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OD WCZORAJ
DO DZISIAJ
—Ah, ten Cenzor!
—Odznaczenia i — odzna
czenia!
—Jak Polacy witali Roosevelta

Cenzor Z. N. P. świetlik nie
iaje spać naszym “spiskowcom
wiązkowym”, tym wianowicie,
co schodzą się po kryjomu i ra
dzą po cichutku a w głębokiej
tajemnicy, jakby to obecny Zaząd z Cenzorem Świetlikiem
wyrzucić od stróżowania ma
jątku związkowego, a samym
dostać się do ukochanej kasy.
W tym celu wprowadzili na
si spiskowcy system bardzo
prosty: pisują po swych dzien
nikach kłamstwa o urzędnikach
i podpisują je wymyślonymi z
palca nazwiskami. Potem jeen od drugiego przedrukowuje
i kinie się na brodę proroka, że
to prawda, bo przecież przedru
kował z innej gazety.

I tak tworzy się bajczarską
organizację tajną, a wszystkie
te p'otki wychodzą z jednego
źródła i do jednego dążą celu.
Naprzykład ostatnio wycią
gnięto straszliwą kolubrynę, iż
Cenzor i urzędnicy Zarządu
Centralnego przejeździli straszną sumę pieniędzy na podró
że w sprawach związkowych na
raoroszenia grup i gmin, dla
oszenia mów na uroczy<ach związkowych, jubileu73 h itd. Jak wiadomo przy
jął. każdego urzędnika jest
podnietą dla pracy związkowej.
dzi zain+eresc w
racie

■ Tcnat ten porusza i dz,enI •'< cleve andzki “Monitor”,
"który tak pisze;
■‘Nie będziemy się zastana
wiać na p zycją przejazdu urzędników. a'e jeśli ktoś chce
rebić argument z tego, iż Cen
zor w roku przejeździł $2,155.98. to się źle wybrał. Raczej
dziwić się temu, że Cenzor
znajduje tyle drogiego dla się
czasu, iż go może poświęcić Z.
N. P. Wszak każdy wyjazd
Cenzora w sprawach związko
wych — to albo jego praca nad
podnoszeniem imienia i chwały
Z. N. P., albo też kontrola
spraw i wydatków związko
wych, na czym tylko ogół
związkowy dobrze wychodzi.
“Cenzor nie jeździ za pienią
dze związkowe dla własnej
przyjemności, bo albo jedzie
poroszony na uroczystośsi
■p'-owe, na których jego oMFność i przemówienia nie dasie mierzyć żadną wartodolarach- albo też iedzie
^^Biicago, by dopilnować tam
o-osnodarezveh i finansoZ. IM. P. Szczęściem dla
;^FI. P. jest, że w tych czasach
na czele takiego Cenzora,

____________ _

Francja za Wstrzymaniem Ochotników““wJnyTKOMUNIZMEM
komunizm
UCHWAŁA ZAPADŁA W PARLA
MENCIE 591 GŁOSAMI DO ZERA
Francuzi Opowiedzieli Się Jednomyślnie Za '‘Oszczędze
niem Europy Przed Wojną”; Żądają Patro
lowania Hiszpanii
Paryż, 16. stycznia. — Sto
sując się do ostrzeżenia pre
miera Bluma, że kwestia
wstrzymania napływu ochotni
ków do Hiszpanii stała się kwe
stią “oszczędzenia Europy
przed wojną” i do jego apelu
wykazania przez Francję “pra
gnienia pokoju i pragnienia
kierowania się dobrą wolą i sza
nowaniem traktatów międzyna
rodowych”, parlament francu
ski uchwalił jednomyślnie upo
ważnić rząd do wstrzymania
ochotników. W odbytym głoso
waniu 591 głosów padło za
wnioskiem, przeciwko żaden.
Izba deputowanych upoważ
niła także rząd do karania ochotników. Kary będą zależa
ły od dyskrecji sędziów, którzy

Jeżeli Wielka Brytania Uchyli Się Od Przystąpienia Do
Antysowieckiego Bloku, Niemcy i Włochy Poprą
Gen. Franco

LÓD NA ROZPALONĄ GŁOWĘ

Rzym, 16. stycznia. — Włosko-niemiecką ceną za zgodę
na przestrzeganie ścisłej neutra’ności w hiszpańskiej woj
nie domowej — oświadczono w
kołach urzędowych — jest
przystąpienie Wielkiej Bryta
nii do anty-sowieckiego bloku
w Europie.
Jeżeli zaś rząd brytyjski od
powie odmownie na zaprosze
nie, opracowywane przez pre
miera Mussoliniego i gen. Goeringa, ministra lotnictwa nie
mieckiego i prawej ręki Hitle
ra, bawiącego w Rzymie w spe
cjalnej misji, faszyści włoscy są
zdania, że Wochy i Niemcy udzielą otwarcie jeszcze większej
pomocy gen. Franco, wodzowi
rewolucjonistów hiszpańskich.
Jeżeli W. Brytania zgodzi się
przystąpić do bloku przeciw'
Rosji sowieckiej — powiedzia
no w tych samych kołach —
druga strona nie będzie wysu-

PffOćjRAN

będą mogli nakładać na win
nych grzywny do wysokości
10,000 franków (460 dolarów)
i karę więzienia od 6 do 12 mie
sięcy.
Uchwała ma obowiązywać
na przeciąg sześciu miesięcy. W
tym czasie przewidują francu
skie koła rządowe konflikt hi
szpański powinien się zakoń
czyć. Premier Blum zapewnił
posłów, iż rząd nie zastosuje
powyższej uchway, dopóki inne
państwa nie zgodzą się na
wstrzymanie werbunku ochot
ników i wspomagania jednej
lub drugiej strony wadzącej.
W ciągu tygodnia czasu
Francja będzie dążyła, w myśl
zapadłej uchwały, doprowadzić
(Dokończenie na str. 2-ej)

wała żadnych przeszkód na
drodze ścisłej neutralności w
Hiszpanii.
W międzyczasie podano w
Rzymie do wiadomości, że Wio
chy i Niemcy nie mogą dać od
powiedzi na brytyjskie żądanie
ścisłego podporządkowania się
warunkom nie-interwencyjnego
paktu, dopóki Mussolini i Goe
ring nie ustalą wspólnie wło
sko - niemieckiej procedury.
Zaproszenie ma być wystoso
wane także do Francji. W Rzy
mie wątpią jednakże, aby Fran
cuzi zgodzi'i się na pełny udział
w anty - komunistycznym blo
ku. Skoroby jednak Anglia
zdecydowała się na akces, opo
zycja francuska utraciłaby na
sile. Akces Francji jest jednak
bardzo pożądany.
Faszyści zdają sobie sprawę,
że Francuski Front Popular
ny byłby mocno zaambaraso(Dokończenie na str. 2-ej)

FRANCJA ZAOFIARUJE 3017
JUGOSŁAWII PAKT OBRONNY

SIEDZĄCY STRAJKIERZY
OPUSZCZAJĄ DZIŚ FABRYKI

Przymierze Ma Być Oparte Na Tych Samych Warunkach
»' . F*
rzesko-slowacko-łranc^

Pokoi w Przemyśle Automobilowym Rozpoczną

e sr
ni eks-j.
itozejm w wojnie strajkowej port.
fabrykach największej kor
5. Układy pokojowe będą pro
poracji automobilowej General wadzone ż wszelką możliwą
Motors został dziś zastosowa szybkością, lecz nie skończą się
ny.
przed najmniej piętnastu dnia
Gubernator Frank Murphy, mi od czasu podpisania rozejza którego interwencją osobistą mu.
przyszło do zejścia się obu stron
Lecz wczorajszej nocy na
w jego obecności, zdołał skło
nić obie strony do przyjęcia za wypogadzające się niebo sytua MILICJA GÓRNIKÓW ASTURYJSKICH NACIERA W
wieszenia broni w wojnie straj cji strajkowej weszła nowa
KIERUNKU LEON; PRZECIĘŁA LINIĘ KOLEJOWĄ
kowej na podstawie następują groźna chmura, gdy podniesio
ną została ponownie kwestia,
cych warunków:
1. Strajkierzy rozpoczną dziś czy unia United Automobile Komenda w Madrycie Głosi Także o Zwycięstwach Na In
ewakuowanie fabryk, w któ Workers będzie wyłączną agen
nych Frontach; Rewolucjoniści Atakują Pod Malagą
rych pozostawali na strajku cją przetargową do układów
między robotnikami a korpora
siedzącym.
2. Kompania nie będzie prze cją.
Madryt, 16-go stycznia. — szczone na przestrzeni 500 me
nosić maszynerii ani próbować
Równocześnie z tym wydane Milicja rządowa, złożona z trów.
pędzenia ich w fabrykach gdzie zostały nagle rozporządzenia górników asturyjskich i ochot
MataHana znajduje się nad
był strajk.
urzędowe kasujące poprzednio ników z Leon, posunęła się
rzeką
Torio, około 50 mil na
3. Układy przedstawicieli o- wydane polecenia demobiliza wczoraj na szerszym froncie w
bu stron rozpoczną się w po cji żołnierzy Gwardii Narodo kierunku miasta Leon, w pół północ od miasta Lem, tworząc
niedziałek o godzinie 11-ej wej. Powodem cofnięcia rozka nocno - zachodniej części kra strategiczny odcinek frontu
przed południem w budynku ad zu demobilizacyjnego ma być ju, przecinając ważną dla sił między miastami La Robią i
ministracyjnym korporacji Ge to, że robotnicy planują olbrzy rewolucyjnych linię kolejową La Vecilla.
Dalej na wschód milicja rzą
neral Motors w Detroit.
mią demonstrację na dziś, gdy Matallana-La Robra — opiewa
4. Kompania nie będzie prze strajkierzy siedzący zaczną o- komunikat dowództwa w Mad dowa z Santander zdobyła
wczoraj górę Pejar, w rejonie
nosić żadnych materiałów z puszczać zajmowane przez nich rycie.
El P o n q u o n, odrzuciwszy
swych fabryk z wyjątkiem tych;' fabryki.
Oddziały lojalne zdobyły dwa wstecz wojska rewolucyjne z
ważne stanowiska na drodze bi ciężkimi stratami w ludziach.
Na odcinku Teruel rewolu
tej La Robra, w pobliżu Matallana, co im zapewnia panowa cjoniści powtarzali swe ataki
nie nad ostatnim miastem i o- przez cały dzień.
kolicą. Tory kolejowe są zni(Dokończenie na str. 2-ej)

en

■
,eC’ JUb
i od su^
h, Rumu
nii od strony Rosji, wnocześoiąinie Francja będzie miała zapeoparwnioną wzajemną pomoc prze<V
na • D samy? ch warun-1
naiuu-|viv
civ agresji niemieckiej i włokac.x
^£iera się so-:skiej
jusz m.ędzy Francją i Czecho-'
Słowacją.
Pakt taki rozszerzyłby zna
cznie i wzmocnił wspólny front
Kurs Dolarów w Polsce
Małej Ententy przeciwko Wę
grom
i każdemu napastnikowi,
Warszawa, 16 stycz. (PAT). nie wyłączając
Rosji Sowiec
Giełda warszawska notowała kiej, mając zapewnioną
pomoc
wczoraj dolary amerykańskie i kooperację Francji.
Moskwa, 166 stycznia. — W
po 5 złotych, 28 groszy; akcje
siedem
miesięcy po ogłoszeniu
Z
drugiej
strony
Jugosławia
Banku Polskiego po 108 zł.
wzmoendaby swój front od ostrego prawa anti-aborcyjnestrony Włoch.
go, liczba urodzin w Moskwie
Francuzi jednak nie powezmą ; podskoczyła o 65 procent. Wła
żadnej akcji w tym kierunku, dze sowieckie są w pewnym
dopóki nie przekonają się, że kłopocie, gdyż szpitale macie
państwa Małej Ententy nie są rzyńskie zdołały zwiększyć li
zdecydowane definitywnie do czbę łóżek zaledwie o 13 pro
wystąpienia w obronie jedne- cent. Są więc wszędzie przepeł
Oslo, Norwegia, 16 stycznia. ■ go, drugiego, czy trzeciego. nione do wprost niemożliwego
W mowie tronowej na otwar I Chodzi tu szczego’nie o Jugo- stopnia. Matki są zmuszane do
ciu parlamentu, król Haakon ; sławię, która nie okazuje chęci opuszczania szpitala po czte
wyjaśnił, że ze względu na nie- I do wystąpienia w obronie Cze- rech lub pięciu dniach, gdy da
pewną i] groźną sytuację mię-; chosłowacji na wypadek najaz- wniej przebywały siedem dni 1
dzynarodową, rząd został zmu [ du Niemiec na Czechy.
dziewięć.
szony do zwiększenia środków
Obecnie stosunki poprawiły
W Moskwie notują obecnie
obrony kraju.
się nieco. W Paryżu wyrażana po 10,000 narodzin miesięcznie,
.
• i
nadzieja, że do szerszego w porównaniu z 6,000 przed
porozumienia może dojść, a o- i anti-aborcyjnym prawem.

Wojska Rza^łwp- F rzeszły do Akcji
pnej w Astuni i na Ode inku Madryckim

Olbrzymi Wzrost
Urodzin w Rosji

Norwegia Przystę
puje Do Zbrojeń

Druga Połowa Stycznia Będzie PoświęAllStria Uwolniła.
(Dokończenie na str. 2-ej)
J eona w Polsce Łączności z Wychodź
18,684 Nazistów SENAT PRZEDŁUŻYŁ ŻYCIE FIN.
Warszawa, 16 stycznia. (PAT). — Druga połowa stycznia
! ROMER MIANOWANY rozpoczyna
się pod znakiem manifestacji, mającej na celu pod Pod Mysłowicami Wydarzyła Się Powa
KORPORACJI REKONSTRUKCYJ
Wiedeń, stycznia. — Od czakreślenie łączności między Macierzą a Wychodźtwem. Wczoraj
su osiągnięcia zupełnej przyja
POSŁEM W TOKIO otwarto zbiórkę na szkolnictwo polskie zagranicą. W dniu 24. żna Katastrofa Kolejowa; 5 Zabitych I źni
z Niemcami — opiewa ko Wołanie Senatora Byrda o Ograniczenie Terminu Zostało
stycznia obchodzony będzie w całym kraju dzień Polaka za

H||

granicy.
Warszawa, 16-go stycznia
W niedzielę prezydium Światowego Związku Polaków Za
(PAT). — Poseł Rzpltej w Liz granicy
dwudniowe obrady pod przewodnictwem
bonie, Tadeusz Romer, miano prezesa rozpocznie
Raczkiewicza.
wany został posłem w Tokio.
Romer był przez szereg lat
|ńerwszym sekretarzem amba
sady w Paryżu, następnie kie
rownikiem Wydziału Ligi Na
rodów’ w ministerium spraw ze
wnętrznych, potem radcą am
basady Rpltej przy Kwirynale.
Warszawa, 16 stycznia. (PAT) — Wczoraj zakończył się
w sądzie okręgowym w Równym proces 13 Ukraińców oskarżo
nych o przynależność do nielegalnej organizacji ukraińskiej,
oraz o dokonanie szeregu podpaleń domów i sklepów polskich i
żydowskich. Wyrokiem sądu główny oskarżony Lewczuk ska
zany został na 7 lat więzienia. Trzech oskarżonych skazano
na 5 lat, a innych na mniejsze kary. Trzech uniewinniono.
Haga, Holandia, 16 stycznia.
Królowa Wilhelmina wyjechała
wczoraj pociągiem do Igls, w
pobliżu Innsbrucku, w austria
ckim Tyrolu, gdzie ma spotkać
się ze swą córką, księżną Julia
na i księciem Berhardem w
podróży poślubnej. Młoda para
Zakopane, 16 stycznia, (PAT) — Przebywający na rekon
bawi obecnie w Krynicy, w Pol walescencji w Zakopanem marszałek Śmigły Rydz czuje się zu
sce, skąd ma następnie udać się pełnie dobrze po przebytej niedawno chorobie i codziennie od
do Austrii.
bywa wycieczki w góry wraz z małżonką i adjutantem.

WYROK W PROCESIE TERORYSTÓW UKRAIŃSKICH
W RÓWNIE; HERSZT SKAZANY NA SIEDEM LAT

Wilhelmina Spotka
Julianę w Tyrolu

Marszałek Śmigły Rydz Przebywa
Na Rekonwalescencji w Zakopanem

Katowice, 16 stycznia. (PAT) — Wczoraj wczesnym ran
kiem wydarzyła się pod Mysłowicami niedaleko Katowic, po
ważna katastrofa kolejowa. Pociąg osoby idący do Katowic,
najechał na pociąg towarowy. Skutki zderzenia były straszne.
Pięć wagonów wykoleiło się i uległo strzaskaniu. Pięciu podró
żnych zabitych zostało na miejscu, 17 jest ciężko, a 25 lżej ranych. — Przyczyną katastrofy była prawdopodobnie omyłka
zwrotniczego. Specjalna komisja przybyła na miejsce kata
strofy celem zbadania powodów i przebiegu tragicznego wy
padku. Na miejsce przybył również wojewoda śląski, Grażyński.

t

munikat rządowy — Austria
obdarzyła wolnością 18,684 na
zistów. Z tej liczby 226 zostało
uwolnionych z obozu koncen
tracyjnego, a reszta z różnych
więzień. Byli to przeważnie uczestnicy ostatniej rewolty hit
lerowskiej w Austrii.

Zignorowane

Washington, 16. stycznia. — głosem był głos senatora Byrda.
Senat Stanów Zjednoczonych Ustawa upoważnia Prezyden
przedłużył wczoraj funkcjono ta do zlikwidowania Finanso
wanie Finansowej Korporacji wej Korporacji Rekonstrukcyj
Rekonstrukcyjnej, pobijając po nej przed 30 czerwca, 1939 ro
prawkę senatora Byrda o ogra ku, jeżeli będzie to uważał za
niczenie jei dzia’ania do 30-"o wskazane, lub kiedykolwiek
czerwca, 1938, głosami 52 do prywatne agencje finansowe
Lewis Chce Załatwienia
22.
będą got :we do przyjęcia na
Ustawa następnie została siebie funkcji finansowania,
Strajku w Szklarniach
nrzes’ana izbie głosami 73 do które przeprowadza obecnie aWashington, 16 stycznia. — 1. Tym jednym przeciwnym gencja rządowa.
Powiadają tu, że John L. Le
wis, przewodniczący Komitetu
| dla Organizacji Przemysłowej,
chce podobno załatwi enia
Warszawa, 16 stycznia. (PAT) — W Mediolanie bawi obec- i strajków w hutach szklanych
nie dwóch przedstawicieli polskiego przemysłu włókienniczego kompanii Pittsburgh Plate
celem omówienia szczegółów budowy w Polsce wielkiej fabryki Glass i Libey Owens-Ford.
Warszawa, 16 stycznia. (PAT). — Po występach w operze
sztucznego jedwabiu, którą to enterpryzę grupa włoska gotowa
Wznowienie produkcji szyb.ujuhsci&nicj
brukselskiej uiua
dnia 13-go b.
u. ui.,
m., gdzie vumvrai
odniósł nuwj
nowy wielki
wierni sukces,,
jest finansować do 50 procent kosztów.
automobi’owych
pozwoliłoby ; Kiepura, żegnany przez licznych wielbicieli swego talentu, wyPozatem przedstawiciele przemysłu włókienniczego prze Fordowi i Chryslerowi i innym i jechał do Sztokholmu.
prowadzili rozmowy na temat projektowanej wielkiej trans niezależnym fabrykantom au
W stolicy Szwecji czekają go dwa koncerty. Ne jednym bę
akcji kompensacyjnej na import z zagranicy ciętego włókna w tomobilowym na wznowienie dzie obecny szwedzki król, Oskar.
zamian za polskie artykuły rolne i hodowlane. Jak wiadomo, produkcji do pełnej ich możli
Następnie Kiepura uda się do Kopenhagi, gdzie już od
polski przemysł włókienniczy walczy z dużymi trudnościami z wości, przez co wzmocniłaby dwóch tygodni wszystkie miejsca na zapowiedziany koncert
powodu konieczności zmniejszenia zakupów surowca w zwią się ręka Lewisa w jego targach śpiewaka polskiego są wyprzedane. Po tym turnee zamierza on
zku z ograniczeniami dewizowymi.
z korporacją General Motors. przybyć do kraju na krótki odpoczynek, który spędzi w Krynicy.

Polacy Omawiają z Włochami Warunki
Wybudowania Fabryki Jedwabiu

Po Triumfach w Brukseli, Kiepura Wy
jechał Do Sztokholmu Na 2 Koncerty
curlco

DZIENNIK ZWIĄZKOWY (ZGODA), SOBOTA, 16-GO STYCZNIA (JANUARY), 1937

Pierwsze Śniegi

Już Spadły

►►►►►►
KOMISJA RAPORTUJE OKROPNE Francja Za
Ten Człowiek
30 Lat Miłości
WARUNKI W WIĘZIENIU W JOLIET Wstrzymaniem Utracił Swą
Romans historyczny
Ochotników
Więzienie Pomieszcza Dwa Razy Więcej Więźniów, Niż
Pracę!
◄◄◄◄◄◄
Ma Miejsca Na Ich Pomieszczenie

(Dokończenie ze strony 1-ej)

wspólnie z innymi krajami do
ścisłego “patrolowania Hiszpa
,
nii”. Tu przewidywane są wy
1
dawania okrętom handlowym
Zwiastuny zimy już są z nami. Nie
specjalnych legitymacji, iż nie
przewożą kontrabandy wojen
zwlekajcie zatem dłużej z zakup
nej. Wojenne okręty na cza
tach,
skoro do tego dojdzie, uiłem opału. Zapełnijcie wasze ma
poważnione będą do przestrze
gania na wodach hiszpańskich
gazyny
,
powyższego prawa.
Premier Blum jest zdecydo
wany poddania się’ wszelkiej
kontroli, nałożonej przez komi On nie rozumiał jak ważnem jest
Być zawsze zdrowym.
sję nie-interwencyjnego paktu,
podpisanego przez 27 państw w Chociaż czasy znacznie poprawiają
Londynie, z tym zastrzeżeniem, się, wiele ludzi jest bez pracy, dlate
że nie dbają sami o siebie. Może
iż kontrola nie będzie narusza go
cie pomóc w utrzymaniu waszego
ła “suwerenności państwa” zdrowia zapomocą
francuskiego.
DRA. PIOTRA
takimi jakie sprzeda je
Dalej Francja będzie koope
rowała ściśle z Wielką Brytanią.
Sugestia z Rzymu zaproszenia
POLONIA COAL CO.
Francji do anti-komunistyczOd przeszło 150 lat, to przez czas
nego bloku spotkała się z nie wypróbowane
lekarstwo rodzinne
przychylnym stanowiskiem w niosło cenną pomoc tysiącom cier
Paryżu. Francuzi wykazują piących na
tym, że zamierzają obstawać
Zwykłe Zaziębienia
przy swym pakcie wzajemnej
Nerwowość
pomocy z Rosją.
Niestrawność
Pałętamy
Rząd sowiecki, o ile wiadoZatwardzenie
Zamawiać możaa naize
mo, wyraził swą zgodę na
Słaby Żołądek
wstrzymanie ochotników do Hi spowodowane wadliwem wydziela
WFGLE W? KOKS
szpanii i patrolowanie brzegów niem. Dra. Piotra Gomozo używia
i granic hiszpańskich. Chodzi żołądek, reguluje kiszki, pomaga w
WPROST OD NAS LUB
WOJSKA RZĄDOWE PRZESZŁY DO AKCJI ZACZE
z organizmu szkodliwej
jeszcze głównie o zgodę Nie usunięciumaterii
PRZEZ SWEGO DOSTAWCĘ
i w ten sposób po
PNEJ W ASTURIl I NA ODCINKU MADRYCKIM miec i Włoch, najwięcej zamie zużytej
prawia ogólny stan zdrowia. Nie mo
szanych do wojny hiszpańskiej. żna je nabyć w aptekach, lecz tylko
przez naszych specjalnie ustanowio
(Dokończenie ze strony 1-ej)
kad. Wczoraj broń ta decydo
nych agentów.
wała prawie o zwycięstwie.
Nie Płaci Się Cła w Kanadzie.
Odzyskanie ważnej pozycji na
Pod Malagą
odcinku madryckim
SPECJALNA OFERTA
Gibraltar, 16. stycznia. — Po
Dr. Peter Fahrney & Sons Co.,.
P. DRYMALSKI, PREZES
Wojska lojalne ożywiły wczo zdobyciu Estapona dnia po
Dept. D6072, 2501 Washington Blvd.,
raj działalność na wszystkich przedniego, wojska rewolucyj
Chicago, 111.
frontach, aby ciągłym swym ne w sile około 20 tysięcy żoł
Przyślijcie mi natychmiast 14
(Dokończenie ze strony 1-ej)
uncjową próbną butelkę Dra. Pio
naporem nie pozwa’ac rewolu nierzy, w tym 10,000 Maurów
Telefon BRUNSWICK 2600
tra Gomozo, opłaconą przesyłką, na
cjonistom na swobodne prze i 5,000 Włochów, posunęły się
rzucanie swych sił i masowe dalej w kierunku Malagi. Ka wany w szukaniu takiego wyj którą załączam $1.00.
ścia, któreby nie komplikowało
ataki.
waleria faszystowska d otarła porozumienia francusko - so Nazwisko
Na gruntach uniwersytec wczoraj do nowej linii oporu wieckiego.
*♦♦♦♦♦ HWIE JARDY ♦♦♦♦♦♦
W każdym wypadku, czy Adres
kich w Madrycie milicja lojal lojalistów, przebiegającej przez
Marbella,
miejscowość
położo

1360 W. North Ave.! 5492 Northwest Hy.
na w powziętym szturmie po ną 30 mil na południe od Mala Francja będzie mogła przystą
konała zasieki i barykady wro gi, jednego z obronych portów pić, czy nie przystąpi do plano Poczta
PRZY ELSTON
i TEL. PENSACOLA 1200
ga, zdobywając Budynek Ad
wanego paktu anty - komuni
na wybrz-żu morza stycznego, w Rzymie nie tracą
ministracyjny, który został po rządowych
Washington, 16. stycznia. —
śpiesznie ufortyfikowany i za Śródziemnego.
nadziei, iż uda się przeperswamieniony w silny punkt wyj
dować rządowi Popularnego Prezydent Roosevelt podpisał
Frontu we Francji, by ograni wczoraj bil zapewniający $5,000
ścia do dalszych ataków. Po
czył swoje zainteresowanie lo rocznej pensji dla pani Grace
niesione straty w tej bitwie do
sem Popularnego Frontu w Hi Coolidge, wdowy po byłym pre
chodzą do 300 ludzi, licząc za
zydencie.
bitych i rannych.
szpanii.
[
Dzięki paruj; “j gęstej tngló,
*• wojska lojalni w stoczonych
Doorn, Holami ja
uycz£ia. g
1 wajkęcb zw ch małych szyohelm if-gi, KtAry w <Gniu 2'<-go
kostrzelnych
rate
. eden z
ua
r-iy©«łiia
4>bch odził 78mą I
ko czogom. Działka te, zmon- roczrifcę urodzin, za padł wczo-;
sont rzi'konuje Się, Że Szef Dei^yw^w Nie ’łDfy
towane na podwoziach motoro raj na infuenzę, zazi- ębiwszy si^ |
dział, Że On Jest Poszil^u}any
wych, zdolni do szybkich ru przy rgbcniu drzews-; etosowa- I
nym od długich lat dla rozryw- I
chów, wykazały olbrzymią sku ki. Stan chorego nie jest groź- I
--------- .■
Seattle, Wash., 16 stycznia. — nie przybył jeszcźfe^tio -oiura i teczność ognia w rozbijaniu na ny — oświadczyli wezwani le- I
-Podczas gdy więcej niż tysiąc poprosił go usiąść i zaczekać bliską od’egłość murów i bary- karze.
;
agentów federalnych i poli- aż przyjdzie kapitan.
•cjantów stanowych i lokalnych
Pomimo tego, że wszystkie
Roosevelt — Ministerio Relaczyniło poszukiwania nad ca- gazety na zachodzie podawały
coes
Exteriores — Rio de Ja
’ ,łym wybrzeżem Pacyfiku za d w u k o 1 u mnowe podobizny
neiro.
«-Fredem Orrin Haynes, jako Haynesa i gazety te leżały po
“Half million Polish descen
głównym podejrzanym w spra rozrzucane po wszystkich ką
dants
in Brasil, Uruguay, Ar
wie porwania i zabicia małego tach stacji policyjnej — nikt
gentine and Paraguay heartily
Charlesa Mattsona — ów Hay- nie rozpoznał w przybyłym po(Dokończenie ze strony 1-ej)
congratulate the Great Presi
, nes, były więzień kalifornijski,1szukiwanego
—-------- w
— łączności
’------ i ! ze
—
przybył tu spokojnie na stację sprawą porwania i zabicia który może poświęcać tyle cza- dent of USA., where four mil'ions of their brothers call him
policyjną i oddał się sam do Charlesa Mattsona.
su i tyle energii dla spraw “Good Father” and whom all
browolnie w ręce policji.
Nareszcie przybył sam Scraf
await as Apostle of Peace.
„ Oświadczył on spokojnie, że ford. Powitał on przybyłego po Związkowych”.
“Editor of “Gazeta Polska”.
•nie ma żadnej styczności ze imieniu, a nie wiedząc, że jest
Ks. S. Iciek w “Pittsburcza’“'sprawą porwania Mattsona.
W
odpowiedzi nadeszła poniż
poszukiwany, zapytał go, jaki I ninie
” przypomina, że “Zwią- sza deoesza z ambasady Sta
Haynes przybył na kwaterę ma interes do niego.
policyjną sam. Zażądał widze Wtenczas Haynes wskazał na'| zek Narodowy Po'ski ustanowił nów Zjednoczonych w Rio de
nia się z Marshallem Scrafford, swoją podobiznę w gazetach i specjalne odznaczenia — Legii Janeiro:
kapitanem detektywów, które powiedział zdębiałym policjan Honorowej — dla ludzi, którzy
sie w pracy narodowej w szcze “The Editor of “Gazeta Pol
go znał osobiście.
tom:
Sierżant policji nie rozpo “Nie chcę być zamieszanym gólniejszy sposób wyróżnili. W ska”, Curityba, Parana.
“Sir:— •
znał przybyłego na stację po w tę sprawę. Nie mam z nią ża tym roku, kapituła Związkowa
odznaczyła p. Gubernatora M.
szukiwanego byłego więźnia; dnej styczności”.
“The American Embassy in
S. Szymczaka, p. Sędziego F. Rio de Janeiro has been in
' powiedział mu, że Scrafford
Federalne biuro wywiadow Piekarskiego, p. Sędziego Ja structed
by President Roose
JAK POZNAĆ DOBRE PIWO!
cze zażądało zatrzymania Hay reckiego i p. Mieczysława Hai- velt to express to you his sin
nesa, gdy pani Melvin Smith z mana, znanego dziennikarza i cere appreciation for your very
POPATRZCIE NA PIANĘ PIWA ... Powinna być gęsta
I San Jose, Calif., zeznała przed historyka Wychodztwa. Wszy kind message. — Very truly
jakby z drobnymi bańkami, które trzymają się szkła po
policją, że wynajęła swój do- scy ludzie czołowi, którzy swą vours, R. M. Scotten. Charge d'
wlaniu do szklanki—gdy bańki są rzadkie i duże, piwo jest
mek leśny w pobliżu Everett pracą i zdolnościami wysunęli Affaires ad interim.”
gorsze. Wypijcie szklankę Riverside piwa i osądźcie sami.
Haynesowi i że tenże zniknął z sie na wybitne stanowiska
PRZYPATRZCIE SIĘ Z BLISKA... piwu Riverside a
Bardzo ładnie!
tego domu w dniu 28-go grud wśród tutejszej Polonii. Zgodzi
zobaczycie jak czyste i klarowne wygląda.
Miasto Watykańskie, 16 sty nia, to jest w dzień porwania się każdy, że kapituła związko
POWĄCHAJCIE JE . . . piwo nie powinno zalatywać
cznia. — Dzień wczorajszy Pa chłopca Mattsonów.
wa wykazała w tych sprawach Obawy Przed Nową IVojną
zapachem molasy ani żadnym innym nieprzyjemnym
pież spędził także na zażywa Wobec tego podejrzenie prze daleko wiecej t. zw. “good
Arabską Przeciw Żydom
odorem. Najlepsze piwa mają właściwy sobie zapach
niu ruchu w krześle kołowym. ciw Haynesowi, którego uwa judgement”, aniżeli kapituła
osiągnięty przez umiejętne mieszanie chmielu i słodu.
W rezultacie doznał “dużego o- żano za głównego podejrzane warszawska co rozdaje przeróż
słabienia”, które jednak nie go w tej sprawie, zdaje się, u- ne _polskie odznaczenia
Jerozolima,
16
stycznia.
—
___
jak
spowodowały wciąż odczuwa padnie, i poszukiwania zostały “krzyże niepodległościowe” tym W chwili kiedy angielska komi
erside piwa wolne są od jane dokuczliwe bóle w sparali zwrócone w inną stronę. Wła- co dla niepodległości pracowa- sja królewska bada przyczyny
kiejkolwiek słodkości nieżowanych nogach, lecz utrata dze są przekonane, że morder‘
------------. za piecem
“Polski Odro- niedawnego powstania arab
~
.
sfermentowanego cukru.
7ęba. W czasie jednego z wczo ca chłopca Mattsonów jest je- dzonejj” dla tych co podczas skiego przeciwko imigracji ży
<
wro
Nie jest ono ani słodkie, ani
rajszych posiłków załamał się szcze w okolicy, która jest' wo:ny sob!e kabzy dolarami wy dowskiej i panowaniu Anglii,
" MmL . '
kwaśne, ani gorzkie. Słodjeden z zębów, którego korze przeszukiwana i przetrząsana. pychali. Dzięki temu konsulo- pozwalającej na kolo nizację
toS)
kie piwa powodują ból
nie musiały być następnie usu- Jedną z najważniejszych do wie teraz ubolewają nad tym, Palestyny przez Żydów, w ca
głowy.
jnięte.
tychczas poszlak jest znalezie “że ordery nie mają znacze łym kraju doszło wczoraj do li
V
WYPIJCIE JE ... Riverside
nie automobilu z częścią odzie- nia”. Kawalerom Legii Hono cznych aktów terorystycznych.
7
Piwa dadzą wam tę głęboką
Zapisujcie dziatwę Waszą do ży chłopca i młotkiem, jakiego rowej Z. N. P. niniejszym skła Są one zapowiedzią, że skoro
przyjemność z picia. Zadó Harcerstwa przy Z. N. P i używają maszyniści.
V
ostrzą wasz apetyt tak, że
dam kongratulacje. Może to Anglia nie uwzględni żądań
dobre potrawy będą wam
innych zachęci do równie poży centralnego komitetu arab
lepiej smakować.
tecznej pracy na polu narodo skiego, -Arabowie są zdecydo
wani wszcząć nową wojnę.
wym.
”
Może!
NA PRZEZIĘBIENIA oraz BÓLE REUMATYCZNE
Dosyć Jest Piw DOBRYCH ... Ale RIVERSIDE
Zwichnięcia, bóle w stawach, karku, plecach, nogach, nadwyrężenia mięśni
Piwo Jest LEPSZE.
muskularnych i inne dolegliwości używajcie niezawodną
Przyjazd prezydenta RooseNIE ZANIEDBUJCIE
POLACY WOLĄ PIĆ PIWO
PRAWDZIWĄ STAROKRAJSKĄ MAŚĆ
velta do republik Brazylii, Ar
gentyny i Urugwaju odbił się
szerokim echem wśród tamtej
szego osadnictwa po'skiego.
No. 1. Łagodna. No. 2. Silnie Rozgrzewająca. <r «
do Dr. Shek'a i dajcie się
Cena za Duży Słoik...................................................
JL
“Gazeta Polska w Brazylii”, Idźcie
Ponieważ Jest Ono Lepsze i Jest Wyrabiane
wyleczyć bez noża, straty czasu lub
Do Nabycia We Wszystkich Polskich Aptekach
i wychodząca w Kurytybie, któ boleści.
Porada i egzaminacja darmo.
w Polskim Browarze
MIRROS ZY-WOKOS1O-WE maści, wyrabiane są od lat 25-ciu i awemi niera obchodziła właśnie 45-lecie I
ocenionemi własnościami zjednały sobie setki tysięcy zadowolonych odbior
DR.
H.
B.
SHEK,
na
czele
ców. Pamiętajcie, że jest tylko jedna prawdziwa maść “ŻY-WOKOSTO-WA”
swego istnienia, wysłała |
RIVERSIDE BREWING CO.
(registrowana przez U S Patent office, Washington. D C., Serial No. 338.281),
w przeddzień przyjazdu prezy Northwest Health Center
Pociągnięci będą do odpowiedzialności sądowej wszyscy ci, którzy używać
KANKEKEE
będą tą nazwę, uważajcie więc na nazwę i firmę
denta do stolicy Brazylii naste4032
Milwaukee
Avenue
W
Chicago
4511 SO. KEDZIE AVE.
pujący te’egram powitalny:
LAFAYETTE 3220
Codzień od 10 rano do 8 wieczorem
“The President of United
a w niedzielę od 10 do 1.
‘States of America, Franklin D.

DOBRYMI
WĘGLAMI

Springfield. Ill.. 16. stycznia.
— Zamianowana w swoim cza
sie przez gubernatora Homera
komisja do zbadania stanu pa
nującego w wi zieniach stano
wych złożyła tymczasowy ra
port, w którym stwierdza istnie
nie zdumiewających warunków
degeneracji, brudu, niesanitarnych urządzeń, przepełnienia i
niesprawnego zarządzania, ja
kie znaleziono w więzieniu sta
nowym w Joliet.
Więcej niż 5,000 więźniów
jest umieszczonych w instytu
cji, która była pobudowana na
pomieszczenie tylko 2,464, a
cele więzienne, które zostały
pobudowane dla pomieszczenia
po jednym więźniu są zajęte
po trzech i czterech.
Wielu więźniów jest umie
szczonych nawet w tak zwa
nych “klatkach mcłpich”, przy
pominających klatjki zwierzęce
w ogrodach zoologicznych, któ
re li przesuwane z miejsca na
miejsce po korytarzach w bloku
cel więziennych. Te nieludzkie
pomieszczenia nie mają żadnej
plumbiarki i niema w nich żad
nej prywatności dla więźniów.

Dając tymczasowy szkic swo
ich spostrzeżeń porobionych w
więzieniu stanowym w Joliet,
kilku członków tej komisji inwestygacyjnej pisze w raporcie
do gubernatora:
"Stare więzienie w Joliet jest
w takim stanie rozpodania się
i niesanitarriych warunków, iż
gdyby ono było prywatną wła
snością to stanowy marszałek
ogniowy i komisarz zdrowotno
ści wpakowaliby do więzienia
jego właścicieli i zarządziliby
jego rozebranie.”
Równocześnie dowiedziano
się, że komisja jest podzieloną
w niezgodzie co do tego jaki
raport należy złożyć. Komisja
ta została zamiapowana rok te
mu po wypadkach w więzieniu
w Joliet, gdy Richard Loeb zo
stał zabity przez współwięźnia.
Połowa członków komisji do
maga się opubhkowania znale
zionych przez siebie w stano
wym więzieniu warunków. In
ni są temu przeciwni, powiada
jąc, że opublikowanie tego
wszystkiego może sprowadzić
za sobą niepożądane konse
kwencje polityczne.

Polonia Coal Co.

GOMOZO

NIEMCY I WIOCHY DYK

Eks-Kajzer Zacho
rował Na Influenzę

POSZUKIWANY BYŁY WIĘZIEŃ
DAł SIE SAM P3>”CJI

OD WCZORAJ
DO DZISIAJ

Papież Doznał No
wego Osłabienia

ZY-WOKOSTO-WA—MIRROS

MIRROS MEDICINE CO, ^K~ST'

RUPTURY

RIVERSIDE

(Ciąg dalszy)
— Będę gotową! — odpowiedziała dziewczyna, oblewając
się rumieńcem, — dzisiaj o godzinie siódmej wieczorem ukryję
się za wielkim obrazem na prawo od ołtarza. A teraz pan przyjniiri
•-> n i o
z.
~ ~podziękowanie
1.____-• za pańskie
« . s • poświę
mie łn/Ain
moje najserdeczniejsze
cenie, które pan podejmuje dla zupełnie obcej, młodej, biednej I
dziewczyny.
I
Podała młodemu oficerowi rękę, a Redwiz podniósł ją do
ust i złożył na niej gorący pocałunek.
J
Następnie wysunął się z korytarza i pobiegł do kościoła. ■
Tam ukląkł przed ołtarzem.
j
Ale myślał nie o modlitwie, a o pięknej dziewczynie, która I
go tak oczarowała od pierwszego spojrzenia, że zdecydował się ]
na tak ryzykowny krok jak porwanie zakonnicy.
|
Wkrótce wstał z klęczek.
I
Zjawiła się zakonnica i zaprowadziła go do bramy.
— Kiedy rozpoczyna się wojna — mruczała, wypuszczając
oficera za bramę klasztorną, — i panowie oficerowie mają wy
ruszyć na spotkanie śmierci, to odrazu stają się pobożnym®
Szkoda, że ten młodzieniec został oficerem! Byłby nadzwyczaj’
nym sługą bożym! Wielka szkoda!
Zamknęła bramę, starannie sprawdziła zamek, aby czasem
żadna owieczka nie wymknęła się z poza tych murów.
f

ROZDZIAŁ XXXIX.
|
Klasztor i koszary.
1
W koszarach w ciągu całego dnia panował ożywiony ruchl
O godzinie siódmej wieczorem przeorysza usłyszała dźwięki!
trąb. Zrozumiała, że to teraz wojsko rusza na plac boju.
'
— Dzięki Bogu! — rzekła siostra Beatris, — nareszcie pozbędziemy się tych niemiłych sąsiadów. Te wstrętne ich pieśnią
nie będą przerywały naszych modlitw, a wąsaci husarze nie będą
już więcej wyskakiwali, ilekroć w jakimś oknie klasztornym ukaże się twarz zakonnicy. Na tych żołnierzy, którzy pozostaną]
w koszarach można nie zwracać uwagi. Dzięki temu Gunda zo-l
stanie jutro naszą siostrą; pójdę natychmiast ją uprzedzić, abyl
się przygotowała do jutrzejszego dnia. Niech tę noc spędzi nil
modltwie i z godnością przystąpi do tej świętobliwej uroczy-!
stości!
Zadzwoniła i kazała wezwać Gundę.
Po upływie kilku minut młoda dziewczyna zjawiła się w cel®
przeoryszy.
1
— Dziecko moje! — zwróciła się do niej siostra Beata —a
jutro nastąpi wielki dzień, kiedy zostaniesz oblubienicą Chry-I
stusa. Mam nadzieję, że twój upór jest już złamany, że zrozu-’
miałaś, iż dla młodej dziewczyny jedynym celem jest dążenie
do ideału i wśród ciszy murów klasztornych przygotowywanie
się do życia pozagrobowego.
Ku wielkiemu zdziwieniu przeoryszy, młoda dziewczyna' W- ,
powiedziała:
— Tak, zrozumiałam.
— A więc jutro złożysz przysięgę!
— Tak, złożę.
Przeorysza objęła czule Gundę i rzekła:
— Jestem szczęśliwa, że Bóg rię oświe
ale wie
że nie bę’iówie o tern
Vko do twej celi, całą noc spędzisz na niodlu»w. a jutr piag
dzie po ciebie uroczysta procesja i poprowauzi clę do 1. jścRm
gdzie otrzymasz błogosławieństwo Boskie.
Gunda spuściła oczy i milczała.
— Ale jest jeszcze pewna sprawa! — mówiła dalej przeo^B
rysza, — twoje matka opowiadała mi, że na tobie ciąży grzech®
występnej miłości, występnej dlatego, bo kochałaś księdza, któ- B
ry postanowił złamać swe śluby. Powiedz mi, ale zupełnie szcze- 1
rze: zapomniałaś o tym niegodziwcu, — zdaje mi się, że go na- 1
zywali ojcem Brunonem, — czy ta miłość nie istnieje więcej w 1
twem sercu! Ona powinna ulecieć z twego serca, ulecieć bez-®
powrotnie, niech nie pozostawi po sobie najsłabszych wspom
nień.
Gunda nie mogła się uspokoić.
Czyż miała się wyrzec tego człowieka, którego wspoi hie
nie było jej jedyną pociechą, którego kochała jeszcze z całej
duszy?
G
Czyż powinna tak kłamać, aby tylko odzyskać wolność?
— Milczysz, dziecko moje! — zapytłaa przeorysza.
— Błagam was, zostafcie mnie w spokoju — odezwała slj®
Gunda, — z czasem dam wam zadawalającą odpowiedź, a tyn®j
czasem...
— A więc go jeszcze kochasz! — przerwała jej siO6tr;iJ®||H
ta, — a’e pomimo to zaufanie twemu słowu, że postarasz siwUH
zapomnieć. A teraz idź z Bogiem.
Gunda spuściła głowę i wyszła z celi.
J
Udała się natychmiast do swej maleńkiej siedziby i cHMl
zamknęła za sobą drzwi na klucz.
W
Spojrzawszy na zegar, rzekła: Trzy na siódmą, ponl® )
działać.
■Ma
Przez chwilę stała, nie ruszając się z miejsca, ja '<l)y®BH
czała walkę ze sobą, ale nagle przypomniała sobie, co wszj®--j( j
przeżyła w ciągu ostatniego półrocza.
Aj
Przypomniała sobie kochającego ojca, jaki był za wsze
bry i troskliwy, jak idealnie obchodził się z nią w dzieciństwie,
jak jej poświęcał każdą wolną chwilę. Potem kiedy była już
starszą, jak się z nią udał do “Krwawego Zamku’ na wybrzeżu
Renu, gdzie była oddzieloną od ludzi i życie spędzała w samot
ności.
Umieścił ją tam; nie dla jakiegoś swego kaprysu, a dlatjŁ
go, że obawiał się złych wpływów.
Piękny, najdroższj' kwiatek, — mówił zawsze, — nie p^B
winien pozostawać w ogrodzie pod golem niebem. Są źli, z^B
wistni ludzie, którzy ten kawałek zerwą, zniszczą, nie tyle dfl
swego własnego zadowolenia, a tylko po to, aby wyrządził
przykrość innym. Dla tego zamknę mój kwiatek w ciemnicy,1
gdzie nikt go się nie dotknie.
g
Gunda pamiętała doskonale każde słowo ojca, był on dla
niej niedościgłym ideałem.
Ale, jakkolwiek ojciec ją tak bardzo kochał, młode lata
Gundy przeszły bez prawdziwej miłości, nie posiadała tego,
czem obdarzone są najbiedniejsze dzieci: — nie miała matki.
Gunda jej nie pamiętała zupinie, a kiedy pytała o nią ojca,
zawsze odpowiadał:
— Matka twoja uinarła. Módl się za jej duszę!
,
Gunda stosowała się do otrzymanych wskazówek i codzien
nie odmawiała modlitwę za “duszę zmarłej matki”.
Potem nastąpił dzień, kiedy ojciec wyznał jej tajemnicę
swego życia, że jej matka żyje, a porzuciła go, kiedy Gunda była
jeszcze niemowlęciem.
Tę tajemnicę wyznał córce tego samego dnia, gdy uważał,
że Gundę na’eży z “Krwawego Zamku” zabrać i ukryć ją z przed
' oczu książęcych.
(Ciąg dalszy nastąpi)
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" Notatki Miejskie B
chali do sklepu z mięsem pn.
1301 North Bell avenue i obra
bowali Louisa Meyera, 2711 Au
Dziś w Chicago i okolicy po gusta bulwar, z $90.00 w go
godnie i cieplej po południu tówce i $100.00 w czekach.
przy łagodnym wietrze połud
Joseph Beyers, lat 34, były
niowym; w niedzielę pogoda
nieustalona i prawdopodobnie więzień, został wczoraj areszto
deszcz po południu, lub nad wany przez policję ze stacji
wieczorem; podniesienie się Summerdale za włamanie się do
mieszkania Henry Modera, 5361
znaczne temperatury.
North Western, avenue, po pod
W stanie Illinois dziś pogod wójnym pogrzebie, jaki się od
nie i cieplej; w niedzielę pogoda był z tego domu. Policja po
nieustalona i spodziewany jest wiada, że złodziej czekał, aż
deszcz po południu albo wie kondukt żałobny wyruszył z
czorem przy znacznej zwyżce domu i -wtedy zakradł się do
wnętrza. Został on aresztowa
temperatury.
ny w chwili, gdy wychodził z
Najwyższa temperatura była budynku.
wczoraj o godzinie 3ej po połu
Oddział ratowniczy straży po
dniu — 23 stopnie; najniższa o
godz. 12-ej w nocy — 14 stopni. żarnej uratował wczoraj życie
Charlesowi W. Nielsen’owi, z
Wschód słońca o godz. 7:15; pn. 7022 Green ulica, który za
zachód o godz. 4:45. Wschód czadził się tlenkiem węgla w
księżyca o godz. 9:32 wieczo garażu w tyle domu pn. 7015
rem.
Green ulica.

