan, przed którym codZiennIe odprawiana byla msza Ś\v. dla bezdom-

KRONIKA

Art. Fotografia -

Portrely i prace amatorskie

Ludwik Biel"ki
ł~ÓDź. Z;!ierska 24. t~lf. i84-1it) i Napi6rkowskie'
go 3l! P. f. ,.Avia". ZdjQcia ślubne, grup. orn~-

men'y

do ebezp. SpoI. i inne.
solid ne.

'V)'kQnan'e
n 40 liO

nvch. Konfprpllcje dla kobiet wygłaszał
Julian Smodlibowski. superior księźy
.lrzuitów. IV rpkolekcjach wzięlo udział
230 kobirt. - W domu noclt:>gowym dla
n1ężczp:n konft:>rencje prowadził ks. ~an,
Strtn. i 'O\yicki. IV rekolekCjach wZIęlo
udział
lGO mężcr.yzn. 'V czasie rt:>kolekCY i Cpn tra lny Komitet "Caritas" zajął się
d·o·starczr llirm żywności uczestnikom ćwi
czrll cluchowyc·ll. '" zamknięciu rekolP]~('~'.i wziąl 'urlzial ZarZąd Centralnego
J<omitetu .,Cal'itas", Kierownictwa Orldzialu Katolickiego Kola Pall, Siostry
l'rszulanld
oraz kiero,,'niczki domów
nc·cl"'g'ow~'ch
p. ~l~'pułkowska i p. Dutkip\yic7.0wa. TIpkolektantki otrzymały od
Tlal'l I1INlaliki pumiątknwe z odbytych rekolrkcyj.

ks.

Z

~YCIA

ORGANIZACYJ

Dzień

Katolicki w Aleksandrowie. Star:1I1irnl Pur:1fialnpj _\kcji K:1tolirkirj w
J\ IpksHllrll'owic odbył się .. Dzirń Katolic]d'.
poświ Gcony
za g-arln ieniom a postolSl\y1t ~\\'ipckicl1
w parafii. '" dniu tym
nlf'Ze św. crlebrowal ks. prd. Fr. Szyclto\\'ski, kazanie nn temat hasla Akcji
Katolickiej nn rok bieżący: "Duch Chrystusowy w szkole i wychowaniu podstawą
odbudowy nnrodów" w:VPOwiNlział
ks. kan. Stnn. Nowicki.
Po nabożeństwie w Domu Katolickim
oc1h:do sie zebrani!' parafialne, którp w
zastępstwie ks. clr 'V. Kadol~kiep:o otworzył ks. major IV. Olpsiński, ldór~' w podnios1vch slowach scharakteryzował niebc·zpieczne wpływy komunizniu i bezboż
nictwa, które zagrażają pokojowi ~wiata.
Mó\vca poclkreślil konieczność ol'p;aniw·
,,'ania się ku tolików w akrji apostolst\ya
świeckiclL, która podeimie planową działal ność
przeciwstawienia sil'
\\1'ogim
wpływom nowoczrsnego pogaI1stwa.
Refera t~, w~'głosili: ks. kan. Stal). :\owicki,
p. prof. Zygm. Podgórski i p. A. Zająco
wa. Po d~'skusjach prz~'jęto jednogło
śnie -ł'pzolucję,
w której zehrani domagali się wychmYl1l1ia mloc1ziriY w rodzinie i szl\:olr w ducllll katolickim.
Orlśpirwnnil'm h~'mnu "Bo2e coś Polskę" ZakOlll'7.0nO .. nzidl Kntolicki",

KRO UKA MIEJSCOWA
Przed uruchomieniem Izbv Zatrzymail
dla bezdomnych dzieci. '" najhl!ższym
czasie zostanie uruchomiona w Łodzi t.
zw. Jzhn Znlrzl-111ania ella hp7.flomnnh
dzieci. CeJt:>m I~'~'posa:i.enia jei w potr7.phmy inwentarz. iak łóżka, pości p!. ręczniki.
ubrania do sJ1nnia - Zarzą,rl :\fieiski posta.nowił
W\ nSY.!!'l1ować
jeclll<ll'azolYo 7.1.
3.121.?i orćlZ J1l'ż~' wać staią suhwencję na
utrz~-mnllie i J11'0\\-adzenie lei iEst~'tucii w
wysokości zł ;).O~):i II' stosunku 'rocznym
Jednocześnie Zarząd :\fiejski w porozumie-

onf,nOW;-;Tf\, reniedzialek, dnia 22 marca 1937

niu z Komendą Policji w Łodzi ma POW?łać patI'onat z pośród członków spoleczenstwa miejscowego, który będzie c7.Uwał
r,ad daną instytucją.

KRONIKA GOSPODARCZA
Ankieta podatk()wa. 'V dniu 9 marca
odbylo się zehra,nie komisji obcia,żeJl pezy
związku Izb TIzemieślniczych, na którym
między in. ważnymi tlla rzemiosla zagannieniami podatko\\ "mi specjalną uwagę
powierzono nOI'mom szacunkowym dla
wvmiaeu podatku dochodowego na rok
19:37. \V re-zułtacie dyskusji postanowiono
OPI'acować szczegól{)wą ankietę. która. ~ę
dzie rozesłana do wszystkich izb rzem,esllliczych w celu zebrania da,nych niezb~d:
nych do ścisłego ustalenia \\'ysokoscl
norm. Zasad n.iczym dążen iem samorzą~ u
gospodarczego rzemiosła jest. aby pomię
dzy nOI'mami z różnych .terenów gos.poo,a~
czycll nie bylo zbyt wJelkiej rozplętoSCI,
iak to mialo miejsce do:~'chczas.
Kontyngenty przywozowe. Izba Rzemieślnicza w Łodzi podaje do wiadomości
ogólowi rzemieślniczemu, że Ministerstwo
Pr7.em\'slu i lfa,ndlu uruchomiło następu
jące kont~'ngenty przywozowe: z Belgii. (awansem na poczet przyszlych kontYi1;entÓ\\) - fornierry z drzewa egzotycznego,
z Francji - części mechanizmów do zegarków Dodalkolye kontygelllY o.gólne:
skóry SUI'O\\'(" sznurki z włókien kokoso\\ vcli i nikiel. Zainteresowani nernieblnic.y winni skladać podania do C. K. P. za
pośrednic(\\ell1 Izby TIz<lmieślniczej w 1.0dzi, "-vdzial Ekonomiczno - Handlowy.

d"zl'w

Zdzisława

I

kr<"w6w

uwo"lIwY"11

i

Moraczewskiego

Ch~llI1ach pod J'_.,r)(lzi~. 7,gi!'r7. ~krz. porT.. 37.
Pt'z,~t~ IIrk tr~ m. C!tplmy,
Polecaj~:
·Wielki
wybór drz~\\'ek wszclk'"go ro,lzaju. PO cenach

w

niskich -

a wsUZC.zÓlllO§ci karly.
n 40173
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JUDAICA
tyd-sadysta. W dniu 17 bm. przed są
dem gTodzkim m. Łodzi odpo~iadał, przemysl()wiec lódzki Jakub Frenklel, ~Iol'emu
oskarżenie. wniesione przez lódzkle .To.w.
Opieki nar1 Zwienętami zarzucalo SW1~
dome toTerowanie niezw~'klego znęcal1la
się nad je<Yo psem. Frenkel od dlutsze.go
C7.asu jest ~v PQs:adaniu psa. którego przeznaczy! dlO pilnowania posesji pl'ZY ul.
PiolrkoW'skiej 254, zupelnie nie ~ro. zcząc
się o losy z\\'ierzęcia pomimo kIlkakrotnych interwencyj i upomnień [ns~ektorów
,Towarzystwa. )\ieszczęśliwe ZWIerzę .za
swą wierną slużbę zamknięte ?ylo w. CIą
gu dnia w ciemnej, zimnej i WIlgotne) komórce, pl'zykute na krótkim LaI1cuchu,.w
której przebyło okres ciężkiei r.imy. a Jedynym jego pożywieniem był roz!D0czony
\~ wodzie chleb.
podawany wleczol'em
przez dozorcę. Cale noce pie'" 5]Jędz~1 pod
gołym niebrm i zawieszony na dr~cIe peł:
nil swą psią slużbę. póki zz,ębI1lętego I
często przemocz. o świcie nic zawleczono
z powrotem do ziml1Pj ciemnicy_ 'Vyrołdem sądu. Frenkiel skazalH został na
grzywnę w kwocie 1()(1 zt. z zamianą na
20 dni aresztu.

KRONIKA SPORTOWA

Kalendarzy sportowy na dziś
nożna.
]'\a stadionie sport. Ł.
K. S. przy Al. Unii o godz. ll-ej przed
pol. tOlyarzyskie zawody IV pilkę nożna.
pomiędzy ligowym zespołem gospodarzy,
a drużyną Ł. T. S. G. Na boisku Wimy o
KĄCIK RZEMIEŚLNICZY
tej samej porze spotkają, się gospodarze z
Przedsiębiorstwa ryczałtowe,
a świa robotniczą dl'uż~'ną Zjednoczonych. Jako
dectwa ulgowe. " 'obec ostatniego OkÓI-1 pl'zedmecz odh~dzie się spotk. rezerw ponika i\Iin. Skarbu w sprawie ulgow~'ch Wd;"7,ych klubó,,-. '" Pabianicach o goświadectw
przemysłow~'ch
dla przedsię d~i nie' li-tej przed pot. P. T. C. gra z SobIOrstw op1acających ryczałt, wyjaśnia kolem. natomiae.t w Zgierzu Boruta spotmy. że do przedsięhiorsl IV opłacających ka "ię Z Ł. K. S. Ib a Sokół z łódzkim Ur·odatek obrotowy za rok ub. i bież. w nio-Turingiem.
formie ryczałtu przy stosowaniu ulg' w
Lekkoatletyka. Na kolonii ~{ontwilla
świadectwach
przemysłowych
na rok
1fJ37 nic należy brać pod uwagę obrotów, :\fircckicgo.( Polesie J(on.stantynowskie)
odbędn, .się biegi napl'zelaj otwarcia ~e.so
oS!I',gniętych przez te przrdsiębiorstwa ze
nu lekkoatletycznego :L O. Z. L. A. Począ
sprzedaży artykulów
pocllegających scatek o gorłz. 10 rano. Biegi odbędą się dla
lom'mu podatkowi pl·z{'m~'słowemu.
Krótkie Okresy, a ustalenie dochodu. za\\'odllikólV stowarzyszonych, niestowaNa zasadzie w~Toku Kajw~'ższcgO Trybu- rzyszonych i kobiet.
Boks. \V .sali Geyera r;rzy ul. Piotrko,,,nału 1'cłmniisll'ac~r.inego wyjaśnia się. że
platnik nic ma prawa żądać. aby wladze "ki ej 29.) o godz. 11.:30 odhędą ",ię finaly
skarbowe ustalały dochód z pl'zedsiębior- indy\Yiclua:nycll spotkaJl bokBer.skich
o

Na
o

Jlajko:zystniej zakupie

I

Obsługa solidna
Ceny niski:J

Hurt

Piłka

nadchodzące święta

39 SSB

Wszelkie

artykuły

można w

nowei

chrześcijańskiei

firmie

ST. ZABŁOCIAK i S,KA
Łódź.

ulica Zgierska nr. 56 -

wt·hod:r:ace

tV

zakres

artykułów spożywczo

Telefon 228-30
kolonialDych

Detal

slwa częściowo na porłstawic obrotu i
norm 'Tcclnirj zyskowności, cZGściowo na
podsta\\'ie pro\\-adzon~-('h w l1dcdz~·cr.a. ie
ksiąg
hand lowych.
.JezcU np.
księf.!i
handlowe zaprowadzono w II półroczu
gospodarcz~'m i na podstawie tych k",iąg
wykazano slraty. to straly te nie mogą
być potrącane z dochodu za I półrocze.

mi"trzol>two okręg-u łódzkiego, pl'Zy cz~-m
\\alczyć hędą następujące pary: w wad7.e
Illllnzel l',,'e~,:;ki (Geyer) - Poni€'laty (I.
K. P.) IV \uldze kog-uciej - ~podenkiel\'icz
(IKP) Wojciecho\\6ki I (r,eyer) IV I\arlT.!' piórkO\H'i - AU.gUiitolVicz (Geyer) '\'itko\\"ki (Kruszender), IV wadze lekkiej :\IikołaJczyk (Geyer) Wo7.11iakic\\icz IY7.ględl1ie KO\\'alew"ki (I KP). w
ZE ŚWIATA PRACY
Urlopy w rzemiośle. Ministerstwo opie- wadze pól~redniei Pa.stel'llacki (Sol\ól) ki polecz.nej wyjaśnia Sł}l'awę ul'lopów w Cyranek (Zjednoczone). IV wadze średniej
zakladach rzemieślniczych. w których o- - Ostrom;;ki (Geyer) Bal'tosiak (Zjedn.) i
w wadze nólciężl,:iej - Jaskula (Zjedn.) bok zatI'udnionych pl'acolyników są rówPiptJ'zak (JI(P). W wadze ciężkiej wobec
!lIei ksztalceni uczniowie, "finisters1wo
\laik
.wy jaśnia, iż za podstawę stosowania u- braku zg-Ioszonrch za\\·odników stawy o urlopach do pracowników rze-, nic będzie.
miosła należy pl'zyjąć j[.o~ć pracowników
Gry sportowe. W dali orzy ul. Sterlinzwykłych. Jeśli liczba ta nie przekracza
ga od .!wdz. 10 ['ano dalsze spotkania w
4, ustawa o urlopach nie ma zastosowa- siat.kó\\kę żellską. i męc3ka, s:vBtemem tróinia do zakladów rzemieślniczych. Jako
kowym o na.~rody zarządu miejtikief'o. 'V
uczniów lub terminatorów rozumie t~'lko
sali YMCA przy ul. Traugutta od godz.
takie osoby. które ksztalca się na podsta- 15 rozgrywki IV siatkówkę i kOl5zykówkę
wie pisemnej umowy o naukę Takim termęską o misLrzostwo
klasy A okręgu
minatorom lub uczniom należy się w myśl
lódziego.
ustawy po roku pracy 14 dni urlopu, a.le
już niezależnie od swego wieku i liczby
pracowników zat!'Udnionych w pl'zedsię Na srebrny'ln ekranie
biorslwie.
Egzaminy czeladnicze i mistrzowskie.
IV sprawach skladania egzaminów czeladlniczych i mistrzowskich we wszystkich
Kino "Rialło"
dz.iedzinach rzemiosła Ministerstwo przeFilm
ten.
najsurow:ej nawet oceniany nie
mysłu i handlu wyjaśniło. że bl'ak obY"l'atelstwa polskiego nie iesJ. przeszkodą do roltludza ani jednego za6trzeQ;enia. Jest lo komed:a pełna werwy i niefalszow~nego hUlOoru,
składania takit:>g'o egzaminu przed komisiami egzaminacyjnymi. powołanymi przez .zagrana i wYI'eQ;ysel'owana, nie tylko z talentem, lecz popr06tu z taka doza intuicji i wczuIzby TIzemieśl'nicze na podstaWie pl'zepi- cia
się w sytuację. że marże uchodzić za "'zór
sów pra wa nrzemyslowe.go.
dla tego rodzaju filmów.
Roboty publiczne. 'Voj. BiUl'O Fundu'l'rudno tu wyliczać aktorów, gdyż wszystszu Pracy w Łoclzi powiadamia, że dział .k,ie role I!:()"'tały p()ob"ad'7.ane pier,"'-ez()r.....-edllymj
.po~rednictwa pracy clo robót publicznych
óliłami. t:·7.e,ba·by zatem przytOCLZYĆ kilko.naecie
tut. Biura, mieszczący się IV Łodzi przy nazwisk. ·Wystarczy, że wymienimy Adele SanuL Rembielillskiego nr. 1-7, skierował już .drO'k. 'która nieza·przeozeni~ dor6wrnala genialdo pracy na robotach prowadzonych przez nej, a niestety zmarlej U.arii Dresler. Treść
filmu ll'loi:na akreśl,ć jako noc poślubnI!, którn.
Zarząd Miejski m. Łodzi ~37 bezrobotd7.i~ki przypadkowi została odlożonl\ na tydziefL.
n~'ch z czego: do robót plantacyjnych 175 osób, do budowy tunelu przy ul. Tram- A jed·no<Y-e--'ni·e należy potlkreMić. że nie ma tu
Iwajowej - 73 osób. i do robót przy napra- ani jednej scenki drastycznej lub trywialnej. Co
do jednego momentu moina sie tylko nie zgowie ulic - 189 OtłÓh.

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

"Rozwód z przeszkodami"

tl~ić

SYTUACJA STRAJKOWA
Szkól kił
oz!lohlLYl'l,

Strona

600 robotllików okupllje 17 fabryk.
Strajl. w fabrykach tasiemek wczuraj
nadal trwał i okolo 600 robol n ików okupuje 17 fabryk
Wczorajsza k0nfel'encja
u inspektora pracy przeciągnęła się do
późnego wieczora. jednak nie doprowadzita do porozumienia.
związku
z
tym została odroczona do poniedziałku
22 bm. Straik nadal jest kontynuowany.

,V

z rC~Yl5el'em -

czyż

Dr Misjon nie jest Zydem
Ł ó d Ź. 20. 3. -

W liści~ lekar~y

Żydów. opuhlik~~vane.i. \~ ~\~~)lm CZB;S19
w "Orędowniku, umlesclllsmy ~o~

nicż nazwisko p. dl' Boleslawa Ml!'.)<>na. Obecnie po stwierdzeniu do\Y~cl.ow
wyjaśniamy, że p. dr Bolesław MIsJon
je'st Polakiem-katolikiem. ~~ mimowolnie wyrządzoną przykrosc pocz':l~
\.Iamy się do obowiązku przeproszema.
go.