STAN POGODY

OCZY —OKULARY
Fakt jest, że oczy są najdroż
szym naszym skarbem, że wzrok
ma generalny wpływ na nasze ogólne zdrowie, przyszłość i szczę
ście. Więc powinniśmy dbać o nie
i jeżeli zauważymy, że coś jest źle
z oczyma— nie kupujmy jakiebądź
lekarstwo albo okulary, byle gdzie.
Lekarstwa albo okulary nie zawsze
są potrzebne lub pomocne. Przeciw
nie — mogą być szkodliwe. A póź
niej co? Ślepota?
Dobra rada: — oczy poczynają
mglić się — nadchodzi łuszczka —
niedowidzisz zbliska lub zdaleka
— masz krzywe oczy — jest na to
pomoc i to albo przez dopasowa
nie dobrych okularów albo naj
nowszą metodą “Orthoptic.” Nawet
jeżeli jesteście zwątpieni i nic wam
dotąd nie pomogło — jeszcze udaj
cie się do słynnego specjalisty
wzroku, Dr. Władysława Pas. Dr.
Pas korzystając z długoletnich
nauk i doświadczeń w Europie i
Ameryce dopasował dobre okulary
i pomógł tysiącom—pomoże i wam.
Egzamiacja ócz darmo. — Okula
ry od $2 do $5. — Stare zamieni
na nowe z małą dopłatą—droższe,
które nietylko będą pasować do
ócz, ale i twarzy—taniej niż gdzie
indziej — dlatego, że Dr. Pas ma
własne laboratorium do wyrobu
nowych i naprawy starych okula
rów. Godziny od lOej rano do 8ej
wieczorem codziennie i w niedzie
lę. Osobiście urzęduje co wtorek,
czwartek i sobotę pnr. 1747 West
Chicago Ave., zaś pnr. 8480 Com
mercial Ave. w South Chicago, 111.,
co niedzielę, poniedziałek, środę i
piątek. Kupujcie teraz. Wszystko
idzie do góry. Ceny na okulary mo
gą też pójść do góry. Po specjalne
wizyty telefonujcie Saginaw 3065.
_________________________ (Ogł.)

Za jednym wystrzałem poli
Kalendarzyk
Dziś sobota, 16-go stycznia— cjant James Majors, ze stacji
Stanton postrzelił wczoraj
św. Marcelego.
dwóch Murzynów, Edwarda JoJutro niedziela, 17-go stycz nes’a, lat 21, z pn. 2811 Cottage
nia — 2-ga niedziela po Trzech Grove avenue i Johna H. Lewi
Królach.
sa, gdy nie chcieli się zatrzymać
na rozkaz stróża bezpieczeń
Pojutrze poniedziałek, 18-go stwa. Usiłowali oni dostać się
stycznia — Piotra.
do wnętrza domu pod nr. 436
East 31-sza ulica.
Ladi Kucera, lat 26, z pn. 203
West 100 place, mając poza so W przyszłą środę Instalacja
bą 10-letni rekord mniejszych
Tow. “Miłość Polski”
przestępstw, skazany został
wczoraj przez sędziego federal
nego Philipa L. Sullivan’a na Posi edzenie instalacyjne Tow. Mi
trzy lata więzienia za puszcze łość Polski, Gr. 2749 Z. N. P., odbę Gmina 127 Zw. Nar. P.,
w Gary, Ind., Zaprasza
nie w ruch fałszowanego bank dzie się w środę, 20-go stycznia, o
godzinie 7-ej wieczorem, w sali Tow.
notu dziesięcio-dolarowego.
Na Zabawę Gwiazdkową
Synowie Wolności, pnr. 1042 N. Da
Terry Feiwlowitz, lat 14, za me navenue. Po wyczerpaniu pro Dzisiaj wieczorem w sali Białe
mieszkały pn. 854 North Oak gramu instalacyjnego zostaną poda go Orła przy ul. 1650 Maryland St.
ley bulwar, przyznał się wczo ne smaczne przekąski i napoje dla w Gary, Indiana, odbędzie się za
raj policji ze stacji West North członkiń i członków oraz ich przy bawa gwiazdkowa Gminy 127, na
którą komitet serdecznie zaprasza
avenue, że to on usiłował zaata jaciół i będzie zabawa taneczna.
kować pannę Julię Wielgos, lat Spodziewać się należy, iż człon wszystkich braci i sióstr związko
21, z pn. 2146 West Walton uli kowie i członkinie wszyscy przybę wych oraz przyjaciół Harcerstwa.
ca, wczas rano dnia 12-go sty dą na posiedzenie i przyprowadzą Poza pięknym programym i za
bawą taneczną, druh Tadeusz Żółcznia. Panna Wielgos, która
jest kasjerką w aptece kompa swoich przyjaciół, ażeby się wspól kiewicz, Nacz. Harcmistrz wyświe
nii Walgrenn’a pn. 1000 Rush nie zabawić. — Franciszek Pucek, tli film z ostatniego kursu Wyższe
ulica, zdołała się wyrwać moro- prezes; Piotr Zieleń, sekr. finanso go Ćwika i Samarytanki w Cam
bridge Springs, Pa., 1936 roku, ze
nowi, który złapał ją i ciągnął wy.
współudziałem
instruktorów z Pol
do zaułka.

Sędzia Eugene McGarry, za
siadający w sądzie Town Hall,
puścił wczoraj wolno Arthura
Zacharias’a, lat 35, z pn. 4934
Winthrop avenue, kelnera w
hotelu Drake, który stawał
przf^ nim oskarżony o namawicini'. ll-lctnlsj uźtcwuzynKi
na przejażdżkę w jego samo
chodzie. Sędzia oświadczył, że
nie jest to jego zwyczajem po
legać wiele na zeznaniach dzie
ci, a chyba nie myli się, bo sam
ma jedenaście dzieci.

Trzej młodzieńcy, z których
jeden był uzbrojony w rewol
wer, dokonali wczoraj dwóch
rabunków^ w niespełna pięciu
minutach. Najpierw zmusi’i
Louisa Rosser’a, 2323 North
Sawyer avenue, gdy czekał na
czerwone światło przy Oakley
i Augusta bulwar, ażeby wy
szedł z wnętrza samochodu, poczem wsiadłszy do auta poje-

Z HAMMOND,

IND.

Gwiazdka harcerska pięknie
wypadła

Gwiazdka harcerska, jaka odbyła
się 9go stycznia w sali “Polonia” W
wypadła bardzie pięknie. Dziatwy
alo Się spOTu, i.tvi

zaiiliei •_

sowaniem wysłuchała programu.
Przemawiał ze serca do dziatwy ko
misarz Okręgu XI-go p. Ostrowski,
prezes Gminy 49-ej p. F. Pelczar,
prezes Grupy 546-ej A. Gąsiorowski,
sekretarz Okręgu XI-go p. Berek z
Gary, Ind., i prezes Grupy 114-ej p.
S. Milda i inni. Przemówienia zosta
ły upiększone występami dziatwy
harcerskiej, która wykazała wielkie
postępy pod kierownictwem B.
Frondo, Bielata, Florkiewiczówny,
Gąsiorowskiej i innych.
Komitet donosi, że ci, którzy nie
otrzymali prezentów na sali, mogą
się jeszcze zgłosić do p. Kielara,
4525 Ash ave., a otrzymają poda
runki.

SZYDEŁKOWANA
CZAPECZKA I TOREBKA
Modelko Nr. 218

|

Wystąpi Na Wieczorka
Instalacyjnym

Rodak Nasz Otrzymał Wysoką Promocję w Firmie The
Universal Oil Co., w Której Pracuje Od Kilku Lat

W
,r

Zosia Żydanowicz

Jak nas informuje komitet insta
lacyjnego wieczorku Oddziału 1-go
Ligi Morskiej im. Marszałka Piłsud
skiego, między innymi obiecały swój
współudział p. Zosia Żydanowicz,
znana śpiewaczka radiowa, która
wystąpi ze śpiewem, oraz utalento
wana Danusia Kantorówna, która
wystąpi z tańcem. Wieczorek in
stalacyjny odbędzie się w poniedzia
łek, dnia 18-go stycznia, w sali Oaza,
1250 Milwaukee ave. o godz. 8-mej
wieczorem.

Dr. Stefan Jarosz, podróżnik, bo
tanik i geolog, znawca Ameryki i
Polski, wygłosi bardzo interesujący
odczyt w Kole Odczytowym im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego, w
niedzielę, 17-go stycznia, o godz.
2:30 po południu w sali Kupców i
Przemysłowców, mieszczącej się
przy ul. Ashland i Division.

Dr. Stefan Jarosz znany jest do
skonale naszej Polonii chicagoskiej
z poprzednich licznych odczytów i
nie potrzebuje dodatkowych uwag
aby przyciągnąć słuchaczy na jego
wykład. Chcielibyśmy tylko zazna
czyć, że dr. Jarosz gdziekolwiek i
kiedykolwiek wygłaszał odczyty,
ściągał zawsze swoim występem li
czną publiczność, która z zacieka
wieniem słuchała czy to jego po
dróży po Polsce, Ameryce, czy też
po Alasce, gdzie będąc pierwszym
Polakiem na wielu mało znanych i
nieraz niedostępnych wyspach, po
robił ważne odkrycia, które kwali
ski. Wszyscy zatem dziś wieczorem fikują go do pierwszego szeregu po
do sali Białego Orła. Czuwaj i do dróżników i badaczy świata.
zobaczenia się. — A. Pikula, prze
W przyszłą niedzielę dr. Jarosz,
wodniczący.
który chwilowo bawi w Chicago,
pokaże zebranym filmy i przeźrocza
ze
swoich podróży, które tak w Pol
Klinika Na Choroby Nóg
sce, jak i w Ameryce zdumiewały
W poniedziałek i wtorek, odbędzie , widzów swą pięknością i artyzmem.
-•» L<iij.‘.uii Jla
Polacy chiiragcscy, którzy chcą mieć
skiego, pnr. 1200 N. Ashland ave., rzadką ucztę duchową w “podróży”
na 3-ćim piętrze, pokój ur. 306, po Polsce i po najpiękniejszych za
klinika dla cierpiących na wszelkie kątkach Ameryki, proszeni są o
choroby nóg. Klinika odbywać się przybycie do Koła Odczytowego im.
będzie od godz. 11-tej rano do godz. Marsz. J. Piłsudskiego, w niedzielę
8-ej wieczorem. W tych dniach Dr. do sali Kupców i Przemysłowców.
Błaszczyński udzieli egzaminacji i Wstęp wolny. — Walter Kaczmarek,
porady zupełnie bezpłatnie.
sekretarz.

BEZPŁATNE BADANIE
Wielu chorych stara się odzyskać zdrowie nie wiedząc co
jest przyczyną ich cierpienia. Dr. Nystul od lat stale zwraca
uwagę, jak ważną jest sprawą znalezienie przyczyny cho
roby, zanim zacznie się ją leczyć. Ażeby każdemu umoż
liwić dokładne zrozumienie przyczyny choroby, Dr. Nystul
robi następującą, zupełnie bezpłatną i do niczego nie zobo
wiązującą ofertę.

DR. NYSTUL’S SANITORIA

Szanowny Panie Doktorze!
Pragnę Panu wyrazić podziękowanie
za zbadanie mnie. Badało mnie wielu
najlepiej znanych specjalistów w Chi
cago. bez przesady jednak uważam pań
skie badanie za najbardziej gruntowne,
chociaż gdzieindziej musiałem płacić
cztery razy więcej. Przedewszystkim
dziękuję za szczegółowe wyjaśnienie mi
mego stanu zdrowia i pańską bezstron
ną poradę jakie zabiegi dla mnie byłyby
najkorzystniejsze.
Z szacunkiem.
F. M. Salomon,
3614 Irving Park Blvd.

Chicago, Ul.

Dr. 0. A. Nystul
Illinois O. P. Licentiate

Codziennie Za
łatwiamy 150
do 200 Osób.

Zabiegi Lecznicze Kosztują $1 do $2
Istcopatja
Hydroterapia
Chiropraktyka

Promienie X • Terapia Grubej Kąpiele
Fizjo-Terapja
Kiszki
Elektro-Terapja
Masaż
DUtermil
Dietetyka

Dr. NYSTUL’S SANITORIA™

Imię i Nazwisko ...............................................................................................

O. A. NYSTUL, O. P. and Associates
Następca THE LINDLAHR SANITARIUM

Adres .................................................................................................................

3952 NORTH DAMEN AVENUE

Odczyt Prof. J. S. Kozaczki w
Polskim Uniwersytecie Ludowym

Inżynier J. S. Kozaczka,profeor
Lewis Institute, znany jest zarówno
wśród Polonii, jak i naukowego
świata amerykańskiego ze swych
prac naukowych, oraz czynnego udziału w życiu organizacyjnym.
W swej karierze życiowej prze
szedł on poprzez kilka czołowych
stanowisk, wykazując wszędzie ini
cjatywę, oraz szeroko pojęte zain
teresowanie w kierunku rzeczy
przez niego podjętych. Jest on jed
nym z tych nielicznych polskich in
żynierów, którzy są z racji swych
zasług zarejestrowani w “Who is
Who in Engineering in America”.
Obecnie prof. Kozaczka jest człon
kiem egzekutywy i liderem w Sto
warzyszeniu “The American Society
of Mechanical Engineers”, zaś po
przednio był prezesem Stow. Pol
sko-Amerykańskich Inżynierów w
Chicago.
Techno-Kulturą, czyli kultura
techniczna, polegająca na jak najrzerszy':1 zastosowaniu zdobyczy
technicznym w naszym życiu jest obecnie przedmiotem głębokich stu
diów i ożywionych dyskusji w świę
cie naukowym, przemysłowym i
rządowym. Silny wzrost techniki
jest powodem gwałtownych zmian
w organizacji przemysłu, jak i na
szego życia prywatnego — przez za
stąpienie zaś rąk ludzkich maszyną,
powodem poważnych zmian spo
łecznych.
Prelegent, który już od dłuższego
czasu studiuje zagadnienia współ
zależności między rozwojem techni
ki a ustrojem społecznym, podzieli
się swym dotychczasowym do
świadczeniem w tej materii ze słu
chaczami P.U.L. w najbliższą nie
dzielę,, 17-go b. m. w Domu Społe
cznym Lairda, 1838 W. Division st.,
o godz. 3-ej po południu.
Odczyt będzie poprzedzony wyświeleniem filmu. Wstęp, jak zwy
kle, wolny. — Dr. Paweł Fox, pre
zes; Paweł P. Miczko, sekr.

kość Człowieka
•_____
W niedzielę, 17-go stycznia o go
dzinie 10:45 rano w Forum Zagad
nień Życiowych w Laird Commu
nity House, 1838 W. Division ulica,
zostanie wygłoszony odczyt na
bardzo interesujący temat — “Na
Czem Polega Prawdziwa Wielkość
Człowieka?”
Niema zapewne człowieka na
tym świecie, któryby nie posiadał w
sobie pragnienia wybicia się, osią
gnięcia pewnej wartości, większego
znaczenia, słowem osiągnięcia wiel
kości, czy to w sensie materialnym,
czy duchowym tego słowa.
Ludzkość dała światu sporą licz
bę wielkich ludzi, znanych i cenio
nych bohaterów, przewodników,
których częstokroć stawiamy sobie
za wzór i staramy się kroczyć ich
śladami. Czy wielkość jednak jest
dostępna tylko dla tych nielicznych,
specjalnie uzdolnionych jednostek?
Czy przeciętny szary człowiek ma
drogę zamkniętą do wielkości? Na
to pytanie prelegent postara się ja
sno odpowiedzieć, poddając anali
zie znaczenie wielkości i czerpiąc z
przykładów ludzi wielkich.
Odczyt będzie urozmaicony pro
gramem muzycznym wykonanym
przez pp. Tadeusza Kożucha i Cze
sława Bielskiego. — Dr. Paweł Fox,
przewodniczący.

SOWKO '
Ni«pnyj«atl

obok Irving Park Blvd, i Lincoln Avenue
Celem umówienia się telefonować Bittersweet 7100
Od 10 rano do 8 wieczorem. W soboty do 4-ej po południu
Z.G.-1-16-37

Rozmiar.....................

no-Kultura

Prawdziwa Wiel

GDY CIERPICIE NA
Bóle Głowy, Niedomagania Żołądka, Zaziębienia, Nerwowość, Za
twardzenie, Niedomagania Żółci lub Nerek, Bezsenność, Choroby
Skórne, Reumatyzm, Artritis, Zapalenie Migdałków, Hemoroidy,
Chroniczne Zapalenie Ślepej Kiszki, Choroby Kobiece, Wysokie lub
Niskie Ciśnienie Krwi—prosimy przyjść na jedno bezpłatne do ni
czego nie zobowiązujące zbadanie.

Mayfair Modelko Nr.

logiczny a Tech-

NIEPRZYJACIEL
REUMATYZMU
ńól w rękach, nogach,
krzyżach, a poza skórą
Jakby mrówki łaziły —
MIZAK słoik kosztuje $4.
Należytość
wysyłać
na
adres: 8ORKO, 900 N.
Taylor Ave.—Oak Park.
Ill.

Telefon Village 5591 -

NA DOBRE
ROZPOCZĘCIE
0

TEGO NOWEGO

ZUPEŁNIE NOWE

PHILCO

BAWI U SWEJ CÓR
KI W KALIFORNII
Pani Bronisława Raichel, zna
na i zasłużona związkowczyni, któ
ra już od dwudziestu pięciu lat na
leży do Towarzystwa Niewiast Ko
rony Polskiej, gr. 519 ZNP., bawi
obecnie u swojej córki pani S. Ryan
w Los Angeles w Kalifornii. Spędzi
tam kilka tygodni, korzystając z ła
godnego i zdrowego klimatu słonecz
nej Kalifornii. Córka pani Raichel,
pani S. Ryan, jest jedną z najbar
dziej czynnych Polek wśród Polonii
w Los Angeles, gdzie też pracuje
wspólnie z p. W. Millerem, byłym
komisarzem ZNP.
Pani Raichel zamieszkuje w Chi
cago pnr. 2247 Rice ulica.

0 SMUKŁYCH LINIACH

W

• To świetne nowe Philco w
konsolowym modelu, które
właśnie ogłoszono, rozpocznie
Wam okres wielu lat uciechy
. . . lat przepełnionych radio
wymi niespodziankami. Kupcie
Philco i zapewnicie sobie naj
lepsze programy radiowe!

$6995
bez aeriału
Z Philco Doskonale
Działającym Aeriałem

$7495
Wymieńcie
Swe Stare Radio.
Dobrze Odliczymy Przy
Zakupnie Nowego Philco

Dogodne Spłaty

Darmo Próba w Domu!
Bez Zobowiązania!

Płaćcie miesięcznie
wraz z rachunkiem
za Elektrykę.

Na pokrycie procentu i innych kosztów, Uczymy nieco wyższą cen? przy
kupnie Radia na spłaty.

COMMONWEALTH

za

EDISON

ELECTRIC® SHOP
Z2 W. ADAMS STREET—'.32 6. DEA.tBC*"
Telephone RANdoiph 1200, Local 979

4834 S. Ashland Ave.
2733 /Milwaukee Ave.
4231 W. Madison St.

34Ó0 S. State St.
2950 E. 92nd St.
852 W. 63rd St.

4833 Irving Park Btvcf
4562 Broadway
11116 S. Michigan Ave,

DAJEMY FEDERAL KUPONY

Klub Oświaty Woli i Komborni Ofiaro
wał $50 Na Fundusz Obrony Narodowej
^

9l8b

16 Stycznia. 1937.

3952 N. Damcn Avenue

Miasto................................................................. Stan ......................................

Inżynier, Franciszek F. Wołosie jeszcze idących promocji w niedale
wicz, zamieszkały pnr. 3336 North kiej przyszłości.
Trzeba niniejszem dodać dla ob
Avers Ave. w Chicago, współzało
jaśnienia, że ta wielomilionowa fir
życiel, wieloletni członek i obecny
ma The Universal Oil Co. z siedzibą
kasjer Stowarzyszenia Polskich In w Chicago opatentowała w swoim
żynierów, pracujący od kilku lat dla czasie w Stanach Zjednoczonych, a
firmy The Universal Oil Co. jako następnie w całym świecie swój cał
konstruktor-rysownik, otrzymał o- kiem nowy i przez nikogo niedościbecnie wysoką promocję na general gdy proces rozkładania, “cracking” i
nego konstruktora urządzeń rafine rafinowania olejów ziemnych. Firma
ryjnych.
ta od wielu lat kontraktuje urządze
Inżynier Wołosiewicz, po chlub- nia rafineryjne w różnych częściach
nem ukończeniu swych studiów in świata, jak w Ameryce Północnej,
żynierii, najpierw w Armour Insty Południowej, w Australii, w Afryce,
tucie, Chicago, a następnie w Massa w Azji i w Europie.
chusetts Instytut of Technology,
Dla Stowarzyszenia Inżynierów
przyjął pracę w tej firmie, która dziś Polskich, jak i wogóle dja całej Po
po paru tylko latach dobrej i owoc lonii jest to wielka chluba i pewna
nej pracy, w uznaniu zasług i wyjąt duma. Wysokie to i tak wyjątkowe
kowych zdolności osobistych p. Wo- stanowisko naukowe i praktyczne ołosiewicza, posuwa go wysoko w bejmuje za pracę i zdolność człowiek
swej chierarchii urzędniczej. Ponad nasz, Polak, w Polsce urodzony, tu
to daje ona mu 9-cio miesięczny wychowany i wykształcony, Inży
“training” w dziedzinie chemii i ak nier Franciszek E. Wołosiewicz.
tualnej operacji zakładów rafineryj
Za Stowarzyszenie Inżynierów
nych ich typu, aby oczywiście przy Polskich, W. M. Szpunar, prezes;
sposobić p. Wołosiewicza do dalej I Stanisław Dłużak, sekretarz.

Polska i Ameryka Postęp Techno

do bezpłatnego kompletnego zbadania, do zbadania moczu
i krwi w przeciągu 30 dni od powyższej daty.

DZIENNIK ZWIĄZKOWY, 140G West Division Si.. Chicago. 111.

Inżynier Franciszek E. Wołosiewicz

Generalnym Konstruktorem Rafinerii

To poświadczenie upoważnia oddawcę

218
Ładna okrągła czapeczka, którą możecie zrobić z włóczki, jedwabiu
lub bawełny, w jasnych lub ciemnych kolorach lub w kilku kolorach od
powiednich do sukienki lub kostiumu. Modelko Nr. 218 składa się z do
kładnych wskazówek wyszydełkowania kompletu wraz z ilustracjami
ściegów i z próbki włóczki, której należy użyć do szydełkowania. Cena
mcdełka 10 centów w znaczkach pocztowych.

3

Marian Martin Modelko No. 9186
Jeżeli jesteście tęższe a chciałybyście wyglądać szczuplej uszyjcie
sobie taką sukienkę, która uczyni
was szczuplejszą i smuklejszą. Z
długimi lub krótkimi rękawami, z
kontrastowym przodem i rewersem,
spódniczką z dwoma fałdami z
przodu, z paskiem. Do zrobienia użyć
miękkiej krepy, pralnego jedwabiu
lub wełnianego materiału.
Modelko 9186 można nabyć w
wielkościach 34, 36, 38, 40, 42, 44,
46 i 48. Na wielkość 36 potrzeba 3%
jarda 39 cal. materiału i 14 jarda
kontrastowego. Cena modelka 15
centów w znaczkach pocztowych.

MARIAN MARTIN
.KATALOG FASONÓW
WIOSENNYCH
Jest Już Do Nabycia
W katalogu tym znajdziecie
najnowsze fasony dla kobiet w
każdym wieku — na sukienki do
mowe, do pracy, do biura, do
sportu, dla panny młodej, dla
podlotka na zabawy, odzież dla
dzieci. Uszczuplające fasony; opi
sy najnowszych materjałów i galanterji damskiej. Cena KATA
LOGU 15 centów. Zamówienia
należy nadsyłać do: Dziennik
Związkowy, 1406 West Division
Street, Chicago, Illinois.
ZAMÓWIENIE NA MODELKO

Itnie i nazwisko....

Ulica ...................
_.... _
Miasto ..... ......... _.
Stan .....................
Rozmiar Modelka (size).... ..........
No. Modelka ......
Zamówionych modelek STA
NOWCZO nie zmieniamy na inne

Klub Oświaty Woli i Komborni M. Siek i wielu innych. Piękną de
na swym ostatnim posiedzeniu wy klamację wypowiedziała panna
asygnował 50 dolarów na Fundusz Kraus. Po programie bawiono się
Obrony Narodowej w Polsce. Pię- i do późna. — L. Liput, sekr.
knie wypadła instalacja tegoż Klu
bu. Widząc potrzebę obrony pań
stwa, Klub ten chętnie wyasygno Instalacja Nowego Zarządu
wał 50 dolarów na ten cel zbiera
Towarzystwa Łobzowianie
ny dziś w całym kraju. Klub ten,
pracując zawsze dla oświaty, po-| Tow. Łobzowianie, Gr. 1155 Z.
maga w wielu celach oświatowych | N. P., urządza w niedzielę, 17-go
w Polsce, a dowodem tego jest pię stycznia, instalację urzędników, po
kna szkoła wybudowana w rodzin łączoną z kolacją. Wstęp darmo dla
nej wiosce w Polsce. Klub rzeczony członków, a więc nie powinno ni
wysłał około 2,000 dolarów na tę kogo brakować. Kolacja o godzinie
szkołę. Dwa miesiące temu klub u- 5-ej po poł. Po kolacji zabawa ta
rządził bal, na którym zarobiono neczna. — St. Białoruski, prezes; B.
300 dolarów, które po balu wysłano Żbikowski, sekr.
na dokończenie szkoły w wiosce j
Łęki w Polsce. Klub ten urządza bal.
7-go lutego, a pewna suma z tego i
balu jest przeznaczona do wysyłki I
do wioski Woli w Polsce na ubra- |
nia i książki dla dzieci szkolnych.
Klub Oświaty Woli i Komborni j
Możecie zrobić dosko
zawsze pracował nad oświatą i nie
nały krem do twarzy
w swym własnym do
zapomina o swych członkach w po
mu. Usuwa on zmar
trzebie. Ostatnio urządzono instala
szczki, oczyszcza cerę,
czyni twarz piękną.
cję, na której się pięknie bawiono.
D o s t a ńcie paczkę
Eptol
(zawierającą
Program wypadł imponująco. Przy
dokładne wskazówki)
sięgę od nowego zarządu na rok
od swego aptekarza.
z wodą i łyżką gliceryny.
1937 odebrał p. Stanisław Piotro- | Zmieszajcie
Usuwa on zmarszczki zupełnie pozo
wicz. Przewodniczył p. J.E. Makow stawiając skórę gładką i piękną.
Kupujcie
ski. Prócz wymienionych przema-'
wiali: prezes Gminy 175-ej Paweł
Mikołajczyk, prezes Klubu Iwonicz
DRUG CO.,)
p. Rygiel, prezes Klubu Czarna, p. 1801 So.(PLATT
Ashland Ave., Canal 0330
Książek, prezeska Klubu Jedlicze p.

POZBADŹCIE SIE
ZMARSZCZKO*

W APTECE PLATT’A

Nie Czekajcie —
Jutro Może Być Zapóżno!
Jeśli chcecie zabezpieczyć od ognia dom, meble, automobil,
lub cokolwiek zaasekurować, prosimy przyjść do naszego
biura. — Nie obawiajcie się. — Polscy reprezentanci roz
mówią się z Wami po polsku.
“Jesteśmy członkami Klasy pierwszej
Chicago Board of Underwriters”

O'MALLEY & McKAY, Inc.
GENERALNI AGENCI
Bankers Indemnity Ins. Co.
Columbia Fire Ins. Co.
Michigan Fire & Marine Ins. Co.
Sentinel Fire Ins. Co.

222 W. ADAMS UL.
Pokój 1517, 1519, 1521
Telefon CENTRAL 5208
Telefon CENTRAL 5209
CHICAGO
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NASZE HASŁA: Zgoda. Miłość Bratnia i Uczci
wość! Praca dla Związku Narodowego Polskiego!
Praca dla Polski! Praca dla Wychodztwa!

JAK TAM Z UZNANIEM POLAKÓW
W DEPARTAMENCIE POLICJI?

Granica Polski leży bardzo blisko od Berlin . i — jak donoszą — nowo ufortyfikowane
niemieckie terytorium znajduje się od Berlina
w odległości zaledwie trzech godzin drogi auto
mobilowej, a jednej godziny drogi od Poznania.
Z Poznania do Niemiec można dostać się auto
mobilem za kilka minut, a zatem napad po
wietrzny na stolicę Niemiec ze strony Polski
mógłby być jedynie kwestią nie godzin, ale tyl
ko chwil i minut. I tego właśnie obawiają się
Niemcy, skoro fortyfikują w tym miejscu swoje
granice.
Depesza z Berlina, o której mowa, nic nowe
go nie powiedziała. Nie byłoby to dla Polaków
niespodzianką, gdyby się dowiedzieli, że Niem
cy zamiast przez Polskę do Rosji drogę sobie
otwierać, to ją zamykają fortyfikacjami. Zna
czy to, że Niemcy obecnie znajdują się raczej w
defensywie, a nie w ofensywie ku wschodowi,
i że ich “Drang nach Osten” gotów zmienić ra
czej kierunek ku zachodowi.
Ostatnie niepowodzenia dyplomatyczne Ber
lina wskazują właśnie na to, że Niemcy szyku
ją się do obrony, a nie do napadu. Polityka Hit
lera wobec Hiszpanii stała się istotnie groźna
dla pokoju. Niemcy rozmyślnie szukają awan
tur i gotowi je znaleźć ze szkodą dla siebie.
Wzmocnienie obrony Polski francuskimi
frankami niepokoi Niemców widocznie do tego
stopnia, że przestaią już -wierzyć w pakt z Pol
ską. Po sobie sądzą innych. Polska, jak się te
go obawiają, może złamać traktat tak, jak i
oni wersalskie zobowiązania przekraczali i
łamali.
Jeśli to jest prawdą, że Niemcy gotują się do
obrony fortyfikacjami od strony Polski, to w
Europie widocznie coraz bardziej zanosi się na
wojenną burzę, której może i Polsce trudno
będzie uniknąć.
Budowa fortyfikacji niemieckich nad grani
cami Polski to zapowiedź tego, czego świat mo
że się rychło spodziewać i co jest prawie nie
uniknione.

____________ OBCE RZECZY WIEDZIEĆ DOBRZE JEST. — SWOJE, OBOWIĄZEK!

RZEMIOSŁA

CZY WIECIE, ŻE Rysuje HENRYK ARCHACK1
Copyrighted 1934

Pochwalam żmudną pracę wszelkiego rzemiosła:
Dłonie twarde, jak ręce żeglarzy od wiosła,

Autografy królów Polskich

Nożyce, szydło, pędzel, obcęgi i piłę,
Dojrzałą sztukę palców, z których twórczą siłę
Czerpie każdy, schylony nad światem warsztatów,
Podobnych do skrytego gdzieś warsztatu światów.
JeXIORO PlŁSUOSKItóO

Prędkie, żywe narzędzia, spadające krzywo,
Rzucają się w rozpędzie na bestję nieżywą,

Krają, sieką, zszywają, łamią, żują, toczą,
Aż wyjdzie to, co dziwny plan oddawna począł,

Wyokrągli się z palców, wykształci, wypławi,
Jak muszla, wyłupana w zastygniętej lawie. —

Na nowe tory, muzo, twój dyszel wykręcę!
Śpiewać mi będziesz kształty, tworzone przez ręce,
GORA KSUXLAHOH5KICLO

Pracę palców i myśli wcielenia tysiączne,
Jej walki, jej zwycięstwa, klęski nieodłączne,—
<fleZIORO pRSUOSKlEGO I GÓRA KRZYŻANOWSKIEGO NA WYSPIE KOŚCIUSZKI

Te słowa bowiem, walcząc, tak samo ci kreślę,
Ja — sam czeladnik pierwszy w twem świętem rzemieśle.
Mieczysław Braun

WISCONSIN
GEORGIA
TENNESSEE
OH I O
Michigan
VlRG I NIA
AMSSOU Rl

TO I OWO
Śmierć Wdowy Na
Stosie

kie. Określenie na przykład Po
laków, jako narodu z przestrze
nią, jest niezgodne z rzeczywi
stością, gdyż Polska w stosun
ku do swej struktury gospodar
czej jest bardziej przeludniona,
niż Niemcy.
Kapitalny, ale i zabawny błąd
popełnia autor, kiedy mówi ó
miastach polskich. Czytamy
tam mianowicie następującą
rewelację:
“Po'acy nie mówią Wilna,
lecz Wilno, mówią również
Warszawa, Kraków i Lwów' za
miast Lemberg. Nowe państwo,
rozpolitykowane do ostatecz
ności, nadało w początkowem
oszołomieniu starym miastom
wiele nowych nazw”. A zatem
autor sądzi, że nazwy Kraków;
Warszawa, Lwów, Wilno zosta
ły stworzone po wojnie i nada
ne starym miastom Krakau,
Lemberg, Wilna 1 t. d.! Jaskra
wy to dowód, jak obce są pol
skie nazwy dla ogółu Niemców,
skoro autor, który wykazał nie
wątpliwie dużo dobrej woli w’
kierunku poznania Polski, nie
orientuje się w tak elementar
nych sprawach.

W czykagoskim departamencie policji mają
być wkrótce wypełnione wakansy na wyższych
PRZEKLEŃSTWO DYKTATUR
oficerów policyjnych, czyli na komendantów
Miasto Lucknow, w Indiach,
dystryktowych. Jest obecnie w departamencie
stało
się widownią strasznego
Jeżeli się oglądniemy po świecie i zastanowi
policyjnym dwadzieścia osiem (28) wakansów
na 41 dystryktów policyjnych na które podzie my nad jego sprawami i nad położeniem po zwyczaju z zamierzchłych cza
szczególnych narodów, to dojdziemy łatwo do sów, kiedy wdowy po zmarłych
lone jest miasto.
przekonania, że najgorzej mają się narody pod małżonkach obowiązane były
Dystryktowi Komendanci
rządami dyktatorskimi. Straciły te narody nie rzucić się dobrowolnie w ogień
Komendantami w poszczególnyh dystryktach są tylko wewnętrzną wolność polityczną i swobo i swą śmiercią zadokumento
obecnie następujący.
dy obywatelskie, ale udręczone są także pod wać pojmowaną wierność mał
żeńską. Zwyczaje takie zacho
względem ekonomicznym.
2. Kap. George O’Connor.
Wolność i dobrobyt przestały istnieć w kra wały się w niektórych czę
3. Porucz. John Carten.
4. Porucz. Patrick Bonner.
jach dyktatorskich. Wie’korządcy niemieccy ściach Europy wśród pogan kil
5. Porucz. Michael Lahart.
wydają dekret, że ludność niemiecka ma się o- ka wieków po Narodzeniu
6. Porucz. Wm. A. Byrne.
bywać bez masła, aby można przez to wyprodu Chrystusa, a w Indiach do nie
dawnych czasów, dopóki wła
kować więcej armat.
7. Porucz. Mark Boyle.
8. Kap. Michael Tobin.
Lecz Niemcy nie są jedynym krajem, gdzie dze angielskie nie sprzeciwiły
9. Kap. Thomas Kilroy.
każą się ludności obywać bez masła, aby mieli się tej nieludzkiej, dzikiej tra
10. Porucz. Patrick Brady.
więcej karabinów i armat. To samo dzieje się dycji.
11. Kap. Wm. L. Stapleton.
w Rosji i w Italii. W tej ostatniej ekwiwa’en- W tych dniach zanotowano
' 12. Kap. Michael J. Grady.
tem masła jest oliwa, gdzie również oszczędza jednak jeszcze jeden wypadek
13. Kap. Paul A. Wheeler.
ją tego produktu, aby mieć więcej armat i u- niezwykłego fanatyzmu hindu
14. Kap. James J. Fleming.
trzymywać więcej wojska w pustynnym “im skiego. W obecności olbrzymie
15. Porucz. Eugene Barry.
perium” afrykańskim, Etiopii, —■ dla pustej go tłumu spaliła się na stosie
16. Porucz. William Collins.
wdowa po jednym z Braminów.
chwały imperatora i “ił Duce’a”.
17. Porucz. John J. McGinnis.
Dyktatorzy Sowieckiej Rosji także każą lud Motłoch przyjął to za dowód
18. Kap. Hugh McCarthy.
ności rosyjskiej przekładać armaty nad masło. silnej wiary. Według otrzyma
19. Kap. William P. O’Brien..
W kraju, który mógłby swoimi produktami wy nych zeznań od naocznych
20. Purucz. Frank H. Demski.
żywić łatwo cały świat, jest głód i drożyzna, bo świadków, krzykom kobiety w
22. Kan. John Egan,
dyktatorzy komunistyczni bawią się w budo agonii, palącej się żywcem na
no
William Burke.
wanie fabryk, których nie umieją pędzić i trzy- stosie przed świątynią Agra,
’
icz. Frank Malone.
1 mają dwumilionową armię stojącą, która po wtórowała muzyka na cymba Naziści Gdańscy
Tohn A. Rvan
trzebuje armat 1 karabinów, aby możnowładcy łach i dzikie okrzyki tłumu,
Oburzeni
xi/ „..lek Collins.
’ rosyjscy czuli się bezpieczniejsi na swych dykKiedy zaalarmowana policja
. ; Zi. Kap. Charles McGurn.
I tatorskich krzesłach.
przybyła na miejsce, zastała już
Ciekawy jest oddźwięk, jaki
28. Porucz. George Lynch.
Pod sławetną gospodarką rolną dzisiejszych tylko zwęg’one zwłoki ofiary.
ta
bądź co bądź wartościowa
29. Porucz. Martin Mullen.
rządców rosyjskich wydajność mleka i masła w Skończyło się więc wszystko praca
znalazła w prasie nie
30. Porucz. Harry J. O’Connell.
Rosji zmniejszyła się do połowy. Wydajność na aresztowaniu ki’kunastu omieckiej.
gdańskie są o31. Porucz. Albert Mikes.
mleka w Rosji sowieckiej nie wynosi na głowę sób, które bądź przyczyniły się, burzone Pisma
twierdzeniem autora,
' 32. Porucz. Chas. Pawłowski.
mieszkańca ani połowy tego, co w Stanach bądź zezwoliły na wstrząsające
iż rozbiory były krzywdą dzie
33. Porucz. Herbert Burns.
Zjednoczonych.
nerwami samobójstwo kobiety. jową oraz że Gdańskowi powo
34. Porucz. John Leahy
Tak to gospodarzą dyktatorzy. Niewola po
dzi się obecnie lepiej, niż przed
35. Porucz. Thomas Harrison.
lityczna i obywate'ska i nędza! Każą przycią Znalazł Się Jeden
wojną.
Niemcy nie mogą przy
36. Porucz. Andrew Barry.
gać udręczonemu “obywatelowi” pasa, aby sza
jąć
tych
faktów do wiadomości
37. Porucz. Thomas Duffy.
lejący militaryzm dyktatur miał więcej pienię
i
nie
powinni
czytać tej “zgub
Niemiec
38. Porucz. Patrick O’Connell.
dzy na armaty. Każą rodzić matkom więcej
nej
lektury
”
.
39. Kap. Daniel Lynch.
dzieci, ażeby mieli więcej mięsa armatniego dla
Przed paru miesiącami uka Jeszcze więcej żółci wzburzy
! 40. Porucz. Martin McCormick.
glorii dyktatorów i, glorii “panujących naro zał się w cyklu wydawnictw
41. Porucz. Charles Essig.
ła książka w recenzencie na ła
dów”.
“Die Erde in Wort uhd Bilt” w mach “Deutsche Monatshefte
SAO. Kap. Daniel Gilbert.
Jak długo ludzkość będzie znosić to straszne Berlinie tom, poświęcony Pol
BCI & S. Kap. William Killeen.
jarzmo, które jest stokroć gorsze od jarzma da sce. Wyszedł on z pod pióra dra in Polen”, którym był dr. W.
Oficerowie Głównego Urzędu Policyjnego.
wnych monarchistycznych absolutnych rzą Wilhelma Noeltinga i obejmuje Kauder. Rozprawia się on z au
dów?
Kiedy uciemiężone narody nawrócą z 160 stron tekstu, oraz 128 ta torem na trzech stronach dru
Kap. John Prendergast.
powrotem
do wolności i swobody i obfitości de blic z ilustracjami. Jako pod ku, stawiając mu mnóstwo za
Kap. Richard P. Gili.
rzutów. Dla przykładu przyto
mokratycznego zreformowanego ustroju?
Kap. James L. Mooney.
ręcznik, informujący o Polsce, czymy kilka z pośród nich.
Poco
żyć,
poco
wogóle
przychodzić
na
świat,
Kap. John P. Stege.
może on uchodzić za najucz A więc błędem ma być rze
jeżeli życie ma być męczarnią i niewolą a świat ciwszy z tych, które się w
Kap. Josenh Goldberg.
kasarnią wojskową lub turmą więzienną, gdzie Niemczech pojawiły. Autor sta komo zdanie, iż większość rzek
Kap. Martin Mullen.
trzeba kroczyć do taktu ukazów dyktator ra się być objektywnym. — polskich, w tem i Wisła, wypły
Kap. John Horan.
wa z Karpat, ponieważ trzeba
skich?
Kap. William P. Kennedy.
Stwierdza na przykład, że roz była napisać, że z Beskidów’.
Kap. Gregory Moran.
biory Polski były ciężką krzyw Czyżby recenzenta należało do
Oprócz powyżej wymienionych są jeszcze na- JAK ZWIĄZAĆ CHŁOPA Z PAŃSTWEM? dą moralną, jakich nie powinno piero pouczać, że Beskidy są
być więcej, z wielką sympatią częścią Karpat? I że autor po
stęoujący oficerrzy policyjni:—
Na
temat
powyższy
pisze
“
Kurier
Wileński
”
kreś
’i sylwetkę Marszałka Pił stąpił właściwie, wymieniając
Porucznik Crane, szofer mayora Kelly.
następujące
uwagi:
sudskiego,
osobny ustęp po znaną powszechnie w Niem
Porucznik Conlisk, sekretarz komisarza poli
“
Ch
’
op
chowa
przeważnie
swe
dziecko
na
święca
Gdyni,
“polskiemu cu czech nazwę Karpat zamiast
cji AUmana, i
Beskidów,
obcych napewno
Porucznik Reynolds, strażnik przyboczny pro rolnika, urzędnik — na urzędnika. Zjawia się downemu miastu”.
w praktyce niema! kastowość. Powstają w da
Część ilustracyjna książki znacznej części mieszkańców
kuratora Courtney.
nej grupie społecznej silne więzy poziome, wię jest doskonała. Ilustracje po
W całym podanym powyżej spisie jest tylko zy między ludźmi z jednej warstwy. Niema chodzą ze zbiorów ministerstwa Badenii czy Nadrenii?
dwóch Polaków: porucznik Franciszek H. Dem mocnych wiązadeł pionowych, wiązadeł między komunikacji, ich dobór i układ Wal Polski
ski i porucznik Karol Pawłowski. Jest jeden różnymi warstwami.
jest dziełem pracującego w
Czech, porucznik Albert Mikes; jeden Niemiec,
“Gdy obserwujemy państwa bałtyckie, musi- Berlinie fotoreportera węgier Duże niezadowolenie wywo
porucznik Charles Essig, i jeden Żyd, kapitan my podziwiać, jak te małe narody potrafiły skiego L. Somogyi. Obrazy dają łuje także nazwanie Polski wa
Joseph Goldberg. Reszta wszyscy są Irland związać warstwę chłopską z państwem. Jak dobry wgląd w rzeczywistość łem przeciw azjatyzmowi. Na
czykami.
to się stało? Pomijamy zagadnienia gospodar życia po’skiego i kra obrazu i zywa to recenzent powtarza
Polaków w Chicago jest trzy razy więcej niż cze, reformę rolną, rozwój ruchu spółdzielczego bynajmniej
nie przedstawiają niem tez polskiej propagandy i
Irlandczyków, a mają tylko dwóch poruczników itp. Ale jest jeszcze jeden czynnik wiążący: oto wyłącznie jasnych
stron Polski, domaga się co najmniej stwier
w departamencie policyjnym. Nie jest to dlate syn jednej wioski jest urzędnikiem skarbowym, jak to usiłują zarzucać
niektó dzenia, że wał ten jest bardzo
go żeby polscy policjanci byli mniej zdolni lub inny nauczycielem, jeszcze inny dyrektorem rzy recenzenci niemieccy.
Wi słaby bez oparcia o blok środ
mniej zasłużeni od irlandzkich policjantów.
departamentu; w wiosce sąsiedniej znajdziesz dać na nich liche drogi po’skie, kowo - europejski. Musimy
Polonia chicagoska czuje, że na 28 wakansów “rodzimego” instruktora rolnego, z innej ktoś ubogie domostwa wiejskie i przypomnieć, że w*ał polski był
powinna mieć uwzględnione żądanie podniesie siedzi gdzieś w konsulacie, inny jest lekarzem prymitywizm
gospodarczy dość silny, aby powstrzymać
nia do rangi kapitanów poruczników Demskiego rejonowym czy kierownikiem spółdzielni. Ze wschodnich połaci
nawałę sowiecką w roku 1920,
kraju.
i Pawłowskiego. Jest to bardzo skromne żądanie wsi przychodzą siły, które wsiąkając w war
mimo że Niemcy, które teraz
i Polacy w Chicago spodziewają się, że zostanie stwę inteligencji, zwłaszcza inte’igencji urzęd Szata zewnętrzna książki jest radeby
koniecznie odebrać Pol
estetyczna
i
staranna,
papier
ono uwzględnione.
niczej, zbliżają wieś do urzędu, do państwa. U dobry, a na podkreślenie zasłu sce dla siebie ten tytuł, robiły
nas ze wsi więcej jeszcze jest nauczycieli. Ale guje również jasny i potoczysty wówczas wszystko, aby polski
A JEŚLI TO PRAWDA...
też może dlatego nasze nauczycielstwo naj'e- styl autora, dzięki któremu wał w najcięższych momentach
piej jeszcze wieś rozumie.
książkę czyta się lekko jak po osłabić, a niemieckie gazety
“Synowie wiejscy zbliżają wieś do inteligen wieść. Tej zalety nie mogli od śląskie podawały z radością fik
Korespondent “New York Times’’ donosi z
Berlina o fortyfikowaniu się Niemiec na tej czę cji. Ale jeszcze bardziej zbliżają inteligencję mówić nawet najzdjad'iwsi z cyjne wiadomości o upadku
ści ich granicy z Polską, która leży blisko Ber do wsi. Gdyby w każdym urzędzie było chociaż krytyków niemieckich; jeden z Warszawy. Inaczej wyg’ądałyby
lina — pisze bostoński “Kurier Codzienny”. po kilku synów chłopskich, nie byłoby tylu nie nich wyraził się, że “polskie dziś i Niemcy, gdyby polski wał
Wiadomość ta zatem wskazuje na to, że Niem zrozumień się wzajemnych urzędnika z ch!o- sfery oficjalne winny cieszyć w odpowiednim momencie nie
cy obawiają się ataku ze strony Polski, choć pem. Powstałby żywy kontakt między obiema się, znalazłszy tak wymownego był wytrzymał naporu.
Te ujemne głosy prasy nie
znajdują się z nią w umowie pokojowej na lat warstwami.
apostoła swoich tez w języku
“Jakież to kapitalne zagadnienie: pozyskać niemieckim”.
dziesięć. Wolą się zatem ubezpieczyć, niż być
mieckiej o książce, która na
reszcie odpowiada, chociaż nie
wystawieni na niebezpieczeństwo, jakie każdej chłopa, mocno go z państwem związać. A mo
chwili im grozi.
żna to zrobić wtedy, jeśli pociągnie się go bez Polacy Nie Mówią “Wilna”, w całych 100 procentach obiek
tywności i uczciwości sądu,
Jeśliby bowiem — co nie jest wykluczonym— pośrednio do pracy d’a państwa.
“W Polsce 60 procent ludności żyje z rolnic Lecz Wilno
doszło do zerwania stosunków “przyjaźni” i
jakże znamienne dla współczes
Polska przeszła ostatecznie na stronę Rosji twa. Administrować, rządzić tą ludnością rol
nej kultury Niemiec.
w razie wojny moskiewsko-niemieckiej, bo do niczą może tylko taka warstwa urzędnicza, któ Mimo tych wszystkich wiel
tego mogłyby ją skłonić stosunki z Francją, ra rozumie wieś; i dlatego właśnie w warstwie kich zalet nie mógł autor po Związek N. P. jest organiza
która rządzi się socjalistycznie i jest w przy tej musi być duży odsetek synów wsi”.
wstrzymać się od pewnej ten cją narodową i społeczną, umierzu z Rosją, to pierwszym niewątpliwie ak
dencji, niekiedy nawet zabaw tworzcna dla dobra wychodźtem wojennym Polski byłoby uderzenie -na sam
Niejednego człowieka nudzą rozrywki, a mę nej, nie ustrzegł się, niestety, twa oraz wszystkich swych
Berlin, to jest na niemiecką piętę Achillesową. czy używanie. — Tenże.
też i błędów. Błędy są niewiel-1 członków.
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US MIAST W STANACH 7JE0- NOSI NAZWĘ "PuLASKl"

Jeioro Piłsudskiego jest (największem jezio
rem na wyspie Kościuszki na O. Spokojnym u
brzegów Alaski; odkryte w r. 1935 przez pol
skiego podróżnika dra Stefana Jarosza), który
przeprowadzał badania wyspy. Nazwa: Jezioro
Piłsudskiego, została zaproponowana przez od
krywcę i zgłoszona w r. 1936 władzom amery
kańskim do zatwierdzenia. Góra na wyspie Ko
ściuszki, czwarta z rzędu co do wysokości, zo
stała odkryta w r. 1935, na cześć gen. Włodzi
mierza Krzyżanowskiego (urodzonego 1824 w
Rożnowie zm. 1887 w New Yorku) Polaka, wy
bitnego bohaterskiego dowódcy w wojnie do
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O NAZWACH POLSKICH

mowej Stanów Zjednoczonych po stronie Lin
colna; był on również w czynnej służbie w Ala
sce.
Najdawniejszym uwierzytelnieniem dokumen
tu w Polsce był nie podpis wystawy, lecz jego
pieczęć. Podobizna księcia, wyobrażona na pie
częci, świadczyła zrozumiale i dla analfabetów,
że treść dokumentu jest wyrazem woli księcia
i przez to posiada pełną moc prawną. W Pol
sce pierwszym królem, który się podpisywał na
dokumentach był Władysław Warneńczyk, król
polski (1434-1444) i węgierski (1440-1444).
Jednak jego podpisy są jeszcze rzadkie.

Benjamin Franklin, Olbrzym Intelektualny
z Czasów Kolonialnych
(Od Stycznia 17, r. 1706, Do Kwietnia 17, r. 1790)
Benjamin Franklin był praw
dopodobnie najbardziej wybit
nym człowiekiem w Ameryce
za czasów kolonialnych. Czę
sto nazywają go “pierwszym
wielkim Amerykaninem”. Jest
on jedynym Amerykaninem,
który zdobył potrójną sławę na
dwóch kontynentach jako pi
sarz, uczony i mąż stanu.
Jako chłopiec drukarski miał
sposobność przysłuchiwać się
kazaniom, które wygłaszał w
Bostonie Increase Mather, je
den z wielkich pastorów purytańskich, na temat dominujące
go i kontrolującego wpływu, ja
ki wywiera na życie ludzkie
pańsiwo i kościół. W pode
szłym wieku utrzymywał przy
jazne stosunki z Voltairem,
wielkim liberalnym myślicielem
francuskim. Franklin był żywem wcieleniem materialnych i
duchowych sił, które w okresie
jego życia przemieniły koloni
stów angielskich w niezależny
i wolność miłujący naród.
Jako syn angielskiego imi
granta, Benjamin Franklin uro
dził się w Bostonie dnia 17-go
stycznia, 1706 roku. Po dwóch
latach szkoły zaczął pracować,
licząc wówczas 10 lat, najpierw
w sklepie ojca, a następnie w
drukarni swego brata. Pragnąc
następnie oprzeć się na wła
snych si’ach,przeniósł się do Fi
ladelfii i zaczął tam pracować
jako drukarz i wydawca na wła 
sną rękę. Od tego czasu roz
poczęła się jego świetna kariera
jakich mało w historii amery
kańskiej.
Oprócz pisma, Franklin za
czął wydawać coś w rodzaju
kalendarza pod nazwą “Poor
Richard’s Almance”. Wydaw
nictwo to osiągnęło cyrkulację
niebywałą dotychczas w Ame
ryce. Postawiło go to na wy
żynach w jego pracy wydawni
czej. Było to pierwsze wydaw
nictwo, jakie wyszło z pod pra
sy amerykańskiej, które zdoby
ło popularność w innych kra
jach i doczekało się tłumacze
nia na wszystkie języki, mające
jakiekolwiek pretensje do lite
ratury.
Franklin liczył trzydzieści lat,
gtly rozpoczął badania i do
świadczenia w zakresie elektry
czności, które zapewniły mu
stanowisko jako jednego z naj
większych uczonych w owych
czasach. Wyjaśnił on jeplej, niż
ktokolwiek przed nim, teorię
dodatniej i ujemnej e’ektryczności, udowodnił, że błyskawice
i elektryczność są tem samem
zjawiskiem i wymyślił odpowie
dni przewodnik do chwytania
piorunów, czyli t. zw. pioruno
chron, w celu zabezpieczenia
budynków. Przyczynił się tak
że w niemałym stopniu do po

stępu nauki mateorologii 1 od
znaczył się cniubnle jako prak
tyczny wynalazca.
Franklin był już w podeszłym
wieku, gdy koloniści amerykań
scy rozpoczęli walkę przeciwko
“opodatkowaniu bez prawa re
prezentacji”, nałożonemu przez
Anglię. Spędził kilka lat w An
glii, starając się nadaremnie o
uzyskanie praw dla kolomij amerykańskich. Powróciwszy do
Ameryki tuż przed wybuchem
Rewolucji, natychmiast przyłą
czył się do ruchu niepodległo
ściowego. Jako delegat Kon
gresu Kontynentalnego był jed
nym z pięciu, którzy opracowali
Deklarację Niepodległości. Gdy
podpisywał Deklarację, zrobił
następującą uwagę do obok sto
jących delegatów: “Musimy
wszyscy iść solidarnie, lub w
przeciwnym razie każdy z nas
będzie wisiał z osobna”.
Jako najbardziej popularne
go z Amerykanów zagranicą
wybrano Franklina jako posła
do Francji. W Paryżu powita
no go z prawdziwym entuzjaz
mem. Najwięksi pisarze, filo
zofowie 1 uczeni ówczesnej
Francji wzięli udział w powita
niu. W przeciągu następnych
2 lat jego dom w Paryżu stał
się prawdziwym europejskim
ośrodkiem Amerykańskiej Re
wolucji. Tam właśnie zapoznał
się z wybitnymi ochotnikami
francuskimi, polskimi, niemiec
kimi szwedzkimi, którzy nastę
pnie wyjechali do Ameryki, aby
zaofiarować swe usługi Jerze
mu Washingtonowi, naczelne
mu wodzowi Amerykańskiej Ar
mii Rewolucyjnej. Największe
znaczenie dla Rewolucji miał
układ, podpisany w roku 1778
z rządem francuskim. Przymie
rze to natychmiast zapewniło
kolonistom amerykańskim po
parcie potężnej floty francu
skiej, dobrze wyćwiczoną armię
i wielkie zapasy amunicji. Wszy
stko to zapewniło ostateczne
zwycięstwo dla Amerykańskiej
Rewolucji.
Osłabiony starością wrócił
Franklin do Ameryki w roku
1785, po to tylko, aby znów ob
jąć stanowisko i pełnić dalszą
służbę dla dobra nowej republi
ki. Przez trzy terminy sprawo
wał urząd gubernatora stanu
Pennsylania i był także człon
kiem Konwencji, która przyjęła
Konstytucje Stanów Zjednoczo
nych. Niedługo przed śmiercią,
gdy już liczył 84 lata, napisał
dwie rzeczy: jedną na temat
wolności prasy, drugą to dra
matycznie napisana apelacja,
skierowana do Kongresu w
sprawie zniesienia niewolnic
twa murzynów; które uważał
za zbrodnię, dokonywaną na
cywilizacji.

Gdy rozeszła się wiadometć o
jego śmierci, miliony luuu 'na
dwóch kontynentach okryło się
żałobą. Członkowie Amerykań
skiego Kongresu nosili przez
miesiąc odpowiednie odznaki
żałobne. Parlament francuski
nazwał zasługi Franklina, określając go jako tego, który “wy
darł niebiosom pioruny, a tyra
nom berło”.

HUMOIC
Przekleństwo.

Ile biegły minister podatków
wymyśli,
Ile zdolny dziennikarz piórem liter
skreśli.
Ile razy przez życie’ w pokrze mie
szasz karty,
Ile razy cię naszedł kolektor uparty,
Ilu mamy oszustów w kochanej
Warszawie,
Ilu głupców rok trzeci tkwi na
szkolnej ławie,
Ile w Polsce galonów, biżuterii
drogich,
Ile piesków w wygodach, a w nędzy
ubogich,
Ilu mamy pochlebców, ilu intry
gantów,
Ilu na górnych szczeblach zawodo• wych frantów,
Ilu łgarzy myśliwych, a szewców
pijaków,
Ilu ma nasza Polska nieszczęsna
próżniaków,
Ilu ludzi z niczego wciąż się dobrze
pasie,
Ile kłótni jest w naszej politycznej
prasie,
Ile razy Endecja na nasz
rząd narzeka,
Ile razy się Pepes na Hitlerię
wścieka,
Ile wody kropelek z Wisły, w morze
wpada,,
Ile słów pan Miedziński w sali sej
mu gada,
Ile razy chłop w Polsce widzi pustki
w misie,
Tyle razy przeklęty bądź podły
kryzysie!
Przedsiębiorstwo.

— Patrząc na to, co się u nas
dzieje, uważam, że moglibyśmy za
łożyć olbrzymie przedsiębiorstwo z
szansami na wywóz.
— A jakie?
— Fabrykę fujar.
Do nieba.

Mówią, że w ostatnich dziesięciu
latach wszyscy zmarli Polacy bez
różnicy zasług dostali się do nieba,
jako... święci tureccy.
ISKIERKA.

Ludzie są zazwycaj lepsi, aniżeli
opinia o nich sądzi, a gorsi, aniżeli
nekrologi o nich piszą.

DZIENNIK ZWIĄZKOWY (ZGODA), SOBOTA, 16-GO STYCZNIA (JANUARY), 1937

KRONIKA Z JADWIGOWA

NOWINY z SOUTH CHICAGO

Nowy Zarząd Klubu Ochotniczego. — Instalacja Tow.
Woodrow Wilson.—E. Mackiewicz—Irena Kowalczyk.
Z Tow. Warszawa.—5-Lecie Ślubu Pp. Skorek.
Instalacja zarządu Tow. Warszawa. zmieniona data posiedzeń. Dawniej

Zawiadamia się członków i człon wcdniczący, M. Celmerowski, E.
kinie Tow. Warszawa, grupy 2817 Zbikowski, W. Kobierski, H. Brzo
Z. N. P., iż posiedzenie Tow. odbę zowski, S. Mirosław, S. Czepiński,
dzie się w sobotę, 16-go stycznia, panny Z. Wiech, T. Zbikowska, W.
o godzinie 7:30 wieczorem, w sali Walendziewicz, F. Koziara, E.Dzieśw. Jadwigi nr. 6-ty. Odbędzie się kowska, Tadeusz Celmerowski.
Pierwszą imprezą komitetu bę
instalacja urzędników na rok 1937.
Na posiedzeniu będzie obecny pre dzie wycieczka do lasu.
zes Gminy 41-ej. Józef Jóźfwiak,
5-lecie ślubu.
który odbierze przysięgę od urzę
Pięcio-lecie wspólnego pożycia
dników naszego Tow., zarazem bę
dą przekąski i proszeni są wszyscy małżeńskiego będą obchodzić 15-go
członkowie i członkinie, ażeby sa lutego państwo W. Z. Skorek, za
mieszkali pod nr. 2824 N. Linder
la nie była próżna.
Zarazem zawiadamia się, iż Tow. ave. Państwo Skorek od założenia
nasze bierze się do pracy na każ należą do Tow. Woodrow Wilson,
dym posiedzeniu mamy nowych grupa 2352 Z. N. P. i biorą czynny
członków do przysięgi, bo mamy 3 udział w pracy związkowej.
o wyjazd z wycieczką Z. N. Pi do
Zmianą dnia posiedzeń.
Polski, a nimi są S. Zawacki, W. j
Na rocznym posiedzeniu Tow. W.
Balińska i M. Kendzierska.
Więc do pracy, Bracia i Siostry. Wilson, gr. 2352 Z. N. P. została
— - P. Kendzierski, prezes; J. Jar- zmieniona data posiedzeń. Downiej
odbywały się co czwarty czwartek
czewski, sekr. tin.
miesiąca, obecnie będą się odby
wać co drugi piątek miesiąca,w sali
Kontest werbunkowy.
Grupa 2352 Z. N. P., Tow. W. ob. Pokłackiego, 2110 N. Damen
Wilson, w konteście związkowym Avenue.
w roku 1936 była przykładem in
Instalacja Zarządu.
nym grupom przy Gminie 41-ej Z.
Tow. W. Wilson, gr. 2352 Z* N.
N. P., bo dwie członkinie tej grupy,
pani M. Gelmerowska i pani J. P. urządza instalację swych urzę
Gryszczyk zdobyły szafkarty z tu dników, połączoną z zabawą i ko
rą po Polsce od Gminy. I tego ro lacją dnia 23-go stycznia, w sali ob.
ku w konteście związkowym, gru Pokłackiego. Członkowie proszeni
pa nie pozostanie w tyle, bo na po są o liczne przybycie na tą zabawę
siedzeniu odbytym 8-go styctnia, instalacyjną.
prezes tej grupy S. Bańka apelo
Będzie weselisko.
wał do członków, by nie ustawali
Edmund Mackiewicz i Irena Ko
w pracy
werbowania nowych
członków do grupy, by palma walczyk, staną na ślubnym kobier
pierwszeństwa w obecnym konte cu 30-go stycznia. Ślub odbędzie
ście związkowym pozostała nadal się w kościele św. Jadwigi, a gody
w grupie naszej i w Gminie 41-ej weselne w sali ob. Pokłackiego.
Z. N. P. Prezes nadmienił, że w tym Młodzi należą do Tow. W. Wilson,
konteście postanowiła się ubiegać o gr. 2352 Z. N. P.
wyjazd do Polski żona jego FlorenZaręczeni.
tyna Bańka, by się tym sposobem
W domu pod numerem 2905 Sta
przyczynić do rozwoju Z. N. P. i
powiększenia szeregów swej gru tion ulica odbyły się zaręczyny
py. Państwo Bańka zaliczają się do panny Marii Marz z Henrykiem
sto procentowej rodziny Z. N. P. w Brzozowskim, znanym wśród mło
dzieży w dzielnicy Jadwigowa, któ
grupie 2352 Z. N. P.
ry wraz z swą matką prowadzi in
teres kwiaciarski pod numerem
Komitety w Grupie 2352.
Na rocznym posiedzeniu Tow. W. 2339 N. Hamilton ulica. Młody
Wilson, gr. 2352 Z. N. P., prezes tej Henryk należy do Tow. W. Wilson,
grupy Stanisław Bańka zamiano grupa 2352 i piastuje urząd dyrek
wał komitety na rok bieżący jak tora tej grupy.
następuje:
Komitet Rozwoju: przew. A. Cel- INSTALACJA NOWE
merowski, W. Skorek, Anna MuGO ZARZĄDU TOW.
chowska, J. Praznowski, FlorentyPAN AVONDALE
na Bańka. Komitet Zabaw: przew.
H. Zbikowski, W. Kobierski, J. Ja
recki, pani Skorek, pani Chrzano
Towarzystwo Pań Avondale, gr.
wska; Komitet Harcerstwa: V. 2692 ZNP., odbędzie posiedzenie in
T*4uczyński, A. Kosiński, H. Brzo stalacyjne w poniedziałek, d. 18-go
zowski; Komitet Skarg i Zażaleń: st’- znia, o godzinie 7:30 wieczorem,
S. Burkacki, J. Dudek i pani Cel- w sali nr. 1. na Jadwigowie. Człon
merowska.
kinie są proszone o przybycie i
przyprowadzenie ze sobą przyjació
Nowy zarząd Klubu Ochotniczego. łek, gdyż będą zaproszeni goście,
Najstarszy Klub w dzielnicy Ja- którzy przemówią na programie in
dwigowa jest Klub Ochotniczy, od stalacyjnym. Po posiedzeniu człon
był swe przedroczne posiedzenie 15 kinie udadzą się do restauracji
grudnia i na tym posiedzeniu zo Avondale, 2938 Milwaukee av., gdzie
stał wybrany zarząd na rok 1937, odbędzie się dalszy ciąg ceremonii
jak następuje: Prezesem W. Ko instalacyjnej. Wszystkie członkinie
bierski, wiceprezesem, M. Piatcz- powinny wziąć udział tak w posie
kowski; sekr. fin. i prot., V. Trąb- dzeniu jak i w programie instalacyj
czyński; kasjerem, A. Celmerow- nym. — Zofia Ulis, prezeska; Janina
rowski; marszałkiem, J. Groszek; Jeromińska, sekretarka.
chorążym, H. Zbikowski. Posiedze
nia odbyWają się co kwartał. Przy Posiedzenie Żeńskiego
szłe posiedzenie odbędzie się w do
Koła Kupieckiego
mu prezesa W. Kobierskiego, 829
Żeńskie Koło Kupieckie w Avon
N. Richmond ulica.
dale zmieniło salę posiedzeńń, wo
bec tego następne posiedzenie odbę
Młodzi do pracy.
Na rocznym posiedzeniu Tow. W. dzie się w środę 20-go stycznia, wie
Wilson, grupa 2352 Z. N. P. został czorem, w sali parku Kościuszki.—
zamianowany komitet ze samej Zonia Bryll, prezeska; H. Schweiger,
16-19
Młodzieży. Prezes grupy S. Bańka sekr.
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Przekazy do Europy

Prosimy także korzystać z naszych “Money
grams”—zapewniających tanią obsługę kablo
wą—stanowiącą bezpieczny sposób prędkiego
przesyłania pieniędzy do Europy.

Członek Federal Deposit Insurance Corporation
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Sama Się
Nie Wyleczy

Jeżeli nie chcesz lub nie możesz poddać się operacji to obstaluj sobie natychmiast
najnowszej konstrukcji pas wprost z fabryki, który nie tylko że jest lekki i nad
zwyczaj wygodny lecz podtrzymuje wypukliznę w ten sposób że zabezpiecza od
powiększenia się bez różnicy laką pracę wykonujesz

A. DIADUL & SONS

Jan P. Grzemski

Pan Jan P. Grzemski, jeden z
młodszych i energicznych pracow
ników społecznych, narodowych i
politycznych, został mianowany dy
rektorem banku Main State Bank.
Prowadzi on biuro realnościowe i po
życzkowe pnr. 2304 N. Western ave.
na Jadwigowie.
Od foku 1931 jest on dyrektorem
Zjednoczenia P. R. K., sekretarzem
Polskiej Ligi Spółek Budowlano-pożyczkowych oraz sekretarzem Spółki
Northwestern oraz urzędnikiem wie
lu innych organizacji. Należy z całą
familią do Związku N. P. do grupy
1542.

ODPOCZYNEK DLA OCZU
Odpoczynek dłuższy dla oczu po
każdej pracy jest konieczny, lecz,
aby był pożyteczny, musi być rze
czywistym, a nie iluzorycznym.
Podczas każdej pracy w pobliżu
pracuje mięsień akomodacyjny oka
i on to właśnie potrzebuje tego
wypoczynku, którym jest zupełne
zwolnienie akomodacji. następują
ce wtedy dopiero, gdy patrzymy w
dal. Dlatego to nie jest odpoczyn
kiem dla oczu, jeżeli ktoś po dłuższem np. czytaniu zabiera się do
jakiejś pracy ręcznej, wymagają
cej równie dokładnego wpatrywa
nia się w przedmiot bliski lub na
odwrót. Do rzeczywistego wypo
czynku mięśni akomodacyjnych
oczu najlepiej służą przechadzki
takie, gdzie wzrok ma dalekie przed
sobą przestrzenie i oczy z koniecz
ności patrzeć muszą na odległe
przedmioty. A jest to także potrzebnem dla ćwiczenia tego orga
nu, bo oczy zajęte przez cały dzień
pracą zbliska przy ustawicznem
kurczeniu mięśni akomodacyjnych,
popadają nierzadko w stały kurcz
akomodacji, który może nawet pod
czas patrzenia w dal nie ustawać i
przez to wytv. arzać^tak zwany
pozorny krótki wzrok.
Bardzo często spotykam ludzi
skarżących się na to, że od jakie
goś czasu zauważyli jakoby im się
wzrok skracał, chociaż dawniej
bardzo dobrze widzieli zdaleka.
Pokazuje się przy badaniu, że po
wodem tego jest tylko ustawiczny
skurcz akomodacji, wywołany zbyt
długą natężającą pracą, w pobliżu
bez dostatecznego wypoczynku i
ćwiczenia oczu w spoglądaniu w
dal. A nie ulega wątpliwości, że
takie systematyczne ćwiczenie
wzroku, zwłaszcza w młodym wie
ku, rzeczywiście podnosi jego by
strość i na długo chroni od wad,
na jakie przemęczone oczy są na
rażone.
Przy tych spacerach na wolnem
powietrzu, celem których ma być
wypoczynek i ćwiczenia dla oczu,
trzeba jednak unikać olśnienia, ja
kie sprawia W lecie zbyt rażące, a
w zimie odbite od śniegu światło
słoneczne. Olśnienia tego uniknąć
łatwo, czy to wybierając miejsce
cieniste, czy wreszcie osłaniając
oczy szkłami ciemnemi. absorbującemi zbyt rażące oko promienie
światła.
Napisał dr. W. Sowiński, optometrysta, 1958 W. Division ulica, na
rożnik Damen Avenue.

Z WŁADYSŁAWOWA

Wieczorek Instalacyjny
Tow. Kwikowa

The First National Bank
of Chicago

156? MILWAUKEE AVE.. Blisko Damen Ave.
Tel. HUMBOLDT 1480
35 lat doświadczenia.
(Nie na rogu)
Eksperci Mężczyźni i Kobiety do Waszych Usług.
Robimy także gumowe pończochy na opuchnięcie nóg; opaski brzuszne: podpory
na bolące stopy; aparaty dla kalek; sztuczne nogi, ręce i t. d. — skład otwarty
io 5:30; w niedziele i święta zamknięte.
—
Niniejsze ogłoszenie ukazuje się co sobotę.
—

fi DARMO

JUTRO ROCZNICA W UNIVERSAL GROCERY GO.

Wszystkim członkom i członkiniom
Tow. Kazimierza Żychlińskiego gr.
2459 Z.N.P. dajemy do wiadomości,
że instalacja Zarządu Tow. na rok
1937 odbędzie się w niedzielę, 17go
stycznia, o godz. 3ej po południu, w
sali członka naszej grupy br. Jakus,
pnr. 5426 Addison ulicy.
Uprasza się członków i członki
nie o liczny udział w tej aferze.—
I. Wiśniewski, prezes; Sylwester
Koźlik, sekr. prot.

Krewni i przyjaciele w Europie zawsze są
wdzięczni za nadesłane im pieniądze. Nasz
Dział Zagraniczny jest należycie wyposażony
do załatwiania tego rodzaju przesyłek.

] darzył się na,krzyżówce 88 i Hous
ton ul. Józef Stefański, świadek,
wypadku, zapamiętał sobie dobrze
numer licencji, który po zbadaniu
, . —
t i "
v c
j 7 a iV
I
w biurze licencji naprowadził właInstalacja I ow. Jedność. — Ks. Szmyd Łostat Kapelanem. dze do domu Dubowskiego. Gdy
DOSTAŃCIE TĘ CENNĄ KSIĄŻECZKĘ
Książeczka wyjaśni jak obliczyć sumę, którą dostaniecie z Ubezpieczenia
Zieliński Zmarł z Ran Doznanych w Wypadku. — In- policjanci zjawili się w domu duSpołecznego.
Są w niej stronice do utrzymania kompletnego rekordu. Przyjdź
--------- _
_ __ bowskiego, ten leżał sobie najspocie a dostaniecie egzemplarz i powiedzcie o tern swym przyjaciołom.,
stalacja Tow. Zwycięstwo Polek, Gr. 1178 .Z.N.P.’.
Gdy
potrzeba
Wam dodatkowej gotówki, udajcie się do nas po POŻYCZKĘ
kojniej w łóżku i czytał gazetę.
(BENEFICIAL LOAN). Dowiedzcie się jak mało kosztuje taka pożyczka.
Śp. Katarzyna Mielżyńska Nie Żyje. --- Dwie Kobiety \ Kazano mu ubrać się i pójść z niPierwsze Piętro
PERSONAL
1954 WEST NORTH AVENUE
i mi razem do remizy zobaczyć jego
'£ / / r / 4 L 1 o
i Mężczyzna Ranni w Kolizji
Róg Damen, North i Milwaukee Ave
samochód, marki Buick,—który, jak
TELEFON BRUNSWICK 2850
FINANCE CO
“Wasz
Niewidzialny
Przyjaciel’’
w Niedz. o 4 po poł., WBBM.
się
okazało miał reflektor potłu
Instalacja Tow. Jedność, Gr. 1595 nie proszone są stawić się jak naj
liczniej. — W. Amborska, preze czony i prawy błotnik pogięty nie
Z. N. P.
co.
W niedzielę o godz. 2-ej po połu ska; M. Płocharska, sekretarka.
Odstawiono go jednak na stację
dniu, w sali Urbańczyka, pnr. 8800
' policyjną, gdzie zapytany czy pa
Zaręczeni.
Escanaba ul., odbędzie się instala
W tych dniach odbyły się zarę mięta, że najechał na mężczyznę,
cja zarządu Tow. Jedności, Gr.,1595
Z. N. P., w czasie której zostanie czyny panny Florentyny Olejni odparł, “iż pamięta, że samochód
wręczona gwiazda odźwiernemu, o- czak, zam pnr. 8132 Crandon ul., trącił o coś, lecz sądził, że wjechał Bankiet i Zabawa Odbędzie Się w Marshall Square Ball
fiarowana przez p. Fr. Rybickiego. z panem Edwardem Sokołowskim, w wybój na ulicy, więc nie zwra
Room
Po instalacji ..zostanie ..urządzona zam. pnr. 8550 Houston ul. Narze cał wiele na to uwagi i odjechał”.
Stefański zeznał, iż widział pę
gwiazdka dla dziatwy z Wydziału czony, z zawodu rzeźnik, pracuje
W tym miesiącu upływa fok od kasy po $150 każdy i z tych udzia
dzący samochód, który uderzył w
Małoletnich, poczym nastąpi zaba w składzie rzeźniczym p. Łyka.
założenia spółdzielczej hurtowni łów mają dzisiaj wspaniałą hurto
Zendaka, tak silnie, aż ten zrobił
wa taneczna dla członków i ich
pod nazwą Universal Grocery Com wnię, kupując produkty spożywcze
przyjaciół.
Ś. p. Katarzyna Mielżyńska nie koziołka.-Podszedł więc do nieszczę pany. Rok pracy, rok trudów i rok z własnej hurtowni, a przez to po
śliwca i odciągnął go z ulicy ku
żyje.
padziej i, przeszedł dla tej koopera magają sobie wzajemnie. Ci, którzy
Ks. Szmydt został kapelanem i pro
W tych dniach pożegnała |się z chodnikowi. Po przewiezieniu ran tywy szybkim krokiem. Właściwie rok temu patrzyli jakoś z ukosa na
boszczem.
tym świate-i ś. p. Katarzyna Miel nego do szpitala okazało się, iż 1 urzędowe otwarcie tej hurtowni powstającą hurtownię, dzisiaj ina
W tych dniach pp. Szmydtowie żyńska, z pnr. 8406 Escanaba ul. ranny doznał złamania prawej no- . nastąpiło w dniu 23-go lutego, ze czej mówią i myślą. Bo gromada to
otrzymali list od swego syna Ada Należała ona do jednych z star gi i ręki. Stan jego jest groźny. | szłego roku, a cały miesiąc styczeń wielki i silny człowiek, byle tylko
ma z Lincoln, Nebraska, który szych osadniczek i dzięki swej uprzeszedł na sprowadzaniu towa w swe siły wierzył, to zawsze zwy
niedawno temu otrzymał święcenia przejmości cieszyła się poważa Dla małej Irenki urządzono nie rów. Jednakże zarząd tej Koopera cięży”.
>
kapłańskie, iż biskup Kucera, z niem ze strony Polonii. Pogrzeb od
spodziankę.
tywy z prezesem Franciszkiem Brątamtejszej diecezji przyjął go na był się dziś rano z zakładu pogrze
Przed kilku dniami liczne grono glem, postanowił już jutro obcho
der serdecznie i zamianował go ka bowego, pnr. 8747 Commercial ul. rówieśniczek urządziło miłą niespo dzić uroczyście tę pierwszą roczni
pelanem szpitala katolickiego i sie dc kościoła św. Marii Magdaleny, dziankę dla małej Irenki Szczepań cę ,bo tak uchwalili członkowie tej
rocińca, a zarazem proboszczem a następnie na cmentarz św. Krzy skiej, której rodzice zam. pnr. 8831 spółdzielni.
małej parafii odległej o kilkadzie ża.
Houston ul. Irenka obchodziła swą
Z tej okazji odbędzie się jutro
siąt mil od siedziby biskupstwa.
12-tą rocznicę urodzin. W dniu
Ks. Szmydt jest wdzięczny ks. bi W czasie kolizji aut dwie kobiety tym otrzymała wiele życzeń i upo wspaniały bankiet dla członków i
skupowi za zaopiekowanie się nim,
i mężczyzna ranni.
minków od swych przyjaciółek. ich rodzin, oraz gości, w sali p. Ko- . Ze sprawozdania z rocznych wy
jak również Związkowcom w So.
U zbiegu 85 i Escanaba ul., wy Mama przygotowała smaczne prze zickiego, kaśjera tej korporacji, i
borów. dokonanych w Gminie 128
Chicago za danie mu pomocy.
darzył się wypadek automobidowy, kąski dla młodocianych gości, jak Piękna ta sala mieści się pnr. SUS
w czasie którego zostały ranne również dla starszych, po spożyciu IS Wł Cermak Rd., blisko Kedzie ZNP. okazuje się, że dokonano tam
Do. wyborów zarządu w Gminie dwie kobiety i mężczyzna. Ran których zabawiano się wesoło do Avenue. Kolacja jest zapowiedzia mylny wybór delegatek do Wydzia
23-ej już niedaleko, więc w kołach nymi są Leon Kaczmarzewski, zam. późna w nocy. Między obecnymi na na godzinę 8-mą. Po kolacji łu Kobiet Okręgu XIII-go, gdyż we
związkowych dosyć duże zaintere pnr. 8341 Saginaw ul., który kie byli: P. Tyma, Eleonora Zając, E- przeplatanej kilku przemówienia dług Regulaminu Wydziału Kobiet,
sowanie , kto też stanie na czele, rował jednym z aut kolidujących, w e 1 i na Pietraszewska, Delfina mi nastąpi zabawa taneczna. Jak każda Gmina uprzywilejowana jest
czy obecni utrzymają się przy wła Irena Mikołajczyk, lat 19, zam. pnr. Śwircz, Adelina Frankiewicz, Ma zapowiedział komitet bilety będą tylko do wyboru jednej delegatki.
dzy, czy też nowi przyjdą. A no 8300 Baltimore ul. i Blanche Ga ria Kameduła, Maria Mreszewska, sprzedawane tylko dzisiaj. Nato
Dlatego proszę, ażeby każda Gmi
niezadługo się dowiemy. Słuchy wrysiak, zam. pnr. 8237 Brandon Dorota Kamińska, Ewelina Tysz miast jutro za żadną cenę biletów
na
zastosowała się do obowiązują
kupić
nie
będzie
można.
krążą, iż kandydatów jest kilku, ul., które jechały w jego towarzy kiewicz, M. Imbierowicz, R. Gra
Jutrzejsza uroczystość będzie nie cego Regulaminu i wybierała tylko
ale nikt z delegatów nie wie aku- stwie. Rannych przewieziono do niczny, Arlene Imbierowicz, i jej
ratnie kto, gdyż powiadają miejscowego szpitala. Kierowca braciszek, Dolly i Junior Szczepań jako wynagrodzeniem za pracę ja jedną delegatkę do Wydziału Kobiet.
Z siestrzanem pozdrowieniem —
sobie, że dopiero na posie drugiej maszyny, Stanisław Pocz- scy, Florentyna i Dorota Szczepań ką wykonuje zarząd tej Koopera
dzeniu przyjdzie czas na zastana warowski, zam. pnr. 8556 Exchange scy, panny Maria i Cecylia Itnbie- tywy, chociaż dochód z tejże idzie Jadwiga J. Szumkowska, komisarka
wianie się, by wybrać takiego, któ ul., wyszedł zupełnie cało z karam- rowiczówny, pani L. Imbierowicz, do kasy członkowskiej. Niespełna Wydziału Kobiet Okręgu XIII ZNP.
rok czasu zaznaczył się wielkim
(16—19)
ry będzie pełnił obowiązki prezesa bolu.
Graniczna i pp. A. Szczepańscy.
rozmachem w życiu tej handlowej
ku zadowoleniu i dobra organiza
organizacji.Obszerny budynek przy
cji.
Remiza spłonęła do szczętu.
Kedzie i 51-ej ulicy mieści w sobie
Gdy straż pożarna była zajęta WSPANIAŁY KONCERT
spożywczych na sumę
“Zabawa Gwiazdkowa dla Dzieci gaszeniem ognia, który wybuchł w
W PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ produktów
$65,000, gdy rok temu świecił pra
szopie pnr. 8233 Buffalo- ul., wy
Grupy 682 Z. N. P„
wie pustką. Hurtownia zatrudnia —
Gwiazdkowa zabawa dla dziatwy buchł pożar w remizie automobilo
Już w najbliższą niedzielę, t. j. gromadkę pracowników i oficjali
małoletniej przy grupie 682 Z. N. P. wej, pnr. 8235 Buffalo ul., której dnia 17. stycznia odbędzie się Kon
Tow. Królowej Jadwigi odbędzie się właścicielem jest Fr. Kruszyński. cert żeńskiego Chóru im. Heleny stów. Jest tam wzorowy ład i po
LEKARZ, CHIRURG i AKUSZER '
rano od 11—12 w południe,
w poniedziałek, dnia 18-go stycznia, Nim straż pożarna przybyła na Paderewskiej Nr. 214 Zw. Śp. Pol rządek. Oto rezultat pracy dobie i Ordynuje
1—3 po południu, 7—9 wieczór.
I
b. r., o godzinie 7:30 wieczorem, miejsce remiza cała stanęła w pło skich w Ameryce w sali “Eagles” gającej zaledwie jeden rok czasu.
W niedziele od 9:30 do 12-ej.
|
Ofis:
1113
WEST
CHICAGO
AVENUE
Dodać
wypada,
że
członkowie
tej
w Assembly Hall, Russell Square mieniach. Po jednogodzinnej walce, 9231 Houston Avenue, w South
Telefon HAYmarket 5368
Rezydencja: 3016 LOGAN BLVD.
Park.
strażakom udało się ogień ugasić, Chicago, o godzinie 5:30 wieczo korporacji, to nasi kochani groserTelefon BELmont 7986
nicy,
którzy
złożyli
do
wspólnej
Na tej zabawie Gwiazdor obda lecz z szopy nie wiele co pozosta rem.
ło.
rzy dziatwę różnymi prezentami,
Dla chóru, koncert jest najwię
więc rodzice są proszeni przybyć i
przypatrzeć się jak dzieci będn po- ' ’’ ’
przez ciężarówkę. kszym przedsięwzięciem i dlatego i
każdy chór stara się ile sil ażeby I
Elżbieta Iv. ńska, zam. pnr. 8607
pisywać się i bawić Za Korni- f Ce
Tuccay Cńvzvuy Kouluce, Saón.s. RptcTulnóać UuoroL- We eryczue
cylią Bogdan,
Muskegtt!
J. zaledwie wyszła z koncert był sukcesem. a najwięcej 1
tramwaju i szła ku chodnikowi, pod względem artystycznym. Chór
1113 MILWAUKEE AVENUE, Róg Cleat w Ulicy
Talcfan RRUnSłilirk 8^64 Godziny: 12—3 po poł. 17 do 9 wiecz.
gdy w tern uderzył w nią samo im. Heleny Paderewskiej chociaż
Polak zmarł z ran.
I eifclwn DHUI15WI6R 0094 w niedziele od 11-ej do 12-ej w południe.
jest jednym z najnowszych chórów
Michał Zieliński, lat 56, zam. pnr. chód ciężarowy, wskutek czego do związkowych w South Chicago, jest
2856 E. 101 ul., zmarł w szpitalu z znała poważnych kontuzji na cie znany ze swych występów i gorli
Specjalista Chorób
ran odniesionych niedawno temu, le. Ranną przewieziono do pobli wej pracy na terenie śpiewactwa
OCZU, USZU, KOSA X GA1DŁ1
gdy niefortunnie wpadł do piwnicy skiego szpitala. Ciężarówką, nale Polskiego.
Ofis: 1608 Milwaukee Avenue, North-West Tower Building. 2-gie Piętro
swego domu i doznał złamania le żąca do Wonder Cleaners, kierował
Telefon Brunnwlck 6S40
Telefon Rezydencji Belmont 5217
To też niedzielny Koncert powi
Godziny; od 2-ej do 5-ej—od 7-ej do 9-ej z wyjątkiem środy 1 niedzieli.
wej ręki. Początkowo zdawało się, Ed. Hawkins.
W sobotę od 1-ej do 6-ej.
nien znaleźć szczere poparcie nie
iż nieszczęśliwiec wyleczy się z ra
tylko Polonii South Chicagoskiej i
W
zeszły
poniedziałek
odbył
się
ny, lecz wywiązały się inne kom
sympatyków Pieśni, ale i drużyny
plikacje, które pozbawiły go ży pogrzeb ś. p. Małgorzaty Stasiak z
domu żałoby pnr. 8602 Manistee śpiewaczej skupionej pod sztandacia.
ul. do kościoła św. Marii Magdale- rem Związku śpiewaków Polskich
1608 MILWAUKEE AVE., (NORTH I DAMEN)
ny, a następnie na cmentarz św. w Ameryce.
Zabawa dla dziatwy.
'
12-ta do 2-ej — 6-ta do 8-ej, prócz środy wiecz.
Panna Helena Skiba upiększy |
Choroby Skórne — Weneryczne — Moczo-Płciowe. — Wady Cery i Skóry
Tow. Nowa Gwiazda, Gr. 2511 Krzyża. Zmarła pozostawiła męża,
Z. N. P., urządza zabawę dla swej oraz czworo dorosłych dzieci i bra program swym pięknym głosem, I
jako solistka, — a oprócz niej wy- |
dziatwy w niedzielę, 17-go stycz ta S. Malinowskiego.
stąpi kilka innych chórów.
nia, o godz. 4:30 po południu, w sa
Chirurg i Lekarz
Prezeską Chóru jest Zofia Drze- !
li Duffy’ego przy 106 i Torrence Kontraktor oskarżony o ucieczkę
1800 SO. ASHLAND AVENUE
Ofis i Rezydencja
Ponad Bankiem
wiecka, wiceprezeską Leokadia Na
z miejsca wypadku.
ul. Komitet przygotował piękny
Telefon: CANAL 1724
Godziny: 1 do 2:30 i 7 do 8:30
program oraz upominki dla dzia
Władysław Dubowski, zam. pnr. pora, a przewodniczącą Komitetu
twy. Rodzice również są proszeni 8630 Kingston ul., kontraktor cie Jadwiga Skiba, które wraz z całym I
na tą zabawę, by wspólnie z swy- sielski, został oskarżony o ucieczkę komitetem zapraszają wszystkich
mi pociechami się zabawić.
z miejsca wypadku automobilowe na ich Koncert, do Eagles sali. Po i
go. Pierwsze przesłuchy odbyły się Koncercie Bal, gdzie będzie można I
Lekarz. Chirurg i Akuszer
Godziny: od 10—12 w poł.; 2—4
Oils 1 Rezydencja: T3LETOM
* 6—8 wlecz.; w niedziel® 10—12
Do Członkiń Tow. Zwycięstwo Po przed sędzią Chas. Dougherty. ubawić się prawdziwie po śpiewa
czemu.
—
Górą
Pieśń!
E.
AUR
OFIS: 1628 W. DIVISION ST.
lek, Gr. 1178 Z. N. P.
Sprawa została odłożona na dłuższy
G Ol^ŁO
Naprzeciw N. Marshfield Ave.
Miesięczne posiedzenie Tow. termin, a oskarżony pozostaje na
Zwycięstwo Polek, Gr. 1178 Z. N. wolności po złożeniu kaucji $100.
INSTALACJA CHÓRU
P., odbędzie się w przyszły wto
Policja aresztowała go w godzinę
LEKARZ-CHIRURG
rek, 19-go stycznia, w sali zwyk później w jego własnym domu. Po
WOLNOŚĆ
Godziny: 2-4 i 7:30-9ej
łych posiedzeń, o godzinie 7-ej wie dobno jego samochód uderzył w
z wyjątkiem środy
czorem w Bessemer Park.
Stanisława Zendek, lat 69, zam.
W obecności paruset śpiewaków
2922
W.
43RD
STREET,
róg
Richmond
—
Tel. Lafayette 4070
Instalacja zarządu odbędzie się pnr. 3203 E. 92 ul., gdy ten prze i gości odbyła się uroczysta insta
zaraz po posiedzeniu, więc członki- chodził przez ulicę. Wypadek wy- lacja urzędników Chóru Wolność
Nr. 158 Zw. Śp. Polskich, w sobo
Teł. Biura: HAYmarket 3893
Tel. Rezydencji: LAFayette 407«
tę 9-go stycznia w sali ob. Urbań- |
DR. OLGA M, LATKA, Lekarz i Chirurg Choroby Kobiece
czyka w South Chicago.
SUITE 4
747 N. PAULINA STREET
Program był następujący:—
Godziny: Od 2 do 4 od 6 do 8 wiecz. z wyjątkiem środy
‘.Za Chlebem”—odśpiewał kwar
tet z Chóru Wolność — solo przez [
LEKARZ 1 CHIRURG
Najlepsze gatunki węgla i koksu
koleżankę Dzwonkowską.
po nader niskich cenach. Mamy
4178
ARCHER AVENUE
“Ukrywać się nie przyda” —
Telefon Biura: LAFayette 1044
na składzie cement, plajster i in
Pomiędzy Sacramento i Richmond
Telefon
Rezydencji:
LAFayette
7761
j kwintet, w którym solistą był kol.
ne materiały wchodzące w zakres
8571 Baltimore ul.
Godziny Ofisowe od 2 do 4 po poł. i 7 do 9 wieczorem oprócz środy
murarski i plajściarski.
j Czesław Łaski.
Kuplety — odśpiewał kol. Stefan
I Kochanowicz.
Taniec — Biały Mazur — odtań
czyli: koleżanki Irena Nasalska,
Józefina Starybrat i kol. Czesław
Łaski i kol. Nowiński.
Po skończonym programie kol. i
' Stefan A. Wróblewski prezes Okr. |
Oszczędność jest pierwszym warunkiem do ogólnego dobro
Optometrysta
bytu w Kraju, to też Rząd aby wzbudzić zaufanie ludu zorganizo
I Ii-go odebrał przysięgę od nowego ’
wał FEDERALNE SPÓŁKI, gdzie można stale i bezpiecznie
Ekspert w naukowym badaniu oczu
zarządu, w skład którego wchodzą: ;
oszczędzać od 50c miesięcznie i wyżej.
i w przypisywaniu .okularów
Stefan Kochanowicz, prezes; Józe
1551 W. Division St.
ARMitage 2464
Akcje każdego członka DO SUMY $5,000.00 zabezpieczone
fina Starybrat, wiceprezeska; Frań- 1
Godziny: od 9:30 do 8; środy od 9:30 do 6;
w Federalnej Agencji Tządu Stanów Zjednoczonych.
w niedzielę za umówieniem
I ciszka Ratkę, sekretarka protokó| łowa; Irena Nasalska, sekretarka i
Ostatnia Dywidenda Wypłacona 4%
finansowa; Wiktoria Łączyńska; |
Kto wpierw zacznie oszczędzać, lepiej wyjdzie, bo nie odczuje
I skarbniczka; Monika Panka, Wik- |
.jak po trochu złoży dużą sumę.
toria Łączyńska i Władysław Szy- '
OPTOMETRYSTA
Egzaminacja Oczu—Dopasowanie Okularów
MAMY ZAWSZE GOTOWE PIENIĄDZE
I mański, Rada Muzyczna; Salomea !
Szkiełka Szlifowane na Miejscu
NA POŻYCZKI NA ŁATWE MIESIĘCZNE SPŁATY
[ Łączyńska, bibliotekarka.
West Tower
Zakład Optyczny
IS‘J8 Milwaukee Ave. North
Bldg., 2-gie Piętro
Chór Wolność istniejący przez
TELEFON
BRUNSWICK
66-10
—
Godziny
Ofisowe:
10
—
4:30
i 6—9.
Po Informacje i bezpłatne broszurki, udajcie się do:
I dwanaście lat jest jednym z naj- |
W środy od 10—6. W Niedziele tylko za uprzednlem umówieniem.
czynniejszych chórów nietylko w j
Okręgu II-gim, ale wszędzie gdyż
I nigdy nie usuwa się od pracy spo- I
Optometrysta
I łecznej, lecz chętnie pomaga we
Gruntowna Egzaminacja Oczu i Dobre Okulary
. wszystkich przedsięwzięciach, które
na Wszelkie Wady Wzroku
' mają na celu propagowanie Pieśni
W BIURZE BRACI WALCZAK.
1C58 West Division Ulica
: Polskiej i krzewieniu ducha poi- ■
Róg Damen Avenue
Telefon ARMitage 8628
Pod Nr. 8905 Commercial Avenue
Godziny: Codziennie od 9-ej rano do 9-ej wieczór.
skości na wychodźtwie.
W niedzielę i święta od 9-ej rano do 12-ej.
|
Górą Pieśń!
1