KRONIKA PABIANIC
Zebranie Rady Miejskiej. Na skutek
przez Klub Radnych Nar~do..
\\'ych wniosku o zwolanie nadt\\-yczam e go posiedzenia TIarly :\liejskiej w sp~a.~
wie: ponownego rozpatrzenia umowy miasta Pabianic z Tow. Łódzkiej Elektrowni,
ro;r.'patrzenia kwestii dlugów Elektro\Ą~
miasta Pabianic. przyjęcia sprawozdanIa.
i protokulu I<omiBji Rewizyjnej K. K. O.
oraz pono\\ nego rozpatrzenia i uzupełni e:
nia planu in\\·estycy.ine~o na .,ezon letm
r. 1007 IV celu zatrudnienia \\'sz~-stkich
bezrobotnyCh sezonowców zorStalo posiedzenie 'Rady miejtikiei wyznaczone nil:
\dorek. dn;a Z3 bm. o godz. 8 wiecz. w sah
O. S. P .. na którym prócz 'PO\\·yż.,zych
spraw prz~dlożony zostanie preliminarz
buclżetowy miasta na rok 1937/3,8.
Pożar. 'V e "'si Łaziskach, gmi na Dlutów spaWa się zagroda TIzepko\yskieg<JI
Stanisława. Pastwą płomieni padlo mieszkanie. cztery krosna ręczne z o.snowami
oraz jedna zapasowa. trochę gotówki oraz
weksle na przeszlo 1000 zł. które "'łaści
ciel otrzymał tytlIlem wynagrodzenia za.
ciężko wykonaną pracę
u Ż~rja. Pożar
powstał rano w czasie nieobecności
domowników. prawdopodobnie od rSad7.:Y,
St.ra'l ognio\\'a dluto\\ska przybylR 7. wielkim opóźnieniem z zamarzłą w beczkach
wodą i bez prądownicy.
Lustracje pana Starostv. IV tych dniach
starosta powiatu laskiego p. Rosicki w towarzystwie komisarza P. P, p. Kwapisza.
dokonał lustracH Biura Funclur'iZU Pracy
odbywają konferencję z kil'ro\Yl1ikiem biura w sprawie przyszłych robót publicznych. :\ast~pnie dokonał p. starosta lustracji w paru ,sklepach celem przeprowadzenia kontroli cen na art~'kuly pierwszej potrz~by oraz spra wdzcnia cz~' wywieBzone są obo\Yiązujące cenniki. Prócz
tego barluł w pose6jach miasta stan sanitarny domów.
Sprawa porządków sanitarnych. Tutejszy Komisariat P. P. zwraca uwa~ę na.
obowiązek mieszkaJlców
doprowadzenia
swych mieszl,ań do należytei czystości, celem un;ce.stwienia zarazków 6zerząq-ch
grypę. Wla,jcicicle dO.Il1óW winni zaprowadzić porządek Ranitarny w bramach. domach sieni, podwórzach. schodach, korytal'zarll. suterynach, poddaszach. śmi etnikach i uBtępach
Choroba maszynistek llowndem nIeprzYlJQtowania protokółu. )\a o"tatn:m po"iedzeniu Rad~' :\fiC'jskici IV dn;u 11 bm.
lp. prezydent Futyma 7.:nko!Uunikował na
\\'Bt~pie
ze z uwagi na chorobę maszynistek i nawal pracv, pl'otokól z poprzedniego posiedzenia TIady z dn. 10 lutego rb.
nietiteLy nie mógł być I\·ygoto\\'any. wobec czego zostanie on dopiero na jednym
z nntitępn~'ch zebJ'aJi odczytany. • -ie chodzi nam już zasadniczo o 8am fakt odczytania. lecz napralyne każdemu dziwnym się w~'dawać mu,:;i. że od 10 lutego
rb. do natitępnego zebrania w dniu 11 bm.,
a więc w ciągu jednego mies;ąca C7.aBU
nie Btarcz~'lo administracji :\Iagititratu
tyle czasu na napisanie tak ,,-a:inego aktu.
jakim jest protokół z po.siedzenia Rady
Miejskiej.
złożonego

KRONIKA ZGIERZA
Stronnictwo Narodowe w tygodnin propagandy. \V ub. środę odbylo .się w lokalu \\'lasnym wielkie zebran!e Stronnictwa Kal'oclowe.go
pod przewodnictwem
prezesa kola p. L. Zajączkowsk iego. Na zebraniu tym po przemówieniu p. kpt. Grzegorzaka. uch\\'alono rezolucję. \V której r.ebrani poe.tanawiają: 1. popierać tylko
chrześcijan. 2. IV sklepach żądać wyrobów chrześcijaJlskich, 3. popierać tylk()
polskich lekarzy i adwokatów, 4. po,pieranie Żydów tmktować jako zdradę narodu
i państwa, 5. popierać Cl1rześcijaJ')f;ką Kasę Bczprocento\yą. 6, apelować do kupców, aby zaopatrywali się tylko w towary u chrześciian. 7. rozwinąć propagandę
za zakladaniem p1'7.ez Polaków placówek
handlo\\Tch. rzemieślniczYCh i innI-ch,
Zebranie' zakończono odśpiewaniem h}'mnu MIodych.

konieczne było spoli<'z-

kowani .. żuny przez w(;'źa w !:,otl.:Ginę po ślubie'!
('lw<' tu l'uwiellł wyrti.klt zupelllie
It>giezn;e z

cli,uakter6w po~taci. jednak na pol,;kim ekl'a'
nit! razi. Ale tt'n jeden epizod nie może w niczym uszc:ouplić wartości filmu j·ako całości.
Nadprogram ",tkłada się z tygodnika PATos
doskonalej kolorowej ryt:11l1'kóW'ki, zd;łie sie. nie
mieckiego pochodzenia. I ten d()da'tek również
maina nazwać wzorowym. dłn. filmów takiego
typu. Ogólnie biorąc program wyjątkowo 11dalT.

MUK~
Okreoowa

oczyszczone, pelne. pasleuryzowane woryginalnych butelkach bandrolowanych dostarcza

Spółdzielnia

Mleuarska wŁodzi

Żądać we wszystkich sklepach.
o 38899

miesi'.1C0lll& (7 wyd~ti tJ'lroomowo), 1\ odb iorem 'fi ,&,ootw-1IclI 2,35 .l, Za ~ C-~ la Porr.nlWi, tow. Ha.rcin 70. P. K. O. p(l&!l&4 2Q01. ., TelefWlT eentJrali: 40-72 14-76.
oqll0!l~eni~ do domu o~owi~~ doiUata.. na P!K"Zt.:lch i u ~t~6.w
~.-a 13-67, #-01. $5-U. 3a-2fi: pO &GlIk. 19 orali w JlIi,edzielę i święta.: 35-24. 40-72.
mll~slł~czrue 2,34 D .. JtWlIII'tullle 1,-. 'poczta PN1JmUJe um61'uerua tllk~
~ odporw.ied&ialaiT .A.ndra&j TroeAa t: Poznania.. Za wiadomości i a.l'tJ'kulY. z III.
.na 6 wydań ty
!OWo (bez po:n!edzMltlt9Wego). - Pod op ....ką w Pols<!e
_
-. . '
. .
..
3.- zl D1i.esieczni~. NaR;lad. i c?,,cionki: ~arI)l. PoISIka. Sp61ks A kCfjna, 'poznaJ'. tw. Mllrcin
~, odpoWIada ,Leo.! T'l'ella. Łód~, Piottrk_sIla In. - Za. olrlos.zenlll I reklamy.: Anbmi TA70 łt~kopisó\V lliezaroówlOlnych redakCja Itle rtJW:rllca.
. łn.e)".cz z p()1man.a.
.,
.
'"
. .
\V rar.ip "'"YPHtlk6w spowodoll'a<!ly-ch 5114 W)"ŻInJą. ~6d w: aktlalkie, atu}k6w itp .. wyuIlWl!tc.-{·wo me odpoWl.~1l U do"tarceenle p_a, a a~ n~ !RaJ4 pt'łIIW& d~ . . ~ar-

P renumera t a
O rę do wnlOka
W I

cz.on1c1l numerów I"b odsl'lk:()OOWMUa.

ORĘDOWNIK, poniedziałek,

strona 1.{ -

Swiąteczne zakupy·
najkorzystniej

załatwiać można

w składach firmy

dnia 22 marca 1937 -
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BACON EKSPORT GNIEZNO S. A.

Zwracamy uwagę Szanownych Gospodyń na przewyborne szynki w puszkach
a

również

wędliny

na nasze pasztety, konserwy,

CENY BEZKONKURENCYJNE!

CENY BEZKONKURENCYJNE!

N 38860

KRYSTIAN WUTKE

własc.

A. Wutke -

Łódź

Piotrkowska 157

poleca na sezon wiosenno-Iełni: Nowości w materiałach
ubraniowych i paltotowych pierwszorzędnycn firm
bielskich f angielskich. Pledy, koce, koŁdry i chustki.
HURT
DETAL
Na sezon letni przyjmuję f u t r a na przechowanie.
o

a~

'04

FIRANKI gotowe i

z metra.
dekoracyjne i meblowe

MATERIAŁY

w

każdei jakości

i stylu,

dywany, chodniki, pomosty
oraz dodatki tapicerskie poleca
NAJWIĘKSZA

M.

FIRMA W POLSCE

Pieczyński, Poznań
Stary Rynek

44~

nar.

Dla Pań. Suknie - Spódniczki - Bluzki - Reformy
BIelizna.
Dla Panów, Kapelusze- Krawaty - Skarpetki - Szelki
H.ękawiczki i t. p.
D a1J884,

M. Kołodziejski
l. ó d ź, ul. Andrzeja 3.
Ceny niskie.
Ceny niskie.

Kan~~y i fotele, łói~a

meble klubowe, kanapy, tapcZAny, materace OlU tapClllLJI.Y l
materace higieniczne. Wykon..
nie f!olidne. Ceny niskie poleca
Zakład Tapicersko) - Dekoraey!.,.
ST. PIESTRZYNSKI
LMi, Radwańska 2- Tel. %68-18.
n 39 721

Woźnej.

•

ZEGARMISTRZ

JAN CHMIEL

NA ~WIĘTA TYLKO

,

HABERBUSCH i SCHIELE M. K~~~lE~~~~~~~ł~~~ 17

Rep·e~.

PRZEJAZD 75

TELEFON 153-60

n 89890

Obrączki ślubne
,

zegary,

i wszelką biżutecj'ę
zegarki i. platery
poleca

Spnedd tylko w paczkacIa. -

W. S Z Y BA. Ń S KI

.wYitrzei!a~ się naśladownictw!

Henryk Otto

Chrze'cljańskl

~R

nowoczesne.i konstrukcji-silnej
budowy wyrabia F a b ryk ..
B. Kapczyulllklego. ł. ó d i.
Podrzecznft 33. Rok ul. 1889

dzieci~ce

samochodziki,
rowerki, drezyn.y, .zabawkl.
II 883;5
Ceny nIslCle.
.HOMAN GALA.H -Z.ódi
Pjotrkowska229rógdawRańskiei

Guziki i klamry

';~==~~==~===I galalitowe ( drewnia.pe fantazyj
jii
n9 w naj:o~~;;~~ltz:~~:zorach

Idealna bielizna dla PANI
fi,m,

Fabryka Bielizny i

;

Stanisław

,..

Ł6dź,

"HURT

jakuszewski
tel. 175-45

tądać fUuędzźe.

)

•

ego

DETAL

,

e on

ł,

.8, II.

Na SEZON WIOSENNY w wielk.im wybe>rze poleca
Ubranka l sukienki dziecięce w najnowBzych
fll8onach, bieliznę męską, damską 1 .dziecIęcą,
skarpetki, pończochy, rękawiczki 1 swetry
oraz krawaty l apaszld.

FabrY~~~:~:;;A!
klamr
wł. Anton! ChrzanowskI.

dobre, wygone i tanie
TyII~o we firmie

ALFRED

HEINE

t:idź,

Pomorska 14 - tel. 175·74

~:~Y ~[Hn"

U-go LIstopada 35 O CZYM
KAZDY
przy Gdauskiej, dojazd o radio aparacie
p l
S
ptpramw• ~, 15. 6, 8 i 14
paAstwowych zakl.
o eca zan.
_ wyk wlUtną
"
Galanterię damską, męską i dziecięcą Sprt:eo:lai n. raty i zagotówk,
• l .
,.
Si • ł
WIe ki wybor bIelizny, pończoch, rękawiczek,
an,s aw - U OWS I
kołnierzyków, pasków, krawatów, klipsów
Łódź, Legionów ar. 1
dodatków krawieckich damskich i t. p"
n 39705
C
n 39 mo
eny konkurencyjne
ZAKI:.AD KRAWiECKI

L U

R tk

K O N F E K C J Ą DAMSKĄ MĘSKĄ i DZIECINNĄ
najtanlej nabye można w naszym magazynie

k-

fr• Rogom'II ~kl· Ol M"IJ
II· nba

Udt, ul. Orla ar_ 12 m. 2. parter

UnnlltAWA 61n6lA~n WtO~li ul. RlOlwlka nr. 5l ~:n:j~k::~k~::=:!c~:::
..,.... Ceny przystępne . . .

Specjalny dział miarowy.
n 39711
Ud t, Plotrkow8b Zł2, teL 135-97 Przyjmuje obstalunki z własnych i powierzonych man SS 389
terjał6w. - Wykonanie solidne.
.. 39870
1I!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.b;;;;~~~~~~;;;;;;~~~~~~~=~;;;;;J ska
kolep16gala'llteryiP.Y
L6dt.
Z!liel'o
-::
poleca BieIłzD41
dzianĄ l
Chrzdcijallski SALON MóD nooną damska i mesh. poście-

PorceIanę,

·k
I
szklo I ryszła y Lidi.a

poleca na święta

Odświeżalnia Gardaroby K. GABRYOŃCZYK, Łódź.,
JÓZEF SOBOCIŃSKI
Ceny niskie.
teL 233-15.
t.ódt K-liń ki
121 tel f
194 S4
n 39 7111
,

dojazd tramw.

"HELENA"

Trykotaży

Piotrkowska 148

tel. 23e-16.

Wg'l~i " HALIN A "ŁÓDŹ,
tuż

Sklep Bławatów i Galanterjl

"W. CZZDEL

Pomorska 22,

lt.1agle

R?7

I.6di, Piotrkowska 286. Tel. 260 - 53.
'Poleoa w dużym wyborze: WEŁNY na płaszcze, kostjumy i suknie, JEDWABIE gładkie i wzor~ystE',
towary białe: pośoielowe, bieliźniane i stolowe. Firanki
odpasowane i na metry. Tiule wszystkie szerokości
i koronki siatkowe na story I kapy. BIELIZA damska
i męska, pończochy, rękawiozki, skarpetki, kołdry ·
watowane i gobelinowe. Wszystko w dobrym gatunku,
ceny jakDajniższe.
D 215/1'1

Gdzie kupić obuwię ?

Łódź

E.· Stachlewski -

PABIANICE, Sw. Krzyska 23

n

z własny-cb i powierzonyoh
Wykonanie solidn.

materiałów.

Łódź, GłÓwna· 41. . " S8~eó
DUZY WYBÓR.
CENY NISKlE

WyrÓby Uałuuoi[twa P01~ki2g0
Polecam moje wyroby
po niskich eenach
Marquisetty Voile, Towary dekoracyjne, Kapy waflowe "Poznań"
Popierajcie Chałupnictwo Polskie II

~~~e~l :~~~I :';i~o:yw:!~!~~~
. l ~o komunii ś~.
DZIał Imarowy wykonUJe pracę.

-

Momentalnie odświeźa garnitury,
kC?stiumy i p~lt8! reparuie, sztu~zni~ oeruje,
pie17ze na sucho farbUJe, przerabia D1cu]e. WykonaOle pl~rwSzó.
rzędne, szybk:e i punktualne. Odebranie i odesłanie bezpłatnie
n 39863
.

DEL

ŁÓ DŹ
. .

E

SEBEB ~e'l~i.t~!~:!:i~~i~~~~~Jg·ig~t

l.ód.& p
•
.., I'zelazd 12
poleca w wielkim wyborze ostatGłówDa 2 lIle
nie nowości kapelusv oraz etuczkwia.ty Pl) niskich ce ach.
Ceny niskie.
JI 40169
n

G

~
-.T.a
-.T
~
~ l,. 1Jl.
l~
~
__ ulica Główna 40 _ poleca
.

..

L

.

Blell~Dą ~ęską. damskl\, dz?ec1ęcl\. ubranka.dla

dzieCI, ponczochy, skarpetkI, Obrusy, materIały
. różnyoh firm. popeliny w wielkim wyborze, ma-

E'-.,LE

....
..Lr......:;;;;Jf
b d
po ar 'Zo przystępnych ee·
nach poleca Ao Koprowski,
ł.cScU,Zgienka 56. Wyrób.łasny.
Q

&8392

nierzyki. Wiel,ki wY'bór Itarnltu.rków do chrztu konfekcje dziecinna. ~llweJny_ taśm~... ltuziJd fa~
tnrznne J)arllSole.. mCl. Je.d'Waib:.
:q.
},!. C_ yfzory do. baftu. Tore~

~~~~kle w nal'w!'~~C'~9~
KAN AP A-Mżko, FOTEL·16tko

oraz fotele klubowe, tapczany. otomany, leżanki, krzesła, matera.ce higieniczne poleca PO cenach
niskich i na dogodnych wa.rur.
bch Zakład Tapicentki Ju.
Wjatrowski~o, w Lodzi. W6.Io
czatiska 78 (przy Zamenhofa).
ng lI9708

nllfn[ftDnl
WI"I[IYO' ' '-lenO ł uwag::i~kDO~;~!~7!~~:~~:~~~~d~e~:::::;~ ~:';'jerzo- Na nadcbOd":~I~m~:i:~~~~j~J:l.S:!jj ~akupió moźn~
ft ~rtao·I'ł!lIll!l
unu
Nil N
~ unu
~n y
nego materiału. Wykonanie szybkie i solidne,
BI
P I k- "
Łódź, ul. Główna
6!1ł telefon wyborze F. STEFOŃSKI tODZ. Zeromskiel'o l "
a waty
o s le
Poleca na
Wielkanocne .....
....ldeJro
tel.
ii

Q

140-75
dużrm

święta

1IIlIlIIIUlllllWUnIJlUIllUIRIlUllnm. .llltH1llnIJlIIIHlIlllllłllllllllllllllllllllllIllHlIIlllun.".

owoee, el:ekolady, karmelki oraz baraDki c:ukrowe, czekoladowe, zaJ~c:zkl I JaJka 'wl~tec:ZD..
D

8i8Gt

IU59

pol eca
oraz

,~iQ

OB

1l1ITI E
aJ WY

II

wszelkiego rodzaju w dużym
gatunek. Ceny prz'ylltępne.