Tow. Ratunkowe Kwikowa, urzą
dza wieczorek instalacyjny w czwar
tek, 21-go stycznia, w sali Atlas,
1436 Emma ul., o godz. 7-ej wie
czorem. Po posiedzeniu odbędzie się
kolacja. Do współudziału zestali za
proszeni wybitni goście. Członko
wie i członkinie, pochodzący z wio
ski Kwików, są proszeni o przybycie
czy należą, czy nie do Tow. Kwiko
wa. — Paweł Majka, prezes.

DR. JAN SMETANA,
OPTOMETRYSTA
30 LAT DOŚWIADCZENIA
Ekspert w badaniu oczu i dobieraniu
okularów
1801 SOUTH ASHLAND AVENUE
Platt Blds., róg 18-ej Ulicy, 2-e Piętro
Uważajcie na mój napis!
Godziny od 9-ej rano do 8-mej wiecz.
Telefon CANal 0523

DO GMIN OKRĘGU
XIII-GO Z. N. P.

LEKARZE
DR. L. GROTOWSKI

Dr. Michał Lewiński

DR. F. A. DULAK

DR. ŻURAWSKI

EM. SAMPOLENSKI

DR. JÓZEF F. KONOPA

DR. KAPUSTKA

SPINDER COAL CO

Polski Skład Węgli

Bardzo Ważna Uwaga!

DR.L.A. SADLEK

OPTOMETRYŚCI
Dr. F. M. Stapiński

Dr. A. WAR.CHAŁOWSK!

CALUMET FEDERAL SAVING
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

' Dr. W.Sowiński

DZIENNIK ZWIĄZKOWY (ZGODA), SOBOTA, 16-GO STYCZNIA (JANUARY), 1937

DZIAŁ SPORTOWY i TOWARZYSKI

I
AND SOCIAL ACTIVITIES

EgBŁltiS

POLISH CADET FIVE IN CLASH
WITH EAST CHICAGO TOMORROW

Baczność, Gmina 148 ZNP
Posiedzenie Koła Starszej Młodzie
ży Harcerskiej Białego Orła

Podajemy do wiadomości, że po
siedzenie Koła Starszej Młodzieży
Harcerskiej odbędzie się w przy
szłą niedzielę, 17-go stycznia b. r.,
punktualnie o godzinie 1-ej po po
łudniu w Świetlicy pod nr. 5555
Drummond place.
Ze względu na ważność spraw,
jakie są do załatwienia, obecność
wszystkich członków stanowczo
wymagana.
Proszeni są także wszyscy ci,
Blue Island vs. Wawels
którzy chcieliby zapisać się do Ko
Cicero In Battle
ła Młodzieży, ażeby w wyżej wy
mienionym dniu i czasie przybyli
With Eagles
na salę, gdzie będą bardzo mile wi
dziani.
STANDING
Przy tej sposobności dziękujemy
w.
Pct.
St. Isadores__ _________ 3
.750 pani Młot za tak piękne opisanie
East Chicago . _________ 3
1
Cicero ________ _________ 3
1
.750; naszej instalacji w podanych iskierPolish Cadets . _________ 2
2
Jso kach. — Czuwaj! S. Porada, preWawel 1400
_________ 1
3
Chopin Arrows ________ 1
3
'250 I' zes; W. Stogowski, sekr. fin.
White Eagles - _________ 1
3
Blue Island___ _________ 0
4
.000
____________________

0 Współpracę Starszych Chłop

ców z Zastępem Harcerek

Gwiazdka Gminy 139 ZNP,
Odbędzie Się 23-go Stycznia
Dorocznym zwyczajem, staraniem
Komitetu Opiekuńczego przy Gminie
139, w sobotę dnia 23-go stycznia b.r.
zostanie urządzona Gwiazdka dla
młodzieży harcerskiej.
Program gwiazdkowy zapowie
dziany jest na godz. 4-tą po poł.,
w sali ob. J. F. Wróbla, p. n. 3925 So.
Kedzie Ave.
Rodzice dziatwy oraz sympatycy
sprawy harcerskiej proszeni są o
przybycie w tym czasie na salę, aby
być świadkiem tej miłej uroczy
stości.
Na program gwiazdkowy złożą się
stosowne numera jak: szkice sce
niczne, śpiewy, deklamacje i t. p.
Program ten przygotowują instuktorzy tejże gminy i liczą na poparcie
całej Polonii w dzielnicy Brighton
Park. — Czuwaj! Komitet.

Łączy nas nie raz wspólnie po
Urządza się obchód w świetlicy.
dejmowana pracą. Albo to, że ra■ Dziewczęta przygotują jedno, chłopzem reprezentujemy w naszym śro• cy drugie. I treść ułożą z przygoto
dowisku harcerstwo.
wanych przez każdą drużynę części
Albo poprostu to, że w jedneji i inną pracą się podzielą. Czasem
*■
u chłopców jest specjalista od dekoszkole będąc, mamy wspólną izbę.
Łączy nas czasem więź wspól. racji, czasem u dziewcząt. Przeważ
nych harcerskich przeżyć — dzieli nie lepiej dziewczęta z kostiumami
nie raz rozbieżność interesów (jak poradzą, chłopcy ustawią scenę.
Każda oddzielnie drużyna możeby
pogodzić wszystkie zbiórki w izbie,
kiedy dziewczętom i chłopcom wy nie dała rady, razem poszło lepiej.
Albo pomoc zimowa.
godnie tego samego dnia!), częściej
Widziałam, jak kiedyś zastęp har
to, że każda drużyna uważa, że u
cerek prowadził świetlicę dla dzie
niej
jest
lepiej,
a
jeśli
“
coś
”
jest
go

Kotlarek Seeks Local Championship
rzej, trzeba to jak najdokładniej u- ci. Zebrały sporo dzieci: dziewczy
lepszyć, najczęściej to, że niebardzo nek i chłopców. Prowadzą rok, dru
Craftsmen Whip C. 91
The Norge club’s 31st annual ski tournament will be presented to
wiadomo, “jak” tą wspólną robotę gi. Chłopcy, póki byli mali, słucha
morrow afternoon at Fox River Grove, Ill. on the Cary Hill. An out
zacząć, “co” do wspólnej pracy wy li, bawili się dobrze, ale jak wyro
standing field of jumpers will compete in the meet, and the forecast
C r s c ent Girls
brać. Nim jednak o tym będzie mo śli, zaczęli narzekać, że nudno i fi
is that the existing hill record will be lowered many times before the
afternoon’s contest terminates. Mo-*-------- -----------------------------------Trounce M. Y.
wa, trzebaby najpierw umówić się gle zaczęli płatać, dokazywać, prze Z KAZIMIERZOWA
torists can reach the Fox River I in preparation for the tourney.
jeszcze, “kto” ma to robić; Myślę, szkadzać. Co tu robić? Wyrzucić,
Grove slide by following the North. Among them are George Kotlarek,
1 ROMANOWA
An inspired Polonia Window west highway (U. S. 12) or, Lake Polish skier from Duluth, Minneso
że wspólną pracę podejmować po dlatego, że wyrośli, że niebardzo
Thus for this season each Sun Choinka w Torrington,Conn winny jedynie mocne, dobrze pra można dać radę? Poprosiły harce
Shade Co. Lublin quintet came from Zurich road (Ill. 22). Improve- ta who holds the national title; Roy
behind in the final half to nose out
Mikkelson, Olympic skier and fa day afternoon has brought at least
W niedzielę, dnia 17-go stycznia,
cujące starsze zastępy, zarówno rzy, żeby pomogli.
a gallant National Cordial Co. Faunt
vorite of Chicago fans; Casper Oi- one nerve-tingling contest to the
Przyszli; już to samo, że chłopcy, 1937 r. Towarzystwo Nowa Pol
Komitet
Opiekuńczy
Harcerzy
i
dziewcząt
jak
i
chłopców.
basketball
fans
on
the
South
Side.
combination at the Holy Trinity
men, four-time winner of the Norge
zrobiło swoje.
gym in a regular scheduled North
ska, Grupa 736 Zw. N. P. urządza
title; Elmer Fredo, foremost ski Tomorrow East Chicago, which has Harcerek przy Grupie 1061 ZNP.
Trochę się inaczej pracuje w za
Wzięli tych chłopców, po swoje gwiazdkę dla dziatwy harcerskiej
ern P. N. A. basketball contest to
stylist of this country; Scarre Fred- not yet met a weak opponent this urządza dla dziatwy choinkę, dnia stępie dziewcząt, inaeżej u chłop
gain its* 7th successive win of the
heim, winner of three titles this sea season, will face the much aggres 17. lutego b. r. w Domu Polskim
mu, w indian bawić się zaczęli i po Gr. 736 połączoną z instalacją —
ców. Nie gorzej, nie mniej pożytecz
campaign and its 22nd straight
son; Paul Bietila, who established a sive Polish Cadets in what promises
szło dobrze.
to
be
the
best
tilt
on
the
bill.
Narodowym
przy
Water
ulicy
131.
nowo obranych urzędników na rok
since March, 1935. The Cats took
niej,
tylko
inaczej.
Co
innego
inte

distance record for the Norge hill
Potem trzeba było się umawiać, 1937 — w sali p. W. Białek pnr.
The complete schedule for tomor (Uwaga Redakcji: — a może ma resuje chłopców, co innego dziew
an early lead, dropped behind, 11last year when he jumped 201 feet;
10, at the half, and then put on a
Jimmy Hendrickson, former Olym row is:
być 17 stycznia?). —
częta, czego innego chcą się dowia żeby praca w całej świetlicy łą 2607 West 25 ul.
sustained scoring burst in the final
1:00—Chopins vs. St. Isadores
pic skier; Eugene Wilson, one of the
czyła się razem. Przyszły wspólne
Będą odśpiewane kolędy i pieśni dywać, uczyć, inaczej to robią.
2:00—East Chicago vs. Polish Cadets
Po krótkim programie odbędzie
period to chalk up a 4-point ver
most promising of the young skiers
3:00—Blue Island vs. Wawel 1400
kłopoty, doświadczenia.
harcerskie.
dict. The contest was spiced by a
of the country; Gunner Oimen,
4:00—Cicero vs. White Eagles.
się zabawa dla starszych przeto
Harcerki robią tak, jak in to odJak się tak razem coś robi, potem
number of fine scoring plays on the
I Howard Jensen, Martin Winganess
Tego samego wieczoru odbędzie powiada, harcerze, jak dla nich poARROWS VS. IZZIES
prosimy rodziców dziatwy harcer
part of both teams, despite the fre
and Ole Basseberg who will try to
jest i mówić o czym, i można wy
się
zabawa.
Komitet
zaprasza
Po

In
the
curtain-raiser,
two
Eveskiej Grupy 736 oraz wszystkich
żyteczniej. One mają rację dla sie- brać coś razem do czytania.
quency of foul-making, 26 being
score a Chicago victory.
ning American champions will lonię z Torrington i poza Torring
called throughout the course of the
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furnished by Orville Surz and his
| where merryment will prevail.
PHONE HUMBOLDT 9179
Sport fans of the P. N. A. extend rhythmic orchestra. Tickets are wać się będą w każdy piątek wie
I the couple their heartiest wishes for popularly priced and’ can be ob- czorem, o godzinie 7-ej, w sali św.
MANUFACTURERS OF
success in their new venture in life. tained from members.
'I ROCK & RUM i
Józefata.
LOVED AND LOVING.
DIFFERENT.
Słuchajcie Pięknej Sztuki “Krwawe Dolary”
Robimy przygotowania na Gwia
Once I loved a someone
In school I couldn’t remember,
zdkę, więc obecność Druherj jest ko
AtYourD«aler-AProductOI
Od Poniedziałku
That
someone
loved
me.
Things v.ere easy to forget.
THEO. F. OSOWSKI, Mgr
NATIONAL CORDIAL CO . CHICAGO
nieczna. —Czuwaj Druhna Eleo
Still I love that someone
But circumstances alter cases
Śpiew
Dziadka
Gawędy
— Śpiew Zosi Żydanowicz
Since the time, sweetheart, we met . ’
But that someone loves not me.
nora Zalewska, drużynowa.
Spectra.
Steve Bochenek,,

Lublins Beat Faunts, 25-21

CRESCENTS RALLY Norge Ski Club Presents 31st
Annual Meet Tom. At Cary
TO NOSE OUT REN
QUINTET BY 15-13

ST. ISADORES RISK
UNDEFEATED SLATE
AGAINST CHOPINS

ED WROŃSKI NAMED
MANAGER OF P.N.A.LIQUIDATING DEPT

CIRCUIT 12 “HARC"
CAGERS BILL THREE
TILTS FOR T0M0R0W

fa*

North-West Sporting GoodsMfg. Co

U&

Słuchajcie Codziennie
PROGRAMU

DZIADKA GAWĘDY

od 3-ciej po południu ze Stacji WSBC

DZIENNIK ZWIĄZKOWY (ZGODA),

SOBOTA, 16-GO STYCZNIA (JANUARY), 1937

WIADOMOŚCI Z EAST CHICAGO
Nowiny z South Bond, Ind. i Okolicy INDIANA
HARROR, WHITING. IND

Jan Migas Przepędził Szuflą Złodzieja. — Bal Na Inwali
dów A. P.—Cenzor Świetlik Przybędzie Do South Bend
7-go Lutego. — Śledztwo w Sprawie Ostatnich Wybo
rów. — Władysław Jurek Zamianowany Kapitanem
Straży Ogniowej.

Odpiłowano Maszynę Od Ręki.
Rzeźnik nazwiskiem Harry Smith,
lat 30, zatrudniony w pewnym pol Tow. Marszałka Piłsudskiego Zainstalowało Nowy Za
skim składzie mięsa i wędlin przy
rząd. — Kongresman Schulte Wniósł Rezolucję o Stały
Chapin ul., dostał swą rękę w du
żą elektryczną maszynę do miażdże
Dzień Pułaskiego. — Instalacja Tow. Św. Kunegunnia mięsa we wtorek po południu.
dy. — “Wesele Hallerczyka we Francji”
Dr. Kazimierz L. Libnoch, zawołany
ze swego pobliskiego biura do uNiespodzianka.
j W skład zarządu wchodzą: Apolonia
dzielenia pomocy sanitarnej, nie
Nadzwyczaj miłą i serdeczną nie- Łukaszewska, prezeska; Marianna
mógł wyciągnąć palców nieszczęśli
wego z trybów maszyny. Pacjenta1 spodziankę sprawiono pannie An- Woźna, wiceprezeska; Katarzyna
musiał więc zabrać do mechanika, | nie Hakarz z Indiana Harbor z oka- . Kułakowska, wiceprezeska; Marianktóry maszynę rozpiłował i dłutem1 zji jej urodzin w dniu Nowego Ro- na Dobosz, sekretarka protokółowa;
,
. ,
, .
i ku. Urządzeniem niespodzianki za- Franciszka Andrzejewska, sekretarrozbił, nim ręka została uwolniona. I, .
.
~
. • r
i
.,
.
.
jęły się panna Stanisława Daktysz ka finansowa; Wiktoria Litra, kaW szpitalu Epworth następnie am- ‘. .
>
•
,
M.
,
,
.
., i panna Anna Pajdzik. Przy tej o- sjerka.. Opiekunkami kasy są: -putowano mu dwa palce u lewej . ..
. . "
.
kazji wręczono pannie Annie Hal- Piwkiewicz, Władysława Sliza i Jóręki.
carz nadzwyczaj piękny prezent. Za- zefa Studniarz. Uprasza się kole-

KRONIKA Z GARY, INDIANA
Dzisiaj Gwiazdka Dla Harcerstwa i Dziatwy Ze Szkółki
Dokształcającej. — Bankiet Instalacyjny Tow. Świętej
Trójcy. — Stefan Kapica Zmarł Po Wypadku. — W.
Kobylański Wyjechał Na Południe. — Chrzciny u Fili
powiczów.

7-ej wieczorem. Podczas bankietu
przy zabawie po bankiecie przygry
wać będzie doborowa orkiestra pa
na Filipowicza. Wygłoszone będą
ciekawe mowy przez mówców i
Chicago i miejsccowych. Bilet wstę
pu na bankiet i zabawę $1.25 od osoby. Bilet ten ujrawnia gościa dc
sutej bezpłatnej kolacji bankieto
wej oraz bezpłatnych wyborowych
napitków.
Komitet bankietu i zabawy przy
gotował dla gości wiele miłych nie
spodzianek i niniejszym przez łamy
Dziennika Związkowego serdecznie
zaprasza na ten bankiet i zabawę
całą Polonię z Gary i okolicy. —
Komitet Bankietu: A. Wysocki, J.
Pogorzelski, W. Malec, J. Nowa
kowski.

Na tej liście obcych niema!
cy ludzi bez pracy i środków do ży
“Popierajcie swoich”! — słysze cia, między innymi zachwiał się i
liśmy dawniej to wezwanie prawie runął i nasz polski stan posiadania
codziennie. Dzisiaj już się nie sły w Gary.
szy, bo wezwanie to, to hasło wy
A mieliśmy tu i bank, w którym
drwiono wyśmiano. A jednak pra większość dyrektoriatu składała się
ktykowanie tego hasła przez Pola z Polaków i większość kapitału le
ków w tym kraju, to jedyna dro żącego w kasach tego banku też na
ga do budowana naszego dobroby leżała do Polaków. Nosiliśmy się
tu, naszej powagi, znaczenia i po nawet z zamiarem i to pewnym,
Ne przeżył wypadku.
siadania!
wybudowania Polskiego Domu w
Dzisiaj rano z kościoła św. JadPrzeglądam sumy, jakie mam o- Gary, gdziebyśmy mogli się groma wgii na cmentarz Kalwarii odbył
bawa przeciągła się do późna w no- ' żanki o liczne przybycie, gdyż wacy. Następujące panny brały udział: żne sprawy są do załatwienia, w desłać Wydawnictwu pism związ dzić i miała miejsce przyzwoite na się pogrzeb 23 lat liczącego Stefana
w niespodziance: H. Bolzega, B. Ra- ! sprawie zapustnego balu, który się kowych za ogłoszenia świąteczne 1 sport nasza młodzież.
Kapicy, 1535 Georgia ulica, z Ga
Obecnie, gdy najgorsze minęło, ry, o którym już pisaliśmy, że uległ
pac, V. Sekulska, V. Doktycz, J. Pi- i odbędzie 7-go lutego 1937 r., w East przedświąteczne z miasta Gary.
Na liście firm, które się ogłasza gdy z ruin depresyjnych dźwigają wypadkowi, gdy wieczorem ubie
lipow, A. Jabłońska, M. Kudzinow- . Chicago, Ind.
ły w Dzienniku Związkowym na się inni, obcy, u nas cicho. Zgodzi głej niedzieli, w towarzystwie in
ska, J. Pawlasek, J. Doktysz, H. Ra-------Umarł Synek Orłowskim.
pac, L. Trzopek, B. Żurawska, J. Instalacja Tow. Św. Kunegundy. święta niema ani jednego nazwiska liśmy się z tym, jak jest, z tym, że nych młodych ludzi jechał do Gary
Jan Orłowski, trzy lata liczący
Pilipow, A. Litera, B. Wiśniewska,
Posiedzenie instalacyjne Tow. św. obcego, ani jednej obcej firmy. A nic nie mamy. Er.ergję naszą, mó
synek pp. Wojciechostwa Orłow
C* Sekulska,
C oT—
— I.......*,!.:
,.
J ' j Kunegundy, Gr. 1761 Z. N. P., odbę- jednak suma, jaką mam odesłać zgi nasze wysilamy na rzeczy nie z Michigan City, Indiana. Towa
C.
kuzynki z I—Bellwood,
rzysząca Kapicy Mildred Gąsioroskich, 439 S. Philippa ul., pocho
111., Maria i Rozalia Batko, a z He- ' dzie się w niedzielę, 17-go stycznia, jest wielką w porównaniu do ilości potrzebne, na kłótnie i utarczki wska z Michigan City, zmarła w
wany został dziś rano po nabożeń
gewisch, 111., były panny A. Leś- o godzinie 1-ej po południu, w sali polskich firm w Gary.
słowne na posiedzeniach towa szpitalu zaraz po wypadku, a Kapi
stwie odprawionym w kościele św.
niak, M. Jania, C. Leśniak, J. Pala, ■ parafialnej Św. Jana Kantego, przy
Kilkadziesiąt dolarów za mie rzystw, na ploteczkach i bajecz ca zmarł we wtorek wieczorem w
Wojciecha, na cmentarzu polskim
ulicy 139 Pułaski. Na posiedzeniu siąc grudzień za ogłoszenia od fir kach. A pole do dorobku, do wy jednym ze szpitali w Michigan Ci
J. Trzupek i pani Maria Gąsior.
św. Józefa. Dziecko umarło w środę
tym będzie zmy
Zarządu
Centralnego
American
Home Furniture Co. równania się i dopędzenia innych— ty. Śmierć spowodowało złamanie
o godz. 9-ej rano w szpitalu św.
wiceprezeska pani Fr. Dymek. Po W. Tolpa, właściciel, kilkadziesiąt leży bezczynnie.
CALUMET CITY, ILL.
kręgosłupa.
Józefa na zapalenie mózgu po pię
wyczerpaniu wszelkich spraw i pro- dolarów od Broadway Pharmacy,
Myśl do napisania tych słów na
ciodniowej chorobie.
Towarzystwo Księcia Jaremy Wi- 1 gramie instalacyjnym będą wydane Kobylański, właścicle. Kilkadzie- sunęła mi się, gdym przed paru
Bal Roosevelta.
Nie będzie “Wesela Polskiego” w śniowieckiego, Grupa 1389 Z. N. P.,! różne cenne nagrody darmo dla siąt dolarów od National Coal Co., dniami wstąpił po ogłoszenie dla
Sprzedaż biletów na doroczny bal
Bal Na Inwalidów Za Tydzień.
naszego pisma do biur miejscowej imienia prezydenta Roosevelta po
audytorium św. Stanisława B. i M. urządza 25-letni jubileusz swego członkiń, więc spodziewać się nale- Józef Iwan, właściciel.
Od dziś za tydzień w sali balowej
Ach, żeby takich firm było w Ga spółki Budowlano - Oszczędnościo stępuje w Gary szybko naprzód.
istnienia dnia 1-go kwietnia 1937 r. i ży, iż z członkiń żadnej nie brakw
South
Bend,
Ind.,
w
niedzielę,
d.
św. Kazimierza odbędzie się drugi
wej p. n. First Federal Savings and Do tej pory sprzedano już z górą
31-go stycznia, chociaż już zaczęto Uprasza się uprzejmie wszystkie To- nie. Jeszcze raz uprasza się wszy- ry więcej ,żeby było kilkanaście!
doroczny bal urządzony przez Polski
A mogłoby być, gdybyśmy tylko Loan Association.
| warzystwa w obrębie Gminy 83-ej ' stkie członkinie ,ażeby raczyły przyszyć
kostiumy
na
tę
barwną
im

dwa i pół tysiąca biletów. Cena bi
Centralny Komitet Obywatelski w
Z. N. P., aby w
dzień Anżadnych
tak cornn
samo iolz
jak nn
na nr7orlm/
przedroczne
7 ten rl-rinń
/I
1 być łotr
,'7no chcieli, gdybyśmy tylko raz już mo
Zarząd tej spółk’ składa się wy letu jest 50 centów. Bal ten odbę
prezę narodewą. Bilety obecnie są ■ 7. "NT "O
celu zebrania funduszów na inwa
posiedzenie. — Pelagia Maciejew gli zrozumieć, że obcy też za darmo łącznie z pobratymców naszych
zabaw nie urządzały. — Komitet.
zwracane nabywcom przez delega
lidów Armii Polskiej Gen. Hallera.
ska, prezeska; Waleria Maćkowiak, nie dają, że wydany nasz grosz u Słowaków. Spółka ta, jak i inne dzie się w sali hotelu Gary, oraz
cję
Towarzystw
na
Stanisławowie.
w sali balowej stowarzyszenia K.
Komitet tańca pod egidą swego
Z instalacyjnego posiedzenia Grupy sekr. prot.
swoich, buduje stan naszego posia znalazła się w opłakanym stanie of C. Bal ten, a raczej seria tako
Czemu?
przewodniczącego, p. Stefana C. Le2509 Z. N. P.
dania, podnosi naszą wartość w o- podczas ciężkich depresyjnych cza wych odbędzie się 30-go stycznia, a
Wyszedł bowiem z początkiem
biedzińskiego, czyni staranne przyKto chce zobaczyć “Wesele we czach obcych i gdybyśmy już raz
W zeszłą niedzielę, 10-go stycznia,
sów, lecz skoro tylko ukazały się 70 procent dochodu z takiego balu
tygodnia
ostry
zakaz
przeciwko u- Towarzystwo im. Marszałka Józefa Francji” jest proszony, aby ra
gotowania, aby jak największa lirządzeniu “Wesela Polskiego
od Piłsudskiego, Gr. 2509 Z. N. P., mia czył przybyć 24-go stycznia b. r. mogli się wyzbyć naszej choroby— zwiastuny powracającego dobroby odsyłane jest prezydentowi na spe
czba gcści ubawiła się na tej aferze.
władz Zgr. św. Krzyża w Notre ło instalację nowego zarządu, w do sali Memorial Park, 152-ga ulica Zazdrości, gdy się któremu z na tu Słowacy zabrali się do pracy, cjalny fundusz do walki z chorobą
W zeszłym roku szalone zimne po
Damę, uzasadniony na rozkazie bi- skład którego wchodzą: Antoni Ru- i Wentworth avenue, w Calumet Ci szych lepiej powodzi w interesie. spółkę zreorganizowali i dzisiaj paraliżu dziecięcego, jaką to walkę
wietrze nie dało pożądanych re
Bo niska zazdrość gra wśród nas funkcjonuje ona sprawnie, mając prowadzi prezydent Roosevelt, sam
skupa Noll. 7
’
zultatów naszej Centrali, lecz jest
Zakaz
ten otrzymany cj^skij prezes Julia Jaracz, wicepre- ty, Illinois. Placówka No. 40-ty S.
wielką rolę! “A już się bogaci”, a, blisko pół miliona dolarów zaso ongiś ofiara tej strasznej choroby.
został przez proboszcza i zakomu!
W.
A.
P.
z
Calumet
City
i
okolicy
nadzieja, że tym razem apel trafi do
;
zeska; Edward Wlekliński, wiceprejuż
wielki pan!”
bów.
nikowany Delegacji Towarzystw, że^ jólFan Trojnar7sekretaK'proto-I urządza “Wesele Hallerczyka we
serc i będziemy mieli salę św. Ka
A
przecież
lepiej
i
milej
nam
Zasoby tej spółki wzrosły o 30fl
Wyjechał na Południe.
Francji.
”
Początek
o
godzinie
7-ej
zimierza przepełnioną gośćmi.
która też wobec tego od projektu kółowy; Franciszek Trzciński, sekre- i
wszystkim,
widzieć
Polaka,
które

tysięcy
dolarów za rok 1936.A gdzie
Po przejściu ciężkiego ataku in
odstąpiła.
.
,,
tarz finansowy; H. Grabara, kasjer; wieczorem. Uprasza się publiczność
Nowiny z South Bend, Ind., re
Pani NataliaDrapińska, przewód-.Franciszek Pancek, marszałek; Wła- i z Calumet City i okolicy, aby ra mu się dobrze powodzi ,który stoi są nasze polskie spółki budowlane? fluenzy, wyjechał na kilkutygodnio
daguje p. Franciszek K. Czyżewski,
nicząca komitetu wesela, który dłu- > dysław Bujwit i Jakób Krygowski, czyła przybyć na to wesele. Jak każ na czele firmy handlowej, z którym Jedna pogrzebana jest na zawsze, wy odpoczynek i.a południe pan
Kapitan Władysław Jurek.
837 N. Elmer ul., telefon w biurze,
gife już tygodnie pracował z wytę-. chorążowie; M. Pietrusin, odźwier- ■ demu wiadomo, żołnierze amery się liczą obcy, niż widzieć Polaka a drugą jeszcze stale likwiduje za Wiktor Kobylański, współwłaściciel
3-6161. Ogłoszeniami i cyrkulacją! Dziś stacja straży pożarnej Nr. 8 żeniem, żeby z “Wesela Polskiego” ny. Stary prezes Wacław Pilarski kańscy dostali bonusy itd., a żoł zbierającego szmaty^ po zaułkach dobrem wynagrodzeniem człowiek polskiej apteki, Broadway Pharma
zupełnie nam obc>. A w spółce tej cy. “Wywiozę pannę influenzę na
zajmuje się p. L. J. Stachowiak, przy So. Olive ul., otrzymała nowe uczynić jedną z najzyskowniej- otworzył posiedzenie i po skończę-i nierz polski, który walczył we Fran lub popychającego taczkę!
likwiduje się ogromny kapitał, wło południe i utopie ją w falach Pa
1122 Western ave., telefon 3-2813. go kapitana w osobie Władysława szych, a zarazem i najbardziej ma- ■ niu spraw z roku 1936, powołał ko- ( cji i na froncie bolszewickim, nie
Inni mogą... A My?
żony tam przez Polaków grosz cię cyfiku lub usmażę na kalifornij
lowniczych imprez tego rocznych,1 misarza Związku Narodowego Pol- dostał nic. Jest sporo takich, któ
Jurek, 422 S. Brockfield ul., który
Gdy przy końcu administracji żko zapracowany. Popadliśmy w ta skim słońcu” — odgrażał się przy
Ostatnie Zebranie Przed Elekcją był dotychczas porucznikiem na zachcrowała na smutną wieść o tym 1 skiego p. Józefa Ostrowskiego, któ- rzy do pracy nie są zdolni, więc uiI ry odebrał przysięgę od nowego za- prasza się Polonię jak i Towarzy- j Hoovera depresjai zachwiała sta ki bezczyn, że nawet nikt z nas nie pożegnaniu pan Kobylański.
Ostatnie swe posiedzenie przed stacji Nr. 4 na Jadwigowie. Na jego zakazie z Notre Dame.
Parafia wskutek tego zakazu ' rządu. Przy tej wzniosłej uroczy- stwa o łaskawe poparcie tej impre nem posiadania u nas w Gary, gdy chce się trudzić, by się dowiedzieć
rocznymi wyborami odbędzie W miejsce z rangą porucznika posłany
Posiedzenie.
straci
spodziewany poważny
nadchodzącą środę wieczorem Ko- i został dotychczasowy długoletni i
------- „ zaro-1 stościi odznaczył p. Franciszka zy byłych żołnierzy Armii Polskiej. zamknięto nam wszystkie banki i jak stoją sprawy w tej likwidowa
inne instytucje finansowe, a na u- nej spóce 1 czyby można jeszcze coś
Zawiadamia się wszystkie człon
misja Wykonawcza naszej Centralif zasłużony kapitan Jan •'jrkowski. bek; pracownicy i pracowniczki pa- j Trzcińskiego krzyżem zasługi za — Komitet.
licach znalazło się dziesiątki tysię- zrobić by przy wzrastającym do kinie Korpusu Pomocniczego przy
i przykro pracę dla Związku Narodowego Polna górnej sali Sokołów Zygm. Ba- ■ Nowy kapitan otrzymał rangę, rafii
. , są zdemoralizowani
., .
brobycie, ocalić choć cząstkę pol Placówce nr. 15, SWAP, w Gary,
Tow. Bratniej Pomocy Św. Józe, ,
,
,
.
.
i jest wszystkim na całym “Pozna- skiego. Po przemówieniu paru słów
lickiego. Przedstawione zostaną ra- | przychodząc
do zdrcwia po pozarze n.u„
skiego grosza, polskiej krwawicy. Indiana, że posiedzenie tegoż Kor
komisarz
Ostrowski
podziękował
^
a
>
1572
Z.
N.
P.,
odbyło
swe
roporty z rożnych czynności, w szcze- elektrowni w fabryce BendixL
:’a _
zestaremu zarządowi za dobrą pracę, czne posiedzenie w niedzielę, 3-go Tow. Najsłodszego Serca Jezus Gr.
> a- poniedzir
pusu
gólności zaś dotyczące naprawienia szłeg0 tygodnia w szpitaiu św. Jó,w sali zwykłych
posie- , 251 ZPRK., podszeryf powiatu Lake Gwiaz<.ka dla Harcerstwa i
sali_zwykłych poJS
a nowemu zarządowi życzył powo- stycznia
r
.....
jezdni na Western ave., tudzież z!, zefa
- przychodzi
... powoli do zdrowia
Z Gwiazdki Harcerskiej
: dzeń. W nieobecności prezesa Kon- ; Franciszek Migas, mecenas Marcin
dzenia w nowym roku.
anowska, preakademii rachowej na cześć s- P drugi.polski strażak, Stefan Górka,
Następnie nowy prezes Antoni Ru- stantego Gawlikowskiego, posiedze- Karmiłowicz.
Henry ka Si«ta8»*‘ ~mcza
A
więc
już
dzisiaj
.
en
■
-'.a
Grupy
Nr.
1120
Związ

[ 1721 S. Walnut ul., który również
ciński powołał następujących gości nie otworzył wiceprezes Kazimierz
sali Białego Orfa odbędzie się da
,
I został w tym pożarze przez dym zaO DZIEŃ PUŁASKIEGO.
ku
N.
P.
w
La
Porte,
Ind.
do przemówienia: ex-komisarza Jó Maćkowiak. Po przeczytaniu pro
Posiedzenie.
wno zapowiadana Gwiazdka Har
Wybrano Komitet Przyjęcia.
) czadzony. (Klisza dziennika «South
William ...........
SchulteLcis.ftd
zefa Krupę, wiceprezeskę Gminy tokółu nastąpiła instalacja nowego: Kongresman
------ ----...........
uziaiwy
cerstwaorai
oraz
dziatwyuczęszczająuczęszczająTow. Ave Maria, grupa 444, Z.
We wtorek wieczorem komitet Bend Tribune>)).
Od szeregu tygodni przed święta- panią Walerię Maćkowiak, prezeskę zarządu towarzystwa. Skarbnik wniósł w dniu 5-go stycznia tego cej do szkółki języka polskiego przy P. A., odbędzie swoje miesięczne
złotego jubileuszu Tcw. Gwiazda,
, ,. „
. „
j mi Bożego Narodzenia dały się za- Wydziału Kobiet z Gminy panią Związku Narodowego Polskiego p. roku rezolucję w Kongresie Stanów miejscowej Gminie związkowej, posiedzenie jutro, w niedzielę. 17
Zwycięstwa, gr. 83 Z.N.P., wybrał
Amerykank1 Zapraszają Konsula uważyć ożywione czynności w dru. Pelagię Maciejewską, p. Józefa Sus, Józef Spiker odebrał przysięgę w Zjednoczonych, ażeby dzień jedena
stycznia, o godzinie 2-ej po połud
komitet złożony z trzech do przy
127-ej.
Klub Kobiet Amerykańskich In- żynie Harcerskiej pod kierownict- p. Franciszka Migas ,p. Jana Troj- obecności komisarza Okręgu XI p. stego października każdego roku był
jęcia w South Bend, Ind., p. Cenzo ternational
Połączony program, jaki będzie niu, w sali zwykłych posiedzeń. —
Relation Council powiak
x
, . ..
wem drużynowych t. j. Gustawa nar i p. Aleksandra Skoczowskiego. ■ Józefa Ostrowskiego oraz wielu in- obchodzony uroczyście w całym kra- wykonany przez harcerzy oraz dzia Z. Niepokój, prezeska; G. Wilusz,
ra Świetlika, ,gdy przybędzie na u-! ,
domił nas onegdaj, iz zaprasza Dr-alskłodowsk
ź
g
j jako Święto Kazimierza Pułaskie twę szkółki języka polskiego, pod sekr. prot.
Po wszystkich mowach i życzeniach 1 nych gości.
roczystość jubileuszową w niedzielę, Wacława Gawrońskiego, polskiego przy gr ie n20 z N.
w La była przekąska i zabawa do późne
Przysięgę złożyli następni urzę go, bohaterskiego generała wojny | dyrekcją pani Jadwigi Sadowskiej,
dnia 7-go lutego. W skład komitetu Irrm cnlo 7 l nmnem
rwwrKirl
|
_
konsula z Chicago, aby przybył na
dnicy towarzystwa: Józef Karmiło rewolucyjnej ,który młode swoje
go wieczora.
wchodzą panowie: Władysław Jaro jego posiedzenie w —“" Porte, Ind.
Huczne Chrzciny.
zapowiada się bogato i wspaniale.
miesiącu
Jutym
dn
j
u
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_
go
styczn
j
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_
r
pom
j_
wicz,
prezes; Adam Wiśniewski, wi życie oddał dla wolności Stanów
szewski, Edward Lewandowski i i opowiedział paniom
Huczne chrzciny wyprawili ubie
Program,
jaki
wykona
dziatwa
bę

W następną niedzielę, to jest ju ceprezes; Władysław Grabski, se Zjednoczonych w krwawej bitwie dzie następujący:
. .
, 10m Z rofnyc^ mo nieznośnego zimna, hala TypDyr. Ignacy K. Werwiński.
głej niedzieli państwo Weronika i
sfer zycia społecznego o sytuacji
. . „ . .
, X tro. drużyna piłki koszykowej Gr. kretarz protokółowy; Piotr Rzep- pod Savannah, Georgia.
Tomasz
Filipowicze, 10 Place i Ta
r.n.ń
,
•
------J
ton
0
godzinie
7-ej
wieczorem
była
Deklamacja
“
Do
choinki
”
—
Ire

politycznej i ekonomicznej w Pol-1
Na Otwarciu Muzeum Zj. P. R. K.
| wypełniona do ostatniego miejsca 2509, gra o godzinie 2-ej w McKin- czyński, sekretarz finansowy; Jan
na Wielgus, zbiorowa deklamacja ney ulica ,w Tollestcn, dla swojej
see. Pani Louis E. How jest przeNagrody na Balu Harcerskim.
Udział w uroczystości otworzenia
przez publiczność,która dowiedziała ley parku, 39-ta i Western avenue. Kluga, Stefan Bębynista i Franci“Kolendnicy” — wypowiedzą: T. córy Alicji. Państwo Filipowicz, ja
wodniczącą tego klubu. Komitet
Zeszłej niedzieli, 10-go stycznia, Bronowski, R. Pałasz, T. Kiciński: ko dzielni Związkowcy oraz wła
się, iż Harcerze będą mieli program Ktoby chciał zobaczyć jak nasi szek Drzewiecki, opiekunowie kaarchiwum i muzeum w budynku
programowy składa się z pani rabi
Związkowcy grają, proszeni są jutro sy; Adam Zaroda, marszałek; Ma- odbył się pierwszy bal harcerski z
gwiazdkowy.
Zjednoczenia Polskiego R. K., w
Po tańcu krakowiaka, deklamację ściciele pierwszorzędnego bufetu w
nowej Albert H. Shulman i pani W.
ubiegły wtorek wieczorem w Chi [ A. Hambley.
Punktualnie o godzinie 7-ej wie przyjechać. W skład drużyny wcho- rian Dąbrowski, chorąży; Kazimierz połączonych trzech grup Z. N. P. w “Mniszkowe Swaty” wypowie Te sali Polskiego Domu w Tolleston, są
dzą: W.G.Jabłoński,
A. Ruciński, P. Werbiła, odźwierny Kazimierz Mać Indiana Harbor, Ind. Bal wypadł
cago wzięli pp. Igracy K. Werwiń- j
czorem drużynowy
Skłodowski,
resa Iwan; oberka odtańczą Leona łubiani i mają licznych przyjaciół.
Ruciński, H. Rogus, S. Dubis, E. Ku- kowiak, opiekun chorych.
okazale, gdyż przybyło wiele gości Konieczna i Irena Pasikowska, po Dowodem tego jest właśnie ogro
ski, dyr. Z.N.P., i pani Zofia K. Lu- j
otwierając
program
powitał
w
kró