ŁócJj, Żero
41.
Polecamy wełny jed
~;r~b~o
wabie, białe towary:
wyborze, wysoki
"k;: .. 814 . . .lde. Jtoldry.
_ . ~ tm
• 39 868

l S

133-31
I t rł
J:m~:ąe i ~i~cię~~

koeaaeąlsa.

liłumer

M. -

bRF;DOWNTX, pon{e(łziaJe'f, 'iłnia 22 marea 193'7 _

'hoon. IS

WINA-TRUNKI
oraz towary kolonialne pierwszorzędnej
jako~ci poleoa

==s A. DRUSE -Telefon 115.00.

al. Plekkow.ka 93 11 89885

przyjemnijcie Waszej rodzinie r gościom miłe dni Swlqł_
Napełnijcie Wasz dom radościq I we se I e m, m u %y Ic q
I pieAniQ. R.ozpoc%nllcie wiosnę ~d zQinstaloW'ania wspa.
niałych radioodbiornik6w Telefunken: Premier, Lord, Ary.
,tok rata lub Ma g n a ł.
Wszystkie niedościg.
nione zalety tonu,
strojenia. selektywności
%a si ę g u. d z ia ła nia
I piękna zewnętrznego.

Fabryka KOnFEKCJI
ARTUR EGER, ł.6di, Piotrkowska 158 tel. 159-72
poleca:
"Iaq

.rollołJllc ••,

n 'lIeo

Wyrabiam

ElEFU

Własnego

i

NA

Ma~1 KI~e i[~mun~ Knmmer

N . . . . •••• d.r

NuJci. ceJly# _l.Ud

polecają

Polecamy w olbrzymim wyborze po znanych naszych
lecz niskich, bo f a b r y c z n y c 11 e e n a c h

.lIrół.

GOTOWE UBIORY

Piotrkowska 160, tel. 261-74

poleca na sezon w i o s e n n o • I e t n i
koszule. krawały, re;kawlczki. p o li e z o e h y,
skarpetki, trykotaże cbaateczkl, pulowery
l t. p. po cenach przystępnych.
11 (O l87

~ECK~

Ubiory

Andrzej Anlczakowski
n.
Piotrkowska 73, front,

męskie

w olbrzymim wyborze garnitury:

18,-, 23,-, 27,-, 34,-, 40,-, 50,-, 58,-, 70,-, 93,•

Płaszeze m-;skłes 38,-, 44,-, 50,-, 59,-, 69,-, 75,-. 95,-.

GALANTERIA

S"odnle robocze l aztuczkowe
Kołn. m-;slde od 40 do 1.30 zł
Golfy w dużym wyborze
Krawaty od 75 gr do zł 11,Koazule męskie 2,90, 4.-, 5,90, 7.10, 8,50, 9,75, 13,-. Szelki, podwiązki, r-;kawlczki, apodenki, spinki, parasole, laski. paski, piżamy. BIELIZNA DAMSKA i dziecięca w wielkim
wyborze. Biustonosze, reformy, bluzki, haleczki, pończocby, rę~awlCzki, paski, cbusteczkl,
kołnierzyki. parasole, puderniczki, rogówki, koronki, gumy, kosmetyka, szlafroki, apaszki,
berety, pieluszki, fartuchy. kapelusze i czapki w wielkim wyborze.

telefon ISO-50

poleca na sezon WIOSENNO - LETNI

gotowe ubrania oraz palta damskie i m.k;e,
mUDdarki szkolne w wielkim wyborze, po cenach
najniż8zych.
• '() m

Jedyny

•.•.. a jednak naj korzystni ej dla eiebie.
szczotki

UWAGA: Filji ale posiadamy.

jeżeli zawsze i wszędzie używasz
i p~dzle z f-y

131 tel.
wła. .e

223·85
wyroby

woborze

Wielkanocne w wielkim
_

Szkółki

a~883

różne rośliny zimotrwałe.

i kuewy
drzew

AJJ.Jeske

U ••ga: Wszelkie towary tylko z firm chrześcijańskich

DRZEWKA

Rynku)

w wielkim wyborze polecają

baranki, jajka czekoladowe i zające, oraz różne cukry i czekolady
n

Bałuck.

i , róże

Rzgowska 21

nadchodzące ~więta

Zgierska 29 (nar.

~rlewka

ANTONI SYPNIEWSKI
poleca na

Dom Tow.roWJ

owocowe
ozdobne
iglaate

.w~~~w.www.wwwww~www

Łódź,

Cbrzeieijań,ki

. Bławat Polski"

ł.6di,

KAROL FREIGANG, Łodź
!!klep det.: Piotrkowska
wl. . .e wyroby

IIJt8t1

MANUFAKTURA

R. SCHAFRICK

Łódź,

i, ulica Rzgowska nr. 37

P.rqJmaJ• • lIst.laJlkl l ....".r.cJ..

Wełny płaszczowe, sukniowe,
Jedwabie
nabrania,
suknie,
spódniczkowe od zł 1,60, 2,50,
bluski, przy
3,65 do 15,50
g ł a d k i e, najnowsze
wzorzyste od 1,75,2,60, Kamgarny m-;akie, setki deseni,
r.fty. p1u•••# .Jctl• • .ił,T#
24,50, 23,50, 21,50, 19,50, 17,50. 15,50,
3,50, 4,50 do 12,ryptlT, Luzy • • t • • iJlT':
11,90, 10,75, 7,50
la.rc.rsJci.
Bostony ubraniowe Spodniowe sztuczBiałe towary
wszystkich p i er w- 12,50,16,90,22,50,24,50 kowe 6,90.10,20,12.50 Kretony, batysty, etaminy na l e t n i e s u k n i e
.. 15
17,-, 18,-, 24,50
szych firm
K o rŁys 2,65 , 2.90'u,
w olbrzymim wyborze od
3.75, 5,-, 6,70
Cajgła 1,40,1.70,2,20,
ADAMASZKI,
naj tańszych do najlepszych
2,65, 3,50
Satyny, Kloty
Popeliny koszulowe, roleto we.
Prześcieradłowe, r-;cznikowe,
Sclerkowe, fartucbowe, Rypsy
Damskie .j esionki, palta l e t n i e i komplety w niebywałym wyborze.
Jesionki 29,-, 35,-, 42.-, 49,-, 53,-, 56,-, 67,-, Płaszczyki oraz komplety dziewczęce
Letołe palta 31,-, 38,-, 43,-, 45,-, 47-, 53,-,
zł 13,-, 15,-, 17,50, do zł 32,50
55,-, 59,-, 63.-, 69,-, 75,-.
Mundurki I z k o l n ., dziewczęce i chłopięee.
UbraJlk. ehłopl-;ee sportowe, maryn. kapitańskie, harcerskie 6,50, 7,50,9,50, 13,50,17,50. do 29,50.

platery, kryształy i szkła. Odnawiamy platery jak: stebrzeDie, złocenie, chromowanie
i ni\dowame.

KRA. W

ll'IOSNĘ

S. Wróblewski

•

Łód

wyrobu

stałych

ŁÓDŹ, al. Główna 18. TelefoD 235-34

ZAKŁAD

z towar6w powierzonych.

Chrześcijańska Pracownia Obuwia
mę,kiego, d.m,kiego i dziecięcego

I
~

Łódi,

także

tlpodJll._
pl•• zcz., komlllJl.zoJlY,

Jelonek,

poczta Saehyla.
pow. Poznań, telefon 3
Cenn ki na żądanie!

OWOCOWE
PARKOWE
KRZEWY

DaUe - Georginie poleca
w wielkim wyborze
n 39892

JERZY

KOŁACZKOWSKI

Gospodarstwo Ogrodnicze Łódź,
al. Piotrkowska 241
TELEFON Nr. 222·00
-Nasiona - warzywne, kwiatowe i trawy
=

Magazyn Obuwia

B. SUMERA i Sr!!.
Łódź,

Gl. Nawrot 19

Poleca na sezon wiosenno-letni w wielkim wyborze nowosci - Wyrób wlasng.
• Ił 88'

;:j

~

Bronchinol

bardzo skuteczny 'rodek
przeclwkocie.rplenlom dr6g
oddeehowych jak I kat...
o.krzell l płuc, kauei, kc_ _ _ _ _ _ _---;~~;;;_;:;:;;-~-===;=:;_:__=:_:::_::_:::__:__~::_::_:~~_=~_==_=_- Id ...z, załlegmlenie
ltp.
MASZYNY do SZYCIA ZŁ 168,Nazwa zastrzeżonanowoeze~ne ~b~kow~ z długoletnią J
N O W .A. K A KróL UprzywU. Apteka
gwarancJą. nadaJące BH~ do baftu, en•
dlowania, mereżko,wania itd. Dogodne w Łodzi aL PlotrkoWllka 251" O
lałym rłem .
warunki spłaty! ~ą~aj~~e bezpłatnych lewa oficyna
I-sza pi~tro Zał. r. 1564. K. Skarżyński
cenmkow..
Wykonuje w8zelkie roboty Poznań, Stary Rynek 41.
"REPREZENTACJA" Krak6w J KRAWIECKIE m..ld. i dam,ki. Telefony nr. 12-01 i 7l-3L
.. 25091·iO.11
akr. poczt. 78.
Ceny nader -przystępne. n O S69
Pr 24127--lCl 97

!

p d B·

O

"

DOBREGO OBYWATELA -

SPEł.N

KUR S 20 7l..

Praktyczne podarki
telazka elektryczne, kuehenld, pleklU'D1kł I amrfulkl
elektrycme fabrykatu "GRÓDEK" poleca na bardzo
dogodnych warumach

ADMINISTRACJA

PRZEDSIJfBIORSTW

Mydła,

'!'elefou 18-87.

OSTATNIA NOWOSCl
AutomllJt ł-c!o mm.. ",.,.~
sam gilzy po w)'ll11rsaIe. IItrselajlle:r do eeJu metalowemi kulkami. zapewnia bezpieeuńBtwo Ot!ooWt. w d()JllQ. podT'óty.
cają,CT

Perfumy, Pudry

e..Ql'luf!ując:r.
~
11.50.
18.-_

HuJt
2

Samochody

• to1ł4

krajowej montowni Lilpop Ran
ł Loewenstein w Warszawie.
Rejonowa sprzedd dla:

A. DZIAMABA
Z.ODŹ, wIlca Zgier.b Dr. T.

Detal.

.

Gdyni, Chojnic, Czerska, Kartuz,
Kościerzyny, Pucka, Tczewa
Wejherowa, Starogardu i Nowe.

~

•

MASZYNY
Pończoch

i Rękawiczek

-:. ;

FIBANK.~
się

ŁUCZAK.
al0'5«

zwiedzać naszą przedświąteczną

'WrS2'A.'WJI FI.RANEX
Obejrzenie nie obowiązuje do kupna. N a składzie duży
wybór mebli i dywanów po e e n a c h przystępnyeh.

Kr~wiec męski
K A M I N S K I, Łódź Abramowskiego 31

front, 1-sze p. (dawniej Gubernatorska)
Przyjmuje roboty wchodzące w zakres krawiectwa z właIInych i powierzonych materiałów.
Ceny przystępne.

16 grOMY.

ka.łde

dalsze ałowo 10 groszy, 5 liczb = jed:no słowo,

J. .... a. a ... btdll etanowi 1 ełowo. led·no ~łoelenie Die mote przekracrać 100 MÓW, w te..
5Daglówk~

--.- ........... -

~.

- 'D A RI!J'T_....

Dom

U'bik a cY'j w Jaroci,n-ie. bJi.!St:o
ryllllk.1U., 12 000, WIPlat~ 8009 .. Z!:'!oZ
illZ!lJ1>I·a Otreba. Jarocl,n. KIl!.ń6~lepowo«łu wyjazdu sprzedam sklep go 2.
zd 82 241
ealanteryj!l7 w Lasku. WiadoNowy
D10~ Orędownik, Lód:!. n 39730 d
d po d atom 10 u bik aCYJ' wolpl' o.
Dom
ku. steml?la. CE!nll 12 tyS'~cJ'. I pierow:r p61 lub cal sprzedam. :ęaczyń~kl. l'>{Jmkowo. loznańOf! rty
d D
"YO d
'k Staroleka.
zd 82009
~
po "om.
rę °39~ti
n
Sprzedam
Place
dom nowy, blisko dworca. pl'il
HNW\
- )
k . . t j t i morgi ogrodu 4 ubikacje.. blisko
~ d m ~~ d W~~CI~t !ll1 o ł'oznania 4.00 ó zl. Adres Oredowa,J~~~: H;:bjc:,~~'ka 3. omew- nik. Poznań zd 82109
n 39903
Parcele
Starolece, pillknie polołone 1000Dom
metrowe po !l00 zlotfch I?arcela,
DO~ murowar:,y sprzedąm. Do- sprzeda właściciel ZIeliński. Poehód roczny 1.100 zł. 'Vladomość zna1\, SzamotuIska 2(1
Orędownik. Ł6d~.
n 39 902
zd 82 108'
Uum& -

.

.. 8

.Dom .

Dom

1 mórg ~leml dobreJ nad szosą,
cena 3..,~\- wplaJ~. 1.500 ISzymala. września. Miłosławs ka
.r. 2.
n 40133
•
•

pietrow,., 13 ubikacyj, ogród, kolonialka od wlalicieiela zaraz na
sDrzedaż. Oferty Orędownik Poznań zd 82004

IIl~YWIII:r dom. 2i ub1kacrl, ogród
tllllll? 2S 000, wt>lllty.lS OOQ .. ZgIO82ema Otr~ba, J 3r()C.JI!l, KlIuiiskieIro 2.
zd 82 200

nowa, 2 rodziny. śliczny o«r;6d 0wocowy. peryferie Poznama IWrzedam. KositIska Aleksandra,
Poznań, Pocztowa 13, m. 13_
!'ld 81561

Jarocln~e

WWk,

K am i enI~a
.
PHltrowa, centrum mIasteczka. 0Wykonuj,.
K~ą. jC~loro 3 000.- ~pI8~y 2500 prace budowlane tynkowame. rePlwitlskl. Poznań. ~Vlelkle Gar- mont dom!iw. betonowe'p tyral~o~Y 23. re~taur8eJa. zd 82 409 tqwe tamo fachowo.
rzedsleblOrstwo \:>udowlane Pakula. StaK am leni
. ea
roteka WIelka.
zd 81 647
dOl;ll"3 lokata lcallliitlllU. 4 s.k.Ill~y
•
na,)łeP6zy pu.n~t ~pr,!pda'M bmo.
Zauueni,
.
O~erty AgE'n:CJ a KUrI~ra PoznAń- lub sprzedam dom, l) m6rg, ZJe.klego. Kośclan.
ng Ml 094/5 lonagór!l. na dom. Jlrzedmieście
W2"
•
i
Pl!znama. Sowackl. Pozn:m. StaAamlen ca
sZlca 7.
zd 80 688
dochód S 001) cen; 16.9°.0. wplaty
14.00 wprost od wta.tlclclela. Parcele
Zgol. Orędownik Poznań
w Gdyrt1. dogodne Bplaty, naby~
:/id 82 054
mowa. w. Staniszewlki. Gdynia
- 4. Chyloń~ka 91.
n 3U 978

P arceIe

/)lldow'I'8JIle Bu.koW4ik~
Da'browIIlkiel:'o. R~ha Anton inek .Sta,roa.
&Je Of8JZ wY'b6r 11I1n,cb
"Oud<lll>Ol" R'LeceYJlo. . . . . '"
ad 79 633

=t

I

Dom

~

I'·

-:...

.

"Audiofon"

filia 'a~iani[e, lam~owa ]~, im

Piotrkowska 166, tel. 166-8'1

Odbiorniki Sieciowe i Bateryjne

A. Linke, Łódź, ul. Urzędnicza 9 Tel. 227-31

Elektrit,

P1I. ili lu,

Dogodne warunki.

.

~.lel.D.keD

JDDe.

ObsługL

Solidna

a 40 r S2

. ':- ;.- . " >.' -," .'.-:

ofjeY,!3. sklad. chlewik.. op6d~k.
mIeście, dochód 60,- m!eau:czme,
cena 6500,- Pn;rb:rlalu, Sumotuly. DworC'Owa l.
n 40 011

~

I ',l

•

-'-.

,

Wydzierżawiamy

Z8Ita.leń ze strony klientów,
Zanąd
Zrze.szenia. Instalatorów - Elektryków
przMtrzega pned oddawaniem lob6t elektrycmych po-kąt
nym monterom i Oć!obom nieposIadającym konce.sji na wy- nowoczłlSlle !tuchal. gazowe, kuehenkl guowe. lelazk. dd
konanie robót jnstalacyjnych. P. T_ Klien"j będl\ mieli prasowwa, ••jaowsze piecyki do ogrzeww. za opłatą,
pewność, odbioru inBtala cii, solidnego wykonania i ceny
fit. gr do 5,- zł mie.sięeznie.
umiarkowanej, jeteU od \głaszaja,cych się przedsiębiorców. Po 2 ~gl 3 latach aparat gazowy przeehod.1J na W'lasnoil5
żądać będą legitymacji Chrześci j ańskiego Zwią%oku InstakOThSumenta.
latorów-Elektry,kÓw.
n 39704
BIi!Me warun!k! i wyj dnienia
n 39 M
Za Zarząd: Inż. M. Kru8ltyr, prezes. Sto Sobcz8Ik. sekretarz.
w ADMINISTRACJI PRZEDSIl;BIORSTW MIEJSKIe H

..

;z:~~!~~~~:r~j::! J. JA8tOH~Kl i I. MOU[lJft~KI

ul

Telefon la.8'1.

ŁÓDZ, 111. Główna 11

~4

Gruclzhłdzu

lIIIlc1QewiłiU

'l'elefon 18-1'.

Do

Ogłoszenie

Polecamy: torebki dalll.kłe, portfele,
papIerośnice, teki, t o I' D i • t I' y,
paski bagażowe. plecaki, kufry,
waUzy i reparacje.
n 89B~2

Ubeąleczalnfa Społeczaa ... Lodu zawiadamia pp. Pr~
codawc6w, it ulgi, które prz.ysługiwały przCiŁ pokrywanie
obligacjami 6% Po:tyc7)ki NaTooowej zaległości powstałych
z tytułu składek do dnia 31. 12. 19.% r ., zosta1y decyzją Mi-o
nlBteretwa Skarbu cofnięte z dniem 1 kwietnia
r.
Wyrób wZasay.
Ubezpiee1:alnla przyjmiwać za tym będzie 6% o-bli.gacje
W7 O WSK", Z.6di, GZÓ'WD. 33 •
POiyczki Narodowej na za.l~le składki tylko do dnia 31.go
FZLZA.: Brnsbi"ka 27'.
a 3jS98 marca rb.
n 39 m

Ior~b~i ~am~~ie, te~i, ~onfele, WaliIY i t. ~.
W. .R
•

1m

v ,....... ·Aao....

• SI HI

NagłÓWkowe słowo (tłusto)

.

..

Fabryka Maszyn Trykotażowych

nowe
przeprowadzanie gruntownych przelóbek: i reperacyj
I części zamJeaae. Na żądaDłe szczegółowe oferły

Wobec Tlowodzl

wielkim wyborze i po najniższych cenach kupuje
tylko w fi r m i e

JA N

.

•

we wszystkieh

Chrześcijalli3.kiego

Telefon 12-41

Prosimy

,

~

'~
Sekcji Instalatorów. Elektryków Cbrzejcijan ł. ó d
dotyczy buduj'lcych i zakładających i n. t a 1 a cj e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
elektryczne.

Gdynia, Abrahama 27.

111. Zamenhofa 2.

-

~.:.

1'. (.

Radiótechniczne

~.

Łódź,

"

Ł6tlź,

Ostrzeżeuie

'Wiktor

.31111.
Dl. kle.

....

~

ł

VI'

C. D 7

-

. ,
•

Zakłady

podziałkach i szerokościaeh,
używane. Długoterminowe spłaty. Fachowe

Igły

.
.. l

DO WYROBU

Swetrów,

5.95.

DODATKI KRAWIECKIE poleca firma. CBRZBŚCIJAŃSltA

.

"Chevrolet"

d

T 20391

ulica Piotrkowska nr. 103.

Hurt.

Cena

Alltomat 8-mio
Setka kol By..t_
FlOOeń 3,65. wic. ryB. 35,-. Szez(>teeU~ do lub berlpta.1m.ie. Wysylam:r bez II&zwoJem.. ooli.cyjnell'O za pobra'n iem pocr-toWym na J.toWrul umówienie. Adree: P. F.
Br... SłabU". Warlllawa. Le8Z1\o 60-47. O. W.
zł

sl:rizalowy

EDWARD FIRICH
Łódź,

52

SAMOCHODU W A R S A II,

i wszelkie wyroby kosmetyczne
POLECA na SWIĘTA perfumeria

'W GrudziąiZ1l

taryfa przewiduje dla

BUDOWĘ

WODY KO.LOŃSKIE

.IEJSXICB

ul lIiUcldewicZ3 3e.

POZNAJ

OGŁOSZENIA
Ogłoszeał. wjr6d

dJ'ObDyelu

! . Kamienice

2 piętrową. jak nową skladem w~azdcm, t! lokator6\y. gl6wna
U!lca sJ,lrz,e1am. AgenCją Oredo~mka. l{osclan.
Il 40 0/7

Domek

DROBNE

t.łam.cnry

skladem

mmmet. •

groszy.

l

Dom

Wspólnika

Kawaler

rzeźnickim calkowitym poszukuje do Kabaretu dobrze za- 36 po.M'\lJkule panny wdowY łJ.ee.

urządzeniem w 'pniewach w. I'~n· prowadzl!nego orali bufetowego dz·i.e-tnej C'!amllowan ie Koloni.alki.
k~ l!a liprzedaz lub wydl'aerza. za kaucJę_
Grud:lilądz. Bocheń; C'Ośkol w i ek .Il'o tóW'ki. Cel matn'.

wlema. H. Halke.

III

ul 80 817 ISka • DłQga 28.

Dom

.." Il b'k'
.., mąr&'1.Ziemi
. . w 'I'J""U
_lo
•
I -acJe. c hl ew ...
z re.stauracJą
s'prze d a.m.
sprzedllJn. Szczepan Olerpka - Obrót 32000. wpl/IJty H-Uj 000.
Środa. Jw. Duoha 13.
Of&rty Oredowm~ Poznali.
n 40076
zd 81 /81

W

Znak (lofer·t y naprzyklad: z 18 !tU, II ~ ci 1790
1 ł- d. - 1 ełowo.
Drobn& oglQ8zenia w dni powszednie ..r~yjm1lje
81, do godz. 10,30, w soboty i d,ni przednią..
teczne ;przyjmuje si, do Ifcdz. 9,R).

Ulkę
5 pokol. % kuchnie, balkon. ogr6d,
sprzerlam powodu starości. Sla.by. Poznań. Starolęka. Gladka 7
zdg .!!.1175-6

pip,trowy spr:liednm korzystnie ~
przy stacji Junikowo. informacje
Junikowo. składnica węgla, Zieli1\Mki Jan.
:lid 81280

Parcela

Dom

Dom

I 1600!
..
4 morgowa przy szosie K6rnic- parce a
. I!,l. zamleme na
klej na sprzedaż. Adres wskaie dom ze ziemIn. Starogard, .ChelInOrędownik, Poznań zd 81943
ża. wartość 12000:- Grlyma 7, ul.
Długa 1. L . GraJewskl_
Dom
n 39 982
Leszno trzypietrowy, centrum Gdvnia
spr~edam ;!lI 15000.- wpłata ..
_
10000.-12000.zamienie
na dom II ubIkaCYJ nadaję sie do
wi(jkszy objekt doplata _ przyj- r.f\dbudow y do !!przedl!nIa. Kame hipoteke. ZglOt!zenia Kempa. m lenna G 6ra wIJla WlktoDrJ.a. Leszno. Łaziebna.
n 39300 w.ladom 0ść L6d:li. pl.ac
abrow_
skiego 1 , - Urbano~vICz.
Kamienica
zdg 711 ~&at6
nowa wolna ot.! podatku. dochód
Dom
360,- miesi«Lcznie 28000.- wpla- II
W'
ta 16000 _ Przyb;vlskl S2;lllDotU- I) m pr. P~Yllo3tne
I ,gr03~3g
l)'. Dworcowa l.
• n 40 009 ~~r:sznr:leSaja 'Wą;;~:i:C Piaskowa 1"
zd '75 531

-.;
...

-ftd.;;;;;;;-

li

n 40 10/ ll1on ialny.
Of~rty
PO ?Jnań zrl 82 4S9

v,c."L'4~

Ka

l r

'

. ~a e
I'!:t 21,. posJ3daląCY realno@1! :!lI.
1.,.000.1 pracQ. azuka panny lub
młodaf w~ówk"'1ge! IDay~mOllltl~f6
ęr y mOl: IWIe "z CO og~~ lą
O rJt sUl'k!OWlla~ po .... za~9 904
rę owm,
z.
n
'
Poważne
f
o ert,. p~n6w~ pragnacy.ch po..
znać pa!)le. cel matI'Y.momalny :lia
pośredructwem .. Partla" - Gdynla. Zygmunta Augusta 6/66
fi

39 984

Oredow,n1)l

p rzystoj na

brunetka braku znajomoje{ pe.szukuje kupca, urzednikll z got6wką od 5000 - zl kt6rfby si.
wżenił w przedsiębIorstwo hanrllowe i wi~kszą nieruchomo~
jęz~' k niemiecIti konieczn~. Ofert,.
Orędownik, poznań zd 82248
•
Po~zuku.ie
kupiee. liredmm WlOku 1200.-gotówkI. panny. wdowy maIli g0tówką. Cel matr~monialny. Oferty OredowJlik ł'oznań
zd 82 220
-~---_.

Kawruer

D-emłeślnl'k
rzemieślnik. lat 28. m.ając,. coś:
~..
kolwlęk Eaoszcz~flwnllJ
got6wk,
kawaler po trzydz jestce. poslada- !lr.agme ~oznać panne z własn}'lll
JIlCV c1obr'ze zapJ'owau!'lone przpd. mlellzkamem. Oel matrymonlalIlY
aiebiot'lltwo pozna inteligentn/l ml- Oferty Orędownik. Poznań
11\ pannę celem ożenku. Oferty
zd 82 213
Orędownik P07;n'lłń zrl 82 521.
_
Panna .. _
KupIec
I~t 44, gO>lł!?Od/IJrna, I'&lJ~a, ~
26. posiada skład centrum Poznll- biedna wYJdIz,loe za UCZCllWegO. ~
n.ia, ,pOMUllruie PI1JlJTlY gOt6W1kJi Oferty Orędown.ik. P02m&4
li 000.-. Oel m.~tIrY'lIloniaII1lY_ 7ld 82 2S4
Oflllr't:r OrędownIk, Po~1I.
\
Si t
3%'
.
r..d S2 ~
ero a
morgj ziemi z ' ogrodem, dom muParcele
Dl d k
170 m~g dourze za'!:.05'P<ld&.1'6warowany. chlew. bez dlugu, cena przy ul. Bukowskiej 950 mt na
on J11 a
.ne. wYJdClie za maz. potrrebcne
1700.- Przybylski. Szamotułv. sprzedaż. Oferty Orędownik. Po- 23. e6rka w/.aścicielll nieruoh.'O- 6 txl9·-;-. ~IrówkaJ Poznali. §\T .·
Dworcowa 1.
n 40 oio znań Zd 78674
m-oaei orO'windi. Dołlulbi 1l1Jh'1 WOJCleoh - a - l.
W S2 Uf
. . na !I(ljtadei~ pal1stwow~d. PoważDrzwi
. . 2. PIENIĄDZ
n. C1fert.'i' Ored()'W,n i,k P~nat\
. ~awaler
okna. wszelkie ume prace .tolar- . .
_"UH
_
zd 826'l6
~ 1l,~zed$l elb i o.rstwem . Jat U. 1»skię. solid,nie tanio Młyny Tar• •
•
slubl . Danne ~()tó?,o,ka mmie:r-sz:\.
takI. Deblenko. poczta SteszcwJ
Wspolnlczki
Szatyn
Powa.zne of&!"ty llr~e skle.rotel. 6.
zd 75 Ol., R.'9t6wką 500.- do skI adą kolo- 1)l'2'!:v6't.~iI1y.. \.at 31. mies/llb1l1em , wać Oredo~'mk P{)7.ITlań
maJnego. Ofprty Or~dowmk. Po- poślub, 8Ierołe. eołkoJwielc Jr(>«od 82 388
Drzewo
znań zd 81687
t6W'k.i z deieclriem n.iR wykluczobudowlane korzystnie d08tucza.
61 - n •
Wdowiec
a.... Oferty Oredow_ Poenań
ja Młyny I Tartaki Debienko,
WSP uuaa
,zd 82 389
lat 48. poślubi pannę, wdówkę _
ooczta Stenew. tel. 6.
wSP6lniczki, kal?itałem 1000 do
krawcową, z małą gotówką celem
zd 73014
rentownego przedsiębioJ'tltwa szuKt6ra
otw8ll;cia interesu. Oferty Orękam)'. Oferty Or~<!ownlk. Poznrui młoda niebiedna pani pozna W downIk. Poznrui zd 82145
Sprzedam
zd H2142
celu matrYIDonialn)'m, mlodeJl'o
P
dom n!ewy kOJlczony ł pOl morgi
S 61nik
Inężczyznę na stanowisku pOilI aanna
op:rodu pod PO:linaniell! cena pop.
a
dającego :I pokojowe mieszkani.e, lat. 2ą. tlOS8Jl' •• Jrot 6~.ka 5.000 d
ell Ul' uJ!Xl Y• Czarnecki PL~a"?-I6---10 OOOh" udZląl w II7IIk11. - um.o ch6d. ŁllIka,,!,e ZgłOSZem;\~Jdelę umslIl
naJche t mej II*'
'ęka \\ lelka. nowe aabu .........me ot_N ""rędownik. PomaA
iJłocrafi" OreQo~jt. POQa:Allrze·dll1l.ka.
Oferty Gredow.n.;k
pod Marlewem_
_ 81 m
114 82 _
. . . 8l ZSl
at!. lIdc 82 3I94