Roczne Zebranie Hurtowni.
Po przysiędze pan Spiker prze
źna, wiceprezeska Zjednoczenia na
tkim przemówieniu publiczność i miega, A. Bleaski, E. Ruciński, St. mówił do zebranych członków i go i bawiono się wesoło i ochoczo. Na- I czym nastąpi przedstawienie, p. t. mna liczba gości, jacy zapełnili sa
Pclska hurtownia groseryjna Nor
Gajda i St. Kwaśny.
grodę za największą liczbą sprze
stan Indiana.
drużynę
Harcerską,
która
się
roz

thern Indiana Wholesale Co., bę
ści. W mowie swej p. Spiker za danych biletów otrzymali: pierwszą! “Niedaleko Jawora”. Potem wier le przyjęcia ubiegłej niedzieli. Po
łożyła
jak
by
obozem
przy
rzęsiście
chęcał do współpracy w werbowa grodę za największą liczbę sprze-! szyk p. t. “Jak się dzieci chwalą”, za wielką gromadą gości z Chica
dzie mieć swe roczne posiedzenie!
Korpus Pomocniczy No. 89.
Orkiestra Sokola Na Radio.
oświetlonej
choince,
powołując
je

udziałowców w poniedziałek wie
Korpus Pomocniczy No. 89 przy niu członków pełnoletnich, jakoteż szewski, drugą druhna Klara Paw wypowiedzą L.Dolatowska i J. Kar- go, było obecnych tyle osób z miej
wacińska, deklamację p. t. “Orląt scowej Polonii, że nie sposób jest
Jeszcze jeden i ostatni to raz, pol czorem, dn. 25-go stycznia, w sali dnocześnie na przewodniczącego Placówce No. 142 S. W. A. P. w i do werbowania młodzieży w sze
programu drużynowego dha E. Ci- Indiana Harbor, odbędzie swe po regi harcerstwa. Po przemowie p łowska, a trzecią druhna Irena Za- ko Polskie” wypowie Edward Kra- wszystkich wymienić na szpaltach
ska godzina radiowa, prowadzona Kościuszko, 416-420 S. Chapin ul.
nowych, a siedzenie
w skład liter
wchodziło21-go stycz Spikera zabrał głos komisarz Józef wacka.
pisma.
przez p. Fr. K. Czyżewskiego, ko
soczka.
w czwartek,
Największą atrakcją na balu był
witalny
przez
małą
Harcerkę
L.
respondenta pism związkowych, na
Po
wykonaniu
numerów
powyż

nia, o godzinie 7-ej wieczorem, w Ostrowski w sprawie obozu dla występ harcerzy i harcerek z druh
Dziś Posiedzenie Cmentarza.
Instalacja Chóru Chopina.
dana zostanie w poniedziałek po
Dziś wieczorem na Sokolni Zygm. Skłodowską. Litery (Z. N. P.) ze kwaterze Posterunku Pułaskiego, harcerzy. Zachęcał do wspólnej i ną hufcową Kazią Maciejewską na szych, przemówi do rodziców i dzia
Leon Jaskuła, przewodniczący
między godz. 7-mą a 8-mą wieczo Balickiego odbędzie się roczne ze śpiewem opracowane przez druży przy Alder i 138-ej ulicy. Po posie- zgodnej pracy, ażeby można było
twy
prezes
miejscowej
Gminy
127,
czele.
rem z rozgłośni WFAM dziennika branie udziałowców Stow. Cmenta nowych, a w skład liter wchodziło dzeniu instalacja nowego zarządu, opracować plan nie sprzeciwiający
ob. Haj, po czym nastąpi przedsta komitetu, podaj e do wiadomości
. 60-ciu umundurowanych Harcerzy
sympatykom Chóru Chopina, iż bi
“South Bend Tribune”, nim powró rza Polskiego św. Józefa.
wienie
żywego obrazu.
I się poszczególnym grupom. Po przeW niedzielę, 10-go stycznia, Klub
i ten numer tak wspaniale wypadł,
ci do swego normalnego czasu po-I
Jak z powyższego widzimy, pro lety są gotowe na doroczną insta
I mowach, nowy prezes Józef Karmi Demokratyczny “Second District De
I iż publiczność wprowadził w zdu- braci związkowej i do całej publi łowicz podziękował panom Spikero
między godz. 8-mą a 9-tą z WSBT. |
mocratic Club” odbył swe roczne gram dzisiejszy będzie nader boga lację, która się odbędzie 23-go sty
|
mienie, w dowód tego przez długą czności o wspólną i solidarną współ wi i Ostrowskiemu za ich udział w
Program upiększy doskonała orkie- ‘
posiedzenie, któremu przewodniczył ty w treść i wystarczający, by za cznia, w sali Białego Orła, 17 i Ma
1 chwilę oklaskom nie było końca. pracę, której owocem mogą być je instalacji.
stra Sokola pod" batutą Prof. Zyg
ryland ulice, o 9 wieczorem. Ko
szeroko znany związkowiec p. Jó- ciekawić tak dorosłych jak i dzieci,
Przemówienie ustępującego preze szcze lepsze i wydatniejsze rezulta
munta Gąski, znanego szeroko w
Po posiedzeniu wszyscy zebrani zef Krupa. Po załatwieniu rutyno- dlatego komitet Gwiazdki żywi nie- mitet otrzymał odpowiedź od zarzą
sa grupy 1120 Z. N. P. F. Andrze ty. Śpiew drużyn. Życzenia Harce udali się do kwatery klubu Białego
kołach muzycznych w śródmieściu
wych spraw i <odczytaniu rezolucji płonną nadzieję ,że Polonia przybę du Centralnego Śpiewaków Pol
jewskiego. Wiersz
nici&z, wykonany
wjKuiidiiy przez rzy i rozdanie prezentów przez św. Orła pod nr. 3902 Main ul., gdzie
skrzypka. Orkiestra składa się z
skich, iż prezes, Władysław Panka,
dzie na Gwiazdkę licznie.
-------I małą Harcerkę Weronikę Moeschl Mikołaja Harcerzom i dziatwie z ! Dr,vr,ad7ona była przekąska. Pod- rady miejskiej w sprawie świateł
ośmiu muzykantów.
A więc idziemy dzisiaj wszyscy o odbierze przysięgę od nowego za
bezpieczeństwa i budowy basenu
i Wydziału Małoletnich.
| czas zabawy
przewodniczył prezes
Polonia southbendska, według o- wypadł wspaniale. Taniec z tamkąpielowego w parku Kcściuszko, godzinie 7:30 do sali Białego Orła, rządu; będzie także delegacja z O“Przewietrzą” Elekcję 1-go Lutego. pinii z różnych źródeł zaczerpnię- borynami wykonany przez 16 Har- | Dekorowanie lilijkami Harcer- grupy jdzef Karmiłowicz i zapraprzewodniczący poprosił obecnych by się ubawić i zobaczyć naszą kręgu Ii-go.
Federalna ława wielkoprzysię- tych, przyjęła z niesmakiem sowiz- cerek pod kierownictwem drużyno- skimi 3-go stopnia 3-ch ochotni i szał gości do krótkiego przemówieWieczór będzie w formie bankie
na tym zebraniu panów aldermanów dziatwę przy wykonaniu z artysty
głych zbierze się w South Bend, drzalski wybryk podczas doroczne-' we3 E- Serafin był bardzo zajmu- czek i trzech młodzików t. j. dh. H. I nia. Przemawiał znów pan skarb
cznym smakiem dobranego przez tu i będzie podana smaczna kolacja,
M.
Lipnera,
G.
Lamba
i
M.
Myśli

I Sutor, I. Moryl, I. Cichoń, drucho- nik ZNP. Józef Spiker, komisarz Jó
Ind., dnia 1-go lutego, ażeby rozpo- go bankietu
_______ ________
o„ w Notre facy__
futbalowego
wego, by się wypowiedzieli w spra nauczycielkę, panią Sadowską, pro po której będzie bal przy doboro
cząć śledztwo w sprawie rzekomych Damę z początkiem tego tygodnia, j Sześć obrazów z piramidami wy- 'wie: E. Cichoń, W. Jasinowski i K. zef Ostrowski, prezeska Gminy 83 wie tych rezolucji. Panowie alder- gramu.
wej orkiestrze; bilety wstępu są
Waleria Maćkowiak, prezes Gminy
nadużyć wyborczych, o które oskar- kiedy to najęty za kilkaset dola-, konali Harcerze pod kierownict- l Kuk.
$1.00 od osoby. — Komitet: J. Ka
Podziękowanie przez przewodni 83 p. Kinalski, prezeska Towarzy mani przyrzekli swe poparcie w ra
żeni są republikańscy Uderzy, któ- rów ($400, o ile wiemy) “heckler”, wem drużynowego G. Skłodowskielinowska,
M. Sumidłowska, J. Kali
Bankiet
Instalacyjny.
stwa Św. Kunegundy Gr. 1761 Pe- dzie miejskiej, zapewniając, że oby
rzy próbowali nielegalnymi spo- 1 wszczął nieprzyjemny dla polskiej S°- Śpiew drużyn. Obrazy chorą- czącego publiczności za poparcie.
szewska.
Poraź
pierwszy
w
historii
swe

watele
południowej
strony
miasta
Hejnał, a po odśpiewaniu zabawa lagia Maciejewska, były komisarz
sobami wstrzymać lawinę głosów' narodowości rozgarniasz na sali za- giewkami przez zastępowych wypataneczna; publiczność bawiła się do Okręgu XI i były prezes Gminy 83 East Chicago będą mieli pobudowa go istnienia, Towarzystwo św. Trój Reguły Robertsa, jak się prowadzi
demokratycznych w polskich war- pełnionej tysiącami gości.
dły wspaniale.
ny basen kąpielowy wielkości 40x100 cy, gr. 337 w Gary, Indiana, urzą
dach zeszłego listopada, śledztwa
Ów głośny w gębie “popsuj” zaKolendy drużyn Harcerskich i późna w r.ocy. — Stary Wiarus, W. I Józef Krupa, prez^ś Osady 56 ZPRK. t. j. taki jak opiewają plany, jak dza wspólną zabawę gościnną i posiedzenia. Cenny podręcznik dla
prezesów grup i towarzystw
10c
Skłodowski.
'
Franciszek
Woszczyński,
prezes
zażądał ostatnio p. Alojzy W. Ko kłócił cały bankiet i usposobił wro- komedyjka w 3-ch aktach.
również i światła mają być zainsta bankiet instalacyjny. Bankiet i za Amerykanin, bardzo ciekawa po
siński, marszałek federalny.
go do polskiej narodowości natychMuszę zaznaczyć, iż publiczność
25c
lowane wzdłuż Indianapolis Blvd., bawa Tow. św. Trójcy odbędzie się wieść z czasów Kościuszki
miast całe zgromadzenie. Począł on wprost była oczarowana widząc
powieść
25c
na najruchliwszych krzyżówkach. jutro, to jest w niedzielę, 17 stycz Syn Burmistrza,
Dziennik Związkowy,
Polak Kapitanem Notredamczyków. wymyślać, że Notre Dame zawiele swych synów i córki odgrywająOSZCZĘDZAJCIE ZUPEŁNIE BEZPIECZNIE
Również przemawiali goście: Dr. A. nia, w sali Białego Orła, o godzinie 1406-08 W. Division St., Chicago, UL
Bernard Zwierz (Zwers) wybra płaci swym mentorom footbalo- cych z taką pewnością siebie z tak
Forszt, były kandydat na mayora, p.
ny został przez swych towarzyszy wym, itp. Dopiero przy końcu, gdy dobrze oddanymi ruchami przy wy— w—
F. Migas, prezes Ligi, p. L. Opacian
z drużyny piłkowej uniwersytetu chciano tego jegomościa wyrzucić mawianiu zdań, iż zdawało się, że
i p. M. Krajewski, prezes Kom. Egz.
Notre Dame kapitanem na r. 1937. przemocą ze sali... obwieszczono, że to nie dzieci grają, lecz zawodowi
Przewodniczący podziękował alderPan Zwierz pochodzi z Grand Ra to wszystko wolne żarty...
aktorzy i dało się słyszeć niejedno
Niech Was w Węgiel Zaopatrzy
manom i gościom i powołał prezesa
pids, Mich., i następuje w miejsce
Awanturnik ten przedstawił się krotnie: “to nie zbieranina uliczna
JEDYNA POLSKA FIRMA WĘGLOWA W GARY
Ligi
na
powiat
Lake
p.
L.
Opaciana
kapitana John Lauter z Moundsvil łamaną angielszczyzną jako polski! odgrywa, lecz Haicerze nasi: Hardo odebrania przysięgi cd zarządu
le, W. Va. Zwierz wybrany został dziennikarz ze Scranton, Pa., repre- ’ cerze ZNP!, którymi kierują dobrze
Klubu na rok 1937-my. Przysięgę
na rocznym posiedzeniu zdobywców zentujący rzekomo 350 000 Pola-' znani nam drużynowi”; jak również
4902 Indianapolis Boulevard—East Chicago
złożyli: Jan Niegoś, prezes; Jakób
1967 ADAMS ST.
TELEFON GARY 2-6331
monogramów w poniedziałek. Jest ków, Słowian i innych “forynerów” j zauważyć można było nie jedną
Karcz, wiceprezes; Jan Mróz, skarb
on juniorem w kolegium przemysło czytających jego gazetę... Jakby to matkę, która widząc swą córkę lub
JÓZEF IWAN, Właściciel
Wasze oszczędności zabezpieczone w agencji
nik; Jan Betlej, sekretarz. Po posie
wym przy
Nctre
Ceny nasze nie są wyższe niż u obcych, a węgiel nie gorszy!
— Uniwersytecie
— —— ......polski
dziennikarz w Ameryce nie syna na scenie ,pełne oczy łez mia
dzeniu bawiono się do późna w nocy.
Rządu Stanów Zjednoczonych.
Popierajcie swoich!
Damę i grał dzielnie w pozycji pra- umiał po angielsku mówić...
ła z radości, gdyż w rzeczywistości
— W. Fabisiewicz, sekr. posiedzenia.
Dnia Igo lipca wszystkim posiadaczom naszych akcyj
wego końcowego w drużynie lokal
Społeczeństwo nasze poczytało to przyznać należy, iż. odegrana kome
nej tej uczelni.
wypłaciliśmy dywidendę w wysokości 4% za rok.
za żart niesmaczny, zbyt gruby — dyjka zasługiwała na uznanie
istctnie “ajryski” i choć to miało Przemówienie ncwoobranego preOdpowiedzialnym osobom udzielamy pożyczek hipotecz
Kalendarzyk Posiedzeń.
..
.. żartem, przypisuje temu zesa gr. 1120 ZNP., J. Pudło, któbyć tylko
nych na budowę, naprawę, modernizację i na
Jutro Placówka Nr. 125, Stowarz.1 hałaśliwemu incydentowi tendencję ry wykorzystał sposobność
dostaniecie po najniższych cenach w POLSKIEJ APTECE, BROADWAY PHARMACY
ponowne sfinansowanie domów.
W et. Armii Polskiej, na Sokolni Z. j propagandową...
swym przemówieniu zaapelował do 1
1700 Broadway, Gary, Indiana. Kobylański i Sielski, właściciele.
Złodziej Uciekł Przed Szuflą.
Jan Migas, grosernik na rogu ulic
Linden i Brookfield i wierny czy
telnik “Dziennika Związkowego”,
umie cd czasu wojny światowej wy
wijać bagnetem. Lecz bagnetu nie
miał pod ręką, tylko zwyczajną
szuflę, gdy do jego składu wkradł
• się rychło nad ranem w czwartek
złodziej. Migas wstał z łóżka, zbu
dzony hałasem, i przy pomocy szu
fli tak groźnie postawił się intruzo
wi, że ten uciekł czemprędzej, ni
czego nie zabrawszy.

Balickiego; Tow. Dziewic Różań
cowych na Wojciechowie; Tow. Br.
Pom. św. Stanisława B. i M., Tow.
Dziewcząt św. Tereni na Jadwigowie.
W poniedziałek — Sokolice Miecz.
Romanowskiego w sąli Kościuszko;
Kółko Młodzieży Rozwój na Kazi
mierzowie i Tow. Panien Imienia
Marii na Jadwigowie.
We wtorek — Klub Obywatelek
Skradziono Młodzieńcowi Auto.
na Jadwigowie; Tow. św. Floriana,
w Domu Florianów, 100507 Western' Erwin R. Zbierański, 1004 N. Col
ave., i Korpus Pań Walerii Zell Nr. lege ul., stracił swe auto typu 1930
81, Unii Armii i Marynarki, na So roadster, które skradzione mu zo
stało w 500-ym bloku W. Sample ul.
kolni Zygm. Balickiego.
we wtorek wieczorem.
W środę — Komisja Wykonawcza
Polskiego Centralnego Komitetu
Obywatelskiego na Sokolni Zygm.
Balickiego i Stow. Rodziców i Nau-I
czycielek na Stanisławowie.

KAPITANEM

ZAKAZANO URZĄDZIĆ
“POLSKIE WESELE"
NA STANISŁAWOWIE

ŻART NA BANKIECIE
WZIĘTY ZA OBRAZĘ

PEOPLES FEDERAL SAVINGS
& LOAN ASSOCIATION

•

WĘGIEL NA ZIMĘ!

•

NATIONAL COAL COMPANY

WINA—WOŁKI—LIKIERY KRAJOWE I IMPORTOWANE

s

DZIENNIK ZWIĄZKOWY (ZGODA), SOBOTA, 16-GO STYCZNIA (JANUARY), 1937

Instalacja Klubu
Wieczorek Instalacyjny
Instalacja Tow. Gminy
SZTUKA “OJCIEC I SYN” Klub Młodzieży Obrona
Parafii
Zawada
Polskiej, Gr. 20-ej ZNP.
W o l n o ś c i Urządza
Tow. Skarb Polski
DZIŚ NA RADIO
Zabawę
Taneczną
Klub Parafii Zawada będzie miał
W niedzielę, 17-go stycznia, To

400 Gości Na Balu OBECNIE
Dziesiątki tysię
cy ludzi odzy
Polskiej Młodzieży
Nastawcie swe radia dziś wieczo
swe roczne posiedzenie w niedzielę,
Towarzystwo Skarb Polski, gr.
skują zdrowie warzystwo Gmina Polska No. 1, Gr.
Klub Młodzieży Obrona Wolno dnia 17-go stycznia, o godzinie 2-ej 1215 Z. N. P., urządza wieczorek in
przez C h i r o- 20 Z. N. P., urządza instalację połą rem o 8-ej na stację WSBC a usły
praktykę.— Re czoną z kolacją i zabawą taneczną szycie ciąg dalszy bardzo interesu ści, którego prezeską jest Jadwiga po południu, w sali Domu Wetera stalacyjny w sobotę, 16-go stycznia
Lewis Instytutu
zultaty przyczy dla nowo obranej administracji, któ jącej sztuki radiowej, pióra p. Wło Podgórska, urządza zabawę tane nów, 1239 N. Wood ul., na którym b. r., w dużej sali Atlas, 1436 Emma
Trzeci doroczny bal stypendialny
Polskiego Klubu przy Lewis Institutę, który odbył się 9-go stycznia,
w sali Wonderland, był wielkim
sukcesem. Na bal przybyło przeszło
375 młodzieży akademickiej, ich
przyjaciół i sympatyków. Między
gośćmi byli: dyrektor Lewis Insti
tute p. Inź. Dougal, C. Jackson Jr.
wraz z małżonką; prof. Inż. Józef
S. Kozaczka z małżonką i p. Janko
wiak, przedstawicel Konsulatu.
Komitet balu wraz z całym Klu^bem składa podziękowanie honoro
wym gościom jak też wszystkim
klubom młodzieży akademickiej,
ich przyjaciołom i sympatykom,
którzy tę zabawę poparli. Polskim
Kupcom i Przemysłowcom, dr. M.
W. Majchrowiczowi i firmie Gene
ral Credit za ogłoszenie balu przez
radio, oraz polskiej prasie za tak
chętne poparcie tej imprezy stu
denckiej.
Regularne miesięczne posiedzenie
Polskiego Klubu przy Lewis Insti
tute odbędzie się w tę niedzielę, 17
stycznia, o godzinie 2:30 po połud
niu, w kwaterze polskich Studen
tów i Alumnów, w hotelu Webster,
pnr. 2150 N. Lincoln Park West.
Wszyscy członkowie i członkinie
proszeni stawić się punktualnie, bo
wiele ważnych spraw jest do zała
twienia.

niły się do suk
cesu. Cieszcie
się c z e rstwem
I
zdrowiem.—Zacznijcie od Chiropraktyki ażeby
mieć zdrowie i siłę. Jak wielu in
nych tak i Wy powiecie, że ani wam
się nie śniło aby tak prędko mogła
nastąpić zmiana na lepsze ,bo tylko
natura ludzi uzdrawia.
Konsultacja uświadomi Was.
Porady udzielamy bezpłatnie!

DOKTORZY

BRACIA NOWAK
CHIROPRAKTORZY
1200 N. ASHLAND AVE.
(Pokój 502)
w Budynku Bankowym
Telefon BRUNswick 0321
Godziny: od 1-ej do 4-ej i od 6-ej
do 8-ej (z wyjątkiem środy i świąt.)
.

W Niedzielę Bal
Tow. “Chicago”

W nadchodzącą niedzielę, 17-go
stycznia, w sali złotej hotelu Con
gress, odbędzie się 25-ty doroczny
bal Tow. Chicago i grupy 1450 Zw.
Nar. Pol., prezesem której jest p.
August Kowalski.
Bal ten będzie połączony z pro
gramem wodewilowo-kabaretowym
i kolacją ,która będzie podana o go
dzinie 7-ej. Urządzeniem tej impre
Z HEGEWISCH, ILL.
zy zajmuje się przewodniczący p.
Wprzyszłą niedzielę, 17-go stycz ! Zygmunt Zieleziński.
nia, Towarzystwo Synowie Wolno
ści, Gr. 624 Z. N. P., urządza bal
karmelikowy w sali ob. W. Woj Symfoniczna Orkiestra
tasa pod nr. 13200 Baltimore Ave.,
Gra Tańce Góralskie
w Hegewisch, 111. Początek o go
dzinie 7-ej wieczorem. Na bal ten
Paderewskiego
towarzystwo zaprasza całą Polonię
z Hegewisch i okolicy, tak starszych
Staraniem naszego utalentowane
jako też i młodzież, gdyż wszyscy
ubawią się jak nigdy dotąd. Każ go rodaka znanego skrzypka Anto
niego Beka w tę niedzielę, 17-go
dy uczestnik przy wstępie na salę stycznia, o godz. 3:30 w Auditorium
otrzyma przy zakupnie biletu, dru Y. M. C. A. (19 So. La Salle St.)
gi bezpłatny bilecik na tak zwane usłyszymy dwa wyjątki z opery
“Door Prize” i może zdobyć coś war “Manru” naszego mistrza Paderew
tościowego. Prócz tego każdy bę skiego, a mianowicie: jego “Tańce
dzie obdarzony karmelkami polski góralskie”, które wykona symfoni
mi, które na ten cel zostały w du czna orkiestra kolegium muzyczne
żej ilości zakupione u firmy “Am- go Y. M. C. A. pod batutą p. Beka,
pol.” Dla urozmaicenia zabawy i stałego jej dyrygenta.
Oprócz wspomnianych tańęów
rozweselenia gości komitet zaprosił
pana Mendela Judkę, sławnego den program koncertu zawiera: Uwertu
tystę ze Lwowa, który swymi kuple rę do “La Gazza Ladra” Rossiniego,
Symfonię No. 4. Haydna, Slawofjski
tami ubawi gości.
taniec No. 1. Dworzaka, Pieśń Waltera z Meistersingerów Wagnera, w
której partję solową na skrzypcach
? Kazimierzówa i Annowa I odegra inny nasz polski talent mu
zyczny Czesław • Bielski, koncert
Gwiazdka Tow ..osynierów Tadeu mistrz tej orkiestry. Solistką będzie
sza Kościuszki.
Elsie Becker, soprano, która z akom
Tow. Kosynierów Polskich im. paniamentem orkiestry zaśpiewa
T. Kościuszki, gr. 1405 ZNP., od “Pace, pace”, Verdiego, Walc z “Ro
będzie swe roczne posiedzenie w meo i Julii”, Gounoda The Hills of
niedzielę, 17-go stycznia, początek Gruzia Mednikowa, W ogrodach Luo godzinie 2-ej po południu punk xemburgii Manninga.
tualnie, w sali zwykłych posiedzeń.
Jeżeli dodamy do tego, że w or
Zarazem odbędzie się instalacja no- kiestrze tej grają przeważnie Polawego zarządu.
cy (Bieszki, Buczkowski, Dąbrow
ski, Gębała, Filasiewicz, Janicki, NoGwiazdka Tow. Ks. Józefa Ponia gowski, Malewski, Walerczyk, Witt),
towskiego.
więc trzeba spodziewać się, że Pola
Podaje się do wiadomości wszy cy chętnie poprą taki koncert, gdzie
stkim członkom Tow. Ks. Józefa element polski odgrywa taką powa
Poniatowskiego, grupa 1784 ZNP., żną rolę, gdzie program składa się
że w niedzielę, dnia 17-go stycznia z pięknych melodyjnych utworów, a
b. r., odbędzie się gwiazdka dla ceny biletów są bardzo tanie.—A.M.
Wydziału Małoletnch przy naszej
grupie. Program rozpoczne się o
Z WOJCIECHOWA
godzinie 4-ej po południu i prosi
się was drodzy bracia o liczne
przybycie, ażeby dodać otuchy tej Instalacja Weteranów i Oddziału
Pań.
dziatwie, by zapisywała się licznie
Dziś w sobotę odbędzie się wspól
do tak pięknej organizacji jaką jest
Związek Narodowy Polski, dać jej na instalacja zarządów Posterunku
poznać, że starsi o nich nie zapo Woodrow Wilsona Nr. 3-ci, oraz Od
działu Legionu Pań nr. 4-ty w sali
minają.
Gwiazdka odbędzie się w sali ob. Białego Orła, p. nr. 1816 W. 17-ta
Stan. Węgrzyna, pnr. 2059 W. 19 ulica. Początek bankietu o 6-ej wie
ulica, róg Hoyne Ave. Po progra czór. Po bankiecie i programie in
mie odbędzie się zabawa taneczna. stalacyjnym odbędzie się zabawa
— Komitet.
(15, 16) taneczna przy dźwiękach orkiestry
Weteranów.
Komitet przygotował bardzo pię
Roczne posiedzenie Grupy 77 ZNP.
kny program i zaprasza wszystkich
Roczne posiedzenie Tow. Sokół członków i członkinie oraz sympaty
Polski Jedność Konfederatów Bar ków weteranów.
skich, gn. nr. 9 Sokolstwa Polskie
go w Am., grupa 77 ZNP., odbędzie
się w niedzielę, dnia 17-go stycznia
1937 roku, we własnym Domu, po
czątek o godzinie 1:30 po południu.
Po załatwieniu spraw rutynowych '
odbędzie się instalacja nowej admi
Wszystkim krewnym i zna
nistracji na rok 1937, połączona z
jomym donosimy tę smutną
wiadomość, iż najukochańszy
tak zwanym smokerem. Na tym po
mąż mój, ojciec, syn i brat
siedzeniu będzie reprezentacja Za
nasz
rządu Centralnego ZNP. Obecność
wszystkich członków jest wymaga
Ś. p. Paweł Duszyński
na z powodu bardzo ważnych spraw |
Zamieszkiwał pnr. 1744 Au
jakie będą omawiane na tym po
gusta Blvd.
siedzeniu. — F. V. Adesko, prezes;
Człon. Chicago Fire Dept. En
F. Skibicki, sekr.
(15, 16) |
gine Co. No. 30 po długiej
ciężkiej chorobie, pożegnał się
z tym światem, opatrzony Św.
Sakramentami, dnia 15-go
stycznia, 1937, o godzinie 8:30
Najlepiej i Najładniej
rano w średnim wieku.
Pogrzeb odbędzie się we
Załatwi Wam Pogrzebową
wtorek, dnia 19-go stycznia,
Obsługę
o godzinie 9:15 rano, z kapl.
pogrzeb, p.n. 2073 N. Hoyne
W. M.
ave. do Katedry Wszystkich
Świętych a stamtąd na cmen
tarz Wszystkich Świętych.
Na ten smutny obrządek za
praszamy wszystkich krew
Gdziekolwiek mieszkacie udaj
nych i znajomych, w smutku
cie się do zakładów Pomierpogrążeni:— Marianna, żona;
skiego w razie śmierci w ro
Waleria, Virginia i Grzegorz,
dzinie, a otrzymacie obsługę
dzieci; Konstancja Duszyńska,
pogrzebową od najskromniej
matka: Florentyna, Czesław,
szej do najwspanialszej po ce
Tadeusz i Virginia, pasierby;
nach najniższych. Dwie ka
bracia i siostry, szwagrowie i
plice:
szwagierki; Antonina Klim
kowska, teściowa, wraz z ca
i 1059 W. 32-ND STREET
łą rodziną.
! 4718 SO. PULASKI RD.
•
Pogrzebem zajmuje się F. J.
Sztermer, Hum. 5550.
Tel. BOULEVARD 4421
;
(16-18)

POMIERSKI

ra odbędzie się w sali Warszawa,
820 N. Ashland avenue.
Komitet instalacyjny, składający
się młodzieży należącej do grupy i
towarzystwa, stara się usilnie, aże
by zabawa wypadła jaknajłepiej i
przygotowuje różne niespodzianki.

W Niedzielę Uroczystalnstalacja Tow. Wolność Ludu
W niedzielę, 17. stycznia odbędzie
się regularne posiedzenie Tow. Wol
ność Ludu, grupy 2742 Z. N. P., w
sali Pokłackiego, a po po posiedze
niu instalacja nowego zarządu tej
grupy. Będą na tej instalacji zapro
szeni goście prezes Zarządu Cen
tralnego Z. N. P. pan Jan Romaszkiewicz, Komisarz Okręgu 13-go p.
Wieczorek; prezes Gminy 41-ej p.
Józef Jóźwiak i hufcowa Gminy
41-ej panna J. Reichertówna. Będzie
bardzo piękny program Harcerstwa
Tow. Wolność Ludu na czele z pan
ną druhną Marią Przybyłowicz, a po
programie przekąska. Także będzie
dobra orkiestra, która będzie przy
grywać do tańca. Każdy członek i
członkini są proszeni o przybycie
na tę instalację.

dzimierza Sikory, p. t. “OJCIEC i
SYN”.
Sztuka “OJCIEC I SYN” będzie odegrana na scenie Andytorium Św.
Trójcy już za dwa tygodnie to jest
w niedzielę, 31-go stycznia po po
łudniu o 2:15 i wieczorem o 8:15.
Wszystkie miejsca są numerowane
a bilety można rezerwować w resta
uracji Lenarda, 1166 Milwaukee
Avenue, w wędliniarni pp. Szadziewicz, 3034 W. Cermak Road, w skła
dzie Rittera, 1651 W. Chicago Ave.
i w biurze doktora Majchrowicza,
4644 South Ashland Avenue. W biu
rze doktora Majrowicza także można
rezerwować bilety telefonicznie, wo
łając Yards 7080.
(R. M.)

Zebranie Kółka Polskie Orły
We wtorek, dnia 19-go stycznia w
sali bb. Węgrzyna, p.n. 2059 W. 19-ta
ulica, odbędzie się ważne zebranie
Kółka Lit. Dram. Polskie Orły. Po
czątek o godzinie 8-ej wieczorem.
Zarząd zaprasza na wtorkowe po
siedzenie wszystkich członków, gdyż
omawiane będą ważne sprawy. Na
zebraniu tym przemawiać będą
przedstawiciele zarządu centralnego
Związku Polskich Kółek. Kto pra
gnie wstąpić w szeregi tego Kółka
będzie mile widziany.

Wszystkim krewnym i zna
jomym donosimy tę smutną
wiadomość, iż najukochańszy
mąż, ojciec i brat nasz

Ś. p. Jan Bandała

PODZIĘKOWANIE

członek Tow. Zjednoczona
Polska, No. 2002 Z. P. R. K.,
po krótkiej i ciężkiej chorobie,
pożegnał się z tym światem
opatrzony św. Sakramentami,
dnia 15-go stycznia 1937 roku,
o godzinie 5-tej wieczorem.
W średnim wieku.
Pogrzeb odbędzie się we
wtorek, dnia 19-go stycznia,
1937, o godzinie 9:30 rano,
z zakładu pogrzebowego pnr.
1335 W. Chicago Ave. do ko
ścioła ŚŚ. Młodzianków a
stamtąd na cmentarz Św. Woj
ciecha.
Na ten smutny obrządek za
praszamy wszystkich krew
nych i znajomych, w ciężkim
żalu pogrążeni:
Katarzyna, żona; Belesław i
Józef, synowie; Stefania, cór
ka; Agnieszka i Helena, sio
stry; Józef Niedziela i Jan Kli
mek, szwagrowie; Antonina
Górak, kuzynka; Jan Grucha
ła, Jan Górak i Jan Pająk, ku
zyni, wraz z całą rodziną.
Uprasza się nie nadsyłać
kwiatów.
Pogrzeb. Antoni A. Pociask,
telefon: Monroe 4643-7306.
(16-18)

pragniemy złożyć nasze serde
czne podziękowanie wszyst
kim tym, którzy brali udział
w pogrzebie. A mianowicie Ks.
Słowakiewiczowi za wyprowa
dzenie zwłok z kaplicy pogrzeb,
do kościoła. Ks. Bisk. Leonowi
Grochowskiemu za odprawie
nie nabożeństwa i ceremonii
żałobnych i za przemowę. —
Dziękujemy tym, którzy nieśli
trumnę, tym co nadesłali kwia
ty i bukiety duchowne. Po
grzebowemu p. S. Winiarskie
mu za tak umiejętne kierowa
nie pogrzebem—wogóle wszy
stkim krewnym i przyjaciołom
którzy w jakikolwiek sposób
przyczynili się do oddania
zmarłemu ostatniej usługi a
nam przez to okazali swe
współczucie, zasyłamy staro
polskie Bóg zapłać.
Felicja Jozwiak, żona;
wraz z rodziną.

Wszystkim krewnym i zna
jomym donosimy tę smutną
wiadomość, iż najukochańszy
mąż mój, ojciec, brat i dziaduś
nasz

Wszystkim krewnym i zna
jomym donosimy tę smutną
wiadomość, iż" najukochańszy
mąż mój, ojciec i dziadek nasz

Ś. p. Henryk Szymański

Ś. p. Wincenty Koch

po krótkiej lecz ciężkiej cho
robie pożegnał się z tym świa
tem, opatrzony Św. Sakramen
tami, dnia 16-go stycznia, o
godzinie 4:55 rano, w średnim
wieku.
Pogrzeb odbędzie się we
wtorek, dnia 19-go stycznia, o
godzinie 10:30 rano, z domu
żałoby pnr. 2218 Cortez ul., do
kościoła Św. Stanisława Kost
ki, a stamtąd na cmentarz Św.
Wojciecha, na parcelę familij
ną.
Na ten smutny obrządek
zapraszamy wszystkich krew
nych i znajomych, w smutku
pogrążeni:
’s
Stanisława (z domu Nowa
kowska) żona; Zofia, Tadeusz,
Mieczysław, Edward, Wanda
i Bronisława, dzieci; Stanisław
Gajewicz, zięć; Stanisława,
Florencja i Stanisława, syno
we; Stanisława i Ignkcy Dawidczyk, Mariana i Julian Ro
man, siostry-i szwagrowie; Ce
cylia Roszak, Wanda i Józef
Nowakowscy, szwagierki i
szwagier; wnuk i wnuczki;
wraz z całą rodziną.
£
Pogrzebowy Talaczyński, te
lefon Yards 3904 - 6112.
(16-18)

po długiej i ciężkiej chorobie
pożegnał się z tym światem,
opatrzony Św. Sakramentami,
dnia 14-go stycznia 1937 ro
ku, o godzinie 7-ej wieczorem,
w podeszłym wieku.
Pogrzeb odbędzie się w po
niedziałek, dnia 18-go stycz
nia, o godzinie 9:30 rano, z ka
plicy pogrzebowej pnr. 294547 So. 49th Avenue, Cicero,
111., do kościoła Św. Diony
sius, a stamtąd na cmentarz
Zmartwychwstania Pańskiego
na lotę familijną.
Na ten smutny obrządek
zapraszamy wszystkich krew
nych i znajomych, w smutku
pogrążeni:
Pelagia (z domu Giełdzińska) żona; Edward, Baldwin,
Theodore, Jan i Eugeniusz, sy
nowie; Helena Vana, Wirginia
Jones, córki; wnuczki; wraz z
całą rodziną.
Pogrzebem zajmuje się A.
Szymański i Syn, telefon Ci
cero 177.

Ś.p.
Franciszek Michalec
po krótkiej lecz ciężkiej cho
robie pożegnał się z tym
światem, opatrzony Św. Sakra
mentami, dnia 14-go stycznia
1937 roku, o godzinie 3-ej po
południu, w średnim wieku.
Pogrzeb odbędzie się w po
niedziałek, dnia 18-go stycz
nia, o godzinie 8:30 rano, z ka
plicy pogrzebowej Wolniak,
4604 So. Lincoln ul., do ko
ścioła Najsłod. Serca Pana Je
zusa, a stamtąd na cmentarz
Zmartwychwstania Pańskiego.
Na ten smutny obrządek
zapraszamy wszystkich krew
nych i znajomych, w smutku
pogrążeni:
Marianna, żona; Genowefa,
Władysława. Stefania’i Alfre
da, córki; Henryk, syn; Ta
deusz Maszczycki, Edward
Wionczynski, Władysław Ja
godziński, zięciowie; Stanisław
i Franciszka Cicura, Sylwe
ster i Marianna Cicura, szwa
growie i szwagierki; Stanisław
i Marianna Deszcz, Józef Bo
ber i Marianna Bober, kuzy
ni; Dolores, wnuczka; wraz z
całą rodziną.
Po informacje telefonować
Laf. 1313.

Instalacja Rabczan
Nowozorganizowany Klub Rab
czański odbędzie swoje instalacyj
ne posiedzenie w niedzielę, dnia 17.
stycznia o godz. 2:30 po południu,
w sali ob. Stanisława Gracza, p.n.
4324 So. Marshfield ave. Wszyscy
pochodzący z Rabki i okolicy, pro
szeni są o przybycie na to posie
dzenie. — J. Łopatowski, prezes;
A. Karkula, sekr.; B. Worwa, ka
sjerka.

zostanie zainstalowany nowy zarząd,
jak następuje: Stanisław Burek, pre
zes; Antonina Milkowska, wicepre
zeska; Franciszek Krzynecki, wice
prezes; Bolesław Pamelski, sekr.
prot.; Józef Frankiewicz, sekr. tin.;
Piotr Wójcik, skarbnik; Michał Ku
dła, marszałek.

Wszystkim krewnym i zna
jomym donosimy tę smutną
wiadomość, iż najukochańszy
mąż mój i ojciec nasz

Ś. p. Edward Orodeski

Wszystkim członkom Za
rządu Centralnego, pp. Komi
sarzom, pp. Komisarkom, Za
rządom Gmin i Grup Związ
kowych, pp. Dziennikarzom,
oraz licznym Przyjaciołom,
którzy czy to drogą telegra
mu, listu, czy osobiście oka
zali mi swoje współczucie
z powodu zgonu brata mego,
ś. p. Karola Szczerbowskiego,
tą drogą składam moje ser
deczne, z głębi serca płynące
wyrazy podziękowania.
A. S. Szczerbowski.

po nagłej chorobie pożegnał
się z tym światem ,opatrzony
Św. Sakramentami, dnia 15go
stycznia 1937 roku, o godzinie
3-ej rano, w starszym wieku.
Pogrzeb odbędzie się we
wtorek, dnia 19-go stycznia,
o godzinie 9:30 rano, z domu
żałoby pnr. 2021 W. Thomas
ulica, blnsko Damen ulicy, do
kościoła Św. Szczepana, a
stamtąd na cmentarz Sw. Woj
ciecha.
Na ten smutny obrządek
zapraczamy wszystkich krew
nych i znajomych, w ciężkim
żalu pogrążeni:
Zofia (z pierwszego męża
Janus) Orodeska, żona; Em
ma Krygier, córka; Franciszka
i Marianna Janus, Stanisława
i Stanisław Grzeskiew’icz, pa
sierbice i zięć; wraz z całą ro
dziną.
*
Pogrzebem zajmuje się Woj
ciech J. Michalik, 1056 W.Chicago Ave. Tel. Hay. 0936.
(16-18)

Wszystkim krewnym i zna
jomym donosimy tę smutną
wiadomość, iż najukochańsza
żona moja, matka i córka na
sza

Wszystkim krewnym i zna
jomym donosimy tę smutną
wiadomość, iż najukochańszy
mąż mój, ojciec i dziadek nasz

PODZIĘKOWANIE

Pozostawieni w nieutulonym
smutku po utracie najuko
chańszego męża mojego i ojca
naszego,

Ś. p.
Mieczysława Jozwiak

Wszystkim krewnym i zna
jomym donosimy tę smutną
wiadomość, iż najukochańsza
żona moja, matka, siostra i
babcia nasza,

Wszystkim krewnym i zna
jomym donosimy tę smutną
wiadomość, iż najukochańszy
mąż mój, ojciec i brat nasz

czną w niedzielę, 17-go stycznia, w
kafeterii Wyższej Szkoły św. Trójcy
pod nr. 1443 W. Division St. Przy
grywać do tańca będzie orkiestra
Joe Bold’s z hotelu Palmer House.
Początek o godz. 7:30 wieczorem.

Ś. p. Marianna Kochan
(Z DOMU SIWIAK)
Członkini Tow. Niewiast Ró
żańca Świętego, Róża 34, Klu
bu Obywatelek Trójcowa, Pań
Pomocy Wyższej Szkoły Św.
Trójcy, Matki Boskiej Szka
plerznej, Wianek 1-szy, Trze
ciego Zakonu św. Franciszka,
Apostolstwa Modlitwy, Ado
racji Najśw. Sakramentu,
Ozdoby Kościoła, Stow. św.
Antoniego, Z. N. P. Gr. 2, i So
bieski Council Gr. 1751, po
żegnała się z tym światem na
gle, opatrzona św. Sakramen
tami, dnia 13-go stycznia, o
godzinie 4:15 po południu, w
podeszłym wieku.
z
Pogrzeb odbędzie się w po
niedziałek, dnia 18-go stycz
nia, o godzinie 9:30, z domu
żałoby pn. 1824 Augusta Blvd.,
do, kościoła św. Trójcy a stam
tąd na cmentarz św. Wojcie
cha.
Na ten smutny obrządek za
praszamy wszystkich krew
nych i znajomych, w ciężkim
żalu pogrążeni:
Wojciech, mąż; Zofia, Roza
lia i Maria, córki; Tadeusz,
syn; Katarzyna Prorok i Pau
lina Rowińska, siostry; Konrad
Nelson, Fabian Olechna i Jó
zef Kwiatkowski, zięciowie;
Zofia, synowa; Wnuki i wnucz
ki, wraz z całą rodzina.
Pogrzebowy J. L. Wiśniew
ski, Humboldt 0060.
s

Ś. p. Józefa Ciastko
członkini Tow. Św. Elżbiety
należącego do Związku Polek
w Ameryce Grupa 31, Tow.
Św. Jadwigi należące do
Zjednoczenia Polsko - Rzym
sko - Katolickiego Grupa 582,
Bractwa Niewiast Różańca
Św., po krótkiej lecz ciężkiej
chorobie pożegnała się z tym
światem, opatrzona Sw. Sa
kramentami, dnia 15-go stycz
nia 1937 roku, o godzinie 4:35
rano, przeżywszy lat 37.
Pogrzeb odbędzie się w po
niedziałek, dnia 18-go stycz
nia, o godzinie 10-ej rano, z
domu żałoby pnr. 118 — 155th
Place, Calumet City, 111., do
kościoła Św. Andrzeja Aposto
ła, a stamtąd na cmentarz Św.
Krzyża.
Na ten smutny obrządek
zapraszamy wszystkich krew
nych i znajomych, w ciężkim
żalu pogrążeni:
Antoni, mąż; Helena, córka;
Władysław, Leonard, Tadeusz
i Rajmund, synowie; Tomasz
i Wiktoria Ucki, rodzice; Ana
stazja Furmańska i Michali
na Szymoska, siostry; Ludwik
Furmański i Stefan Szymoski,
szwagrowie; wraz z całą fami
lią.
Pogrzebowy Józef S. Czechanski, 248 — 155th Place,
Calumet City, 111. Tel. Ham
mond 372.

ul., o godz. 7-mej wieczorem. Po po
siedzeniu odbędzie się wspólna ko
lacja. Do współudziału zostali zapro
szeni urzędnicy Zarządu Centralne-

Wszystkim krewnym i zna
jomym donosimy tę smutną
wiadomość, iż najukochańsza
żona moja, matka, córka i sio
stra nasza

Ś. p. Marianna Trojan
(Z domu Herman)
człon. Tow. Marii Konopnic
kiej, gr. 36 Wolne Polki na zie
mi Washingtona, zamieszkiwa
ła pnr. 2612 — 25-ta ul., po
krótkiej chorobie, pożegnała
się z tym światem, opatrzona
Św. Sakramentami, dnia 15-go
stycznia 1937 o godzinie 7:10
wieczorem, w średnim wieku.
Pogrzeb odbędzie się we
wtorek, dnia 19-go stycznia o
godzinie 9:30 rano, z kaplicy
pogrzeb S. Fortuna, 2959 W.
43-cia ul. do kościoła św. Wa
cława na Dekoven ul. a stam
tąd na cmentarz Zmartwych
wstania Pańskiego na lotę fa
milijną.
Na ten smutny obrządek za
praszamy wszystkich krew
nych i znajomych, w smutku
pogrążeni:
Jakób, mąż; Edward, Wła
dysław, synowie; Julianna
Herman, matka; Michał, Jan,
Julian, Franciszek, bracia; Ire
na Morgenthaler, Elżbieta Sta
chura, Franciszka i Florenty
na, siostry; Karol, Leon, szwa
growie; Anna, Marianna, Mil
dred, szwagierki, wraz z całą
rodziną.
Pogrzebem zajmuje się For
tuna, tel. Lafayette 7781.
(16-18)

go Z. N. P., Okręgu 13-go, oraz Gmi
ny 91-sza Z. N. P.
Członkowie Tow. są proszeni o
liczne przybycie jak również zapra
szamy gości i sympatyków. Przygry
wać będzie doborowa orkiestra. —
J. Ochenduszka, prezes; J. Sołtysik,
sekretarz protokółowy.