Sklad·
1 000
Okulary
Tokarkę
koloninIny owoców dobrym miej- objektów .korzystn~ch gospodar- do cz1talJJIl od 2.
pZa.kłail 01'zegarmistrzowska
scu E.araz sprzedam. Adres Ore' stWIl. ka~ler!1ce. dZlerzawy ape:r;e- tyczny. qpt<l.-prfk
IC, oZdna8ń '276 Boley" - kompletną w doorym
dowmk. Poznań zd 82 246
da przedsl.ęblOretwo urzed. relest. liw. Marcm 6".
t: II
stanie kupię. Zgloszenia: Ignac~
PrzybylskI. Szamotuły, DworcoWl t k
l
Janik zegarmistrz Stryszawa. p,
Dom
wa 1.
n 40 001
a ra
wa cowy
Lachowice k Żywca
N 38 867
w Krotoezynie masyw. 5 ubikaw pe~7'rą biegu, .zab}ldowa'n ia, 2
. ,
~~Te R~~~b Pt~~!a12Hl'
~jJ przy r~nlm. chl ewy, podwóJ:ze
78.
morgi rol.1 !łrz>, mIeŚCie ~r,?edam.
Trak
go
n 40159
3500.- Mmdlcr. Krotoozyn Pla; mórg pszennej. znbudowama. In- AgentUJra OrędownLlta. KSI·ąt.
(gater) ul!l"wany ~f2ew~n'1 lub
stowska 12.
zd 82 04" wentarze kompletne. Wpłli ta 4000
n 40 lWJ5
stacjQ,llOWarllY kuIJW Oferty _
Sprzedam
reszta 5800.- amorB'zacJa. Przytechniez,nym opisem CeJl4 do
~ l
d b
rospeDom
. bylskl, Szamot'}łOYÓ02 wOrcowa 1.
..Par" pod .,1,1.85". •
'
l
Kupiec
sk.ep ..o onial!!y. '! rre §4
masywny, 4 ub ikacje dwie m:!lrgl
n"
P 26 410041.85
.-toJ·ny
I
'"
l
d'
rwąc)'.
Ł6d:i.
Hnesi1\ska.
d
hl
n'
• -#~
•
W a JS CICle
prze S!ęn 40 156
ogro u owocowego C ewy,.
5'
lrI01'6twa
przemyc;;lowego, zapozna
Krotoozynie 6000 M:indler K r o - . .
Majątek
Kllipit
matrymQnialnym
pann"
SkleD
toez7n Pia.,tQ\Vs ka 12.
morgI Pl!zenne zabudowanlll a - 10 włókowy
za ospodarowany.
drogerię ~
-celu
)'
mło&sr~~o~~~~wk- 3000 .- 820feaor- clo eprzedania. $afanteria meska.
zd 82 043
~J;i~:a ~~'O8,~a~:oft~-:aJ!1C6 ~\fd llgr6d. budy·nki. Tas. kompletne mniejszą . zapr()w,!d'7lOną. Ofert
Poznań zl c O Firma e~z)'stuJe od 1879 roku.
D
Przybyl8ki Szamotuły Dworco- 1I1wentarze 80.000: 10 wl6kowy Or~dowtllk . GdYnIa.
n SIl 973
om
wa l '
, n 40 003 dobre budynki nad. na rybol6w•
tnfQrmacJe Sto Godlewska. Ł6di
K upIec
Narutowicza 1.
n 40157 piekarnia 10 ub ikacji. mS8YW.
•
l/ltwo 6ą·OOO: GO wł6kpwy. pałac
Kumo
idrogerzys ta. k a waler lat 29 kaskI ad podwórze ogród miasto po50
budynkJ. nowe SllOSY. kultura, _ v
tolik. Poznaniak. bez nałogów
K.rowy
wiatQwe 12000 1\findler Kroto- 6
y h
ł kl1
budo nieobclą:iont 700.000.1 ogrodck 4- ~og8taw 'fal~owyp luż~wa~Y ui:
~tilfoclajac~ ? Ifealno§ci warto§d Domcmtrie nadnoteckie. tute~ze szyn Piastows ka 12.
zd 82 OH ~a~fe P~Z:~:{~v;e' h\~e~ta~~e ....: riókow7. got6w~~ 4~.oog: °i~03~J: k~;y~wfa~36~o °M~~~e p~~t~
religij';:;; in\~~~n): rl~jZ~c~Ć z~~~fo~ wY6ok'ocieln.e na zamó~'I'le.nie doDławaty
,,:platlL 5000 ....... reszta amorttu- 22 ~c:;;.~~~~' ~N.b~Oi t~e~g 6 mor: Dziekanowlce.'
Zd 81245
wanie do kupiectwa celem póź- SltllrC1la1J} wle~IlYCh Da rtJ ach. ~a. Przy\)ylski. Szamotuły, - goWY morga lasu, podmiejSkI. koniejszego ożenku
Majątek dla Ada1ll9Jri. Główna 32
teolefon Sprzedam sk)ad blawat6w, ~ew- Dworcowa 1.
n 40 004 muniltacia 24.0110. Kupno Sprze'
wOsfPÓłnego dobra. pożlldan7. _ 19-m.
tdl!' 82 641/2 ~: egg01~~f:~CJ:ogó~m(ff~~f~ O~~=
Sp ....adam
dat W. :quczek, Łódź Ra§ogoszoz
erty z fotografiII <lo Oredownia'~ Id
d' 'k P
" d 80 ~4')
.....
Szosa Zgletllka 00. t~l. 2a7-66
kil.. Poznart zd 82 233
A&08
OW1l1,
ozna~_ .. ~
skład ItOlonłaln.y w pehilm. biem
n 40 161
Srerzedam
1>OW. środa. Oferty Orl:downlk.
ł
dobre !'Warantowane. 1200-2000
Brunet
3000-:- 4000.-:- eentrum P o z n a n i a . .
Poznań zd 81879
.
Gospodars wo prywatne
Stl
• .
GodzIszewskI. - Gen Chłapow- lub zamlen EL. osobowj' samo10G
. ,.,..J~1iclclel dt?Dlu. s1;tladu. u- ksiego 3 m. 3.
. zd 82332 ch6rl Praga Piccol9 na l<'or da Prywatne
-morgowe
m!!b1owanem . mlęszkamem. powzgl. Chevroleta. Zgłoszema Ag, 44 pszenn("
ląkl zabudowanie ~no-butaiCzan~. dom nowy.
W!l\~WY~ f-leilC'le szu!ta żony,
Skład
Or~downika. \Vieleń. n. Not.
murowane. inwentarze komJ>letne pięclopokojówy, tnwentarze komS21eM~o ta~ I. I:1~ndynkI d~ lat tow krótkich SPrzedllUl tanio z
n 40084
7000 - wpłaty 5000.- prslbr)' pletnI! bArdZO dGbre (S z a,m()01:u! y)
wyczerp~j~ce Pg~:rt~n~ylk~\ af6~ powodu stosunków rodzinnych. Tylko znawcy i artysa z
ski. 'SzamotułY40~;.:orćOwa L
t~~~~rt~~Zoo8()\~~~~j;f;
tw,raJiąp kt6rą sle zwrasa do cena .1,800.-. Adres wskaże OreArnolda Flblgera
n
li
7000 • dllUgó~Mw,e: . R\IobkOoW'
sklep
., ar.
0~~\n45~0~4 i~l159 •
dowmJr Poznań Id S2 522.
dzi§ korzysta. Kalisz. llzopeM 9.
27
8M. POIIII\a1\, P6hvj~jlS'ka 5.
_m.leSZK!l!"eJU i 1 pok6j Ud! ......
-.
K.losk.o wy
Gen~raln.)'
przedrn6l'1' bUraCfJIln7Ch,
lId (O 004
dowatll'
15. Wiadomość 1)
Koledzy
sklad ~tywCZy bez kookJullWJejj stawIciel.
mUrOwane. inw~ntaJ'H
lIlPletJte
ft_
d
n 40 151.
llnlędnie,. na stanowiskach po- mi~2lkaruł!m tanio S'lM'zedam,
Centralny
wymiar 75 lat 4000,- n'T6J'llki,
uvSPO arstwo
~aJą Panie w celnch matrymo- d~erława mies~cz.na le:-. LaMagazyn
Szamotuły. D":;QrOcoOo·wa 1.
711 mórg p.szennej zabudowania
Ubfk.ac:lę
malnYCh. cokolwiek gotówki po- Wica, Bukowska 1. Lotn,lsko.
n "O
, 1ń".",ne , InWi!n.t4rae ~oll1pletl'le. na bi\lro z telefonem (w dz!eltlldane. Oferty Or~downik. PoId 82 59!
Pianin
25
.",~ty o~~-' .I{wIĄtkowtlkl. nicy) WolniCy, rzeźni Tama Garsnań zd 82014
Poznań, Pieraćkie•
PQl'lllart, DZla YflsklClI 10.
barska. Ofertl Oredown;k PoStumorgowe
go 11. Niskie ceny,
mÓrg p.lIlIeneJ. za\)qdo ... ~ł. III~
i M :WiJ
znAń Ed B2 048.
Kawaler
:r;Iemla p!zenna prywatne. bu- dogodne spjaty
~\łne. Inwentarze koml!letne mI" '
lItolu,; 2000 gotówki szuka Ion7 dynIti masywnE!. Inwentarze naclNg 38 853-4
~Cle 6000,- wł:łat y ~ 000,- Pr~MaJ.tek
p
k
wiek od 25 lat religijnej łagod- zwYczajne 25 000.- wpłaty 19000
, b y I s k i . Szamo u!yÓO woreó'Wa 1. BOlI m611f blillko l?~:r;naniL~ .. młe-.
OSZU U
f k •
ne~od usposobienia. posiadającej Schmidt, biuro QOdań.. Pnie wy.
PiekarnIa
n 40 7
nl~ nl kamillnice .odzi, Warazl\- WI~gO lok~l'llt n~łro~!śf~'"
B/ik_a lub co§ illnes:o. Zgłoszenia
:!id 82 419
w pelnym biegu .w rUChliwym
18
wie. Krakqwle G.oyni. Katowl-~!f ~a ~~~~u~';: Orędowilli-ka
~entura Orędowmka, Jaroein.
punkcie z urz:ldzeruem od zaraz.
•
ćaeh KWlł\tkowslti, POEnat\. g?
J . 11 fi k
40 09El
n 40087
cena 200 zl. \l.jgloszenia Agentur~ mórg psze.nneJ. zabudoW'ailła ti1u- DSlait1\kkich.
żd 82 34.4 ślmg\l!6I, agw o s -a.
n
buraczane, zabudowania \Vieleii. n. Not.
n 40 OBli rowane. mwentllrze kom..lll .• bez
Skład
Muzyk
Im",.,,"wnl>.
inwMtaCZe nadkom- -~
wymiaru. cena 6 OOO.~ Prl:YbylMałatek
młody przystojny zdrowY pozna
24000 - w_ll.taty 18
Gospodarstwo
ski. Szamotuly. Dworcowa 1.
........
't'b d '
i ubikacje dla 8tolarza. pracowP!l1}ią: niezaleznl!: Cel mau.7moPniewy. Wroniec- 50 mórg buuynki nowe, ziemia
n 40 008
::OwMi~!e;ntaZt~eukg!:a ne m~ E-ia tr~tiJielhert;ell)~elo~~~ap:
ndla nf. · Oferty z fotografią Oręzd 82 418 pszenno-żytnia •. martWY, żYWY,
Gospodarstwo
120 óOO - Wl'laty 80
• Kwiat- oz;.:-anduS25111
owm k , Poznart zd 82189
Z a kIa d
14.000,- Baranlllk, Mosma, RY4- 72
. 10 k od P
'.
kOnki PoznąlL Dzia t1\BlrIch 10. ;:;zn~a::::.:....::z:;:...::;:...:~_ _ _ _ _ __
nek lO,
zd 81 911 . morgI,
.m
oznam .. •
sd S2 343
sprzedam poJednym plame masyw lnwenttl
Zakład
Adres wskaże
Kiosk
_ . ~~~mp~~~~l~~. 8-t91ijes Orl:dow'
Majątek
maltlt's.ki W Gdyni ~ mleszlttłni~m.
2!~~~::"'~~~2z~d~8~2..!5~7~4__ dobrże prospel'UJllCY z agenCJamI
•
700 m6rg przy mleAcie i'lmi\1lZJaI- ocl~ta\>le. Zgloszema On:down ~7
j
gazet za~az sprzedanI. OfeJ:.ty du
Kólonialka
rt)'m umienie na mlyn K'lViat. Q,lyma.
n 399
B 1;;J:UaUrac ę
OredoWlllka
Poznań n 38811
•
l
hl"
v\ll'
...
10
I
k'
- - - - - _o. - - magle przy tUC IweJ
ICY ..en- kowilki Poznali.
d 82 D~alyl\akich
,'.
L kił
Budo._I~zy
'Pe,nf.t;n w'Yml'n lem. d?br2e p'ekarn"a l' kolonialka trum Poznama t powodu wy jaz
366
O a e
ys owe
W.lU."
IlrosperuJaoa ~ nQW"()du wYJa'Ląu
l
I
..
. . zdu korzystnie sprzedam. Adres
l
k
d1ltym podw6poszukuje rnornlnych zasad tony ~przedam.
Of('rty
Oredow111k od z.araz. do :wynaJecla w d'uzeJ Orędownik, Poznań zd 81803
O war
20 do wyJI!lnny. wdówki do lat 40
PQIi!.nań zd 82483
!koścleł1lcJ WSI , - potlzeba 1 ~
110 m6Nt dobtej ziem; kO'lIll!>letżiński. Poźńań
lnem. Oferty Oredownik,
P'
2i1. z towarem. Zgl{)szema .LorkiePowózkO
n'fi in·w~ntfl.l'&em. cena lI') 000.
ng 39167/8
zel 82162
le~arnia
•
WICZ, WolsztYn40~83()wa a.
kryta bardzo dobrym s~lnie _ wp!at., II 000. Ja!ikie~i~. PoPanna
bez konkurencli, wieś kOŚCIelna
n
_.
sprzedam tanio. OBIe mO!;Hli:J,:lI! na uań.. I)la..: Nl!Wot!lI ł>jskl li a.
dobrze prosperuJąca. od za raz 250
E gzys t enc j a
oliwie Degórsli:i Poznań j\fale
11>4 82 647
A'OSIf)odlllrna i rengijna s l~i Znaczek. Groohowskl, Wronki.
Gl1fbarr 711
'
Ild 81884
o
'
J'01iJ:iiJlY, 'POsiadaią~a pięlm, dom Jadwigi 19.
2d 82 447 centrum l:'olm~nia., slu.ad artyku.". •
'"
GoIpGdarsłwo
WTldellC zn urzę.dmk3 lub emery- W
Ó.
ló\'<: meskich I dl\msklch do obKolonialk,
59 m~gc)1\'e pBu.nift.o bu ra e! rune ,
l~~'I:t)~1fJ:en~ab~:
ytW rDla s~rzynłJk ~~~~o,:~ł;Z~~zn:fiOO~l819~ferty przy tUtlhliwej ulicy. t<;>warelb.. ctteot'lo\OialJ'le, zatb-tldQ.wa.fiia pierW- 30
dowmilk.. P~na't\ ZId 81 061
.radu1\U,eb .. S l k n - ·
maglem. pokOJem, kuchl'!lą'll!!na ~~)<!\Ó' weJ.b()~!\ne (~~.otru.l- '''_1:1_''._.
Ja". w)'.konanie
Wyszynk
3.000 sprzedam. Gdyma ali 0I '
Fót)looo,RJQ.UI<O'Wt!kl,
Powamy
8Munek ra.di<l- w6dek z przyleg/yw mieszkaniem Morska 15l1!.:...
n
7~ Ożnll.tft.
·;;t!i'Ml II.
łnteUgentny. w<lowiec pod!nbl po~~:a .woSQ;ewłk,le.ll!'k'! sprzedam. Uferty Orlldownik 1 000 samochod6w
watną pamą 50~ materialnie
JU.
le ' I Poznań zd l:ł198ti
d
,.~
odarst wo
sJ'tuowaną. dł'skrecja IIlJłewnlow;rbór skr2Ynek
•
roze):mlł1ych. uźnvane CZEl§c! po :
uvSp
na..
Zgłoszenia Orędowruk PI>detekto\C1wych
KaDUenica
~oąla mleclląrskle. opony !tala 68 mClrg. bli!"ko miasta -~.__ .... _- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _'-do Irloomka od
.
'
d
mej w firmie Autosklad.
'9' wego. zabudo\Vllnla
sna:1\ zd 8 1 2 4 6 '
zl 3,00. P~nart. 12 \łblkacYJ, nowa przy worcu, znań. Dąbrowskiego 89, t!\l, 4 -'14 wentaTIII! kornnleŁne.
Dzierźa~.
w roruee. Mosma,
ogrÓd, elektryka .1UiOU
dg ~2 3 \ 1 3 / 4 . . . . . . .
.... ;,
R
S~..
Tntik
91.
we"",Ol;e
z
bez
d!ugu.
Baramnk,
ohlosma
RutkoWlillti, Poznań.
~klndll kolonialnego. goBcińca, Panna
kt -H. Jroawulell1.tna, gotówld 4000 .kleJ.
ed 82 472 Rynek.
zd 81983
Skład
li.
mies21kaniem na wsi szukam za.. , !pozna pana na stałej poaadzie
•
raz. Agenci wykluc~eni. Ofer.t,.
~l;em ~arnążp6jścta. RQ;eml~Jn,iDobrą
Cukiernicy - piekarze koloninIny, ząprokWlldZOI1Y. ladltie
Agentura Orlldowmka. zdZ &n 1!l;
811l"
III: a O
łIJb_Jl 1-'-...... -1...
I' d ()b tte p.r~~ruj8ca Kuwertu,'a lolu
. 2,3Q. Ka);,ao .~ftl:!
5 Adres
urządzony
mle6ZOredownik.
anli! Łanti.Poal _ _ _ _ _ _ _-==-=o.~
""",,z!'kg O ··_
~, ."""",.
"l. Ofer- k
0.01111",,,.
wskaże
m~y..2!.:.'
ty
r"",owm, POf1.!Jań rAi 91 '122 W Ar6dlńl~c!u ~oznan.l,a. tOlwa- masło k!lkaowe 4,!l0. p er l?lP an iI,llu znań zd 81633
Dzieria-.
rem. !aMtHn mlet!lZkanu~m ko- syrop blaly l:ł5 iroszy Ciemny 83,
. -- - - - - - - .... ;,
Wspólniczki
l'Zytltni/1 8P1rzedam. Ad.ree web- marwelada 80. I{owidla Sliwkowe
Prywatne
I!kićh 10.
250-300 mÓrg pQs:mkuJę ewentl.
kilku tYSiącami, ktora otenelt że OrOO'Ow.nik Pooznań Ed S2 493 110 poleca }j abryka Uukró\v. ł'9ó!-pOd8tN;two w jedil'lt'ih plaJlle
kupiJl wplaty 20000,- Agenci
niewykluc2io~.y. po~zuk!1je zaraz
Ozekolady. Kakao 81edziflski. 1'0- 8 od w!fttllciCi~la, wpłat)' T 110'1'
Maj ,tek
,,:Ykluczeni. Zg!()sz~ma Orlldowdo fabrykaCjI metalowęJ. Oferty
Skład
znań. Wró~~Q....!.~.
n 30171 anu~ak.. (jhromi<le poczta K6111..z.z SOO lńÓrlt do.b.N!i «iem! I)tJ'CJ mle- mk. Po1Jnań z~d~8~1c..::2~o~
8 _ _ _ __
Oredownik. Poznań zd 81960
kuchennych POmI.a.n.m,
Go podarstwo
powiat Jarocin.
zd 817<100 Ście ~mnazjal~m. na d kQl1l1lOletD ierz·awa
6mierci 6prmMll zaraz.
S
D
ITI, 210000. l' w!atkO'Wski 1'0Z
.
Urzędnik
O~down'k. Porona1\
42 buraczanej, 2 konie. tl bydła
om
wad tniałytls Ich 10
•
100 m6rg btJraczane~. mwentarze
gospodaret:y. kawaler. sa przy_
GId 82 555
10000,- zabudowanie masywne. Mosina. nowy. - 4 llblkaoje. 5
.
ed !i2 ~ .
n8.dkompletn~ obj~cle 5·1XJ0 ~ 12
stojny. pracowity lecz biedny
Jakubowski,
Września.
War- mMg roli, bez dlugu 6.500 BPrze'
lat. Bloch. roznań. Aleje 821a7rO
poślubi przystoj,!1ą\, dobrze
Kolonlaik'"
szawska II.
n 40 OO~ da Ludwik Bnraniak, MOBinll..
Tartak
cinkowskiego 15,
zd
wlI.ną
pannę 2~5 lat
y
zd 81993
,
•
kłem która pomoże
d<>bnJe Eaprowadzo.na. Pom~.
Gospodarstwo
.
. no",ol)l!eM:r beQ; dlulZ"u. drzewa Eli
PiekarnIa
mĆ sl~ w zawodzie.
ra~:rem. maglem. mieeaaJJ.Ieffi, 52 tylko lJuraczanej Ż konie. 9
Dom
100 000 tl~l'c-Ii. Mm :enie na
zpupeln)\3'md z8alu7fn32niem
n.lk P~nań a~. "",A,t;.es Orędow- bydła. ma§zyny l!rywa.~ne 10000. masvwny s~lade~ centrum - UlD'tek.
\Kwiat!k owskL POII!:n
oma z
.w ,
= CłO.....,
~zymala, Wrześma, MIloslawska Mosina 6 tlblkacYJ. _ elektryka ~lilłtrt«lKich 1O.
zd 82
Piekarnia
12,
-.n...n 40 05! o~ród. beż. hipoteki 4.800,- Bata...... _ P
.
._
•