Wszystkim krewnym 1 zna
jomym donosimy tę smutną
wiadomość, iż najukochańsza
córka, siostra i wnuczka na
sza

Ś. p.
Wiktoria Strzelińska
człon. Sodalisu przy parafii
Św. Bronisławy, człon. Foresterów, gr. 510, po długiej cię
żkiej chorobie, pożegnała się
z tym światem, opatrzona św.
Sakramentami, dnia 14-go
stycznia 1937 o godzinie 5:15
po południu, przeżywszy lat
23.
Pogrzeb odbędzie się we
wtorek, dnia 19-go stycznia o
godzinie 9:30 rano, z domu ża
łoby pnr. 8631 Manistee ave.
do kościoła Św. Bronisławy,
przy 87-ej i Colfax ave. a
stamtąd na cmentarz św.
Krzyża w Calumet City, 111.
Na ten smutny obrządek za
praszamy wszystkich krew
nych i znajomych, w smutku
pogrążeni:
Władysław i Cecylia Strzelińscy, rodzice; Józef, Wincen
ty, Władysław, Jan i Bernard,
bracia; Edwina, Teresa i Cecy
lia Konecka, siostry; Franci
szek Konecki, szwagier; Fran
ciszek i Franciszka Łachańscy, dziadkowie; Maciej i Zo
fia Roszkowscy, Jan i Stani
sława Jankiewicz, Adolf i An
na Węgrzyn, Feliks i Magdale
na, Franciszek i Klara Lachańscy, wujowie i ciotki, wraz z
całą rodziną.
Pogrzebowy H. Pyterek,
2614 E. 87-ma ulica, telefon:
Saginaw 5370.

Śp. Piotr Gumiński
po krótkiej chorobje pożegnał
się z tym światem, opatrzony
Św. Sakramentami, dnia 14gd
stycznia 1937 roku, o godzinie
3-ej rano, przeżywszy lat 63.
Pogrzeb odbędzie się w po
niedziałek, dnia 18-go stycz
nia, o godzinie 10-ej rano, z
domu żałoby pnr. 8452 Esca
naba ave., do kościoła Św. Ma
rii Magdaleny, a stamtąd na
cmentarz Św. Krzyża.
Na ten smutny obrządek
zapraszamy wszystkich krew
nych i znajomych, w smutku
pogrążeni:
Marianna (z domu Sobczak)
żona; Helena Fornowska, Łu
cja Słomka, Paweł, Józef, Ire
na, Edwina i Dorota, dzieci;
Franciszka Kujawska, siostra;
Szczepan, Wojciech, Jan, Jó
zef, bracia; wraz z całą rodzi
ny. . . „
•Pogrzebem zajmuje się Frań.
Kuźniar, telefon South Shore
1206.
(15-16)

PODZIĘKOWANIE
Wyroki Najwyższego są niezbadane. Tak się Najwyższe
mu Stwórcy podobało i tak się stało. Podobało się Najwyż
szemu Stwórcy powołać do Siebie najukochańszego męża mo
jego i ojca naszego

Ś. p. TOMASZA KOWALCZE
więc my w nieutulonym smutku pozostała rodzina pragniemy
podziękować wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób
przyczynili się do upiększenia tego pogrzebu. A mianowicie
ks. B. M. Nieć za wyprowadzenie zwłok z domu i odprawie
nie żałobnego nabożeństwa, jak również ks. Winc. Nowickie
mu i ks. H. P. Roszkowskiemu za asycstę, Siostrze-organistce
za kierowanie chórem i piękne przygrywanie a*AMkganąch;
jakoteż Tow. Ks. Józefa Poniatowskiego,’ Gr. 240 Szczepu Ben
Hur za tak liczny udział jaki w tym pogrzebie wzięli. Także
dziękujemy wszystkim tym, którzy nadesłali kwiaty, jakoteż
i bukiety duchowne, i wszystkim tym, którzy przybyli do do
mu żałoby, ażeby wznieść swe modły za spokój duszy i wyra
zili swewspółczucia dla stroskanej familii. Także pragniemy
podziękować naszemu pogrzebowemu Stanisławowi Bafia za
tak troskliwe i umiejętne kierowanie pogrzebem; za śpiew
i piękne przemówienie na cmentarzu.
Jeszcze raz zasyłamy z głębi serca staropolskie Bóg za
płać!
Katarzyna Kowalcze, żona, z dziećmi.

PODZIĘKOWANIE
Niniejszym składamy nasze
najserdeczniejsze podziękowa
nie wszystkim krewnym, zna
jomym i przyjaciołom, którzy
brali udział w pogrzebie naj
ukochańszego brata i szwagra
naszego,

ś. p. Wojciecha Reczek

PODZIĘKOWANIE
Niniejszym składamy nasze
najserdeczniejsze podziękowa
nie wszystkim krewnym i
przyjaciołom, którzy brali udział w pogrzebie najukochań
szego męża, ojca, brata i dziad
ka naszego,

ś. p. Antoniego Szumal
a mianowicie: Ks. Modzińskiemu za odprawienie mszy świę
tej, Ks. Rydeckiemu za przy
bycie do kaplicy, Ks. Prałat. J.
Strzyckiemu za przybycie do
kaplicy i odmówienie różańca;
organistom p. C. Rybowiakowi
i pani Wierteł, Członkom Tow.
Najśw. Marii Panny od Nieust.
Pomocy Nr. 137 ZPRK. za ostatnią usługę. Tym wszyst
kim, którzy nadesłali kwiaty
i bukiety duchowne. Pogrze
bowemu p. S. Fortunie za tak
wzorowe kierowanie pogrze
bem—wogóle wszystkim, któ
rzy w jakikolwiek sposób przy
czynili się do upiększenia po
grzebu, zasyłamy staro polskie
Bóg zapłać.
Maria Szumal, żona;
wraz z dziećmi.

Dziękujemy członkom Tow.
Strzelców Gr. 79 Legionu Pu
łaskiego za niesienie trumny;
członk. Tow. Św. Kazimierza
Wielkiego Z. N. P. i tym wszy
stkim, którzy odwiedzili dom
żałoby i przybyli do kościoła
i na cmentarz; tym, którzy na
desłali kwiaty i bukiety du
chowne, pogrzebowemu p. Boi.
Lesniak za wzorowe kierowa
nie pogrzebem—wogóle wszy
stkim tym, którzy w jakikol
wiek sposób przyczynili się do
upiększenia pogrzebu i odda
nia zmarłemu ostatniej usługi
ziemskiej zasyłamy staro pol
skie Bóg zapłać.
W smutku pogrążeni:
Paweł i Piotr Reczek,
bracia;
Stefania i Maria Reczek,
bratowe;
wraz z całą rodziną.

Wszystkim krewnym i znajomym donosimy tę smutną
wiadomość, iż najukochańsza żona moja i matka nasza

Ś. p. Marta Wieczorkowska
(z domu Jakubowska)

członkini Tow. Marii Konopnickiej ,Gr. 24 Zw. Polek i Sióstr
Różańcowych Drzewo 1-sze Róża 28-ma, po krótkiej lecz cięż
kiej chorobie pożegnała się z tym światem, opatrzona św. Sa
kramentami, dnia 16-go stycznia 1937 roku, o godzinie 5:15 ra
no, w podeszłym wieku.
Pogrzeb odbędzie się we wtorek, dnia 19-go stycznia, o
godzinie 9:30 rano, z domu żałoby pnr. 2039 Homer ulica, do
kościoła Św. Jadwigi, a stamtąd na cmentarz Św. Wojciecha
na parcelę familijną.
Na ten smutny obrządek zapraszamy wszystkich krew
nych i znajomych, w smutku pogrążeni:
Julian, mąż; Anna i Katarzyna, córki; Franciszek Palcer,
Leon Świątkowski, zięciowie; Jadwiga Winiarska, siostra;
Walenty Winiarski, szwagier; wnuki i wnuczki; wraz z całą
rodziną.
Pogrzebem zajmuje się Stefan Winiarski, 2021 Dickens
Ave. (Carolina), tel. Humb. 9463.
(16-18)

Wszystkim krewnym i zna
jomym donosimy tę smutną
wiadomość, iż najukochańsza
żona, córka i siostra nasza

ś. p.
Weronika Rejdukowska
Wszystkim krewnym i zna
jomym donosimy tę smutną
wiadomość, iż najukochańszy
mąż mój i ojciec nasz

Śp. Jakób Nowak
po krótkiej chorobie pożegnał
się z tym światem .opatrzony
Św. Sakramentami, dnia 14-go
stycznia 1937 roku, o godzinie
9-ej rano, w średnim wieku.
Pogrzeb odbędzie się w po
niedziałek, dnia 18-go stycz
nia, o godzinie 9:30 rano, z do
mu żałoby pnr. 2237 W. 21-sza
ul., do kościoła Św. Anny, a
stamtąd na cmentarz Zmar
twychwstania Pańskiego na
lotę familijną.
Na ten smutny obrządek
zapraszamy wszystkich krew
nych i znajomych, w smutku
pogrążeni:
Zofia Nowak, żona; Czesła
wa. Władysława 1 Genowefa,
córki; Rudolf i Mieczysław,
synowie; Stanisław Jarosik,
zięć; wraz z całą rodziną.
Pogrzebem zajmuje się Fran
ciszek K. Cieśla, 2007 S. Lea
vitt ul. Tel. Canal 1004.
(15-16)

(z domu Glebieska)
człon. Różańca Św. 3 Róży
I Drzewa przy parafii św. Ja
dwigi, po krótkiej i ciężkiej
chorobie, pożegnała się z tym
światem, opatrzona św. Sakra
mentami, dnia 14go stycznia,
1937 r., o godzinie 2:50 rano,
w kwiecie wieku.
Pogrzeb odbędzie się w po
niedziałek, dnia 18go stycznia,
o godzinie 9:30 rano, z domu
żałoby pnr. 2227 Lyndale ul.,
do kościoła św. Jadwigi, a
stamtąd na cmentarz św. Woj
ciecha.
»
Na ten smutny obrządek za
praszamy wszystkich krew
nych i znajomych, w smutku
pogrążeni:
Stanisław, mąż; Stanisław i
Antonina Glebiescy, rodzice;
Emilia, siostra; Stanisław,
brat; Sylwester Schafer, szwa
gier; Franciszek Klimczak,
wujek: Marianna Klimczak,
wujenka; Ludwik Klimczak,
Stanisław Klimczak, Julianna
Klimczak, kuzyni i kuzynka;
Marianna Klimczak, babcia w
Polsce, wraz z całą rodziną.
Pogrzebowy Józef Schielka;
(15-16)
Arm. 0918.

Wszystkim krewnym i znajomym donosimy tę smutną
wiadomość, iż najukochańsza żona moja, matka i babcia nasza

Ś. P. JULIA REGUŁA
(z domu WARCHOŁ)

członkini Bractwa Niewiast Różańcowych, Tow. Echo Wolno
ści, Camp No. 7657 Royal Neighbors of America, po długiej i
ciężkiej chorobie pożegnała się z tym światem, opatrzona Św.
Sakramentami, dnia 14-go stycznia 1937 roku, o godzinie 12:15
w nocy, w podeszłym wieku.
Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, dnia 18-go stycznia,
o godzinie 9:30 rano, z domu żałoby pnr. 1824 W. 18-ta ulica,
do kościoła Św. Wojciecha, a stamtąd na cmentarz Zmar
twychwstania Pańskiego na lotę familijną.
Na ten smutny obrządek zapraszamy wszystkich krew
nych i znajomych, w smutku pogrążeni:
Bartłomiej, mąż; Michał, syn: Katarzyna. Marianna i
Anna, córki; Kazimiera, synowa; Christ Monzel, zięć; Woj
ciech, brat; (Jan, brat i Józefa Ogorzałek, siostra w Polsce);
Michał Jr. i Raymond, wnuki; wraz z całą rodziną.
Pogrzebem zajmuje się Stanisław Bafia, 1810 W. 18-ta ul.
Telefon Canal 2298.
(15-16)

DZIENNIK ZWIĄZKOWY (ZGODA),

▼ Kalendarzyk Zabaw ▼
Sobota, 16 Stycznia
Tow. Podtatrzańskie, gr. nr. 1250
ZNP.: urządza wieczorek instala
cyjny w sobotę, 16-go stycznia, w
małej sali Atlas, 1436 Emma ulica,
o godzinie 7-ej wieczorem. — F.
Czwaliński, prezes; W. Dąbrowski,
sekr.
Gmina nr. 177 ZNP. występuje
na bal gr. nr. 2841 ZNP. w sobotę,
16-go stycznia w sali Związku Po
lek, 1309 N. Ashland ave. Zbiórka
delegatów i delegatek o godz. 8:30
wieczorem w sali zabawy. — P. Mi
kołajczyk, prezes; S. Wijas, sekr.
Klub Ziemi Łomżyńskiej urządza
zabawę instalacyjną w sobotę, 16go
stycznia o godz. 7:30 wieczorem w
sali Gdynia Gardens, 1223 Milwau
kee ave. — S. Niebrzydowski. pre
zes; S. Kordasiewicz, sekr.
Tow. Królowej Jadwigi, gr. nr.
2108 ZNP.: instalacja w sobotę. 16
stycznia, w sali ob. Ginalskiego. —
M. Raczek, sekretarka.
Klub Jasło występuje na bal Klu
bu Młodzieży przy Tow.Tysiąc Wa
lecznych, gr. nr. 877 ZNP., w so
botę, 16-go stycznia, w sali Won
derland, 2934 Milwaukee ul.
Zbiórka na sali o godzinie 8-ej
wieczorem. — J. Zychowicz, pre
zes; W. Czekaj, sekr.

Niedziela, 17 Stycznia
Klub Młodzieży Obrona Wolności
urządza zabawę taneczną 14. stycz
nia dla swoich członków oraz przy
jaciół i sympatyków w kafeterii
Wyższej Szkoły Św. Trójcy pod nr.
1443 W. Division ul. Na czele komi
tetu stoi p. Stanisław Kurek. Począ
tek o godzinie 7:30 wieczorem.
Tow. Wolna Myśl, gr. nr. 2660 Z.
N. P. urządza bal instalacyjny w
niedzielę, 17-go stycznia w Sokolni,
1062 N. Ashland ave., o godz. 6-ej
wieczorem. Za komitet: M. Kozioł.
Tow. Zmartwychwstania Pańskie
go, gr. nr. 89, urządza zabawę insta
lacyjną w niedzielę, 17-go stycznia
w dolnej sali Związku Polek, 1309
N. Ashland ave., o godz. 6:30 wie
czorem. Za Komitet: B. Piechocka,
przew.
Tow. Gwiazda Polski, gr. nr. 893
ZNP., występuje na bal Tow. Wol
na Myśl, gr. nr. 2660 ZNP., w nie
dzielę, 17-go stycznia, w Sokolni,
pnr. 1062 N. Ashland ulica, o godzi
nie 7-ej wieczorem. — S. Dłubisz,
prezes; M. Baczak, sekr.
Tow. Ks. Józefa Poniatowskiego,
gr. nr. 1784 ZNP., urządza gwiazd
kę dla Wydziału Małoletnich,w nie
dzielę, 17-go stycznia, w sali ob.
:sWęgrzyna, pnr. 2059, W. 19-ta ulica,
g ie 3:30 p'ó południu. Po
. ,wia.
zabawa taneczna. Posie
dli Tow. odiMzie się przed
la:
o godzinie i -ej po połudii*
..'.Komitet.
Tow. Wioski Zaborowia urządza
w niedzielę 17-go stycznia, w sali
ob. Steftanika, 1401 W. Superior
ulica, bal, o godzinie 6-ej wieczo
rem, na jakim będzie się popisywać
Bartuś Bieda. — S. Kukiełka.

Korpus Pomocniczy nr. 2-gi oraz
Placówka 39-ta SWAP, urządzają
wspólną instalację i gwiazdkę dla
dziatwy, o godzinie 3-ej po połud
niu, w sali ob. Koneckiego, przy Lorel i Grand ul.
Instalacja Kółka Am. Im. Osso
lińskich odbędzie się jutro w nie
dzielę, 17-go stycznia, w sali kol.
J. Stefanika pnr. 1401 W. Superior
ul. Początek o godzinie 4:30 po po
łudniu.
Placówka 1-go Pułku Strzelców
Polskich, występuje “in corpore” w
niedzielę, 17-go stycznia, na insta
lację Towarzystwa Niech Żyje Pol
ska, gr. 2714 Z. N. P., która się od
będzie w sali Gdynia Gardens, 1223
Milwaukee avenue. Zbiórka w Do
mu Weteranów, 1239 N. Wood ul.,
o godzinie 7:30 wieczorem. — S.
Krygowski, komendant; F. Lecho
wicz, adj. prot.
Tow. Matki Boskiej N. P. gr. nr.
1333 ZNP. występuje na bal insta
lacyjny Tow. Niech Żyje Polska gr.
nr. 2714 ZNP. w niedzielę 17-go
stycznia w sali Gdynia Gardens. —
Zbiórka przed salą o godz. 6-ej wie
czorem. — J. Rączka, prezes; S.
Porembski, sejcr.
Tow. Obrona Wolności gr. nr.
2849 ZNP. występuje na bal Klubu
Młodzieży Obrona Wolności w nie
dzielę 17-go stycznia w kafeterii
Św. Trójcy, 1443 W. Division ul. —
Zbiórka o godz. 7:30 wieczorem przy
sali. — R. Kortz, prezes; L. Sambo
ra, sekr. ,
Korpus Pomocniczy nr. 90-ty przy
Placówce nr. 90-ty występuje na
instalację Klubu parafii Lisia Gó
ra w niedzielę 17-go stycznia, w sali
Weteranów, 1239 N- Wood ul. Doboszki i trębaczki są również pro
szone w mundurkach na godz. 6-tą
wieczorem. — A. Wojtas, prez.; A.
Kozioł, sekr.

Niedziela, 24. Stycznia
Tow. Św. Izydora Oracza, gr. nr.
406 ZNP., urządzą bal w niedzielę,
24-go stye
nd, o
godz. 5-ej po poi., X.
ki wszyst
kich uprzejmie zaprasza. — K. Czer
wień.
Kluby Pinczowian urządzają in
stalację wspólną w niedzielę 24-go
stycznia, w sali ob. Oleszka, 1450
W. Huron ulica. Po instalacji i ko
lacji zabawa taneczna.

| Kalendarzyk Posiedzeń
Sobota, 16 Stycznia
Tow. Białego Orła im. T. Kościu
szki, gr. nr. 1431 ZNP.: posiedzenie
roczne dzisiaj, w sali zwykłej, o go
dzinie 7:30 wieczorem. — C. Pietrowski .prezes; A. Pieńkowski, sekr.
Klub Bielczan: Posiedzenie połą
czone z instalacją dzisiaj, w sali ob.
Łatki. 1368 W. Huron ul. Zabawa
instalacyjna rozpccznie się o godzi
nie 8-ej wieczorem. — J. Pencek,
koresp.
Klub Ziemi Łomżyńskiej: posie
dzenie instalacyjne dzisiaj zamiast
w czwarty piątek, o godzinie 7:30
wieczorem, w sali Gdynia, 1223
Milwaukee ul. Po posiedzeniu ko
lacja i zabawa taneczna. Zarząd
stanowią: S. Niebrzydowski, prezes;
A. Karwowski, wiceprezes; Z. Ramotowska, wiceprezeska; F. Niecie
cki, sekr. prot.; A. Karwowski, sek.
fin.; B. Kilanowski, kąsjer; A. Sadłowski, marszałek.

Niedziela, 17 Stycznia
Tow. Polska Powstaje, gr. 1916 Z.
N. P., odbędzie roczne posiedzenie
w niedzielę, 17go stycznia, 1937, w
sali zwykłych posiedzeń, o godzinie
2ej. Oprócz spraw rutynowych i in
stalacji nowych urzędników podnie
siona będzie bardzo ważna sprawa,
która wymaga obecności wszystkich
członków.—Józef Wójcik, prezes.
Tow. Majowe, gr. nr. 2470 ZNP.:
posiedzenie roczne 17-go stycznia
w sali Zbawiciela, pnr. 2548 W.
Cortez ul., o godz 2-ej po poł. Po
posiedzeniu zabawa instalacyjna. —
S. Kolman, sekr.

Tow. Norwood Park, gr. nr. 2350
ZNP.: posiedzenie roczne i instala
cyjne 17-go stycznia, o godzinie
4-ej po południu, w sali zwykłej.
Tow. Synowie Gór z nad Skawy,
gr. nr. 1524 ZNP.: posiedzenie ro
czne 17-go stycznia, o godzinie 1:30
po południu, na jakim zarząd złoży
przysięgę. — M. Nowak, prezes; J.
Leffner, sekr.
Tow. Wisła, gr. nr. 1919 ZNP.:—
posiedzenie instalacyjne 17 stycz
nia, o godzinie 2-ei po południu, w
sali pnr. 4321 S. Honore ul. Po po
siedzeniu smoker.—A. Dudek, pre
zes; J. Marek, sekr.
Tow. Styczniowe, gr. nr. 1164
ZNP.: posiedzenie roczne i instala
cyjne, 17-go styczna, w sali Holly
wood, 1500 Fullerton ulica. — F.
Zwierzyna, sekr.
Stowarzyszenie Parafii Wietrzy
chowice: posiedzenie instalacyjne
17-go stycznia, o godzinie 3-ej po
południu, w sali pnr. 1450 W. Wal
ton ul. Po posiedzeniu zabawa in
stalacyjna. — F. Polan, prezes; J.
Klimek, sekr.
Tow. Ratunkowe Zdrochec: po
siedzenie instalacyjne połączone z
kolacją i zabawą taneczną 17 sty
cznia, w sali ob. Łatki, przy Huron
i Noble ul., o godzinie 6-ej wieczo
rem. Wstęp wolny. — L. Wadycki,
sekr.
Klub Nienadówki: posiedzenie in
stalacyjne 17-go stycznia, o godzi
nie 3-ej po południu, w sali ob.
Pranicy, 1659 W. Huron ul. Po po
siedzeniu zabawa taneczna. — J.
Ozóg, prezes; A. Bernath, sekr.
Tow. Gdynia, gr. nr. 2404 ZNP.:
posiedzenie roczne 17-go stycznia,
o godzinie 1:30 po południu, w sali
Filaretów’, 1234 Milwaukee ul. —
J. Bielawski, prezes; J. Glen, sekr.

Julian S. Kruna
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“Trędowata,” Nowy Wspaniały Film z Polski!
Premiera 25-go Stycznia w Teatrze Congress!
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Z Gminy 177-EJ ZW. N. P.
Towarzystwo Nowy Ład,
Grapa 2875 Zw. Nar. P.,
Delegaci Gminy 177-ej proszeni
Urządza Wieczornicę są zebrać się w sali Związku Polek
Jedno z młodych, to jeszcze roku
czasu nieistniejących, lecz świetnie
się rozwijających Towarzystw zwią
zkowych, Tow. Nowy Ład, gr. 2875
Z.N.P., urządza w sobotę, 23. sty
cznia, w wielkiej sali Wonderland,
pod nr. 2934 Milwaukee av., o godz.
8-ej wieczorem, Wieczornicę, Ban
kiet i Zabawę.
Będzie to pierwsze większe tego
rodzaju przedsięwzięcie publiczne
tego sympatycznego Towarzystwa
związkowego, na które ono zapra
sza Polonię okoliczną. Ponieważ To
warzystwo składa się z przeszło set
ki inteligentnej młodzieży polskoamerykańskiej, ubawienie się dobre
jest zapewnione.
W bardzo krótkim programie ban
kietowym wygłoszą' przemówienia
Cenzor Świetlik i przedstawiciel Za
rządu Centralnego ZNP.

Instalacyjne Posiedzenie
Grupy 77 Zw. Nar. Pol.

Sobota, 23 Stycznia
Klub Pinczowian Oddział Pań
występuje na bal Pań Demokratek
31-ej wardy w sobotę 23-go stycz
nia w Sokolni pnr. 1062 N. Ashland
ave. — Z. Milka, prezeska; A. Nie
dziela, sekr.
Tow. Rzemieślników Polskich gr.
nr. 728 ZNP. urządza roczny bal w
sobotę 23-go stycznia w sali Zwią
zku Polek, 1309 N. Ashland ul. o
godz. 8-ej wieczorem, na jaką wszy
stkich zaprasza Komitet.
Klub Wola Rogowska urządza za
bawę instalacyjną w sobotę 23-go
stycznia w sali ob. Papierza o godz.
6-ej wieczorem. Posiedzenie odbę
dzie się w niedzielę 24-go stycznia.
— A. Feldy, sekr.
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SOBOTA, 16-GO STYCZNIA (JANUARY), 1937

Elżbieta Barszczewska stworzyła wielką kreację w filmie “Trędowata'
Któż nie czytał sensacyjnej po Barszczewska jest jedną z najzdol
wieści pióra Heleny Mniszkówny, niejszych polskich artystek drama
“Trędowata”? Każdy też będzie tycznych. Zadziwiła ona wszystkich
wspaniałą urodą, potęgą ekspresji 1
chciał zobaczyć wspaniały ten dra doskonałą mimiką. Jest rzeczą pe
mat w filmie 100 proc, mówionym, wną, że polski świat filmowy zyskał
jaki sprowadzony został z Polski i w osobie p. Barszczewskiej jeszcze
wyświetlany będzie w Chicago w jedną znakomitą siłę. Warto napom
teatrze Congress, już 25-go stycznia. knąć, że obok Barszczewskiej wy
Elżbieta Barszczewska, odtwór stępują w filmie “Trędowata” znani
czyni roli tytułowejw filmie “Trę i znakomici artyści polskiej sceny i
dowata” — osiągnęła wielki triumf, ekranu: Brodniewicz, Ćwiklińska,
tworząc doskonałą kreację Stefci Wysocka, Wiszniewska, LindorfówRudeckiej. Zdaniem tych, którzy! na, Malkiewicz, Junosza Stępowski,
już mieli możność obejrzenia no Węgrzyn, Grabowski, Pawłowski
wego filmu wytwórni “Sfinks”, i t. d.

W Niedzielę Uroczystość Rozwinięcia
Sztandaru Tow. Orzeł Polski, Gr. 523
W Uroczystości Tej w Sali Oaza Udział Weźmie Prezes
Jan Romaszkiewicz i Wiceprezeska Pani
Franciszka Dymek
Tow. Orzeł Polski, grupa 523 Z.
N. P., jedno ze starszych i zasłużo
nych zrzeszeń Związku Narodowe
go Polskiego, obchodzić będzie w
niedzielę, 17-go stycznia swoje
święto, rozwinięcie Sztandaru Amerykańskiego i instalację nowej
Administracji na rok 1937. Powyż
sza uroczystość odbędzie się w sa
lach Oaza, 1250 Milwaukee ave..
początek o godzinie 6-ej wieczorem.
Tow. Orzeł Polski, gr. 523 Z. N.
P. stara się usilnie ze swym długo
letnim prezesem W. Krawczewskim
aby uroczystość rozwinięcia Sztan-

nie 8-ej wieczorem, w sali Liberty,
1511 Emma ul. — W. Rolewicz, pre
zes; W. Rogoziński, sekr.
Tow. Lirnik Polski, gr. nr. 843
ZNP.: — posiedzenie roczne 18 sty
cznia, o godzinie 7:30 wieczorem,
w sali pp. Lenard, 1165 Milwaukee
ulica. — J. Matys, prezes; J. Ko
walczyk, sekr.
Tow. Nowy Ład, gr. nr. 2875 Z.
N. P.: posiedzenie 18-go stycznia, o
godzinie 8-ej wieczorem, w sali
Wilson Parku, przy Milwaukee i
Wilson ul. wraz z instalacją nowe
go zarządu. — J. Piszczek, prezes;
J. Wojdak, sekr.
Stow. Rzeżników Polskich, gr. nr.
1615 ZNP.: — posiedzenie roczne
18-go stycznia o godz. 7:30 wieczo
rem w Domu Weteranów Polskich,
1239 N. Wood ul. — S. Lagona, pre
zes; S. Skrzypczak, sekr.

UWAGA
Jeżeli cierpicie na Niedomagania
Żołądka, to spróbujcie naszą
Słynną Herbatę

Roczne posiedzenie Tow. Sokół
Polski Jedność Konfederatów Bar
skich, gniazda nr. 9 Sokolstwa Pol
skiego w Am., grupy 77 ZNP., od
będzie się jutro, w niedzielę w do
mu własnym. Początek o 1:30 popo
łudniu. Po załatwieniu spraw ruty
nowych odbędzie się instalacja
administracji na r. 1937, połączona
z t. zw. smokerem. Na posiedzeniu
tym będzie reprezentacja Zarządu
Centralnego ZNP. Obecność wszyst
kich członków jest wymagana z po
wodu bardzo ważnych spraw, jakie
będą omawiane na tym posiedzeniu.
F. V. Adesko, prezes; F. Skibicki,
sekretarz.
Reguły Robertsa, jak się prowadzi
posiedzenia. Cenny podręcznik dla
prezesów grup i towarzystw.......10c
Dziennik Związkowv
1406-08 W. Division St, Chicago. Ul.

PRACA
TŁUMACZ SADÓW
rozmaitych 34 lata, wyuczy jakie
gokolwiek mężczyznę lub niewiastę
gramatycznie po angielsku mówić,
czytać i pisać i tłumaczyć na pol
skie, pod gwarancją w trzech mie
siącach nową metodą. Pan KO
NIECZKA, 1250 N. Maplewood
Avenue, Chicago, Ill.

DOB RE^ ZAJĘĆ IA
Różnego typu zajęcia. Do restaura

cji, hotelów, instytucji. Dobra za
płata, mała opłata. Modem Hotel
daru Amerykańskiego, jak również Bureau, 879 North State St.
PRACA^MĘSKA
Instalacja wypadła jak najokazalej
i tak będzie, bo zrzeszenie to jest
operatorek na
wyrobione w pracy społecznej, jest DOŚWIADCZONYCH
single needle maszynie przy pral
karne i solidarne w działaniu, oraz nych sukienkach. Stała praca. Zgł.
posiada w sobie wszystkie składni się 1718 N. Damen Ave, 2gie piętro.
ki potrzebne do doskonałego roz POTRZEBA kowalskich pomocni
woju.
ków i finiszerów. Muszą być do
Komitet uroczystości składa się z świadczeni przy handlowych auto
Administracji na czele ze swym mobilowych korpusach. Maremont
Auto Products Inc., 1625 S. Ashland
prezesem W. Krawczewskim, zape Ave.
wniają, że postarają się aby wszy
blacharzy z doświad
stkich członków i członkinie, Szan. POTRZEBA
czeniem przy tendrach i automobi
przyjaciół i sympatyków, godnie i lowych korpusach. Maremont Auto
serdecznie ubawić, czego można Products, Inc, 1625 S. Ashland Ave.
być pewnym, gdyż wszystko ku te
PRACA ŻEŃSKA
mu jest przygotowane.
W programie uroczystości wezmą
udział, Prezes Zarządu Centralnego
THE INTERNATIONAL
p. Jan Romaszkiewicz, p. Francisz
LADIES GARMENT
ka Dymek, Wiceprezeska Zarządu
Centralnego i prezes gminy 178 p.
WORKERS UNION
Piotr Mroczkowski.
ms pracę dla
A więc do widzenia na zabawie
w niedzielę, dnia 17-go stycznia, w
sali “Oaza”, 1250 Milwaukee ave.,
o godzinie 6-ej wieczorem.

p. nr. 1309 N. Ashland ave, w so
botę 16-go stycznia o gcdz, 8-ej
wieczorem, ponieważ wystąpimy na
bal grupy 2841 ZNP. — P. Mikołaj
czyk, prezes; St. Wijas, sekr.

NA SPRZEDAŻ
DOMY
NA SPRZEDAŻ 2 mieszk. budynek
z bezmentem i poddaszem. Wszyst
kie podatki, ulica i zaułek zapłaco
ne. Cena $2,900. Właściciel 1111 W.
59th St.

NA SPRZEDAŻ południowo-zach.
narożnik Augusta & Rockwell, 2
składy , 10 mieszkań. Czynsz przy
nosi $4,410. Cena $20,000. $6,000 w
gotówce, reszta na spłaty. S. Youndorf & Co, Inc, 134 N. La Salle
St.
$300.00 WPŁATY KUPI 5 POKO
JOWY Dom, furnesem ogrzewany.
Na konkretowym fundamencie.
Blisko tramwajów, kościoła i szko
ły. Reszta jak rent. HENRYK
PETERS, 1647 West 47th St.

SPOSOBNOŚĆ JEDYNA
W ŻYCIU
Kupcie samochód wprost w U. S. Auto Finance Com
pany, największej w Chicago firmie finansującej samocho
dy, a oszczędzicie więcej niż połowę.
Każdy u nas sprzedany samochód jest gwarantowany,
że jest samochodem odebranym za dług.
Do wyboru więcej niż 200 samochodów. Niektóre są
zupełnie nowe, nigdy nie używane, odebrane od kupców
którzy nie mogli na czas zapłacić należytości w fabryce.
Najlepszy i największy wybór nowszych modeli samo
chodów każdej marki, po cenach niezrównaych nigdzie
w Stanach Zjednoczonych.

Abs^hitnis Gwarantujemy To Oświadczenie
2D ' ( finansowania samochodów i liczne tysiące zado• U-.t
klientów są dla Was gwarancją zadowolenia.
19 Jo buicks—1936 Chevrolets—1936 Fords—1936
fbxkaids—1936 Pontiacs—1936 Plymouths—1936
I emplanes—1936 Dodges—1936 Lafayettes—Za
POŁOWĘ CENY, a Niektóre Jeszcze Taniej.

Mamy także 1933, 1934, 1935 Dodges, Buicks,
Chevrolets, Fords, Nashes, Hupmobiles, Cadillacs,
Packards—faktycznie wszelkie wyroby i modele—
ogółem więcej niż 200 samochodów po cenach już
od $95.
Gwarantujemy, że oszczędzimy Wam
Przynajmniej 50 Procent.

BRIDGEPORT byznesowe properta j
i 5 ogrzewanych pokoi. Murowa
ny, 6 i 5 pokoi, garaż 5 automobi
lowy, bez długu, zamienię za pry
watny w Brighton Parku lub w in
nej okolicy. 3037 Throop ul.
NA SPRZEDAŻ 2 piętrowy nowo
czesny nowy murowany dom, 5 i 6
pokoi, bezment, zamknięte weran
dy. Garaż na 2 auta. Cena $6,400.
5138 S. Albany.
5516 EDDY Street — 5-5; 1 ogrze
Przyjmiemy Wasz stary samochód jako wpłatę a resztę
wacz na gorącą wodę. Dębowe obicia; garaż na 2 auta. Właściciel
możecie spłacać w małych miesięcznych ratach
na 1-ym. $8,500.
nawet przez 2 lata.
Z POWODU choroby muszę sprze
Każdy samochód posiada naszą bezwzględną 90-dniową
dać zaraz jeden i pół piętrowy 9
gwarancję i 10-dniową próbę jazdy.
pok. dom cały z cegły, z jednym
mieszkaniem przynoszącym dochód.
OTWARTE CODZIENNIE WIECZOREM.
Nowo oddekorowane wewnątrz i ze
TAKŻE W NIEDZIELĘ, AŻ DO 9:30 WIECZOREM.
wnątrz. Ogrzewanie gorącym po
wietrzem i gorącą wodą. Sprzedam
ze stratą za tylko $3,900.00. Muszę
mieć $2,000 w gotówce, reszta po i
$17.00 miesięcznie do H.O.L.C. 1454 i
N. Maplewood Ave.
1340 W. 63rd St., Róg Loomis
SPRZEDAM TANIO LUB ZAMIE- i
N1Ę. 2 piętiuwy dom, na konkre- o- 1
wym fundamencie. Wanna i ustępy.
5425
South Damen Avenue.
_ ____________________________
_I
NA POŁUDNIOWEJ stronie: Po- '
AUTOMOBILE
siadłość przynosząca dochód; 3 pię- ,
trowy podwójny murowany budy- >
PONTIAC najpóźniejszy 1936 De
MEBLE
nek, 2 składy, 4 siedmio pok. miesz
Luxe 2 Door Sedan, jeżdżony bardzo
kania, blisko 47th i Halsted; wyma- ■
mało, jest jak zupełnie nowy. Mu
ga reperacji. Odpowiedni na tawer- I
szę sprzedać moją część. Jestem wi
nę i rooming house. Sprzedam ta- |
nien firmie finansowej małą sumę.
nio. Zapłacę pełne komisowe agen Sprzedamy poniżej cen fabrycznych 6348 So. Ada ul., 2-gie.
garnitury do pokojd. jadalni i sypialni
tom. Stanley Dwyer, 7813 Aber po
$29.00. Dywany 9x12 wielkości, nowe,
deen Street, Rockwell 2628.
od $10.00 wyżej. Spłaty lub gotówką. PONTIAC 1933 Sedan. Jeżdżono nim
Otwarte wieczorem do 10-tej, w nie mardzo mało. W doskonałym stanie.
NA SPRZEDAŻ dom z grosernią i dziele do 4-tej.
Tanio. 3230 S. Lawndale Ave.
buczernią * lub osobno. — Telefon
BAER STORAGE
Berkshire 0066.
1927 Milwaukee Avenue

Nie Musicie Płacić Gotówką

U. S, AUTO FINANCE COMPANY

NA SPRZEDAŻ

BAER STORAGE

AKRY

SCHAULER’S STORAGE wyprzedaż fabrycz. okazów. Komplet mebli do 3 lub 4
pokoi $129 — $149; na spłaty; garn, do
sypialni $29; garn, do bawialni $25; im
port. dywany $15. 4642 North Western. Co
dziennie do 9:30. w niedzielę do 5-j po poł j

ŚWIETNA sposobność we Flory
dzie. Doborowe akry w pobliżu
Pożyczki na Hipoteki
Melbourne i Oceanu. Doskonałe na
$1,000 do $25,000, prawie we wszyst
kurze i farzynowe farmy. Idealny NA SPRZEDAŻ kombinacyjny piec I od
kich okolicach, 5% od długotermino
klimat. eZ stratą. Pisać lub zgło i blast stove. Tanio. 2237 W. North wych pożyczek. Także pożyczki na
budowę domów. Pisać:
sić się do J. E. Ginter, właściciel, Ave.
Room 703, 35 S. Dearborn Street.
NAMON,
ŚLICZNY pięcio sztukowy orzecho
6757 So. Western Avenue
5 AKRÓW żyznej czarnej ziemi na j wy garnitur do sypialni. Podwój
Kupujemy Mortgacie.
zachód od Elmhurst. Cena $975 za I ne łóżko, prawie nowe. Ze stratą
akr. 22 akry po $175 za akr. Na Nelson, 1225 Chase Ave. Sheldrake
spłaty. Właściciel 3171 N. Orchard 2636.
Pożyczki na 1, 2. 3 i 4 mieszkaniowe
Street, Lake View 7689.
domy.
DYWANY
PIAST FEDERAL SAVINGS &
80-akrowa farma w Michigan, ta
nio. Do wszelkiej pracy używa trak NA SPRZEDAŻ nowe dywany nie
LOAN ASS’N.
tor. Odpowiednia na hodowlę owo używane. 1936 W. Superior St.
1710 W. 21st St.—Canal 5465
ców i na ogólne gospodarstwo. Po
rozumieć się z właścicielką co do ce INSTRUMENTY MUZYCZNE
JEŻELI macie dom 1—2 lub 3 mie
ny. Mrs. Floy Ellis, Kalkaska, Mi
SAKSOFON E flat Alto. “C. G. szkaniowy, a potrzebujecie pożyczki
chigan.
Cann" jak nowy za bezcen. 1511 na ulepszenie domu, lub wam po
170 AKROWA Farma, 125 akrów Milwaukee Ave. Tel. Brunswick życzka wychodzi, to zgłoście się do
wyczyszczone, reszta las, mały sad. 4877.
Sekretarza Second Federal Savings
Wielki dom, 16 sztuk bydła. 5 ko
and Loan Association of Chicago, p.
ni, 2 świnie, maszynerie rolnicze. 300 HARMONII pianowych, niżej Jan A. Sierociński, 4048 W. 26th st..
Cena $6.000. William Brocker, pół ceny, Italo American wszystkie Chicago, Ill., a on załatwi wasze kło
modele. Małe miesięczne spłaty. Za poty pożyczki na bardzo dogodnych
Chase, Mich., U. S. 10.
mieniamy. Lekcje darmo. Telefonuj warunkach.
FARMA 94 akrowa, 6 pok. dom, cie Berkshire 8353. 2538 N. Long
stajnia, przy brukowanej drodze, Ave. Dowiozę wypróbować.
SPRAWY SPADKOWE
blisko miasta, jeziora. Po informa HARMONIA pianowa, 120 basów, sil
przy bawełnianych sukienkach. Na
cje pisać Steve Pizurny, R. D. 4, ny głos, $65.00. 3119 W. Cermak Rd. SPRAWY realnościowe (badania
dające się otrzymają zapłatę najmniej
Union City, Pa.
po
tygodniowo. Zgłaszać się w
spraw spadkowych) w Stanach Zje
2gie piętro.
biurze.
dnoczonych lub gdziekolwiek w Eu
DO WYNAJĘCIA
ropie. Nasz Departament Wywiado
FUTRZANE PŁASZCZE
174 North Franklin Street,
wczy dostanie kompletne dane i in
DO WYNAJĘCIA 2-pokojowe mie 48 UŻYWANYCH futrzanych płasz formacje. Biura w Eurooie. HerrPOTRZEBA dziewczyny do pracy szkania; front, tył, parowe ogrze czów wziętych w zamianie. — Na man, 189 West Madison Street.
domowej. 2 szkolnych dzieci. Do wanie .rzeczywista kuchnia. $4-$5. tychmiastowa sprzedaż. $5.00. Ci,
bra zapłata. 5619 N. Spaulding. 3865 Ellis Ave.
WĘGLE
którzy przyjdą pierwsi będą obsłu
Ind. 3866.
CZTERY POKOJE do wynajęcia, żeni. Economy Section, Miller Fur ZAMÓWCIE teraz Special Illinois
POTRZEBA operatorek na single piecem ogrzewane, 1 sypialnia. | Company, 166 N. Michigan. Otwar Big Lump $5.60; Special Illinois nut
te wieczorami.
needle maszynach i do robienia 2639 N. Harding Ave.
$5.60: Black Gold Lump lub Egg
dziurek przy bawełnianych pralnych
MĘSKI Racoon płaszcz; $75 gotów $6.00; Mine run $5.75; Screening
sukienkach. Tylko doświadczonych.
INTERESY
ką. W dobrym stanie wielkość 38. $4.75; Stoker nut $5.00. — Grundy
Bestyette Garment Co, 500 South
Mining Company. Tel. Canal 7447
Throop St.
NA SPRZEDAŻ grosernią, stare Oryginalny koszt $550. Franklin lub Cedarcrest 1131.
__
wyrobione miejsce. 1751 W. Culler 8837.
DZIEWCZYNY do ogólnej domo ton ul. Agenci nie proszeni.
SPRINGFIELD COAL CO. — Illi
” RADIA
wej pracy. Zostać. Zgł. się po 7-ej
nois Lump $6.00, Illinois Egg $6.00,
wiecz. Dorchester 4856.
TAWERNA na sprzedaż, wyrobiony
1937 RCA, PHILCO — Zenith — na Illinois Nut $6.00, Illinois Mine Run
interes. 1460 Emma St.
DZIEWCZYNY do opiekowania się
łatwe spłaty. Fachowa radiowa u- $5.50, Pocohontas Mine Run $7.75,
jednym dzieckiem i do lekkiej do FOTOGRAFICZNE Studio — za sługa $1.00. James Radio, 2157 No. przy zakupnie 4 ton lub więcej. —
Lafayette 6999. 4887 Archer Ave.
mowej pracy. 1221 N. Rockwell St, umiarkowaną cenę. W dobrym po Western. Humboldt 4808.
2-gie piętro.
łożeniu; niski czynsz. Ze stratą
MASZYNY DO PRANIA
SPRÓBUJCIE nasz dobry węgiel,
$600. 3019 N. Central, Avenue 7377.
DZIEWCZĄT i kobiet do pracy w
drzewo, coke. Zadowolenie gwa
pralni, we wszystkich departamen
URZĄDZENIA SKLEPOWE OSZCZĘDŹCIE aż do $20 na oka rantowane. Kildare Coal & Coke
tach. Dobra zapłata. Stała praca.
zowych modelach Thor maszyn do Company. 4259 W. Division., Bel
Lake City Laundry Co, 520 W. 36th
prania i maglach. 2615 Milwaukee. mont 8776.
Baczność Panowie Szewcy Alb. 2124.
St.
____ __
KOBIETY do ogólnej domowej pra Maszyny szewskie do sprzedania i
cy, własny pokój, łazienka. Zostać. kopyta do nowej roboty, niski rent,
PATENTY
wyrobiony interes 2026 Thomas '
$6.00. Edgewater 2855.
I Wvslę na żądanie mój “PRZEulica.
<
I WODNIK PATENTOWY” zawle,-------- r
MASZYNĘ DO SZYCIA
POSZUKTwAN IE PRACY~
f i-ający informacje i pouczenia
NA SPRZEDAŻ bardzo tanio urzą- ‘ ZA DOLARA zreperuję w waszym [ w patentowym postępowaniu. —
1 Piszcie po niego dzisiaj.
SAMOTNY w średnim wieku męż dzenie do buczemi. prawie nowe,' domu. Lubak, Tel. Armitage 4815
B. PELECHOWICZ
czyzna poszukuje pracy. Janitorska, lodownia 8x10, 8-stopowy refrigif
Registered Patent Attorney
stróża, przy bojlerach ]ub za barą. rator counter z maszyną do lodu i
£
?3(MI
W.
Chicago Ave.
Oept 1
Na farmach różne roboty ręka i mc- wiek-- innych rzeczy. Otwarte w nie- , Svii Burmistrza, oowiefó.
.... 2b< g
CHICAGO. ILLINOIS
szynami. Jakób Truchan, 903 N. i dzie.ę po południu .4511 S. Aśh-|
Dzienni’: Związkowy
i a*;-WWWHf
Tl inil »'
Racine Ave.. Chicago, 111.
1406 08 W Division St.. Cbieagv lb
laud Ave.