mak, Mosma, Ryrtek,
"" ...&17 u.
Wd Owf OC
Id 50. wla§ciciel dwóch
CEll'!turww _ oznama ~~llIlym ~eg>U ,
KOlonialkę
:zd 81 992
OW etr. ber;
skład bławatów szuka
W}'IJIleIk lG worków kO'rzYBtn.ie do
l'
bil!! U centrum miasta
towl!.
żeJ)ku l?rzystojnej panny
<>(Idan~a. Adres wskaże Orooow- ~;I~~~anie~
powodu \Vyjazdu.
Willę
hlaJa
dZl~tneł wdowy do lat
nIk, POjmań rAi 82 407
sPrzedam natychmiast, Mosin3,r nowa prz,. wodzie. lesie! Mo91J\1l,
z rllglllami. mieszkaniem. w rr.n l2.e dientkl. .. ~ra.
z
Skład
Kynek II.
zd 81 0811 <1hlew morga ogrOdu, bMJ dłUIIU.
Dzier.a....
ku od 1 k ...... ietnia WydZll!rŹa~1\e.
O f ert& m.o",liwle
-7.300 'sprzeda Bąraniak. Mósina.
.
z ... a
Zgłoszenia Agell~ja Otedowmka,
~OW!l • §P~Zl1a1i
cl'n~m ?!l !JLiemkaKolonialkę
.
~d 81991
700 . mM 6- • k~lpletine. kOrzl.'.f."t.l)ie OstrorOll', pow. Szaniotuły.
OWI po re mcy
e 1 """, dZI4!orza wa 70. dobre pOiożenie, pokój. kuchnia,
.
oddalll: i\,meJecle 20.000., KWHI tn 39 940
GarncduS'l2an~' majliel tania dZIerżawit. korzyWiatrak
,k'Ówślla. Pom. 1I Th>:llI:łynskioh 10.
Skł d
_ _~...;....;...:..;;;..._ _ _...:..;II;.:,.....::;a.~oo.J::;; stme ~piesznie.
Oferty Oredów- dom nowY wymilma mąkI. 3 :po!id 82 MS
a
.
""olo-'alka
.m.::·k::.._P:..::.o::zn~a::ń:...:z:.:d:..8::1:..68:.::;;6_ _ _ _ _ lkoje. ogr6d. bez dlll$u 7.300.WIt'
l
....
'
kompletnym urzadz~ńlem ~Il bl."
A
.lU.
sprzeda Bataniak. Mosma. Rynek
Aam. ell.lCa
konfekCJe. mleRzkamePl ~dzon~ :Q!'Zyleg)ym pok!>Okazja
zd 81990
nO'\O{a kóMfortowa . bet IXldatk6\\ł
p!,ło*enie 7,bąsz}"ma clo
3 nawijal'ki
111erźllrflia lM zl. Ur:zad,zeme piekarnia w ł'oznaniu pełnym
D
~4ilCh6d 11 000. cena 100 000. _
wlema. OfNty OrędowpO 12 wrzecion do nawijania nici
ar 13()() :m. ZnąClZetk dola: biegu z powodu choroby spies.z. om
Kyłla.tlt()',\o'Ski. PÓlWnfi. Dzia!yriań zrl 81876
II< powodu braku miejs('a
Oferty Or~()w;ni.k, Poznan nie sprzedam. Oferty Orędowruk nowy. II .pokoJe ogród pru dwor" O!k liCh 10.
ed 82346
dam. Oferty Oredownik.
zd 82 238
Poznań zd!li .56
cu MOsma bl!z długu. 3.400 Mpod "Maszyna",
n
Dom.
C'troen
:r;::dt Ludwik BIlr&n~t'811139 No.
PrzodsłębiorSłwo ,......
Mvdlamia
n
wY\> d
4
b'K'
l
"" JM~reeów doohód ro~nl' nettó
perfumeria ao sprzedania.
s~~~ kofo~i~I~V morga u o1grao<;j~ limu.zYM czterocylindrow:ti ek~
Skład
. ..~ 000. cenI\. '165 1)00. KW.fatltow- W·,.7.;:G:'i;··- ~ii
ce. Sienkiewicza
Rybieka_
prZY 06trowie 3.500. Mindler, nomlczną, ~afos~a~f:o ~~/Y'PO" to~nrem. mieszkaniem. rllchllwa ekl, :po.znllń. DZIsłyńaki<!b 10.
nr"Zl1W • .Ka
n 397 9
, Krot06zyn. Pia6towska 12.
~~~Z;,da:Od ~ó4,1Ś5"."
,
ulICa, korzystnie ~rzed!lrą ~A,.
~d 82 347
Sprzed~
zd 82042
P 25 472-54,185
V:żn~g,w~Yelmjada~ba~;w~i8~
G oSpodarst"Wo
Gościniec
sdkolwepnl'kllP, ~t-rdw,.C.ZI. W Ikad0n1koll(!910reGos"'odaTstwo
Dom
Restaurncja.
zdg 81 SH Sil ~6rg !!:jemi ~enaiej, zabudo- kolonlalkn bez konkurencji, ko1JV '"
PlO t r ows a .
20
'
· ·...b d
.
WftlJ1,la welbOWaJie• .ił1\\'eMa;,za"Pli. śl'ielT\n wie~. dziedawa 30 - *1
n 40155
p_sze!łlnl!J
u ynkl murowane. z składem porcelany od 40 lat
Wille
w~ll\tl 4000, ret!lZU amOl"t)'l1;acjA. objeCie 1000.- Szymala, Wr?l~O5aO~s'-zawJsakkau\)90w- źaprodwadzO~y z powodóu ~tnżrodślcl PuszCZJltówko 6 ubikaćyj DQwil Rata.;kIt.a!Jt, Powań;.3',ltarblrwt ts. śnia. Milosłllwska 2.
'11".{ ,~
!kfo~\7~z:f~i"'aY W
n 40 050
.Do ·OS.
. ,
_
.
sprźe am. ",tosowne r wnle
a 2
8500' b
dl
"
d
00 W 4M
=
innej IJranżv Karol \Vertzel Ogto. u..
ez ugu sprze a
.
80
n 40 O!)a
b
k
l
i
d
II o d YCZY
gazet
o rym pun G . <.l:f k V:ik
l P
'Mo- Baramnk, MOlina, Rjnek lO,
..... -ó - k
cie sl?rzedam_ Wladomo§ć OreSkład
§ct~ki~~o 14 p., u. zJ~e~ 511:1/9
.
ISd_S19SS
ne$ .. ~ W II
mórg bilraqanej. zabllą o'l'f an,ie,
dowmk. Łódź.
n 40152
cukierkOw korzy t n i '
_ lonlalk
140 morgowY
10 lat. morgI centnar. obJe~le... m'
d
'
.
s
e
SkI
d
papier'"
A
O
,
.
nla
masywne.
arzy 2500.- PrzybYłskI. ",zaOkazyjnie
w .Ś ru .mlesclU z p~a.
. . - .
stsro ~!lprowadzoną, narołnik :%one nad woda
Iy. Dworcowa 1.
n 40 013
sprzedam 4 ogrodzone działki la,~~~~~dles Or~downik z .W:YPo:Gyczalll1ą kSliVi ek , Jedyny Górnej Wildy. małe mieszkaniI!, Gnlewo. Lelilia
su w Sokolnikach. Łódź, DrewZ;)
mIeJSCOWOŚĆ 12 UOO mieszkańców. magiel sprzedam. Adres OCf:dow......-IIII~~~---...
Dderiawy
nowska 48. Wiśniewski. n 40151
M a s"""'"
wybrzeże,
sprzedam
_lO-- nik. I'oznań zd 81836
_;,_,
tClwka
2000.Oferty zara~,
pod "Ko·
80 m6rg obsiane. inwentatze, obSprzedam
ddl\ltl!'?ra'ffilien- rzystne" Orędowni~. Gdynia.
Drzewa
jęcie 1000.- 24 mOI"gi objecie
ślusarnł,
tS,IllO s,przen 39 9/6
ktzewy Owocowe, ozllobtul, flajQospodal'itw
&~Oa;-ot~?Z~Z;~i-'i:~t.lrybylski,
lIó urządzeniem aparat do spawaRynek.
Kto f: firmy Oolumbus. Poznań. lell~z)'ch. ouitlianach. ~ęnach ~O!l' 3~ m6rg ~nej. §tloi~nie
n 40 014
nia wyrobiona lub przYjmę
Wrocławska lo
kurenc'ln.1'cl1 poleca Płotko~ll\k, poi!Q.l\nkuie. PIl1I;r ~aqie 8 UOO dlO
wspólnika. :Łódź, Piotrkowska 15~
KllIpujac
B
szk61ka l'oznnfl-Dęblec, Wlglllo- 10000-. Qtr~ba. Jaorociln K ,i.lldlnikla!;nia.
11 3UlO
5-IRower
kupuje, ten 1l;'!~~81UkUj..
wa 102. ItoloJllalk, zn 81843 9kiegO 11.
•
iD!lT82~

W dowlec
bezdpetny. la.t 35. na stalej po!ladzIe pośluhJ nul" pani!\,. lub
wdówkę. Oferty Orędownik _
Poznll\\ zd 82136
Kawaler
~, - posada gospodamtwo 120
D)Ó~g. lFoło ł'oznama szuka żony
~aJątklell). 10.000 Ofprty Oredowtuk. Poznań zd 82106

r·

Place
okazyjnie do sprzed:mia w
Budzie Pabianickie~
. .
.
.
.' I
v.; dobre} l .sucheJ ~(OI1CY •.
niCY lesisteJ, przy .zarn'M
dze. Informacyj ~~~k~a pi/sud=

lr
it-

r·

f,

!!

I
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1
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rJ

r

'il

VQ

z

1Z'

w:

'J

.
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Powozik
lekki resorką bryczka. rolwalri,
furgon piekarskI. hotnontll angie)skie sprzedam L6~, KiWi~32.
n 39906

r~~~ą !rwa-

urz4dzenieln. towarem, mlesżhniem, dobrze prosperującą mie'
..pr~e am
ś«i. letniskow7m bez, konkuren.
sklej
zaraz uf2ądzerue składowe dla CJi IPrzedam . objecie 1 900,t 6 ł piekarni - cukierni lub owoc6w. Adrea Oredownik. Pomad
wy W rn POEnart, Wroruecka 20, S. Ku;
Ed 81253
rowerów rowski"
zd 80 Sh
uoznań-

cm, fabryat.n', Bracia
Nowaczyk
a1\ - Górna 'V~lda 80. ~n:n_ .__ MY'8U'I<aty Ka-ed-n.
lJ.lr 40 109/'10

S

d 2 :m
d

toto~raftc21n~a~:!

p oCZ\tklll f

.

g?'PIlIlantwo 30-60 m<irg dobrej
zlelDi. mo:te. być osadal w 'redllFolwark
klm. WUł!slt'blkhn. IUo PQlIlM:ń20 łaki. za!ł~im. Stahialli.w ł'Vo'killWics - hn "'m'" Ah,
lat objącie
KratowO, pocżta PlenKlhno.
Szamotuł)'.
___
- _.2ń~40!!..!07~4L_ _ _ _ I~.::!!:~~~;:....~~__.!n~4~0~0~12

KUpł~

PoszukuJę

Dobrze.
uIWOwa8erOwarnl~ 8~ dMnr .. .§r6dmle§c!\l z untdze.- 111 mlt!'l' 40bl'ei roll pod o!n'Odl_ .... '''.",lru
wódek
najcMtnipJ
da.tn. Nauczll wyroou eerOw. <Je- ruem
l:Dłeszknniem
~Pńlłdam. waraywny 1()...40 km od PO:mndem kolonialnym na duna 900,-. Duż~ z1eki. ~lJ''''' )t:oelnll. R,n~k . .
.. ZrlMlellIa do or~WJl1ła,
konkurencji. Ofert1'
Orędownik zd 82!r.l9.
sa 414
OIII\M
m'
·O'....-. .·n'tVnilr Poznart ZId 81476
Ill\oProwtd.zont\

.a.

"81

ORĘDOWNIlt, ponieCłri.ałelC,

Strona. t!

Wydzierżawię

hurtownie piw. fabl'ykę wód mineralnych z urzarJz('łłiem zarfl~.
Zgloszenia Agencja KUl'iera Poznańskicgo. MO~1l1~.
łl 39 03!l
Rzeźnictwo
skład mieszkaniem. kompletne

nądzenie.

11-

maszyneria,
micście
p'owiatowym zaraz wynzicrżawię
Oferty Orcdownik. Poznafi
______ n 40 0:>..:1______

ar-

26. SZUKA POSADY"

'_II~iiIi____
m_ _iiiii__ •

Bufetowa.
dobre ś~ladec.twa .

,·utyn()w.~n:l,

Emeryt

aj Sl1C~ba (lo'łn{i·'w~

Panna

pa,i. twowy. praktyka biurowa
Potrzebni
s7.uk;ł posady inkasenta. maga·
agenci
7.yniera. woilnego W7.gl. pisarza Wiadomość ł_ódi, Nowomiejska 7
podwórzowego lub nad7.orc,. w m. 7. Poniedziałek od 9-11.
maj('tności -:- wymagania ' skrom-, _____....:n::-3:::9::..:90:::8::-_ _ _ __
n('. gwar:lncJa. Oferty Orędow-,·
nik Pozn - d 81 87~
800
an z
a
.
wsp6lnlka (ezkę) do samodZIelne·
Stróż
Robotnik
go prowadzenia intE're-l'u kolonia 1.
.
nego od zaraz.
Ofel·ty Oredow- na staJII posadę z got6wkl! 1000
zł potrzebny.
Oredownik, Gruroln~. 8tarSzy.n w:.eku. uezc!wr'l nik, Poznań zd 82 581
dziądz. Groblowa.
n 40 108
sum:l"nny
praC(H'I'1ty
przYJm.e Jeżeli zdjęcia to
pos8 d e .pa,·obkOa f z małoym dWYr1~k
F ' ka
Od
grol zenlem
_erty
rę own:
ryzjer
Poznań zd 820.J3.
wodno - żelazkowa poszukuje po- Mraz potrzebna ek6pedi.entka 40
sady od Mra7. lub plerWS7.ego. - ;;kładu loze7.nickiego. Zgłoszen, la
Orędownik. Gdynia.
n 39983 fotografią St8Jnios~aw Bury. \V, eleń. powia<1: Czarnków.
7Jd 82421
Uczeń
Młodszy
Potrzebna
krawiecki z utrzymaniem lub bez
ekspedientka do składu w!:dlin. potrzebny.
Rozwalak,
Poznań" pracowity j\lusarz. otrzyma pracę
Oferty do
Zgłaszać się Ruszaczak, Łódji.
Góma Wilda 111.
zd 82 44 ... z kaucja 300-500
Ol'eclownika. Poznań zd 82 072
Brzezil1ska 36.
n 39 896
Bufetowa
Potrzebni
ek6pedient'ka 9PNedaży mon()p{)Czeladnik
sprzedawcy
,li. kaucja g'Qtówką do 1!iOO od piekarski tylko dobry fac1!owiec
masow,. artykuł Łódź, Blachar- rroaraz.
Of~rty
OredoVl"mk Po- na stalą. posadę w Pozna!'łU poska 9, przy Zgierskiej,
] l 40 154 ~nań zd 82 399
trzebn,.. Oferty Oredowmk. Poznaft 00 82058

-l -.

200

nn1

-Ogrodnik

. 7 11It praktyki
zaklallania sadów
kwiaC'iarz. inspekciarz
~oszukuje pracy od
Piotrkowska 100. m.
Baklir1ski (Kac7.man 399011

i;ytnipj wydzierżawie inwentarzami. zapasami. obsiane 6-8000,- ="-'-'__
dzierżawa dwuletnia wliczona. POSZUkUj'ę
Znaczek. Drab. Wronki. Pozna'iska.
zd 80 631 akiejkolwiek praey Bedarek Bronisław. Łódź. V.rrzesińska 4.
Piekarni
n 39' 907
w dzierżawO" pORzukuje woj. PoPoszukuję
znańskie.
ferty podaniem wn- nanki fryzjerskiej
zamilowanie.
I'unków dzierżawy upraszam do Oferty Orędownik Poznań
Orędown ika. Pozna'l zcl 82132
zd 82458
przep;60wejPiekarni
dobrym
położeniu.
P9Szukuję
dz:erża wy
warunki.
Korytowski. Kwieciszewo. pow.
Mogilno.
zd 82036

Piekarnię
I/;lIlPJ'owadą..on~
wy{l.~ierżawię.
Zgłoszen.ia
Agentura Orędowni
ik~, Rawi<,z.
n 40 099

5
mórg. zabudownni!'. dom 4 ubikRcje. ogr6d. dzierżawa mieskcznie 20,- objecic 200,- Pl'zybylski
S7.amotuły. Dworeowa 1.
n 40015

Rzeźnictwo
mi,,~ter7.ku fabrycznym z pOwowyjnuł\1 do w~'rlzicrżawienin.
ohjf)ci~ ;'00.- Informacji ud:>:icli

du

nl'resdorf. Zduny.

lin.

Mickiewicza
z(łg 82 420

Piekarnia

,; mit> 7Jkaiłliem w duiej wsi 0,1
zna..: do \\'yd'lLerżB wi"mia. M.
Rudnicka ~e-kln. nowi3lt środa.
n 401/2()

Dzierżawy
I'o!<poda rstwa od 20-40 m6rg poHukuję lub zastcpcy gospodarza.
O Certy Orędownik Poznań
zn 82 541.

.

Piekarnię
J~esznic dobrze zaprowadzona
","'~'dzierża\\'ie. Cena według ugo-

w

dy. Leszno. Staroznmkowa 3.
__________n~39~~~5~1_________

Dzierżawa
100 mór" Mo!:>no poło7.ona. oheeeTnP bl1d v nki od właśc:cipl~.
'C>hiecie 3 5(10
,Taśkiewi CII.
Po~nań. TOlac No\\"omie.i",ki 5 a.
eol 8'~ 6~

Ogrodnik

,.·y konuje \ys7.elkie prace w 0I"r6dkach d 7,iałkowych. Pabianire
Traugutta J2. m. 5.
n 40081

Bellachini

były prezes Związku Astrologicznego we V,ierlniu opracowuje intlywidualne horoskopy w kierunku: powodzenia, pracy. loterii, zawiedzonej miłości i jak zdobyć
milość pożądanej o80by. Nadeślij
(latę urodzenia zloty na porto.
Krak6w. Floriaii~ka 29.
ng- 39 546

i

Nowootwarty

f'hrr"ś('ija,'iski z porcelaną
emalią. Lódź, Brzezińska 33

likIer>

M. Szymallski.

n 30877

Chrześcijańska
Vi'ypoży('zalnia sukien Rłubnych,
halowych. nnjnowRze faROnyduży wybór. Ł6dź. Suwalska 7 przy Napi6rkowskiego. Szyma,iska .
n 39876

Przeprowadzka

Jarocin-Poznar1. poszukuje
chodu. platforma ca 4 mtr.
Zgłoszenia Piotr Paterka,
cin-Cielcza.
n

Płacimy
za tloRtarc7.anie arlres6w i plakatowanie. "Dacapoton". Gdynia.
n 30075

100 zł

"

lila wskazanie na Ślą.g~u restauradi o kolonialk,i
mie6zkaniem.
naj-ch ęoŁ.niej od Niemca. Agentura Orędownika. Środa.
n 40 102

Sztandary. ornaty.
baldachimy, kapy
wykonuj(' nowe. l-rzerabia stare
najaknratniej i nnjtaniej Sko,.'roń ska. Poznań. Szkolna 9. m. 9.
zd 69 87);

"Buchalteryjne

Wsp6łczesne wykłady". Warszawa. N'owog"orlzka 48. gwarantuja wiclo(lzicrlzinową samodzielność' natrchmiastowy war8zta:
pracy. Zamiejscowym kOl'espondencyjnie.
'1' 20 390

Ogłoszenia

.

OGÓLNOPOLSKIE
Poni"dziale.k. 2Z marea.
630
,d.
1130
• . au YCr .po.ranna
aUdYCla, dll!- szk6ł: a) ... u.do,,·e
I';wYcz,~Je w, elkoP-06tne I JWdH~I,~a~
nocne
:- p(}~.a,danka a WJ~I
Apallowe) ' 12.IIB patr" j)l'O-I'r lokahne: 12:40 dzienni.k poł~dllioWy: 12,50 "O studni i VI'odzie do
oicia" - lloga<lanka - Wygol. in/i.
1'3.1('u~ Do1J.rowolski U.OII ,.'iar1oJU06ci ~'Podarcze' lii.15 p.atrr.
o.roltramr lOkalne: 16.15 "Skrz'vn."
f
k~. lPO:yko\"a - ". 9j)ra.c. pro.
\~ lto)da l,)or09zewsk.!ego, 16:30
.. PIC"!}I ~€lkop06tne - lV wykona,ulu '- ~rl1 ehłQ9fóW ~zko-łY
o~w<;l';ec:l~e) nr, 4 w IOr?n.lU ~fd
c1~r. Mak"yml,lfal~a SelDl?:'lk .e'w.cza (z Torum.a) .. 16,58 .. \\ .edv;.a
>ElOolccgna a zrC:1.e _ 9Połeczn~ :
17,05 ~oncer-t eol~~ t~w. ~yko~a.\\ c,. f!atN3 W eynergo" a. "olew (\\ 3:rs2al\'3~ I Dez.l'der!\J"z
Da ....c:ow>:!>k, - VI··I1,onooela. (Pon), 17.45 .. Stutbl3. - m lola!-"'l
[)un6\y - ooga'llanka (z 'V,l17,~.1 po.ga.dnrrka aktualna:
.. ~.?POmnle.ma, ': tu-rv ee holÓW
DOg._. VI ~goI. \'i. Lu-d(z, Ka.to\\I(,). 18.~0 O,l)t,~z
. lokalne. 18.50 .. Jak iii'" .e<kwvd,ajność 113f'Zych sadów"
oO.ttailanka (L6dź nadaje
aud. I~k.);
audycja str,zelec,ka: 111.30 mało orkie8ura P. R.:
20.15 roieśn.i w wy:konaniu chóru
·kated'ral ne.'!'o I'>od ~yr. ks. dr.

t

'

n.oo

G:eburow6·kie~0

(~

Pćenania):

20.45 dr;iennik ....';eczorny: 20.55
oo.C'adanka aktual.na: 21.l1li XII
,koncert OR~IUZ'U. '1·.ranE;lOlit>ja
z sali Koruse.rwator;um Mu;zyC',znego ... \"'a ,r~awie: %2.110 .. M iet.~
And17.ej i "Bra.t Ada.m" wie·
eror ~i-tMacki - ,; Wilna: 22,311
orkiestra l'adeuSC1:a Sered:rń6kie~o z; Lwowl.
Wtorek. 23 m8l'ea,
.
6.30. a Ildrc;a pora.nna:. 11,30
and:rcJa dla szkół: glu.chow :eko pt.
.. Pa),ma" "·-Z. legendy SeLm:v 1.. 3lZ'e"loff: 12.03 ropula.rna m'ł7.yka
'Oolska w w:<:kon?n:1I orkl.eetry
dptel: 12,40 dZlenłllk połuan:owy:
12.50 patrz prOl(r. loka :lle: 15.00
wi,adomości
g-(j.";Jor]arCf/;e: 15.15
oa~r~ p_rogr. lokalne: .--:: 16.1 5
.. o;krzyrtka P. K. O. . 16,~~
ntwol'Y orJ1:an9.we w. wY:ko.namu
. .'hslawa \"\ :doml!'k.l elZ'o. T .ra nt'ł!11'p'a 2l Kon-"erwatMlum Wa.rt'I!!:
'17.00 .. dn; powszednie państwa
KOI\\'al"kich" - po'sieść mówiona w ooracowanill ~rarii Kuncewieu..owej: 17.15 utwOorY forteoian~we w wyk . PawIa Lew iec k i~'go: 17.50 .. ko~:ku,·s !łWPP':O:"5~1"
- monolog- " Itolda Grab :a n",kle.go: 18.00 <Tlog_adary.ka akt.uah~a:
18.10 .. SoRrt " łlllu«tach I m l~ E'teczkach
p"tta(lał1k~1: 18.20
ont.'·~ pr0f!" 10k~ln~' 18,DO 00:-"'
r1a.nka ... akt)1alnn 19:00 .. D'!l-kl1:
tllJO)-,Y ... Czt'c:o ;,'CZukam;v w tea
tree 7. ,1y"kllfO," .~ a-":~I l'ym.o~
Terll'ckl, ll1..2f! .. '~•. elk, T:rrlElen
.nallzych .'Prao'~óVl·
aurl .. w
30.rac. 8 ,an. R 'ora ~~. P'?'!ll1an:a).
\VYkonawcr: J . 'Va!<;I1~k i - bM.
Stan. Ror tenor. L. So.i~c k,i
- ·rec)'t .. Pasz,kiet - Rii&!er f!'krzy·pce. Tu lasiewicz - wiolOllClZela. OiJElt f'"ha rm.. Chór
mie~zany: 2a,OC pO.ttarlanka mllv..vcu.na wv"d. Sta'li8!aw Golachowski: 20,15 ko.ncert umfoniczm:v. T'I':1nEm1.isja z sali D o,mu
KatolickieJro. 'VykonaVl-c)': Ork il'"trn P. R. nod chr. M· eoo. ~[ :e ,r.~ej~w·~Jl!e~? k 1ren,a F~rY3SEwR a-, t>lo.,O\'S a - 60p,an. ~mma Sz.abratil:lka - ml'~o-eO:Dran.
EUl?enlll~Z ]\f oe..ą kow~k.1 -:- bn ry;
ton. C~6r PoJ:,kle!!,o RadIa. "
n;v.prWil': :pe lenłll~ 'B w:ec?!Orł"!Y:
:L,30 I .. ~od~:na m!,,11 -:- J lII'lll_a Ko"," ncklelto. Ree.l' tuJe 8tpf~1fi
Jarl!.cz: 22.45 patrz pro.ll"r. lokalne.

WanlZłtwa - 12,03 Mięchp EImon kOoncertll.ie - płylY: lii,U
lII1a~a arnestra P. R.:
lG.liI>
.. W<SzYatł.o PO t.rochu" - audycja
rlla dl';ieci: 18,211 konCNt reklamowy: 18,4'i nr"l1;ram na iufro.
Lwów - 12.0~ .. W kr~ju 1)0lera" - pl3"ty: 14,39 koncert

t,.-

R. Barcikowski S. A.

ł

Poznań

.1._'___

. . 29

lłOZRYWKA
im..__•• •
Dużo

wytw6rczością
naLlsyjajaCY~l ~a P.

zarobisz domowa
~zczególy

K. O. 142295 g~'!.".

2 zl. lnzYnler Inzd 82 235

Białystok III.

Zawiadomienie

N a liczne za..
pytania
zawiadamiamy.
żc nietylko liczymy

u.

iii~~~~~~~~~ii~~ii;:======!!!!!!!liiilllii~ii~iiii~iiiii

Piekarnia

wi~J.kiej kościelnej wg,i (bez konklJjre-ncj.i) bJ.ios,ko Jarodna,. objęcie
1200.-. ZglQ&zenia Otręba. Jaroc in. Ki.Ji,I>skiego 2.
zd 82 242

Buchalter (ka)

znający
koresponrlencje pols~o
nieI11Iecką zainteresowany w dZIa-

Ogto::;zenia do 30 ~t6w dla pO:!~u- pO'<,znkllJe pOR:t,dr.: takze w"Jazd. le propagandy-rekłamy potrzebkujących posady tv tej ~ubr,ce Oferty Orcdo" nrk, _!,oznań
nr. Oferly z życiorysem i poqa,>bllczamy po jednej trzeciej cenie
7,U 818,)/
Illpm wynagrodzenia OrędOWnik.
ł,6dź,
pOLl "Przedsiebiorcz,.".
drobnych_
.
n 40160

telig-entna dobre świadectwa,
Mleczarnia
'~zych doi116w, praktrka pracy
nowlęcinch poszukUje p'osarly.
maszynami lub hez. okolica bogak
f t
O d
k Po
ta młeko. mie~zkanie 3 pol,oinwe
s:awc? el' y
rę OWIlI-.
korzystnie oddam.
Oferty Orc- znan zd 82143
downik. Poznań zd 8_1. 654___ _ bj l
.

Dzierżawę
I"ospodarstwa blisko Poznania _
obejmę natychmiast. inwentarzt'm
lub bez. Ofo>rty Orędownik. Poznań zd 81 692
.

ania ~ marca l~

Krawcowa

Pożyczki

Państwowe

na te aparaty - na kt6re inni
przyjmują po kursie

100

za

inteligentna jako wspólnif'7.ka ca100
łym utrzymaniem wkład aOQ.- zł lecz nawet udzielamy tej bonifipewna egzystencja. ~Pleszne katy kursowej tym, którzy 1>0ofert,. Orędownik. Poznafl
życzki nie posiadaja. SprzedaJez(l 82 2ii5
my aparaty przy wpłacie od
or.eń '\lly·ty: 15.16 k~ncerf te- Mi~c.;l·",Ja w Kaor/O'W4CZ: Romans:
IklamolVY: U,H lwowskie wu:do- 18,20 dialog o l!:s~ą0ce K()la l~kow
15
motiĆ:i biei.ace: 15,81i piOflenic·j z &ki~o .. Pol~ka Jagiellon6w" 18,4.11
Tokarz-rytlarz.
złotych i miesiecznych ratach po
oP't'ki R. FrhmA~ .. R08Se - Ma- a,rie operowe ('ply,ty)· 22,45 ch'wI- potrzebny zaraz. \Var~nk l, we- 12 złotych.
.rie" na płytach: li.lili poz.a- la or.R'a,nó"· (p</Yty).
dług umowy Z;głoszema 1<aury•
h'k
Brac:a
Radlomec anI a.
dan,ka ~pvl<or.ru, o pomocy ,;im-oToru6 - 1%,50 pomorska a:a- ka maszyn . rolninzych.
wei' 16110 progl!'a.m· lIa j\łtoro: z.ebka roi n i('ll!;3 : 13.00 ork.ieet,ry i ZarzleCy. Wieluń.
zd 8203S Poznali. ~\V. Marcin 25 .. '1;'elefOJ\
16 05 ch\v~lka marlllWw - pl ,t y: soliści (plny): lii,H koncert red;.!a12-38. Dctektor z głośmklem 24
7.łote
ng 39 186
18~ pieśń ludowa 114. łI'Irtaclt: -~wr'. 15.35 ż~cie kultura.. ln.e PoZast 6'Ypcy
18,40 .. Rozpoczynamy lI!'e7.on lek- '"~ J
,
L
. ..
morza: 1li.40 o..rgan.y ~urhtzera na Radzonki winogl'on na Sz_a,koatletyor.ny we
wow le.
(Płyty): 16.00 htlL1'g:a wlel,koo06t - motul.v Wronki. Ostroróg Pme,
I
_
OS
.
C'k _ na - odcz'I't VI'ygl. kl!. d.r !ran- wy, l')us7.niki potrzl'bni.. \l:głosze~ J~e
U,
Piotr Z3} o... oi~ek Jwl;: H!.20 pot00\1l\!'1 r. 0- nia Agentura Orędowmka. Ob"~I: SymfOnia n,r. · V e-moll - 1:>eretek (phty): 18,45 prORlram rzycko.
11 40035
1)';1' t y:
liI.OO po~ula'.:na.. m'll"rka na jutro 22,45 2.1,00 muC!:yka
,
Na
Na
opeorowa - plyty •. 1 .•10 koncert (nłyty) (z Wa.l"6r.awyl.
Uczen Zł'
.rekI aJfl{»WY: 15,U zYCIe kultural• ,
n.e m:asta i p.rowLnc.ii: lIi•• co- Katowice -11,00 audy.c ja pooran- rze~mc_kl P?trzcbn y.. r ~g_oiZen~8
raty
raty
d"ienny odejn",k pro~Y: .. Wielka- na:
12,50 .. Og-rodnik ślaaki": Poznall-Gł6"~la38~-mezmens a
Inoc v; ?il1low ie " - Z. ZAwif>Z3n- .. Preybl",,·aj pi()k,na wi06no" - _ _ _ _ _....:.:....::':::-::.:.::_ _ _ _ __
.ki : 15.4ł ""ogra.m nił jutro: U.41ó J)olta,1n'l1k~ wYl'ł. Wladrl!law
Bi
l" t
auuycja i-ycv.eń <11.'1. d"iee:i: 18.~ ''''ło-s.ilk: 13,00 konce-rt 7.)'czeń:..
ura lS ~
.. ;\fiaSleCA'kl nad Dj}win:t". w)'g'/: 1~.1ó fragmenty oper!>we (płyty): błUrahstk~ gotówka 2,,0 posada
J an HU'zeza: 18.30 .:Wedr6wkl n,58 wiatłom()jlc: gleldowe: _ 8~ała od za,ra7.. Oferty OredowP ARAMENTA-SZTANDARY
ml1l'l~'czne" _ kOJl.cert dla t11.tl?- 15.11) koncer' re<klamol\'-.I': 15.;)5 mk, Poznan zd 82141
POLECA
·d"iE'7.y. oobjali. Zo-fii Lawe<łkleJ. chw:~ka $O{)łeoona: 13.40 lekcja jeA
t'
WJF.LlCOPOLSKI Z AK ł. A D ;;;
...
zyka po:skie!!'o: 15.95 G. T. Pal tgen 0'Y
•
HAFTÓW ARTYSTYCZNYCH
ToruJ\ - u,es popularna mu- man _
'·,!lan.\' (płyty): 18,20 do sprz~uaży rat.nln!'J. serwI~6w
~yka umf. (ołyt.): 13.00 l: pono 8krzynka OP'óina: 18.30 .. (Juo va- porcęlan.owych . I szt~r,(·y. .gwaK. KĘD Z IERS KA :
oper _ ob·t~.: 15.15 'konce.rt re- d.ii>. Dom.ine·!" _ fra!!'.ment z J)O- fancJa ~O. saPlery .~artośclOwe.
klamo,,-y: U.35 pozadanka f!'po-,,'iooci
Henryka
Sienkil'wicr:a: Z"łoszema
l'ędowmk, Poznań
POZNAN. UL. SKARBOWA 3 Z
leClllt3: 15.48 w n-tmie marszów 18.45 'r>fOI1'raID na jutro: 22,45zd 821b7
płrl,.: 16,110 Elk.nlynka tech- %3.00 }i'. RO<iIiłP: .. Kupiec wpnecAkwizytoro'w,
illiclIi"a - w ()!)". Bo:eBla'wa Bel- k.i" - l>Ol"ma't (Qut'l1tin M. Mac,żecklĘ)!!(>: 18.%0. pogad:mka ~.kll!- lean) (OIVlY' o.rg-an,V.
sprZI"~hlwCÓW. pOl'zukuje adminialna' 1830 plo"enki nesPOh<t!wst l':\e.13 jedyneKO w Polsce ezasoEkie '_ ~ytv' 1845 prOlfram ",a
Kraków - 12.50 .. PrOBimy do pisma fachowego dla rzemi~sła
.juLro
..
•
mikro(onu": 14.00 muzyka symfo- stolar~kiego. Oferty .. OrgaI1lza.
nior.na (p-Ivt,·)· 11i.15 koncert re· Cła
\Vydawnictw", 'Varszawa,
Katowiee - 8.00 audycja 1>0- klamowy: j5:30 .. CI';V wiecie. że ..... ; K rakowo kie 5.
n 39 831
.raf1.na: 11·~ poranek m'\Jz~c~n,= 15.50 popuJ&.r.ne melodie Ci'!aj.ko<w·dla mtoll1::er,'I' @·-;:k6ł średmlch. I 6k:ego (~łyty): 16.00 .. Sztuka
Murarzy
pow"I'lechnych: .. Mo.n iu<5l';~o i N,e- barwnrch kam..-co;k6w - mozai- dwóch zaraz poszukujq na więkwiadolll~ki dwaj oolecy ple- ka" po\!adankn Alek~and,ra Hre- sze prace z własnym rusztowa~n:anl' w ...;ko~p.";
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l-lamowy ~ilimetr lub jego miej.. ~e kOc'lztuje.: w zwyczajnych na riltr~nie 6-ł_a~owej 15 gr06zy. na st~onie. r&dakcyjnej (~lamowej) a) przy końcu części
redakcYJIH'l 30 groszy. b) na strome czwartej 50 gr06zy, e) na strome drugIej 60 groszy, d) na strome WIadomOŚCi lokalnych 1.- zł. Drobne ogł"szrenia
(Da jwy:ł.ei 100 slów, w tym 5 Dag~ó.wkowych) słowo nagłówk?we dl'uki.~m tłustym. 1~ g.r06~Y. k~.de . dalcSze rillow.() 10 grODZy. OgłOBzenia w;ększe wśród drobnych. poezyna:l\c
'><i aeta.tniel strony, l-lamowy mlhmetr 30 groszy. Ogłoszema .s kompllkowane. z zastrzezemem mleJ<sca - od pOi>zczeg61nego wypadku 20% nadwy1ki. Ogłoszenia do bieżące~G
wydania przyjmujemy do godziny 10,30, a do wydań niedZIelnych i świ9,tecznych do godziny 9,łS rano. Ogłoszenia?; poza Wielkopolski przyjmujemy do wydań bit'żac\ ch
do godz. lO, do wydań niedzielnych .i świątecznych dnia po przedniego do !fodz. 18. Za br~y druk ar&ki e. które nie znie ksztalcaj9, treści ogłoszenia. admin :stra cja nie odpowiada
OglOEunia ~rzyjmujemy tylko za opł4l~ gotówkĄ z ~óry. Konto w P. X. O. nr. 200 149.
.
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powieść współczesna

A zatem te awie cenne into~'ma-

cje, odnośnie zakupienia przez tamtego cz łowieka kwiatów i trucizny, zestawione z moimi ostatnimi spostrz~
żeniami, pozwoliły mi wysunąć tego
rodzaju wnioski, z jakimi państwa zapoznałem ciągnął dalej Rutecki
Swoje opowiadanie. - Nie potrzebuję
dodawać, jak piorunujące wywarło to
na mnie \vrażenie.
, Dość na tym, że jak szalony wypadłem z komisariatu i przybiegłem tu~
taj wraz z jednym z wywiadowców,
którego komisarz pchnąl w ślad, zą,
mnę..

Przypuszczenia

moje

sprawdziły

się o tyle, że istotnie otrzymała pani

ów nieszczęsny bukiet, Czy był on zatrutym, wykaże badanie chemiczne. W
każdym razie Opatrzność i w tym wypadku czuwała nad pani~, skoro Z;lchowała pani nieodzown~ ostrożność.
- To wszysiko, co na razie mogę
pal'lstwu powiedzieć - dodał student.
Dziękuję, bardzo d21iękuję rzekł Burski, ścisl<.ają,c dłoń studenta.
- I ja - szepnęła Jadwiga. - Winniśmy panu dozgonną wdzięc~noŚć.
Jest pan naprawdę dzielnym człowie~
kiem.
- Nie mówmy o tym - odparł zażenowany student. - Uspokoję się dopiero wtedy, gdy całe to dzieło dopro"
wadzę do lcońca.
_ 'Więc jeszcze pan ma coś do zrobienia? _ zdziwił się Burski.
- Muszę zdemaskować i oddać w
ręce
sprawieclliwości
wspólników
Wajnryba, a zwłaszcza tego~ jegomościa, który pokusił się o tak potworną
zbrodnię.
, h ~'I ~
- Niech pan zaniecha tego - powiedziała Próchnieka. Mamv bo.
'
wiem zbyt wiele dowodów, że każda .
zbrodnia, wczeŚniej czy później, mści
się sama. Niech się pan nie naraża...
- O, nie, panno Jadwigo! To wszystko uważam J'edynie za pierwszy mÓJ'
egzamin w walce z przestępstwem _
zaoponował żywo Wiktor. - Obiecuję

mu

kulturą..

A tymczasem wystarczyło, aby na
'd rodze jego życia stanęła '()rzypadko;wo napotkana, słaba, biedna istota i

Napisał

specjalnie dla

I

r

I

;,o..ędownika"

Antoni Hram

przed zasłuchaną dziewczyną wizję
sobIe znacznie większych sUkces6w,szóstej, a obecnie dQchodzi czwarta.
W tęj chwili clo pokoju wpad,ł LudPOciąg wyrzucił i przyję,ł kilku 'Pa- szczęścia, jakie ją czeka przy jego bowik lIaczewsk,i.
, '
sażerów i sapią,c ciężko, ruszył w dal- ku. Słowa jego niby balsam spływa
- Brawo, pa,nie Wiktorze, brawo! szą drogę, zwiększając szybkość swych ły na duszę Janki, kojąc ostatnie obawy, ostatni lęk przed nieznaną ,drogą.
- wołaJ:, potrząsając dłonię. f.8.SkoCZQ- oddechów.
nego. studenta. ;;- Wracam wprost z - ' Dobrze, że uprzedziłeś pannę jaką jej dotąd wypadało kroczyć powydziału ąledczego.
Jest pan genial- Jadikę - o moim przyjeździe ~ olięzwa~ śród nieustannych zawodów życia. "
- Czy ty wiesz, jedyna, że Zycie
nym detektywem. Gratuluj'łl...
la." się po chwili Horzelska, gdyż nie '
- Co się stało?... ezego się pan do- chciałabym sprawić jej niespodziewa- moje bez ciebie było by pozbawione
wiedział ?l - nięcierpliwil się Rutecki. nego kłopotu. A tak będzieprzynaj- wszelkiego sensu; że ty jesteś owym
złOCistym promieniem, który rozjaśnia