300 Operatorek

DOROCZNY BANKIET
NA WACŁAWOWIE
Wszyscy parafianie, liczni przyja
ciele i sympatycy wybierają się w
najbliższą niedzielę, dnia 17. stycz
nia na bankiet doroczny sympatycz
nego Klubu Pań Królowej Kingi w
parafii Św. Wacława w Avondale.
Bankiet ten odbędzie się w sali
Bell Tower, p.n. 3434 N. Monticello
ave., początek punktualnie o godzi
nie 6-ej wieczorem.
Dochód z niedzielnego bankietu
przeznaczony będzie na fundusz no
wego kościoła. Cel godny poparcia.
Komitet składający się z energicz
nych członkiń zapowiada program
z którego każdy będzie zadowolony.
Po programie nastąpi zabawa ta
neczna. Kto więc pragnie pomóc do
brej sprawie, być świadkiem wspa
niałego programu, a przytem uba
wić się należycie, niech w najbliż| szą niedzielę wybiera się na ten banI kiet, na który zaprasza nietylko
I Klub Pań Królowej Kingi, ale też i
i dzielny i zasłużony proboszcz tejże
parafii ks. Teodor Cząstka i jego
asystenci.
-______________

Tow. Wolna Myśl, gr. nr. 2660 Z.
N. P.: — posiedzenie roczne 17-go
stycznia o godz. 3-ej po poł. w sali
M. K. HERB No. 18
pnr. 1062 N. Ashland ave. Po po
Cena $1.00 Paczka
Poniedziałek,
18
Stycznia
siedzeniu zabawa instalacyjna. _
Także
spróbujcie naszą słynną
Tow.
Promień
przyszłości,
gr.
nr.
J. Warzała, prezes; J. Szwedo, sekr.
■ 2748 ZNP.: posiedzenie 18-go sty Francuską Ziołową ROZGRZE
Tow. Wolność Ludu, gr. nr. 2742 cznia, o godzinie 7:30 wieczorem, WAJĄCĄ MAŚĆ lub ŻYWOKOSTOWĄ MAŚĆ na następujące
ZNP.: — posiedzenie roczne 17-go i w sali Oaza, 1252 Milwaukee ul.— dolegliwości.
Zaziębienie, Bóle w
stycznia w sali ob. Pokłackiego, pod H. Michna, prezeska; O. Zwirow- Krzyżach. Stłuczenie, Reumatyzm,
nr. 2110 N. Damen ul. Po posiedze ska, sekr.
Neuritis, Neuralgię i Lumbago.
niu zabawa instalacyjna. — W.
Duży $1.00 Słoik za
Stowarzyszenie Alumnów Szkoły
Grzelecki, prezes; J. Madej, sekr.
75c
św. Stanisława B. i M.: — posie
Wypełniamy
zamówienia
Iow. Michała Wołodyjowskiego, dzenie instalacyjne 18-go stycznia,
pocztowe lub telefoniczne.
41'- nr. 580 ZNP.: — roczne i insta ' w sali zwykłej.Po posiedzeniu prze- I
NEW LIFE HERB CO.,
lacyjne posiedzenie 17-go stycznia kąska. Nowym prezesem jest Ed- 4054 W. Oakdale Ave., Chicago, Ill.
o godz. 3-ej po poł. Po posiedzeniu 1 ward Wójcik.
Po Szybką Dostawę Darmo
zabawa towarzyska. — W. Koić,
Tow. Ojczyzna, gr. nr. 669 ZNP.: j
Telefonujcie
CZYTAJCIE
KILDARE 1947
prezes; B. Pawlicki, sekr.
posiedzenie 18-go stycznia, o godzi- 1
l “DZIENNIK ZWIĄZKOWY”!

POŻYCZKI

REPERACJE

DZIENNIK ZWIĄZKOWY (ZGODA).
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POLICJA UJĘŁA DZISIAJ RANO MORDERCĘ Jutro
Si? “śluby Pa”e“8kie” 22,400
BĘDZIE WKRÓTCE
Na Scenie Audytorium Św. Trójcy
USUNIĘTYCH Z LISTY ROBÓT WPA
ARTHURA SULLIVANA
3520^5

______________

2

_________________

EXTRA!

SCHUSTER ALIAS SEFCIK, PAROLOWANY WIĘZIEŃ,
PRZYZNAŁ SIĘ DO WINY
Stoczył On Zaciętą Walkę z Policjantami, w Rezultacie
Której Został Strasznie Pobity
Dzisiaj nad ranem ujęty zo
stał morderca policjanta Ar
thura Sullivana w osobie Jose
pha Schustera, parolowanego
więźnia. Władze policyjne cze
kały na mordercę w domu pnr.
312 So. Leavitt ul., otrzymaw
szy uprzednio dokładną infor
mację, że zbrodniarz tam
przyjdzie.
O godz. 1-ej po północy Schu
ster istotnie wszedł do bramy
domu, otoczonego przez poli
cjantów ze stacji Lawndale,
gdy nagle z ukrycia wyskoczyli
policjanci. Schuster stawił opór i chciał wydostać się na uli
cę. Wynikła stąd walka, w re
zultacie której morderca został
boleśnie pobity i zmasakrowa
ny.
Zabrany na stację Lawndale,
i poddany badaniom przez ka
pitana stacji, Schuster wkońcu
przyznał się do zbrodni. Mor
dercę rozpoznał również i klerk
składu aptecznego, Kazimierz
Kulis, który wskazał go poli
cjantowi Sullivanowi w czwar-

tek, w dzień dokonanej zbro
dni, i do którego Schuster po
zastrzeleniu policjanta na sta
cji górnej kolei dał także strzał,
ale chybił.
Ujęcie mordercy policjanta
przyjęto w biurze prokuratora
z wielkim zadowoleniem, a to,
że jest on parolowanym więź
niem, jeszcze bardzie tłumaczy
i uzasadnia podjętą przez orga
nizacje obywatelskie kampanię
przeciwko zbyt lekkomyślnemu
wypuszczaniu na wolność zde
klarowanych zbrodniarzy.
Prokurator stanowy zapo
wiedział, że rozprawa przeciw
ko Schusterowi przeprowadzo
na będzie w jak najkrótszym
czasie i prokuratoria żądać bę
dzie stracenia mordercy w
krześle elektrycznym. Schus
ter, jak wykazują rekordy, parolowany był z Pontiac dnia 10.
marca po odsiedzeniu 6 lat i 6
miesięcy za zastrzelenie po
słańca bankowego. Schuster używał również nazwiska Joseph
Sefcik.

A__JL_ł

0___ •

Kto Pragnie Zobaczyć Perłę Komedii w Literaturze Pol
skiej, Niechaj Nie Omieszka Przybyć
ZAJĘCIA STRACĄ CI, KTÓRZY MAJĄ BOCZNE DOCHODY NA SWOJE UTRZYMANIE
Na Ich Miejsce Przyjdę Mężczyźni, Pobierający Obecnie
Zapomogi Publiczne

Pożyczki
Wyrabiamy na budynki mie
szkalne i byznesowe.
Niski procent i komisowe.

Sprzedajemy budynki byz
nesowe i mieszkalne po ce
nach bardzo niskich.
Wyrabiamy pełnomocnictwa
i inne dokumenty krajowe.
Wysyłamy pieniądze do kra
ju pocztą i telegraficznie.
HALINA MAJEWSKA,
wystąpi w roli Klary.

Sprzedajemy karty okrętowe
do kraju i z kraju na wszy-! Po szeregu rzeczy drobnych, bez
większej wartości literackiej albo
stkie okręty.
całkiem nieudolnych, publiczność
będzie miała sposobność rozkoszo
wać się cudną komedią w 5 aktach
Aleksandra Fredry p. t. “Śluby Pa
Central Service Bureau, Inc. nieńskie’ jutro w Audytorium Św.
4641 SO. ASHLAND AVENUE Trójcy przy Cleaver i Division ul.
Na 2-gim piętrze had Apteką
“Śluby Panieńskie”, czyli “Mag
Pietrzykowskiego
netyzm serca”, to cacko sceniczne.
Tak bowiem treść, jak i ujęcie in
trygi, a nadewszystko przepiękny
język składaj^ się na czar tej sztu
ki. Każda z osób występujących w
Ślubach Panieńskich przedstawia
odrębny i po mistrzowsku nakre
ślony typ i trudno powiedzieć, któ
ra z nich jest lepiej ujęta. Wszyst
Już dziś, w sobotę, 16-go stycz kie są sympatyczne, każda ma swo
nia odbędzie się wspaniała zabawa ją popisówkę i moment w sztuce,
śpiewacza pod nazwą “Bal Śnieżny”, w którym ująć może publiczność.
którą urządza znany Chór Filharmo
A nadewszystko ta perła komedii
nia, No. 20 Zw. Śpiew. Pol.
Sala Filaretów p.n. 1234 Milwau skrzy się od początku do końca od
kee Ave. będzie stosownie udekoro humoru. Lekki, powiewny wiersz
wana, to też uczestnicy zabawy bę nagina się do każdego określenia i
dą mieli wrażenie, że znajdują się tchnie taką poezją, prostotą, że tru
dno oprzeć się jego czarowi. Widzi
w krainie śniegu.
się
dopiero w “Ślubach PanieńChór Filharmonia zaprasza wszyst
kie drużyny śpiewacze i Szanowną
Publiczność do licznego współudzia
łu. Muzyka pod dyrekcją p. Maxa
Łukowskiego. Początek o godz. 8-ej
wieczorem.

B. ZALESKI

JUZ DZIŚ “BARTEK BIEDA” I
ZESPÓŁ ‘STANIS’ NA TROJCOWIE JUZ DZIŚ BAL ŚNIEŻNY
Dwa Przedstawienia, Po Południu i Wieczorem
W SALI FILAETOW
Już dzisiaj ,to jest 16 stycznia,
po południu, o godzinie 2:15 i wie
czorem o 8:15, w sali parafialnej
św. Trójcy, dane będą dwa przed
stawienia przez “Bartka Biedę” i
“Kasię” jak i cały zespół radiowej
godziny firmy “Stanis”, p. Stanisła
wa Gątkowskiego.
Przedstawienie to, jest jubileu
szowym przedstawieniem, urządza
nym z racji 25-ciolecia pracy sce
nicznej kreatora “Bartka Biedy”, p.
Tadeusza Kantora i powtarzane jest
dziś dlatego, że wielkie gromady lu
dzi nie mogło dostać się na salę
Trójcowa w ubiegłą niedzielę.

Cały program jest bardzo arty
stycznie przygotowany pod kiero
wnictwem p. Gątkowskiego. Prócz
występów Bartusia i Kasi, pani Dobrosielskiej — występuje także pa
ni Nina Gedevani,“piękny Władzio” I
Danusia Kantorówna i wreszcie
znakomita orkiestra radiowa firmy
Stanis, w popisowych numerach.
TadgMjgłćantor, pani Dobrosiel- :
ska, jal^Wreszta trupy teatru ra- i
Danusia Kantor.
diowego wystawią na przedstawie
niu sztukę p. t. Wesele Dziana w kilkanaście par tańczy wszystkie
Starym Kraju na którem to weselu polskie tańce ludowe.

Bartek Bieda
Afa Ogólne Żądanie Powtórzy Swe
Jubileuszowe Przedstawienie

Dwudziestopięciolecia
swej pracy scenicznej
na które złożą się:

WIEJSKIE WESELE
I KONCERT

Piękne wodewile z udziałem całego
zespołu radjowego Stanis —

Bartek Bieda ‘Kasia’
Gedevani “Wesoły Władzio
Danusia

W Sobotę 16-go Stycznia
DWA WIELKIE PRZEDSTAWIENIA
na Sali ŚWIĘTEJ TRÓJCY
Przy Cleaver i Division

Pierwsze Przedstawienie o Godzinie 2:15,
Drugie o Godzinie 8:15 Wieczór.
Bilety do nabycia w firmie STANIS,
1307 Milwaukee Avenue

T '

HELENA BAJCAR,
wystąpi w roli Anieli.

skich”, jak giętki, jak bogaty i jak
piękny jest język polski.
Jutrzejsza sztuka wystawiona bę
dzie przy wielkich wysiłkach wy
stępujących, bo opanowanie samej
formy wierszowanej wymagało wie
le pracy. Sukces sztuki nie będzie
się też mierzył wypełnioną salą, ale
jakością oddania tego arcydzieła
przez miejscowe siły sceniczne. Kto
nie widział nigdy “Ślubów Panień
skich’, powinien przyjść i zapoznać
się z tą perełką; a jest ona nią bez
sprzecznie, przyznacie sami.
W sztuce wystąpią — Lydia Pucińska, Helena Bajcar, Halina Ma
jewska, Kazimierz Kasperek, Ma
rian Marski, Władysław Krassowski
i Kazimierz Majewski. Będą dwa
przedstawienia — jedno o 2:30 po
południu, a drugie o 8:15 wieczo
rem. Bilety nabyć można jeszcze do
niedzieli w restauracji pp. Lenardów, 1166 Milwaukee ave. i w skła
dzie pp. Kostrubałów, 5228 So. Ash
land ave. W dzień przedstawienia
bilety sprzedawane będą w kasie obok sali Audytorium Św. Trójcy.
Reżyserował “Śluby Panieńskie”
p. Kazimierz Majewski.

Z liczby 160,000 robotników,
zatrudnionych przy robotach
WPA, zostanie usuniętych około 22,400 mężczyzn, a ich
miejsca zajmą ci, którzy obec
nie pobierają publiczne zapo
mogi. Taka wiadomość wyszła
wczoraj z biura Stanowej Ko
misji Ratunkowej, które osta
tnimi czasy prowadziło dokła
dny przegląd wszystkich robot
ników WPA w stanie Illinois.
Z liczby 76,816 ludzi WPA,
którzy mieli podpaść egzaminacji, dotychczas skoczńono
56,210 spraw. Usuwa się z ro
bót tych ludzi, którzy mają uboczne dochody wystarczające
im na utrzymanie, lub którzy

nie dostosowali się do rozpo
rządzenia i nie zgłosili się do
ponownej egzaminacji.
W samym mieście Chicago,
które dało połowę całej liczby
robotników WPA w stanie Illi
nois, dotychczas przeglądnięto
31 procent spraw, lecz egzaminacja idzie dalej naprzód i spo
dziewać się należy, że wnet bę
dzie ukończona.
Stanowa Komisja Zapomogo
wa miała w miesiącu grudniu
zeszłego roku o 10,471 więcej
osób do utrzymania jak w li
stopadzie; w listopadzie korzy
stało ogółem z zapomóg 142,291 osób, zaś w grudniu 153,032. W Chicago było w listopa-

Jan Kozłowski i Jego Kamrat Uznani
Winnymi Napadu Rabunk. Na Szynk

Słuchajcie Dziś Sztukę—
“Ojciec i Syn”
Słuchajcie dziś wieczorem o 8ej
na stacji WSBC, ciekawą sztukę
radiową p. t.: “OJCIEC I SYN”.
Sztuka ta pióra p. W. Sikory,
będzie odegrana w Audytorium
Św. Trójcy od jutra za dwa ty
godnie a bilety numerowane mo
żna już rezerwować w restaura
cji Lenarda, w wędliniarni pp.
Szadziewicz, w składzie Rittera i
w biurze dra. Majchrowicza, 4644
So. Ashland Ave., tel. Yards 7080.

dzie 68,899 osób na liście zapo
mogowej, zaś w grudniu 76,018, podczas gdy w powiecie
Cook liczba podskoczyła z 74,774 do 82,139.
Urzędnicy komisji zapomo
gowej są zdania, że ta zwyżka
w liczbie osób pobierających
zapomogi, jest objawem sezo
nowym, i że, po drugie, prze
mysł, który stale wraca do nor
malnych czasów, przyjmuje
przede wszystkim swoich daw
nych robotników, którzy za
zwyczaj nie byli na liście komisji zapomogowej.

Kozłowskiemu Grozi Kara Więzienia Od Jednego Roku Do
Dożywocia
Walter Boreman, lat 25, i Jan Ko
złowski, lat 27, uznani zostali wczo
raj wieczorem w sądzie sędziego
Piotra H. Schwaby winnymi rabun
ku przez ławę przysięgłych. Bore
man, w razie gdy prośba o nowe
przesłuchy zostanie w dniu 29-go
stycznia odrzucona, powędruje do
więzienia na dożywocie.
Kozłowski i Boreman dokonali
cztery miesiące temu napadu ra
bunkowego na szynk Williama Fentona, pod nr. 900 West 59-ta ulica.
Akurat w tym czasie znajdował się
w karczmie sierżant John Ryan ze
stacji Englewood, który strzelił kil
ka razy do 4 drabów, zabijając na

Kto
Ma
Wartościowe
Papiery

miejscu Irwin Kinga. Dwaj inni zo
stali później aresztowani. Elmer
Swanson, inny członek tej bandy,
został już skazany na dożywotnie
więzienie.
Podczas gdy Boremanowi grozi
dożywotnie więzienie, Kozłowski
może dostać najwyższą karę od ro
ku do dożywocia, bowiem zabój
stwo, za które był karany więzie
niem w roku 1927-mym, nie należy
do tak zwanego “habitual criminal
act”, pod którą to kategorię jest
podciągnięty Boreman. Kozłowski
został puszczony na wolność za pa
rolem w dniu 14-go grudnia 1935
roku.

...ten nie powinien
ryzykować... lepiej
WYNAJĄĆ SKRZYNKĘ
...I BEZPIECZNIE PRZECHOWAĆ WSZELKIE
WAŻNE PAPIERY
PRZED OGNIEM...
KRADZIEŻĄ I zgubie

Na Liście “Ambulance Chasers” Nie Ma
C.Y.O. Występuje Przeciwko Polskim Ani Jednego Adwokata Polskiego
Księżom i Dzieli Parafię Na Obozy Sprawy Bada Specjalny Komitet Chicagoskiej Izby Adwo

NOWY DYREKTOR
Zajście w South Bend, Ind., Okazem Tego, Do Czego Dąży
MILWAUKEE AVENUE
Ajryska Ambicja Anglizowania Naszej Młodzieży
NATIONAL BANKU Rzecz niesłychana stała się na jed-1 “akcji katolickiej” (?) księża, jako

Tadeusz Niemira, Dyrektor
Milwaukee Avenue National
Banku
Na rocznym posiedzeniu ak
cjonariuszy banku Milwaukee
Avenue National wybrany zo
stał na dyrektora energiczny
adwokat pan Tadeusz Niemira.
Pan Niemira prowadzi firmę
adwokacką w śródmieściu pod
nazwą Irrman and Niemira,
139 N. Clark St., 1111 City
Hall Square Bldg. Mecenas
Niemira był adwokatem na usługach władz miasta Chicago
(City Attorney) przez cztery
lata. Obecnie pan Tadeusz Nie
mira jest członkiem i adwoka
tem Stowarzyszenia PolskoAmerykańskich Kupców, Prze
mysłowców i Profesjonalistów
w Ameryce oraz należy do
Związku Narodowego Polskie
go. Na Polonii Mecenas Niemi
ra prowadzi kancelarię swoją
pod adresem 1110 N. Ashland
ave. Pan Niemira jest nadzwy
czaj pracowitym, ambitnym
adwokatem polskim i wstępuje
na drogę prawno-finansową
dlatego, aby być jeszcze więcej
pożytecznym dla Polonii, aby
strzedz jej dorobku gospodar
czego. Młodemu prawnikowi
życzyć należy jak najlepszego
powodzenia.P. R. M.
i1

nym z posiedzeń parafialnych w dobrzy Polacy oświadczyli, że młoSouth Bend, Ind., rzecz trudna na- j dzież w parafii, dzięki wpływom
wet do uwierzenia. Otwarty bunt C. Y. O. do tego stopnia shardziała
podniesiono na posiedzeniu przeciw i zapomniała o swych powinnościach
ko prawowitej władzy parafialnej i wobec parafii, że nietylko na posie
pewien pan i dwie panie odważyli dzenia stawać się nie chciała, ale i
się na nieprzyjemne wyjazdy prze do Sakramentów śś. odmówiła cho
ciwko proboszczowi i wikaremu, iż dzić. Działała na swoją rękę, nieza
dostatecznie “nie popierają” C.Y.O., leżnie od księży, przyjmując kie
tego nowebo pomysłu anglizowania rownictwo i podszepty od obcego,
(ajryskiego księdza), który nie ma
młodzieży.
Osłupienie i zdziwienie malowało do polskiej parafii prawa.
się na twarzach starszych parafian
Oto do czego C. Y. O. prowadzi,
i prawdziwych Polaków, których re- doskonałym gruntem do analizy jest
ligia katolicka uczy posłuszeństwa to niesłychane zajście w South Bend,
dla władzy kościelnej, gdy sypać po Indiana. Sięgają Ajrysze przez po
czął się grad niepięknie brzmiących wolnych im a zaślepionych Polaków,
epitetów. Jedna szczególnie cięta przez źle pojmujące swą wiarę niby
przemówczyni na rzecz C. Y. O. to pobożne dusze, — żeby wziąć
(której dzieci chodzą nie do polskiej, w komendę naszą młodzież, naszą
lecz ajryskiej szkoły, ale mimo to przyszłość.
chce głos w polskiej parafii zabie
Wyczyn ten niesłychanie ubliża
rać), ubliżyła wszystkim starszym
obywatelom na zebraniu, obelżywie jący polskim księżom i bolesna pro
powiadając im, że “umieją tylko wokacja wywołana przez własnych
swe brzuchy zapychać, ale o swą parafian bardzo jasno dowodzi, że
o ile nasze polskie organizacje, na
młodzież nie dbają. (?)”
si
byznesiści i przywódcy rychlej
W odpowiedzi na te insynuacje ze
strony zorganizowanej a zajadliwej się nie obudzą i nie przejrzą co wła
mniejszości z C. Y. O., potępiającej ściwie się dookoła dzieje, — grozi
swych duszpasterzy pcd pokrywką nam utrata naszego największego
stanu posiadania, naszych polskich
kościołów wraz ze wszystką naszą
ZDROWIE jest
młodzieżą.

najcenniejszym skarbem
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Najlepszy
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kockiej, Do Którego Wchodzi Adw. St. Love-Szydlowski
W chicagoskich kołach prawni
czych toczy się obecnie energiczna
akcja przeciw tak zwanym “ambu
lanse chasers” — to znaczy naga
niaczom. którzy zajmują się napę
dzaniem interesu dla swych adwo
katów, a szczególnie specjalizują w
wypadkach jak naprzykład zderze
nie tramwajów, rozbicie się pocią
gów kolejki górnej i w wypadkach
samochodowych. Ci naganiacze naj
rozmaitszymi sposobami otrzymują
adresy ofiar, odwiedzają ich i na
mawiają by skorzystali z usług ad
wokata, którego oni reprezentują.
Jest to praktyka, która nie licu
je z zawodem adwokackim, to też
Chicagoska Izba Adwokacka wy
brała specjalny komitet składający
się z siedmiu członków, który spra
wy te bada już od szeregu tygodni.
Do komitetu tego wchodzą wybitni
prawnicy chicagoscy, a wśród nich
znajduje się adw. Stefan Love Szy
dłowski.
Komitet ten w ostatnich kilku ty
godniach badał przeszło 150 spraw
związanych właśnie z tym napędza
niem interesu dla poszczególnych
adwokatów i przesłuchiwał tych
adwokatów, którzy z tego powodu
znaleźli się na tak zwanej — “czar
nej liście”.
Jak się dowiadujemy wśród ad
wokatów oskarżonych o zatrudnia
nie takich naganiaczy, a zatem o

OD 25-go STYCZNIA
w TEATRZE

CONGRESS
2135 MILWAUKEE AVE., CHICAGO

prowadzenie swego interesu w spo
sób nie licujący z godnością praw
nika, nie ma ani jednego adwokata
polskiego pochodzenia.
Związek Narodowy Polski jest or
ganizacją narodową i społeczną, utworzoną dla dobra wychodźtwa i
wszystkich swych członków. Zapisz
się więc do niego jaknajprędzej.

niem...

W

MILWAUKEE AVENUE
NATIONAL SAFE
DEPOSIT GO.
I 111
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O łóż
gdy mamy teraz ZIMĘ, pamiętajmy, że trzeba
oszczędzać, a tą oszczędność najlepiej wykonamy,
gdy będziemy palić dobre WĘGLE, dające mało
żużli i popiołu.

Bo
kiepski węgiel—to wyrzucanie pieniędzy na wiatr
—natomiast dobry węgiel z Pułaski—to oszczęd
ność.

Universal Medicine Co,
1901 HERVEY STREET

Przyjmujemy i wypełniamy zamówienia na węgle
lub koks dla rodzin na listach zapomogowych (Re
lief). Potrzeba tylko pokazać (Relief) upoważnie
nie z Chicago Relief Administration.
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Wszystkich Miłośników

“Czarniny”

ZAPRASZA

PANI LUBASZ-KUZYK
aby rozkoszowali się “czarniną” (zupą z kaczki) przy
rządzoną po polsku na sposób europejski w

cAvondale Restaurant
2936 MILWAUKEE AVENUE
Specjalnie apetyczny obiadna niedzielę. Kompletna /PO f*
zastawa od zupy do deseru, tylko........................................... V
Ekstra specjalny obiad—
g
tylko............................................................................... UUL
Przyjdźcie wraz z całą rodziną do
szeroko znanej restauracji Avondale
uuKinniiniiiiii:nir

Dostarczamy także Olej do Opalania
od 50 galonów do całego wagonu.
Wiośniana artystka scen i ekranów warszawskich

ELŻBIETA BARSZCZEWSKA
w filmie, który przemówi do Was najpiękniejszym
językiem miłości

TRĘDOWATA
Pierwszy polski film zrealizowany na miarę
arcydzieł zagranicznych.
iiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihi!!iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiw

Zamawiajcie węgle wprost od nas, lub
przez swego dostawcę—z

PULASKI COAL CO
3025 W. 26-TA ULICA
TELEFON ROCKWELL 8200

Bziennik

A $*1®

Sobota, 16 Stycznia (January), 1937 r.
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OTYCHCZAS nasi prezydenciD
elekci byli zwyczajnie inauguro
wani w dniu 4-go marca. Zwyczajnie,

lecz nie zawsze. Tak naprzykład w wy
padku z pierwszym prezydentem tej
Republiki, Jerzym Washingtonem, kon
gres opóźnił się więcej niż osiem tygo
dni w przygotowaniu się do wzięcia
udziału w inauguracji. Z tego powodu
ceremonia ta odbyła się dopiero w dniu
30-go kwietnia.
Regularna data inauguracji Jamesa
Monroe przypadła po raz drugi na nie
dzielę 4-go marca, 1821. Dlatego posta
nowił on odłożyć przysięgę swego
urzędu do 5-go marca, i tak się stało.
Nikt wtenczas nie zdawał się niepokoić
możliwością, że Stany Zjednoczone nie
miały Prezydenta od południa 4-go
marca, 1821, do południa następnego
dnia.
Inna tego rodzaju sytuacja została
podobnie załatwiona, gdy Zachary
Taylor złożył przysięgę swego urzędu
w poniedziałek, 5-go marca; 1849.
W późniejszych latach, gdy czasy
zdawały się bardziej niebezpieczne,
postanowiono unikać tego ryzyka. Po
bardzo burzliwych wyborach, w któ
rych kontest toczył się między Hayesem
i Tildenem, w latach 1876-77, Hayes
został zaprzysiężony tajnie w Czerwo
nej Komnacie Białego Domu, w sobotę,
3-go marca, w obecności prezydenta
Granta i kilku innych osób. Przysięga
została od niego odebrana publicznie w
poniedziałek, 5-go marca.
Hayes i jego poplecznicy byli w oba
wie, że jego rywal do prezydentury,
Tilden, może w jakiś sposób wykorzy
stać sytuację i pokusić się o zamach
stanu dla zabrania prezydentury dla
siebie, gdyby została pozostawiona wa
kująca choćby tylko na pięć minut.
Ponieważ Woodrow Wilson nie chciał
ryzykować swojej drugiej inauguracji,
gdy przystąpienie Ameryki do wojny
światowej stało się tak bliskie i nie
uniknione, złożył on przysięgę prywat
nie w niedzielę, 4-go marca, a następnie
“poprawił” ją publicznie w poniedzia
łek.

Inauguracja Tegoroczna 20-go Stycznia

ZCZĘŚCIEM inauguracja tego roku,
S
20-go stycznia, przypada w środę,
przez co unika się problemu odłożenia

Wszyscy byli tak nerwowi, jakby aktorzy w pierwszą noc
przedstawienia, gdy George Washington był inaugurowany...
Na szkicu umieszczonym powyżej. Prezydent Jackson, który
chciał, aby inauguracja była niewyszukaną ceremonią, omal nie
został zduszony przez przyjaciół, cisnących się do niego, aby
mu uścisnąć dłoń.

Ponieważ dzień 4-go marca przypadł
w niedziele, Prezydent elekt Hayes
został zaprzysiężony tajnie dzień
przed tem, w obawie, aby jego rywal
Tilden nie odebrał mu prezydentury.

Jeffersona i Jacksona, i przypuszczalnie
zgodnie ze smakiem mnogich tłumów
wyborców, którzy wybrali go po raz
drugi na ten urząd.
“Pan Jackson życzył sobie, aby cere
monie jego inauguracji były jak naj
mniej wystawne i możliwie proste, o
ile to tylko jest praktyczne” — pisał
jeden z jego biografów. Czy udała się
mu ta skromność i prostota jest rzeczą
trochę niepewną, gdyż opowiadania
pozostawione o tem przez świadków
różnią się mocno.
Jedna z gazet ówczesnych opisuje, że
“był eskortowany z miejsca jego za
mieszkania do Kapitolu przez oddział
milicji i procesję obywateli”. Jeden z
jego biografów powiada, że “kroczył w
towarzystwie kilku przyjaciół . . . bez
udziału jakiejkolwiek eskorty.” Pewien
naoczny świadek twierdzi, że “Jeffer
son jechał na koniu do kapitolu bez
żadnej straży przybocznej a nawet bez
osobistego służącego przy boku; że
zsiadł z konia bez żadnej asysty i przyczenił uzdziennicę swego konia do palisadów.”
Podobnie Jackson szukał prostości w
ceremoniach towarzyszących jego wy
niesieniu do prezydentury, lecz entu
zjastyczny tłum "zapomnianych ludzi”,
którzy przybvli do stolicy uścisnąć dłoń
“Staremu Hickory” i podzielić rząd
wraz z nim, omało nie zdusił starego
bohatera ludowego w ścisku, i wyrzą
dził znaczne szkody dla Białego Domu
przez wdarcie się do nieco i ciśnięcie
się do przekąsek i napitków.

była wysoce zorganizowanym i uplanowanym w szczegółach ceremoniałem,
co będzie w ostrym kontraście z inaugu
racją pierwszego poprzednika Prezy
denta, gdy George Washington po raz
pierwszy objął urząd.
Inauguracja prezydenta elekta Wa
shingtona miała się odbyć 30-go kwiet
nia, 1789, a kongres zajęty był przygo
towaniami do swego ceremonialnego
udziału w tejże. Przygotowania te przy
pominały na wielką skalę przygotowa
nia i zdenerwowanie wielkie pierwsze
go przedstawienia amatorskiego na
scenie. Członkowie ówczesnego kon
gresu brali sprawę ogromnie poważnie
i zdawali sobie sprawę z tego, że są
przednimi aktorami w największym w
świecie eksperymencie rozpoczynania
formalnej egzystencji nowego wolnego
narodu i państwa. Zdawali sobie spra
wę, że oczy parlamentów europejskich
i oczy całego świata zwrócone były na
powstanie Republiki po drugiej stronie
oceanu.
John Adams, jak powiadają naoczni,
stanowczo trząsł się. Jako wice-prezydent i przewodniczący urzędnik senatu,
musiał on być pewnego rodzaju mi
strzem ceremonii, lecz zadanie to było
rzeczą zupełnie nową dla niego i szcze
rze wołał o pomoc.
Wywiązała się w następstwie tego
wielka dyskusja w senacie, aż tu nagle
przybiega posłaniec Izby Reprezentan
tów i oznajmia, że Izba znajduje się w
drodze dla połączenia się z Senatem
jako wspólny widz zbliżających się
ceremonii inauguracyjnych.
Na skutek tego dyskusja w Senacie
zwróciła się w kierunku właściwej
ceremonii przyjęcia dla przybywają
cych towarzystw ustawodawców z Izby
niższej. Dyskusja ta toczyła się w naj
lepsze i nie prowadziła do niczego, gdy
drzwi się otwarły i zniecierpliwieni
członkowie Izby wkroczyli “in corpore”
na salę senacką i usiedli obok senato
rów.

niedzielnej inauguracji na dzień po
wszedni pierwszej inauguracji, która
się odbędzie na podstawie postanowień
Wyznaczono Komitet Eskortujący
20 poprawki do Konstytucji.
Dawna Prostota Dzisiaj Nie
ŚRÓD wielkiego podniecenia ko
Dawano do zrozumienia, że Prezy
Dopomyśłenia
mitet wyznaczony do eskorto
dent Roosevelt planuje bardzo prostą
Jednakże żadne pożądanie prostoty i wania Washingtona do izby senackiej
i bezceremonialną drugą inaugurację,
zgodnie z czystą demokratyczną tra bezpretensyjności nie może ochronić zapomniał zupełnie o nim. Przypomi
dycją jego wielkich poprzedników, obecnej inauguracji od tego, by nie nając sobie nagle swoją ważną misję,

W

wybiegli prawie pędem i po pewnym
czasie powrócili z prezydentem-elektem, który przeszedł przez salę i usiadł
obok oszołomionego jeszcze wice-prezydenta.
Ceremonia czy nie ceremonia, obec
nie następne posunięcie na szachow
nicy przypadło w udziale Adamsowi,
który wreszcie zdołał powstać i bez
żadnych instrukcji od kogokolwiek
poinformował Washingtona, że odebra
nie przysięgi jego urzędu nastąpi na
tychmiast/Washington także był wi
docznie nerwowy, szczególnie w czasie
wygłaszania mowy inauguracyjnej
wobec senatorów i kongresmanów.
Lecz inne troski, oprócz ceremonial
nych, towarzyszyły niektórym z innych
naszych prezydencyjnych inauguracji.

W roku 1877 obawiano się wielce
możliwych czynów gwałtownych prze
ciw Hayesowi, gdyż zwolennicy jego
przeciwnika, Tildena, byli przekonani,
że Hayes zdobył prezydenturę i dorwał
się do władzy w sposób oszukańczy. A
gdy Lincoln przybył do Washingtonu
na swą pierwszą inaugurację, była
bardzo 'wielka obawa, że może być
zabity przez kogoś z tłumu lub przez
jakąś zbrojną bandę, pomimo poczy
nionych wielkich przygotowań ostroż
ności dla jego bezpieczeństwa.
Następca Lincolna w prezydenturze,
Andrew Johnson, odstąpił od zwyczaj
nego, lecz nie niezmiennego zwyczaju,
zgodnie z którym ustępujący prezydent
jedzie z prezydentem-elektem na inau
gurację. Poparcie Granta w propozycji
złożenia z urzędu prezydenta Johnsona
uczyniło z nich zawziętych wrogów i
sprawiło to, że Grant nawet odmówił
jechania w tej samej karecie ze swoim
poprzednikiem, wobec czego Johnson
usunął się od wzięcia udziału w całej
ceremonii inauguracyjnej.
Nie był też Johnson jedynym w
historii, który zwiał z uroczystości
inauguracyjnych. Obaj prezydencyjni
Adamsowie, John i jego syn John
Quincy, ostentacyjnie nie wzięli udziału
w uroczystościach inauguracyjnych,
aby nie być razem i przez to wykazać
swą “wyższość” swym zbyt niearystokratycznym następcom, Thomasowi
Jeffersonowi i Andrew Jacksonowi.
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miĘDZY usTami
(Ciąg dalszy).
Wysada zamajaczyła, jak rząd ol
brzymich grenadjerów u wnijścia do
królewskiej rezydencji, wpadli w bra
mę przez okropne zaspy; siwosze.
parskając radośnie, zaryły się pod
gankiem.
—Do oficyny, Maciej! Do oficyny!—
krzyczał Jan; ale na odgłos dzwonecz
ków i palenia z bata w domu zajaśniały
światła, stary Walenty ukazał się w
progu.
—Pani kazała prosić tutaj—rzekł;—
właśnie pija herbatę.
Młodzi ludzie wysiedli i spoważnieli,
jak na komendę.
—(Teraz bomba pęknie—szepnął Jan,
rozbierając się szybko i trąc pokostnia^e dłonie.
Wentzel uśmiechnął się zagadkowo.
—Chodźmy śmiało.
W jadalni pani Tekla z Jadzią sie
działy, jak wtedy, same; ale obeszło
sie tym razem bez rekomendacji. Nie
miec poszedł prosto do ręki babki, uca
łował ją i wyrzekł powoli, z nadzwy
czajnym wysiłkiem pamięci:
—Jestem na rozkazy babuni!
Staruszka aż nodskoczyła z podziwu.
—Co? Jak? Kto ciebie nauczył po
polsku? Fe, źle wymawiasz! No, no, ale
powtórz.
—Co, hrabio?—wołał Jan — Umiesz
po naszemu i torturujesz mnie tyle dni
niemiecką mową ... to kryminał!
—Nauczyłem się trochę — odnarł
Wentzel wesoło — żeby mieć prawo
obywatelstwa w Marjamuolu.
—Szpetnie mówisz, okropnie!—wyrzekła pani Tekla.
—Może babunia woli do francusku?
—Nie, nie! Gadaj, jak umiesz. Cóż
robić!
Panna Jadwiga powitała tymczasem
brata serdecznym uśmiechem i uści
skiem: na ukłon hrabiego odnowiedziała chłodnem pochyleniem płowy.
Ani wzruszenia, ani radości, nawet
nmmmeiszego wrażenia.
Walenty podał im herbatę i zakąski
—us;°dli na końcu stołu.
—Zmizerniałeś, Jasiu — ozwała się
panienka, bystro patrząc w szczere oczy
chłonaka.
—Co? Zmizerniał? Czemu? Może
chorowałeś? — wmieszała sie żywo sta
ruszka, spoglądając na wychowańca.
Biedny Jan pod ogniem tych kry
tycznych oczu spłonął rumieńcem jak
panienka. wnurzvł nos w filiżankę.
—Broń Boże! Byłem zdrów zupełnie.
To podróż . . .
—Cóżeś robił cały tydzień w tern
szwabskiem gnieździe? Można było za
jechać do Chin. Miałam kogo posyłać!
Jesteś i będziesz rozhukanym błaznem.
Tu Wentzel wmieszał się swą łamaną
polszczyzną:
—Pan Jan nie mógł się ze mną snotkać. Rozmijaliśmy się ciągle. Teraz
karnawał . . .
—Karnawał! Czy nie wstyd, żeby
dorośli zajmowali się takiemi rzeczami!
Ale co się no Szwabach można dobrego
snodziewać! No. jedzcie. Walenty, daj
panom nalewki. Zmarzli! Jadziu, każ
przynieść temu Niemcowi piwa do
kolach.
—Dziękuię! Nigdy niwa nie nijam!—
zawołał, kłaniając się młodej gospo
dyni.
—Osobliwość! — zamruczała pani
Tekla.
Oczy iej ukradkiem zerknęły na
wnuka, korzystając, że wszyscy byli
zaieci jedzeniem.
Jan, zasnokoiwszy głód i stłumiwszy
pommszanie, zwrócił się do siostry.
—Jadziu, przywiozłem ci z Berlina
piękny prezent za trudy, poniesione w
molem zastęnstwie przv gospodarce.
Cóż z^zipłołpś, siostrzyczko?
—Odprawiłam pisarza w Olszance.
—Oho! tak energicznie! Po siedmiu
latach służby!
—To ci bynajmniei honoru nic czyni
tyle 7at dać się okradać!
—Co? Piasecki złodziej? Eh! ktoś ci
plotkę doniósł.
—Ciekawam kto i jak mógł mi do
nieść, kiedy ty sam nazywasz mnie
głuchoniemą! — odparła, podnosząc
brwi. — Przecie, żebym lubiła mówić,
a choćby słuchać, rozmawiałabym z
tobą.
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—Więc ja ci mówię, że Piasecki zło
dziej — zawołała pani Tekla. — Już bo
ty jesteś dobroci i łatwowierności
anielskiej. Służba cała ubóstwia ciebie,
bo ją rozpieszczasz, tolerujesz usterki,
darowujesz najgorsze winy. Pewnie
spostrzegłeś oddawna fałsze w rachun
kach Piaseckiego i pozwalałeś się
okradać.
•—At, jakieś tam kilka korcy pośladu.
Biedak ma żonę . . .
—Aha! ładną Marcelkę! — zaperzyła
się pani Tekla i chciała coś dodać, ale
panna Jadwiga rzuciła jej proszące
spojrzenie, więc tylko pogroziła pal
cem Janowi.
—Jak panią szanuję, takem nawet
nie wiedział jej imienia — tłómaczył
się chłopak; — alem rzeczywiście to
lerował ten drobiazg Piaseckiemu.
—Trzeba było oznajmić mi tę tolerancie wyjeżdżając — rzekła Jadzia.
■—Złapałaś go na gorącym uczynku?
—A jakże! — odpowiedziała za nią
pani Tekla. — Pojechała w nocy z tu
tejszym rządcą do Olszanki i zastała
dwie fury pod magazynem. Był to brat
i szwagier pięknej Marcelki ze zdo
byczą.
-—To trochę zadużo! — wtrącił Jan.
•—Zdaje się! Jadzia zażądała księgi
i wzięła klucze. Nazajutrz przy sobie
kazała odmierzyć zboże i znalazła we
dle rachunków dużą superatę ziarna.
—Miałaś niemały kłopot, Jadziuniu.
—Dwa dni tylko — odparła spokoj
nie.
•—Więcej nieszczęść nie było?
—Owszem: fornal złamał nogę na
lodzie, ale sądzę, że się wygoi. Doktór
przyieźdża codzień.
—A ty go pewnie sama opatrujesz?
Nie było odpowiedzi. Zamyśliła się,
przypominając wypadki tygodnia, i do
dała:
—Zresztą nic więcej. Na listy w in
teresach odpisałam, zobaczysz w biu
rze.
Wentzel słuchał i patrzał. Dziew
czyna ta była kontrastem wszystkich,
które znał i kochał kiedykolwiek. Jego
urok, porywający kobiety, na niej jed
nej nie robił żadnego wrażenia. Nie
spojrzała nawet na niego.
—No, no, ja ręczę, że Jadzia dobrze
gospodarowała — pochwaliła kogoś po
raz pierwszy pani Tekla. — Możesz
jej dać prezent. Pewnie to coś nie
dorzecznego.
—Przeciwnie, coś bardzo stosownego.
Masz, siostrzyczko.
Staruszka zajrzała przez stół.
Pierścionek! Nonsens! Wiesz, że ona
tego nigdy nie nosi.
—Powinna się przyzwyczaić do
obrączki — wygłosił patetycznie Jan.
Panna Jadwiga wzięła do rąk śliczne
cacko z turkusem, zmierzyła na palec.
—Mogłabym go chyba włożyć na
pierwszy — rzekła z uśmiechem.
—Fe! — oburzyła się pani Tekla. —
Wiesz, że po tern poznaje się głupców.
Chociaż robisz istotne głupstwo!
Jan wybuchnął śmiechem.
—Proszę pani, niech zrobi choć jedno
w życiu. Nie będzie mi tak rozumem
imponować.
Ciemne, niezbadane oczy Jadzi pod
niosły się powoli na brata, na jasną
skroń wybiegł nieznaczny rumieniec.
—Mogę ci zaręczyć, że zrobię głup
stwo i to olbrzymie — odparła z widocznem rozdrażnieniem — Za prezent
dziękuję.
Przechyliła się do niego wdzięcznym
ruchem i pocałowała w czoło.
Wentzel zajadle targał wąsy. Deli
katność nie pozwalała mu mieszać się
do tej rodzinnej dysputy. Dałby jednak
dużo za ten pocałunek. Miał przecie
na czole pamiętną szramę z jej winy.
—Kto cię nauczył po polsku? — zainterpelowała pani Tekla wnuka — Musiał to być nielada osioł!
—Była to żona mego plenipotenta,
Polka.
—Pewnie gadaliście o amorach?
—Skąd to przypuszczenie? Przecież
nie popisywałem się odmianą słowa
kocham. Czy babunia myśli, że to by
szło gładziej?
—Et, bredzisz. A czytać umiesz?
—Mogę zastąpić pannę Jadwigę w
głośnem czytaniu.
—Dziękuję, śliczniebym wyszła! Nie
prawdaż, Jadziu?

puhhru

—Nie wiem, babciu. Sądząc z rozmo
wy, pan hrabia jest bardzo zdolny do
języków. Mówi poprawnie.
Óho! oho! Co ty możesz wiedzieć o
tern! Chociażby mówił jak ty, to jeszcze
źle. Prusacy wam zupełnie mowę ska
leczyli. Za mojej młodości chłop lepiej
umiał po polsku, niż wy wszyscy teraz.
Wszyscy znieśli pokornie krytykę.
Wentzel odważył się pierwszy ode
zwać:
—Pani Sperling rada była ze mnie ...
—Głupia jest twoja pani Sperkel,
czy jak tam! — zaperzyła się babka. —
Jeżeli co umiesz, to zasługa twojej
matki, że ci dała delikatne polskie
gardło, dlatego niby coś pojąłeś z na
szych twardych brzmień. Ale jeśli to
ma być podobne do polskiego języka,
to pianie koguta podobne do śpiewu
słowika. No, kończcie kolację, beze
mnie, a ty, Jadziu, poprawiaj to szwabskie bredzenie.
Podreptała w głąb domu.
—Czy pozwalasz, Jadziu, palić? —
spytał Jan.
—Proszę — odparła, wstając.
•—Ale ty nie zmykaj. Cały tydzień cię
nie widziałem. Niech się przypatrzę i
nacieszę.
—Istotnie, rozrzewniająca czułość!
Tęsknota po mnie wygląda ci z twarzy.
Jakżeś się bawił w Berlinie?
—Wcale nie.
■—Chcę wierzyć — uśmiechnęła się
ironicznie. — Przez cały tydzień zwie
dzałeś galerje obrazów i Tiergarten.
•—Pan Jan szukał mnie trzy dzień —
przyszedł Wentzel z pomocą koledze.
—Trzy dni — poprawiła, nie podno
sząc dalej kwestji.
—A ty nie balowałaś? — zagadnął
Jan.
—Nie miałam czasu. Ale a propos,
Cesia Źdżarska była tu wczoraj. W śro
dę urządzają kulig do Siewnicy od
nich. Zapraszała nas.
—A Głębocki odwiedzał ciebie?
-Był.
—Ileż zgraliście partyj w domino?
—Czy ci ta wiadomość potrzebna do
statystyki?
—Ach, Boże! Co za gorzka niewdzię
czność! Chciałem ci zrobić przyjem
ność, przypomnieć miłe chwile sam-nasam.
—Posiadam dobrą pamięć. Przypom
nienie zbyteczne.
—No cóż, jedziesz na kulig?
—Do środy daleko.
—Czy ty nie robisz planów na przy
szłość?
—Co do kuligów — nie.
Wentzel zrobił w duchu uwagę, że
dziewczyna ta pobiłaby nawet Schoeneicha w grze na słowa.
—Byłem w teatrze w Berlinie — opo
wiadał Jan, zaciągając się tytuniem, —
dawali jakiś straszny dramat było peł
no trupów.
—Tytułu nie pamiętasz?
—Zapomniałem: Hamlet, czy Otello.
—Dwie rzeczy nadzwyczaj do siebie
podobne! — zaśmiał się Wentzel, a Jan
którował z całego serca, rad, że roz
chmurzył nawet poważne usta siostry.
Wtem w sali rozległy się drobne
kroczki staruszki.
— Fe! — gderała już zdaleka — Co tu
dymu! Ale ładnie pachnie.
Wetknęła głowę przez drzwi.
—Czy to pan hrabia myśli, że tu
przyjechał opowiadać brednie i śmiać
się z tym pustakiem? Bardzo proszę
mam interes.
—Służę babuni! — zawołał, zrywając
się żvwo.
—Pierwej słuchaj, a potem służby
ofiaruj. Otóż tak jest... Jadziu, jeżeli
się zawstydzisz, to nic, bo to prawda i
koniec. Tu, nieda^ko, mieszka okropny
niedołęga, Głębocki...
—Jadziu, spuść oczy — szepnął kon
fidencjonalnie Jan.
—Cicho! Co się mieszasz i przery
wasz! Otóż ten safanduła traci mają
tek, samochcąc, śliczne złote jabłko. To
się stać nie powinno. Otóż, co ci miałam
powiedzieć. Jeżeli ty. hrabio, pozwo
lisz. żeby obrzydliwy Szwab kupił choć
piędź ziemi u Głębockiego, to ja, twoja
babka, własnoręcznie dam ci trzydzie
ści rózeg na kobiercu!
Na ten finał Jan parsknął śmiechem,
Wentzel odstąpił mimowoli o krok,
panna Jadwiga zniknęła z pokoju —
może i ją śmiech ogarnął.