- Vy"szystkie pańskie przewidzenia mniej na. to przygotowana.
ziściły się co do joty. Kwiaty były za, - Na pewno zjawl~ si~ obydwoJe mroki mej duszy?.. Stanęłaś na drotrute pyłem oyjanką potasU.. , Cz~ pan na staeji"W : towarzystwię pana. ,Wikto- dze mego tycia, niby najsłodsze przewie co to znaczy PQkrz,yżowat :tak po- ra - odparł llaczewski, (.... ,Nję miej znaczenie. Nasze serca odnalazły się
tworne zamysły? - wołał rozgorącz- ża~ych skrupUłów co do kłopotu, pośród wielu i przylgnęły do siebie, by
kowany ....... I pani gratuluję - zwt'ócił gtty"ż panna ~ Jadźka' test dla ciebie aż ' ud~erzać zgodnym rytmem w takt tej
się , do Jadwigi, całując jej drob~e i
nadto ~ycz1iwa. aby nie cieszyć się z przecudnej melodii, jaka zdaje się ":'0drżące dłonie.
twojegO przYJazdu. '
, '
Budziki, .
' - O Boże, .. drżę na samą myśl, co
- 'W każdym razie nie chciała bym
mogło nastąpić - westchnął.
.
nadużywać jeJ gr~eczności - obstałańczuszki
- Nit) myślę na tym zakOl\CzyĆ. pa,.. wała przy swoim Horzelska.. - Z omedaliki,
nie Lu.dwiku - przerwał muRutecki.szczędnoścj, jakie' poshl.dam. wynajm~
platery
z,a dowolony z pochwal. Muszę jejakiś pokoik', naj chętniej pri,y. rodzi~
szcze oddać zbrodniarza. w ręcę spra.- nie, a spodziewiiril s'ię żę sprawa wy- '
wied,Uwości.
sztikania dlą. umie posady nie będzie
_ To już zbyteczne - odparł żywo tr",(ałl1. zbyt długo - uśmiechnęła sję,
Haczewski, _ Ubiegli pana wywia- przypominają,e Haczewskiemu pierł.ódź,
dowcy. Ów jegomość znajduje' się od wotne przyrzeczenie. ,
Bnezińska 10.
godziny pod kluczem.
.....,. A jeżeli się posada, nie zna.jdzIe?
Hurt - Detal
_ Co? .. _ Rutecki rozwarł szeroko - zażarto\\lał q: uśmiechem.
n 198,QA
usta i osłupiałym wzrokiem spojrzał
- , W takim 'razie nłltychmiast wrana JIaczewskiego.
cam do Warszawy odpowiedziała kół unosić. 0, czy usta ludzkie zdolP
ł
h
l
.
tywo.
ne S" wypowiedzieć ten ogrom szczęo
.-.. ' rzy ą.I!an. f?o w ote u, są.sra- To nie będzi~ t~kie łatwe - dro'f!
dUjącym z wlęZlęmem, Planował po~- żył się.
"
ścia, jakie wypełnia me serce? .. I czy
kop. w murze, w . cel';l uwoln~em,a
- ' Dlaczego?" Na; bilet mi jes~cze ty rozuiniesz, Janko, jak bardzo cię '
WaJnrrba ~ odpOWled;1l1ę..l Ludwlk w starezy; -a moja dotycbczasowa prze- kocham, jak drogą. mi jesteś, skarbie
paru s.owach.
,
'
,
łożona przyjmie mnie z ptw.artymi rę- ty mój jeclyny? ..
'tk'
" 1 e .rozczarowa- k ami. PrZYObiecała mi pI'zeciez awans,
- A mOże to jest tylko przemijają"
' Z WYJą
'l.em nIemI
R
t
k
....
1
d
li
ce
uczucie
pierwszego uniesienia, może
nego. u ~c lego, ~OZO~.a. I ,ozna u: po tych ostatnich wypadkach,
cz~cla mewysłęwlOneJ Ul~l. Bur~kl
- To prawda, lecz ostr:t;egam, że to tylko złuda? ... - szepnęła, podnomiał łzy w oczach, a Ja{iw~ga podmo- łatwiej było d-ać sobie radę z tamtą sząc na niego spojrzenie swych cudł d
ó
d ż
l b
ł b ' d
i
nych, rozmarzonych oczu.
~ a o. ~ ~y swe U e,. c la ro.we oczy ea Ił an~, n ż ze mną,...
'
~ Nie m6w tak, nafdroższa--'
l wargi Jej poruszały SIę modlItewnym
- , Ha, ha" ~a, ... -:- z,aśrn, iał, a ..~ię
t
",
.. ,
e ' " A "c~y. zap(>rp:n
.
i ł 'ś'
' lr
przerwał jr-j z nieukrywanym wyrzus~ep ,em.
' " , : " ' ,': . ,,' szcz ze. ~ ,
a ~ ~ Ja.,... teh,!, _ Powiedz, czego żądasz, jakich
~ Zresztą; mQ~e i lepiej, że nmie uble , P°l{Ql'ńte obaj. z panem R'Utec1W:h, ma- za:klęó i j~kiego poświęcenia!? _ za:gli - rzekł Wiktor ~ odcieniemrezy- szet·owł\.UśCi,e ' pod moją konl'endę. . do
.
•
• t
.
wołaJ a ,u,czynlę wszystko, byleby·.
gnacH w głosie. _ Przynajmniej pan- 1,
.... QmlSarra
u ' po l'''''
ICJl....' O,ze mną. ' to me
'1
.
d
tylko
przekonać cię o stałości mego una Jadwiga będzie od dziś ~pokoJ'na... ł'!lo t wa sprawa .- c h e1pl ą. . SIę, po no- czucia! ...
Blady uśmiech s.,:częśCia rozPI:'()mie~ SZQ.cswq; ' kształtnę., qziecięcl} niema,l
łó k '
- Wierzę ci... wierzę - odpowienil zaróżowioną twarzyczkę 1adwi«i.
g w ~. , ' . '
.'
działa i J'eJ' załzawione wzruszeniem
~ ,A
jednak ,tak nie ' będzie ~
stwierdził z ' glEjbokim pn:ekonan.iem. oczy nakryły się powiekami,
Spojrzała mu pytają,co w oc~y.
- Ale i ty nie wą,tpisz;, że cię ltozdal"ła w Jednej ehwili tę maskę, którą , _ Bo ty ode 'mnie nie odejdziesz, ' cham, ze jesteś mi droższy nad życie?
- powiedziała cicho, z "rdziękiem, jadotQ.d uważał za swąnaistotniejszą kochanie - odpowiedział z powagą. _
osobowość. I może tak pagłe wyzwo~ Zresztą, po co stwarzać jakieś nieisto- kiego Ludwik nie spotkał dotąd u żad
lenie się z tych nieśwIadomych więzów tlle przeszkody i walc2;yć z J;limi. Po- 'nej kobiety.
materializm\! był I;) powodem, te te nie- słUChaj tylko, Janko - \!.iął jej dłoń i
- Tak, kochanie.
znane mu dotąd, a1,e dr~emiąe6 w nim przycisną,ł do serca. - Może do tych- Powiedz, naj droższy, czy życie
uczucia wystąpiły z niespotykaną siłą czas ' nie zawsze byłem szczery wzglę- nie jest piękne... - podjęla teraz Rożywiołu. O, jak bardzo kochał tę drodem ciebie, może nie chciałem odra- rzelska. Ileż to razy, udręczona
lmą istotę, pogrątQuą W tej chwili ' w ZU wyjawiać wszystkiego, co myśla- przeciwnościami za'W-i s tnego losu, wispokojnym, pokrzepiającym śnie. Ha- lem. A teraz powiem prawdę. Ja ąie działam wokół siebie jedynie ciemną.,
czewski nie potrafiłby teso wyrazić w myślę , o posad3ie dla. ciebie. Chcę, je-. , beznadziejną pustkę i jakiś przejmusłowaCh, tym nie mlliej jednak jego
dyna, wprowadzić cię jak najprędzej ją.cy ból w sercu ... Dlaczego? ... - zawezbrane nadrpiarem uczuć sercę r01.- do mego domu jako tonę...
stanawiałam się, a jednak nie potrafipierało się tą pi~rwszą, plomiennę. i
Żona ... - to słowo ' jakoś dziwnie, · łam znaleźć na to odpowiedzi. Dziś
nieznają.cą granic miłośeią..
niemal żę obco btzmiało dla ucha Ho- widzę, że brak mi bylo bratniej, odda- Janka moj.a, ... Jnnlca... - szeptał rzelskjej. ,Wprawdzie pokochała. Lud- nej niepodzielnie duszy. I od tej chwimiłośnie,
obeJmując
rozkochanym wika pierwszym, gorącym uczuciem li, kiedy odnalazłam ciebie, świat cały
spojrzeniem , postać , śpię,cej dziew- ' swego ' serca, a jedna,k nie pomyślała . nabrał dla mnie nowego oblicza. Wszę
czyny.
'a ni przeż moment, by Haczewsl~i za- dzie, gdzie spojrzę, widzę radość, wf·
Horzelska, jakby pod wpływem , mierza! ja. p.ojąć , 'za żonę. Wspólne dzę szczęście, to samo szczęście, któ.re'
$pojrzeń Ludw:ika, poruszyła się i 0- trosld i przeżYcią. ostatnich tygodl1li za- mijałam co dnia, co godzina, lecz snać
tworzyła oczy.
Pl'zytłumione światło
dziel'źgli\ęły pomi'ędzy nimi nici symnie było ono przeznaczono dla mnie...
lampy nie drażniło jej oczu i dlatego patii, koleżeństwa, p. wl'eszcię wyzwo- Podjął je kto inny, a moje szczęście
lilo ..się prawdziwe.. uczucie. Czy je- przyszło tak nieoazekiwanie i w momogła jakiś czas spoglę.qać na pochylonego _nad nią lIaczewkiago.
'dIlal{, nie był to,tylko kaprys tego młQ- mencie tragicznej depresji ducha, że
- Spij, kochanie - szepnąl Lud- df}B'0 człowieka, i ' czy nio było z jej długo, długo nie mogłam się z nim owik, otulając ją. troskliwie pledem.
strorly zbyt ,''.'ielę zaufania, wypływa- swoić ...
' - A może to dlatego, aby tym więk
- 'V'yspałam się już - odpowie- ją.cego z braku życiowego doświadczedziała z czaruję.cym ' uśmiechem.
nia ?.. Janka nie zastanawiała się nad szym blaskiem opromienić twą duszę,
- To poleż przynajmniej, nie męcr; tym wszystkim, id~c za. pierwszym Janko?.. - wtrącił Ludwik,
impulsem swej ~atury. Ludwik pył
- Może... Ąle nie zastanawiajmy się,
się
nalegał Ludwik, widzQ.c, że
dziewczyna zamierza podnieść ' się z dla , niej ,ideałem, · o jakim marzyła od nad tym, skoro błogosławiony .los kiedawna w 'swych ' sna.ch dziewczęcych, rował naszymi drogami, aby spotkały
kanapki.
,
- Nie, nie - ~aoponowała, - Czuję jednakże zbyt był uwielbia»ym, aby ~ję.i wiodły nas po przez żyde, ..
się zupełnie dobrze, nawet lepiej niż
mog'ła c.hoć w najskrytszycp marzePerłowy, jesienny świt nasycał już'
przed chorobę.. Chćę byśmy rozma~ ni,ach wi'dzieć \" iliin męża... A tymcza- wilgotne powietrze bladą, siną poświa
wiali, byś mi mówił dużo, dużo... · i to sem ... tymczasem ,on mówi. jej o tym tą., rzucając poprzez okna wagonu
w ten sposób, jak to ty tylko potrafisz tak otwarcie.
"
pierwsze, nieśmiałe odbJ.aski budzące- podniosła na niego rozmarzone
Żona ... - dla. młodej, rozbudzo- go się dnia. Z jezior, strumieni i mioczy.
nej pierwszym kochaniem dziewczyny ' ,janych oparzelisk i łąk podmoldych
- O ty mój skarbie, moje szczęście wyraz ; zbyt tajBmniczy, przechodzący wstawały mgły i snuły s ię wolno w
jedyne - odpowiedział Ludwik, pod- jej codzienne, utarte pojęcia... Wyraz, spokojnym powietrzu. Na wschodzie
nosząc do ust jej dłonie.
który jakimśrozkoszllym dl'e~zczem różowiły się' zorze, poprzedzające odPociąg ze zgrzytem hamulców za- wibrował w świadomości, w pr'l!:eczuwieczny cud narodzin dnia ...
trzymał się na ja~imś przystanku.., ' ciu c~egoś nieskończenie wzniosłego
Sercfl, Janki i Ludwika budziły się
~ Czy daleko Jeszc~~ do Pozn,an~a? i pięknego... , Tak, ' chciała by zostać, żo~ do nowego życia...
zapytała Horzelska, spoglądając
ną Ludwika... Żona... Boże.:. - westPocię,g niezmordowanie wystukiprzez okno,
'
..
chnęła.
,
wał pokrywane w szalonym pędzie ki- J'eszcze dwie godziny - odparł
A tym czasem Haczewski snuł szep- lometry.
gędźbę, r~taczając
Ludwik. - Będziemy na miejscu około tem czarowni
KONIEC

Melodia serc
Byli sami, zamknięci w przedziale
drugiej klasy. Łagodne światło napeł~
ni~ło przedział żółtawą poświatą, zma.gając s ię z zaglądającą po przez szerokie, uchylone nieco okno głuch Ił p~
mroką bezgwiezdnej nocy. Miarowy,
r y tmiczny stukot kół na wiązaniach
szy n wpadał w ciszę, zalegają,cą, przedział. Za oknem od czasu do czasu
przemknęły jasnymi smużka.mi wężykowato rozpryśnięte iskry lokomotywy, lub gdzieś z oddali zamajaczyły
blade, nieznane światełka.
Janka spała na miękkiej, pluszowej
kanapce, troskliwie otulona przez Ludwika pledem. Jej równy, mi.a,rowy
oddech świadczył, że zasnęła twardo,
pomimo niezbyt wygodnego postania
i ustawicznego stukotu kół wagonu.
Haczewski siedział naprzeciw niej,
pogrążony w myślach, które snuły
się nieustannie po głowie,
Kiedy spoglądał w okno wagonu i
wsłuchiwał się w rytmiczne uderzania
kół o szyny, przypomniał sobie, jak
niedawno jeszcze Jechali po tym sa..
mym torze we trzech w ,przeciwnym
kierunku. Jakże inne były w tej cbwili
jego myśli i uczuci,a od tamtych. Bo
i on sam był dzisiaj innym. A jednflk
trudno mu było uwierzyć, że drzemała
w nim, ukryta gdzieś głęboko, pod
grubą powłoką. codziennych spraw i
czysto materialistycznych zainteresowań, jakaś druga natura. Natura romantyka, którą, łaiwo odkrywał u innych i wydawała mu się czymś śrniesznym i ni.egodnym człowieka o większych aspiracjach, człowieka idę,cego,
jak on, z postępem czasu. Dla ludzi
tych miał wiele wyro'zumiałej pobłażliwości, ale zarazem i nieco sarkazmu.
Mawiał, że gonią za złudą, za szczęściem nieosią.ga.Inym, które on widział
tylko w pracy, w zbogaceniu umysłu,
przede wszystkim czysto materialną
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roli

SiedlLą

,przytuleni w l{;dce

Zwierz doj:rzaW1SlZY ich c'l'\.lipryny

Co 81~ ~ ma, niech się stanie,
Z łódki wygl9,dają, dranie,

Najg'Orzej, że z wlaMlej winy
Pogubili karaibiny.

głośniej ryc?;y lwisko
Czują, że jes't baTdz.o Misko,
Smiexć niechybna na nich czyha,
W obee czego jęczą 11: cicha.

By spojrzeć po raz ostatni,
Gzy się me wywiną z maJtni.

Jm po nas! '-= rzeeze Gerwazy
Przepadliemy! - rrzelkł Protazy
Puxostały tyl'ko cuda!
A nut jakiś n8JIll się uda!

Prot w rysun]{ach zdolne chłopię
Przyjrzał raz się antylopie
Rysuje ją, bo do g{owy
Przyszedł pomysł mu morowy.

Ładną kozę namalował
I na łódce umocował
Z tyłu za tknął ostre kije
Na Móre si~ lew nabije.

Lew się urzyjrzal antylopie,
I w myśli jej krew ju1 tłopie
Slina mu po brod'zie ścieka.
Lepsza koza od c:z1'l.M'ietka.

Tu widzicie lwa jua; w ruchu
Jak przyczaił się na b~chu.
I jak. chytrze krok swój liczy
By doskoczyć do zdOlbyczy.

Nie omylił się te1 wcale,
A że skatCze d{)skonale,
Pełen graiCji i sprężyście
Nabije się oczywiście.

S'kUltek był nadspodziewany,
Bo widae jak lew nadziany
Na ba,rdzo ostry s~ikulec
Musiał fortelowi ulec.

L&ży martwy lew na piachu
łaziki pełni &trachu
Myślą coby to się stało
Gdyby im się nie udało.

Ognisko wesoło plonie
A zupa na lwim ogonie
Napełni puste jelita
Bo pożywną jes't i kwita.

Lwa porz9,dnie o'PNl.wili.
Skórę 7iręoznie rozwiesili,
Bo się im o zimnej porze

W!krótce też i noc zapadła.
Czując na dziś dosyć jadła,
Legli syci na posłania
Łódka drży od ich chr3.jpania.

I wierzą, te po nich wkrótce,

Mając d'OW6d opa tJrzności
Czują napływ też wdzięcz'ności
Obanacawszy przedliem skórę
______ •
__
:PodIIloszą swe rę.ce
w o góre.

Col'M:

Niezadługo

przydać

Nabr~ł jeszcze srotszej miny,
A mając ich wciąż na oku

Przysiada jakby do skoku.

A

może,

ukaże si~ w całej
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