STRONICA

2

I po tę to miłą obiecankę gnał CroyDulmen z Berlina na złamanie karku!
Chwilę stał osłupiały, ale wnet — czy
go zaraził śmiech Jana i istotnie uba
wiła perspektywa rózeg — wybuchnął
i on sam szaloną wesołością.
—Wszystko zrobię, by tego uniknąć.
Gotówem nawet kupić Strugę, ale ...
-—Ale cóż? Nie masz pieniędzy?
—Oj, starczyłoby na trzy powiaty.
Ale w takim razie dostanę sześćdziesiąt
rózeg.
—Co to za kpiny! — oburzyła się.
—Zupełnie serjo. Dostanę zato, że
nie obroniłem od Niemców, a drugą
dozę jako nabywca Szwab.
—Jakto Szwab? Moja Jadwinia...
Ale to może i prawda ... Szwab! Niemczura! Prusak! Croy-Dulmen! Pfe! —
zatrzepała rękami ze wstrętem, obró
ciła się żywo i pobiegła do siebie.
Jan siadł, trzymając się za boki ze
śmiechu.
—Zabiłeś, hrabio, tęgiego klina. Nie
zamknie oka noc całą. Zawoła pewnie
Jadzie do rady.
—Panna Jadwiga ją do reszty na
mnie zbuntuje.
—Broń Boże! Przecież, jeśli pańską
pomoc usunie, to ją pani Tekla gwał
tem zaoedzi do ołtarza, pomimo swej
antypatii dla Głębockiego. To są dwie
jedyne drogi wyjścia. Aut — aut! Ba
bunia pewnie przenosi polską ziemię
nad Jadzię, choć ją niby ubóstwia jed
na, i gotowa spalić biedna dziewczynę
dla jednego morga, nietylko dla kilku
tysięcy. Oho, znam ją. Niech-no co
weźmie do głowy, to nie da tchnąć, aż
donnie. Jadzia się ani obejrzy, jak ją
odstawią z posagiem do Strugi.
—Przecie to się stanie prędzej, czy
później.
-—No, nic nie wiem. Moje Danie okrzyczały mnie mazgajem i błaznem,
wiec się boję ze zdaniem wystąpić; ale
widzi mi się, żę papiery Adama spadły.
Ta Jadzia to istny sfinks. Niechże ra
dża! Chodźmy do oficyny. Oczy mi się
kleią.
Nazajutrz, ledwie świt, Walenty
wnadł do mieszkania młodych ludzi —
zbudził hrabiego.
—Pani prosi zaraz do siebie.
Croy-Dulmen porwał się jak na
alarm, ale ledwie, zrozumiał, o co cho
dzi, gdy przyleciał chłopiec kreden
sowy.
—Jasna pani kazała, coby pan graf
zara szedł.
—Idę, idę!
Ubierał się z gorączkowym pośpie
chem.
—Jak to dobrze, że ja nie mam pie
niędzy ... mogę snąć spokojnie — mru
czał Jan z pod kołdry.
W tej chwili zjawił się ogrodniczek.
—Jasna nani kazała jasnemu erafowi
oznalmić, że czekają! — zawołał zdyszanv.
—Rózgi gotowe! — śmiał się Chrząstkowski.
Wentzel wyszedł iak stał — w la
kierkach i eleganckim tużurku, na
śnieg; krawat zaninał w drodze.
Nie było go dobre trzy kwadranse,
nareszcie wrócił.
—Po egzekucji? — pytał Jan.
—Nie: uniknąłem szczęśliwie bastonadv. Pozwolono mi łaskawie nabyć
Strugę.
—Pan pewnie zły na siebie za podany
proiekt.
—Wcale nie. Jeden maiatek więcej
cóż mi może zaszkodzić? Będę pań
skim sąsiadem. Dzisiaj pojadę do Głę
bockiego i dobijemy targu.
Jan nic nie odpowiedział i coś su
mował.
—To milczenie jest mocno anti-ger
mańskie — zauważył wesoło CroyDulmen, zaczynając z gruntu toaletę.
—Broń Boże ... Przecie pan nie po
sądzą mnie o szowinizm pani Tekli
Niemców gatunkuję na różne kategorje. Nie jest pan ani urzędnikiem, ani
policjantem, ani aferzystą na naszą
krwawicę, ale arystokratą i człowie
kiem dobrze wychowanym. Sąsiedztwo
pańskie zaś nie zbliży mnie z wami,
chyba z rządcą i plenipotentem. Nie
zakonie się pan na wsi, tembardziej u
nas Polaków. Milczałem, bom myślał,
czy powiedzieć coś panu.
—G’rad heraus! Słucham.
(Ciąg dalszy nastąpi).
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Dla Naszych Najmilszych ?M°dLU”y
HENRYK SIENKIEWICZ
JIZ’TOZ nie zna tego imienia
i nazwiska?
Któż nie zna autora wspa
niałych dzieł?
Henryk Sienkiewicz był nie
tylko mistrzem-autorem, ale i
mistrzem-nauczycielem.
Uczył on umiłowany swój
naród, by nie upadał na du
chu, nie wątpił, że nastanie
czas zmartwychwstania i wy
zwolenia Polski.
Wierzył sam w to niezłom
nie.
Sienkiewicz widział nietylko dobre strony, ale i rozu
miał wszystkie wady i przy
wary Polaków.
On śmiało i głośno powie
dział. że Polska, dla której ty
le krwi wylano, jest odwiecz
ną ziemią Polaków. Uczył, że
Polacy nie chcą ani piędzi zie
mi obcej, ale też i ze swojej
nic nie oddadzą.
Nie danem mu było docze
kać odzyskania niepodległo
ści Polski,gdyż umarł 1916 ro
ku w Szwajcarii. — Widział
wszakże pierwsze świtanie ju
trzenki wolności i to rozpro
mieniło ostatnie dni jego ży
cia.
Przeczytajcie uważnie dzie-

ła Sienkiewicza a posłyszycie
gorący, płynący z ich stronic
głos mistrza, mówiącego do
każdego z nas, od serca do
serca.
W dziełach swych malował
Sienkiewicz miłość do ziemi
rodzinnej, ofiarność i rycer
skość, potęgę wiary, która w
najcięższych chwilach daje
mu moc i wytrwanie.
Henryka Sienkiewicza zna
cały świat. Wiele z jego utworów zostało przetłumaczo
nych niemal na wszystkie ję
zyki. Czytają je dorośli i
młodzież.
Sienkiewicz kochał ludzi i
taką też miłością odpowiedzie
li mu ludzie z całego świata.
Sława Sienkiewicza w czasie
niewoli Polski, stała się sławą
Polski.
Pozostała po nim bogata
spuścizna.
Dziesiątki wspaniałych po
wieści.
Nieśmiertelne imię.
Nieśmiertelna jego sława,
która literaturę polską uczy
niła znaną w całym świecie.
W sercach i pamięci Polaków
wiecznie żyć będzie imię Hen
ryka Sienkiewicza.

ROMUALD

TRAUGUTT

Czy wiecie kim był Romuald
Traugutt?
Był to naczelnik powstania
styczniowego w roku 1863-cim.
Dusza wyjątkowo czysta, cha
rakter silny, ofiarny, serce mi
łujące ponad wszystko Boga i
kraj. Te dwa ukochania od
dziecka w nim gorejące, nie
opuściły go przez cały czas
ciężkiej pracy i kazały mu z
godnością i spokojem znieść
śmierć męczeńską.
Urodzony na Litwie w roku
1826-tym, kształcił się Trau
gutt w szkole wojskowej w Pe
tersburgu. Wiadomości tam
nabyte oddał krajowi, przystę
pując w roku 1863-cim do po
wstania, najpierw jako do
wódca niewielkiego oddziału,
a następnie jako naczelnik
władzy najwyższej. Rządu Na
rodowego.
Wykazał męstwo wielkie.
Nie oszczędzał siebie nigdy,

szedł w ogień największy. Kie
dy został wodzem, dzierżył tą
godność żelazną dłonią. Praco
wał bez wytchnienia, kierował
całem powstaniem, tworzył
wojnę regularną, wydostawał
pieniądze, mimo, że nie wycho
dził prawie z domu, aby nie
wpaść w ręce tropiącej go dłu
go nadaremnie żandarmerii.
Objął pracę w niezmiernie
ciężkich -warunkach, kiedy na
rodowy skarb był zupełnie pu
sty, społeczeństwo wyczerpa
ne, upadek ducha wielki. On
nie tracił nigdy wiary w ja
śniejszą przyszłość ojczyzny,
w skuteczność prowadzonej
walki. Nie opuszczał rąk, z wy
trwałością stał na posterunku
do końca.
Kres ofiarnej jego pracy na
stąpił dnia 10. kwietnia, 1864
roku, kiedy wróg zaaresztował
go i osadził w więzieniu naj
przód przy ul. Pawiej w War
szawie a potem w cytadeli w
10-tym pawilonie, w celi ur.
dwudziesty.
Spokoju i godności nie stra
cił Traugutt ani na chwilę.
Wraz z czterema towarzy
Gdy jeszcze błogo świat drze szami pracy oczekiwał śmierci
z mocą ducha, poczuciem świę
mie,
Nim zblednie złota jutrzenka, tości sprawy, za którą ginęli.
Dnia 5-go sierpnia, 1864-go
Z niebiańskich progów7 na
roku, zawisło pięciu członków
ziemię
Schodzi Najświętsza Panienka. ostatniego Rządu Narodowego
na szubienicy, w pobliżu cyta
deli wystawionej.
Zagląda w wszystkie podda
Traugutt złożył ręce jak do
sza.
modlitwy, wzniósł oczy do nie
A kędy pasmo męczarni,
Uśmiechem troski rozprasza. ba i w tej pozycji śmierć po
niósł.
Z twarzyczek śpiącej dzie
ciarni.

Najświętsza
Panienka

I wprost od serc tych dzie
cięcych,
Litością wielką przejęta,
Do gniazd podąża ptaszęcych
Gdzie drżą samotne pisklęta.
I poty chucha, tchnie na nie,
Aż pod ciepłem ust świętych
Zerwie się słodkie ćwierkanie
Małych tych ptasząt zzięb
niętych.

Ukarana Psota
Lubił Maciulek
Dokuczać kotom,
No i nie było
Końca tym psotom.

Aż raz, słuchajcie
Kochani moi:
Gdy tak nasz psotnik
Figielki stroi

A gdy już jutrznia tęczowa,
Blednąc zaczyna powoli,
Opuszcza Niebios Królowa
Ten padół ziemskiej niedoli.

Senny Burasek
Co dotąd chrapał,
Skoczył i chłopcu
Nosek podrapał.

I płynąc w jasne podwoje
W krainę rannej poświaty,
Uśmiechy słońca, łask zdroje
Zlewa na serca i kwiaty 1

Odtąd, jak mówią,
Maciuś — niecnota
Nigdy nie drażni
Żadnego kota.

Nie Zostanę!

Kto Złamie Zapałkę?

ciepło, w łóżku
W ŁÓŻKU
miło!

Lecz, łóżeczko me kochane,
Choćbyś pieknie mnie nrosiło:
“Zostań, zostań chwilkę jesz
cze !”
Troszkę z tobą sie nonieszczę!”
Nie zostanę!
W łóżku cienlo, w łóżku miło!
Tęcz. łóżeczko me kochane
Choćbyś zarzut mi czyniło:
“Ja cie grzeie, ja cie nieszczę,
A ty zostać nie chcesz je
szcze !”
Nie zostanę!
Nie zostanę, bo mnie woła
Cłos sumienia, woła w desze,
Ze tam na mnie czoka szkoła
Do nauki i do książek
Woła, gna mnie obowiązek!
Tam iść musze!

Nasza Mamusia
Po całvm mieszkaniu brzmią
wesołe okrzvki. Tatuś zabiera
wszystkich do kina. Jakże się
nie cieszyć! Jakże tatusia nie
ściskać i nie całować!
W drugim pokoju mama się
ubiera.
— Mamusiu! — a torebke ?
— woła Janka i podaie mamie
torebke. byle prędzej z domu
wyruszyć.'
— Mój drogi, — zapomnie
liśmy, że zatrzask u drzwi od
jęty, jakże będzie z mieszka
niem ? — zwraca się mama do
tatusia.
— Prawda — odrzekł ojciec
i zamyślił się.
— Na klucz zamknąć mie
szkanie — w-ołamy wszyscy.
-—- Jakże babunie zamknąć
na klucz ? — pyta mama.
— To obudzić babunię —
zamknie sie od środka. Już
biec do babuni jesteśmy go
towi. Powstrzymuje nas ma
ma i mówi:
— Gdy byłam maleńka ba
bunia po nocach nie sypiała,
bo siadywała nad moją koły
ską. Zostanę w domu, aby nie
budzić babuni, a wy z ojcem
idźcie i bawcie się wesoło.
Spoglądamy na mamę nie
dowierzająco, jakże można tak
dobrowolnie poz b a w i a ć się
przyjemności?
A jednak mamusia została.

Połóżcie zapałkę nad
pierwszym zgięć i e m
palca wskazującego i
pod pierwszym zgię
ciem pierwszego i trze
ciego palca i postaraj
cie się ją złamać.

LEGENDA O “RADZIE”
(Radium) Wynalazku Polki, Marii
Skłodowskiej-Curie
Pan Bóg stworzył
KIEDY
słońce i rzucił je w prze

one przez płótniankę i taki
blask siały, że aż dziwowali
się ludzie.
Aż raz, gdy zioła jakieś szu
kał na lekarstwo, wypadły mu
one z za koszuliny i znikły w
rozpadlinach skał. Płakał i
płakał nieboże, aż usłyszała to
Matuchna Najświętsza, co z
Maleńkim Synaczkiem przy
chodziła bawić się owieczka
mi owczarka.
— Nie płacz — mówiła, głaszcząc u jej stóp owczarka. Synalek mój rad, by ci oddać pro
myki, ale niech leżą w ziemi,
przyjdzie czas, że dar ci to bę
dzie nad dary, największy, ja
ki kiedykolwiek ludzkość otrzymała. Przyjdzie czas . . .
że z twego narodu niewiasta
dar ten otrzyma, za łzy . . .
za ból ... za poniewierkę i
mękę narodu polskiego. . . .
— Nie płacz. . . . Ten dar—
“rada” otrzyma ludzkość z rąk
Polki; te promyki słońca, co
zdrowie i odrodzone życie nieść
będą ... co rany zagoją . . .
i łzom ulżą. . . .

strzenie wszechświata, aby
tworzyło życie i piękno, zdro
wie i radość, zostało w niebie
dużo materiału słonecznego w
postaci tysięcy, tysięcy pro
mieni. Aniołowie i archanio
łowie postroili się w te promy
ki i przybrali nimi tron Stwór
cy, a na podłodze pałacu błę
kitnego zostało jeszcze dużo
małych promyczków.
Nie podobało się to jednemu
z Aniołów, co porządek utrzy
mywał i kazał pozbierać te
ŁAMIGŁÓWKA
wszystkie rozsypane promyki,
które następnie schowano do
szuflad niebieskich.
Od tej chwili upłynęło wiele
wieków. Aż narodził się Mały
Chrystus, a że akurat przy
padła wtedy Gwiazdka, więc
Synaczkowi Bożemu aniołowie
choinkę przystroili i niby świe
czkami przybrali jej gałązki
owymi złotymi promykami,
jakie się pozostały, gdy Bóg
słońce stworzył.
Na miejsce krzyżyków i kre
Maleńki Jezusek aż w rącz
sek wpisać litery wyrazów o
I minęło wiele . . . wiele lat,
następującym znaczeniu: — ki klasnął, a blask z choinki
stuleci i wieków. Golgotę prze
1. polskie morze; 2. imię pre szedł wielki.
A jak zaczęli się. schodzić szedł Chrystus i Golgotę prze
zydenta Polski; 3. kwiatek ro
snący w zbożu; 4. część arma pastuszkowie i pierwszy ow szedł naród polski.
ty; 5. imię dziewczynki; 6. czarek przyniósł Jezuskowi
A gdy Odrodzenie Jego
kraj rodzinny; 7. wysokie li małą owieczkę, wtedy Matuch- przyjść miało, Polka za łzy i
ściaste drzewo; 8. inaczej wy na Niebieska wzięła bardzo ból i nędzę swego narodu ochodźca; 9. powóz; 10. miesz dużo tych promyczków z cho trzymała z rąk Maleńkiego Je
inki i dała leżącemu u stóp zuska dar, promyki owego
kanka Arabii.
Litery wpisane na miejsce żłóbka owczarkowi, a że, jak słońca, co po przez wszystko
krzyżyków dadzą wyraz ozna wiadomo, był to polski owcza świecą, co odrodzenie niosą,
czający prywatny lub publicz rek, powiedziała Matka Naj zdrowie dają, ból koją, nowe
świętsza :
ny zbiór książek.
życie niecą.
* * *
— Naści owczarku, weź te
Otrzymała—Rad! I dała go
Rozwiązanie z poprzedniego promyki słoneczne od Synacz- ludzkości, jako dar nad dary.
tygodnia: świece; lalka; im- ka mego.
A Polką to była—Maria Cubryk; zegar; górale; antyk;
Owczarek schował te pro rie-Skłodowska!
wagony; kogut; Afryka. Wy myki za koszulinę, na samo
... A później odrodził się
raz początkowy: ślizgawka.
serce położył. I świeciły mu jej Naród!

Dla Nauki
i Rozrywki
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ŚMIERTELNA WALKA KUJOTÓW
- Z NIEDŹWIEDZIEM -

Z Przygód Polskiego Podróżnika
Ha Dalekim Zachodzie
Boulder Dam, Nevada. —
Miało się pod wieczór. Nad
chodził zmierzch ciepłego
wrześniowego dnia kalifornij
skiego. Siedziałem na weran
dzie domu, patrząc w ogród.
Ale widno jeszcze było, tylko
światło przybladło, barwy speł
zły i stały się mgliste. Słońce
zapadało za drzewa przejrzy
ste, koronkowe, usiane pyłem
zielonym, niebo czyste, szafi
rowe, bez jednej chmurki, ci
che było jak polskie morze w
cudną księżycową noc lipcową.
I gdy tak zachwycony byłem
czarem zachodzącego słońca,
wtedy niczem włoska bomba
w Etionii, wpadł kochany in
żynier T. W. Aksamit, przy
niósłszy list, który miał być
kluczem do otworzenia zacza
rowanego zamku skarbca Se
zamu. Tam, gdzie z szumem
woda spada, to jest Boulder
Dam, Nevada.
Niezmiernie ucieszony tym
żelaznym listem, nazajutrz o
drugiej po południu ruszyłem
w drogę, by podziwiać naj
większe i najpiękniejsze cudo
świata.
Z poleconym listem w ręku
udałem się do pana W. B., mi
łego i sympatycznego człowie
ka, z którym miałem wielką
przyjemnoś rozmawiać o sto
sunkach politycznych europej
skiego świata i fachowej jego
pracy budowy gigantycznego
dzieła Boulder Dam.
Przy końcu naszej pogawęd
ki p. B. nacisnął guzik elek
tryczny, a gdy podwładny sta
nął jakby na baczność, wtedy
p. inżynier polecił mnie opiece
jego, uprzejmie prosząc, by
oprowadził mnie po wszyst
kich tunelach, szczegółowo
każdą rzecz wytłumaczył, ob
jaśnił i czasu nie żałował.
Trzeciego dnia pobytu w
Boulder Dam ruszyłem do Las
Segas, Nevada, położonego 30
mil na Zachód od tamy, skąd
pomknąłem do szczerego przy
jaciela, jeszcze z ławy począt
kującej szkoły, który na far
mie, oddalonej 60 mil od mia
sta Las Vegas, z górą trzy-

dzieści lat porządnie gospoda
ruje i wesoło po kawalersku
swój żywot prowadzi, nie przy
mierzając. jak jesienny grzyb,
duszony w świeżej słonince i
od czasu do czasu podlewany
słodką śmietanką i przezna
czony dla przewielebnego księ
dza prałata na drugie śniada
nie w trzeci piątek września.
Zawitałem do kochanego
Wiesława w sobotę po połu
dniu. We wtorek o piątej ra
no, z zarzuconymi na plecach
strzelbami, udaliśmy się na
polowanie w okolice w Bonnie
Claire.
Przybywszy na miejsce, dość
długo wałęsaliśmy się po wer
tepach. pagórkach, dolinach usianych różnymi kaktusami,
ostami, cierniem, dziką trawą
i rozmaitymi krzakami.
Wreszcie wdrapaliśmy się
na dość wysoką górę, na któ
rej przedstawił się nam baje
cznie ciekawy i dziwny obraz,
jak gdyby wyśniony, wyma
rzony, wyimaginowany, lub
spadły z Saturna, czy Marsa.
Dość liczne stado dzikich kojotów-wilczków atakowało i
ostro nacierało na parę nie
dźwiedzi i małe niedźwiedzię.
Walka musiała już się to
czyć od dłuższego czasu, bo
wiem na ziemi leżało sześć
martwych kojotów, a z nie
dźwiedzi dobrze się kurzyło.
Ciekawie przyglądaliśmy się
nacierającym wilczkom-kojotom, a także i śmiałej, odważ
nej obronie niedźwiedzi.
Stara niedźwiedzica usado
wiła na plecach swoich nie
dźwiadka, który jakby prze
czuwając grożące mu niebez
pieczeństwo, trzymał się moc
no matczynego karku i od cza
su do czasu spluwał na chciwe
krwi żarłoczne kojoty.
Szykanada pędraka rozju
szone kojoty przyprowadzała
do piekielnej wściekłości, więc
tem zajadlej atakowały rodzi
ców jego i zarazem szczerzyły
ostre swe bielusieńkie ząbki na
miękkie miąsko niedźwiedzię
cia.
Niedźwiedzie zwrócone były
plecami ku sobie i uzbrojone
w dość pokaźne drążki, który
mi tak zręcznie i zgrabnie wy
wijały, iż niejeden zawodowy
artysta szermierz mógłby po
zazdrościć ich szyku, gracji,
orientacji, sprytu, wytrwałości
i rzutu.
A gdy nieroztropny lub zbyt
pochopny, czy zajadły kojot
przysuwał się za blisko nie
dźwiedzi, biedaczysko rozkosz
ne, przywitany laseczką wagi
mniej więcej funtów dwadzie
ścia, wyciągał się jak długi tuż
przy ich nogach, niemerdnąwszy nawet ogonkiem i spokoj
nie zasypiał na wieki. Prawie
przez półtorej godziny przy
glądaliśmy się dziwacznym i
nader ciekawym zapasom
zwierzęcej wojaczki. Byliśmy
naocznymi świadkami śmierci
co najmniej dziesięciu kojo
tów, powalonych bronią twar
dego drzewa. Zmęczony roz
paczliwą walką biednych, wycięczonych niedźwiedzi, szep
nąłem Wiesławowi, by mi po
zwolił stanąć w obronie ulu
bionych Misiów moich i strze
lić w grupę żarłocznych nic
poniów, wilczków-kojotów.
Kiwnięciem głowy otrzyma
łem pozwolenie.
Wtenczas buńczuczne dar
mozjady wzięliśmy w dwa og
Pani Wilson, wdowa po prezyden nie.
cie VToodrow Wilsonie, była pomię
Na polu zażartej walki padzy tymi, którzy przysłuchiwali się dło łotrzyków sztuk kilka. Re
na galerii mowie prezydenta Roose- szta w panicznym strachu
velta, wygłoszonej na sesji 75-go zwiała na złamanie karku, aż
kongresu.
się kurzyło za nierobami. Nie
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wdzięczne chamusie, uciekając
przed nami, nie raczyły nawet
popatrzyć na nas, choćby
“Good bye!” powiedzieć—tak
niecnotom się spieszyło.
Szelmy kojoty, zatrzymały
się w gęstym zagajniku przy
miasteczku Keeler i z kwaśną
miną, przymrużonym lewym okiem, rozlaną żółcią na wątro
bie zajadle i gorzko szczekały
na dwóch Kaliszaków, którzy
na wzór Polaków z 1920 roku
zalali im gorącego sadła za
skórę.
Od tej pory cała chudoba
farmerska żyje sobie szcżeśliwie, wesoło, bez troski, stra
chu, nagłej i niespodziewanej
śmierci na olbrzymich prze
strzeniach pastwisk newadzkich.
Niedźwiedzica, pozbywszy
się nienroszonych gości, zdję
ła z pleców umiłowane bobo,
mocno je liznęła i serdecznie
upieściła, oddając niedźwie
Najmłodszym kongresmanem jest reprezentant z Oklahoma, Lyle H.
dziowi cycala swego. Urado Boren, liczący lat 27. Na fotografii przedstawiony jest razem z żoną.
wany papuś mrugnął z rado
ści że żyw.
Rozbawiony smyk rozkosz
nie mądrymi ślepkami spoglą
dał na uszczęśliwionego tatu
sia.
K. W. Trzepierczyński.
Las Vegas, Nevada.

Meksyk Romantyki
Bandyckiej

Międzynarodowy
Autobus Ha
Szynach
Niebawem na linii ParyżBruksela oraz Paryż Leodium
zacznie kursować pierwszy
międzynarodowy autobus na
szynach. Na kolejach francu
skich kursuje już dziś około
500 takich autobusów, lecz ża
den z nich nie opuścił jeszcze
granic republiki francuskiej.
To też pierwsza jazda na tra
sie międzynarodowej odbędzie
się w okolicznościach bardzo
uroczystych przy udziale
władz i wybitnych gości. Dy
rekcja kolei francuskich uru
chomi poza tym w przyszłym
roku kilka połączeń z Europą
Wschodnią. Amortyzacja tych
autobusów na szynach kalku
luje się dzięki poważnej frek
wencji bardzo korzystnie. —
W szybkim tempie nowocze
snego życia autobusy o pięk
nych liniach opływowych są
jeszcze jednym czynnikiem,
zbliżającym stolice państw ku
sobie.

Sztokholm Otrzy
muje Wspaniały
Gmach Szpitalny
W Sztokholmie wybudowa
ny ma być w niedługim czasie
szpital o najbardziej nowocze
snych urządzeniach. Szpital
posiadać będzie 1,542 łóżek i
14 klinik. Koszt samej tylko
budowy wyniesie ponad 25 mi
lionów koron, zaś instalacje
wewnętrzne obliczone są na 4
miliony kor. Władze miejskie
dokładają starań, by nowy bud y n e k szpitalny, posiadał
wszelkie ulepszenia, jakie do
tąd wynaleziono w dziedzinie
szpitalnictwa. Rozmieszczenie
chorych pomyślane jest w ten
sposób, że na salach szpital
nych znajdować się będą tyl
ko 4 łóżka. Plany budowy no
wego szpitala zakreślone są
na szeroką skalę, jednakże nie
będzie on wykończony odrazu
w całości. Szereg pawilonów
dobudowywanych będzie sto
pniowo w miarę potrzeb sani
tarnych miasta.
STRONICA
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ROKU 1911 zaczęto mó™ * wić głośno w Meksyku o
Emilianie Zapata. Młody, trzy
dziestoletni Zapata, stanął na
czele konnego oddziału Indian
i podniósł sztandar buntu
przeciw ówczesnemu prezydentowi-dyktatorowi Meksy
ku, gen. Porfirio Diaz. Gdzie
pojawił się Zapata ze swoimi,
tam zostawały tylko zgliszcza
i trupy.
Kim był Zapata? Zdobył so
bie sławę najzuchwalszego
bandyty w całej Ameryce. —
Chełpił się nadanym mu przy
domkiem “El Attila del Sur”
— Attyli Południa.
Ojciec Zapaty prowadził
tryb życia spokojnego, zamoż
nego farmera w prowincji Mo
relos. Najstarszy syn jego wo
łał jednakże obrać zawód ban
dyty, który w ówczesnym Me
ksyku nietylko był zajęciem
intratnym, ale i połączonym
z pewnym rozgłosem, chwałą
nawet i popularnością. Pech
towarzyszył mu jednak już na
samym początku: przy pierw
szym napadzie schwytany zo
stał przez żandarmów. Miał do
wyboru: albo wstąpić do woj
ska, albo — kulą w łeb. Zapa
ta zdecydował się na pierwsze.
Służył dziesięć lat w woj
sku, dosłużył się nawet rangi
sierżanta, chociaż był analfa
betą, nie umiał czytać ani pi
sać. W roku 1910 na skutek
dekretu amnestyjnego został
zwolniony z przymus owej
służby. Wrócił w strony ojczy
ste i znowu zajął się rzemio
słem bandyckim. Teraz przy
stąpił jednak mądrzej i ostroż
niej “do pracy”. Zgromadził
w farmie ojcowskiej do tysią
ca karabinów, moc amunicji,
wystarał się o pieniądze. Ma
jąc to wszystko pod ręką,
przystąpił do werbowania amatorów przygód. W krótkim
czasie zgromadził do tysiąca
zabijaków gotowych na
wszystko.
Teraz przystąpił Emiliano
do akcji, ażeby zjednać sobie
ludność tubylczą, indyjską, ogłosił “program”, który miał
polegać na wypędzeniu z Me
ksyku białych, i utworzeniu
państwa rządzonego przez In
dian, jako autochtonów tego
kraju. Tym hasłem zjednał so
bie istotnie Zapata sympatię
i pomoc Indian, budząc jedno
cześnie strach i nienawiść u

białych. Indianie wyzyskiwani
niemiłosiernie przez rząd Diaza z jednej strony, przez różne
przedsiębiorstwa i koncesjo
nariuszy zagranicznych z dru
giej, poszli lawą za Zapatą i
pomagali mu czynnie w jego
rajdach. Siły Emiliano rosły
z dnia na dzień, wszyscy awan
turnicy, rozbójnicy, rycerze
noża i rewolweru garnęli się
do Zapaty. W końcu rozporzą
dzał on armią do 20,000 zbroj
nych desperados i był faktycz
nym władcą jednej trzeciej
części Meksyku, panem życia i
śmierci czterech milionów lu
dzi.
Wyśnił się wreszcie Zapacie
sen jego młodości: posiadał
taką władzę, że w ciągu kilku
lat trząsł rządem, zmieniał
ministrów i gabinety jak
chciał. Trzykrotnie znajdowa
ła się stolica Meksyku w ręku
band Zapaty, kilku ministrów
z pośród jego przyjaciół zasia
dało w rządzie. Zapata łupił
nielitościwie kraj, on i jego ar
mia wyrządzili szkody ocenia
ne na zgórą ćwierć miliarda
dolarów.
życie i działalność Zapaty
obfitowały w niezwykłe przy
gody, w wydarzenia świadczą
ce zarówno o okrucieństwie,
przebiegłości, odwadze osobi
stej i pewnej wielkoduszności.
W charakterze tego człowieka
dały sobie rendezvous wszyst
kie cechy, które przy innej
proporcji i w innych warun
kach mogłyby być syntezą
charakteru i mentalności wiel
kiego wodza lub męża stanu.
Zapata miał w kraju legiony
zagorzałych zwolenników i za
pamiętałych wrogów.Jedni go
ubóstwiali, drudzy — niena
widzili.
Zgubiła Emiliano Zapatę
nieokiełznana niczem zmysło
wość i pociąg do przepychu.
Olbrzymie sumy wydawał na
uczty, prezenty; sześćdziesiąt
dwa razy “żenił” się Emiliano,
ale jedyną jego legalną żoną
była młoda, piękna Indianka,
która została mu wierna do
końca niezwykłej kariery. Ona
też pochowała zwłoki Emiliano
w niedostępnej i nieznanej ni
komu kryjówce skalnej, gdy
wreszcie dosięgła go kula wro
ga. Nie wydała tajemnicy mi
mo groźby i prośby. O Zapacie
i o jego czynach krążą do dziś
dnia legendy wśród ludu.
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SZTUKA ’ MUZYKA ’ TEATR
Deus Ex Machina Mira Grelichowska
różne zarysowują się
TRZY
przed nami tendencje w

ujęciu teatralnym zjawisk sce
nicznych. Teatr operując z je
dnej strony znakami umow
nymi, symbolami, zastępują
cymi w nadmiarze wszelką po
mysłowość i postęp technicz
ny, rozwijał jednocześnie ten
dencje ku udoskonaleniu apa
ratury scenicznej, a wyrazem
jej w starożytności był przy
słowiowy grecki “deus ex ma
china.” Trzeci wreszcie kie
runek, nie wykraczał poza tę
rzeczywistość, którą daje zwy
czajne wnętrze sceny, bez
szczególnej pracy wyobraźni
lub pomysłowości technicznej.
Trzeci ten kierunek obserwu
jemy zarówno w klasycznym
teatrze francuskim, jak i w
pewnych odgałęzieniach natu
ralizmu końca XIX wieku.
Kierunek umowny, symboli
czny, wymagający szczególnej
aktywności wyobraźni, rozwi
jał sie przede wszystkim w te
atrach azjatyckich Indii, Ja
ponii i Chin, teatr techniczny
zaś w Europie naprzemian z
wspomnianym teatrem klasycyzującym, opierającym się na
realizmie wnętrza scenicznego.
Rozwój teatru, posługującego
się skomplikowaną aparaturą
techniczną, widzimy zarówno
w Grecji, jak i w Rzymie. Póź
ne średniowiecze wraca do
tych środków, które ostatecz
ny swój wyraz znajdują w najtypowszym teatrze tricków
mechaniczno - św ietlnych, na
scenie baroku. W XVIII wie
ku w’ epoce rokoka, później
empiru, zwycięża kierunek
klasycyzmu francuskiego, obywającego się bez wszelkich
nadzwyczajności technicznych
i wyobraźniowych. Jedyny
wyjątek stanowi tu opera, biorąca tematykę z krainy baśni
i legendy.
Biedermayer dopiero, rów
nocześnie z powstaniem wiel
kiego przemysłu, zaczyna
wprowadzać coraz bardziej
złożoną mechanikę urządzeń
scenicznych. Kierunek ten po
tęgował się aż do czasów’ naj
nowszych a znalazł swój punkt
szczytowy w Niemczech w la
tach 20ch b. st. Nowości wpro
wadzone w XX wieku objęły
wszystkie dziedziny techniki
scenicznej. Zmieniono archi
tekturę i konstrukcje budyn
ków teatralnych. Wprowadza
no coraz więcej maszyn na sce
nę, uwielokrotniono urządzenia
oświetleniowe, wprowadzono
nowe materiały do dekoracji.
Wiele doświadczeń przepro
wadzano rówmież nad budowy
wnętrza teatrów, zwłaszcza wi
downi i sceny oraz wzajem
nego stosunku. Odgrywały tu
rolę różne czynniki, jak: za
opatrzenie sceny wr bogate
możliwości techniczne, umiesz
czenie widowni na najmniej
szej przestrzenią, możliwie
największej ilości widzów, a
poza tym widoczność i “sły
szalność” każdej akcji sceni
cznej dla wszystkich obec
nych.
Z końcem XIX wieku doko
nano pierwszych wielkich
przemian. Celem usprawnie
nia szybkości zmiany dekora
cji, a z drugiej również strony
zabezpieczenia ich przed og
niem, usunięto większość wi
szących części, przedstawiają
cych lasy, góry, skały, lub
fragmenty architektury. Daw
na przeładowana scena ustę
puje bardziej ekonomicznej,
gdzie każdy objekt powinien
mieć wystarczającą motywa
cję w danej akcji scenicznej.
Jedno z wydawnictw' teatral
nych niemieckich, umieściło
zestawienie fotograficzne in

scenizacji oper wagnerowskich
na przestrzeni ostatnich kil
kudziesięciu lat. Najnowsze
inscenizacje w porównaniu z
najstarszymi wydają się, jak
by odbywały się na zupełnie
pustej scenie. Stare natomiast
rażą nas natłoczeniem niepo
trzebnych szczegółów.
Druga reforma sceny doty
czyła konstrukcji mostów, ga
lerii, ramp i kulis scenicznych.
Drzew’o zastępowała coraz czę
ściej żelazna konstrukcja, a si
łę ludzką praca maszynowa.
Tak w latach 80-tych ubiegłe
go stulecia wprowadzają Wę
grzy tłoki hydrauliczne, zastą
pione potem siłą elektryczną.
Również założone w latach
30-tych ubiegłego stulecia
światło gazowe, wyparte zo
stało przez nowoczesne reflek
tory. Na dawnej scenie, jedy
nym źródłem światła była dol
na rampa sceniczna, składają
ca się pierwotnie z metalowej
rynienki, połączonej z lichta
rzami, w których paliły się
świece. Taką rynienkę, opa
trzoną w mechanizm podno
szący ją i obniżający, spotyka
my jeszcze w teatrze królew’skim w Łazienkach w t. zw.
Pomarańczami. Świece te za
stąpiono palnikami gazow’ymi,
aż w’reszcie żarówką. W miarę
usuwania nadmiaru wiszących
części dekoracyjnych, wzbo
gacono oświetlenie. Dawne
mosty, podtrzymujące owe de
koracje zastąpiły górne rampy
świetlne. Umieszczono rów
nież w szeregu teatrów (nie
stety nie w Polsce) rampy
świetlne na widowni, a loże
skrajne tuż przy scenie I lub
II piętra, zamieniono na ope
ratornię reflektorów. Naprze
ciw sceny umieszczono w wie
lu teatrach budkę filmową.
Wspomaga ona efekty dekora
cji.
Zmieniły się również “deski
sceniczne.” Dawną pochyloną
ku widowni podłogę zastąpio
no zwyczajną, poziomą. Po
dłoga pozioma ułatwiła poru
szanie się artystów po scenie
i umożliwiła szybką budowę
dowolnych konstrukcji. Ułat
wiła również pracę suflera,
który łatwiej może ogarnąć
wzrokiem całą scenę. Kon
strukcja ta wpłynęła nato
miast ujemnie na kompozycje
grupowe, gdyż jedna osoba,
kryje dziś drugą. Dzisiejsze
sceny grupowe muszą opero
wać rozrzuconymi dość daleko
od siebie postaciami, nie mo
gąc uzyskać dawnej zwartości.
Obok budki suflera, miesz
czącej się tak jak i dawniej
w środku sceny, powstała dru
ga budka elektrotechnika, kie
rującego całym oświetleniem.
Trudności oświetlenia zwięk
szyły się zarówno wskutek
prowadzenia coraz to nowych
źródeł światła, jak i nowych
elementów ruchu scenicznego.
Jednym z takich elementów’
jest właśnie ruchoma podłoga
czy to w formie podnoszonych
pod dowolnymi kątami płasz
czyzn lub nieco później wpro
wadzonych pasów ruchomych,
a wreszcie wzorem teatrów
wschodnich scen obrotowych.
Scena obrotowa pierwotnie ograniczała się do ruchomej po
wierzchni. Z czasem poruszał
się przy obrocie również spód
lewego wycinku sceny, w któ
rym montują pomocnicze urządzenia techniczne. Kilka
naście lat temu wprowadzono
wreszcie podłogi sceniczne
kombinowane z obracających
się w rozbieżnych kierunkach
płaszczyzn, kół, wycinków ko
ła i pasów. Dodatkowo wpro
wadzono nieraz w liczbie kil

kunastu wozy dekoracyjne,
poruszające się poniżej pozio
mu podłogi scenicznej, a zabu
dowane wycinkami poszczegól
nych fragmentów dekoracji.
Mechanizmy te umożliwiły
zmiany dekoracji na oczach
widzów, redukując przerwy do
koniecznych, ze względów psy
chologicznych, krótkich an
traktów. Rozbudowano boki
sceny i oddzielono je nieakustycznymi ściankami. To urządzenie zastosowane również
na “zapleczu” sceny, umożli
wiło montaż poszczególnych
dekoracji nawet wśród trwa
nia spektaklu.
Przemianom tym podległa
również t. zw. “orkiestra,” któ
rą starano się coraz bardziej
ukryć. Prof. Maks Littman
skonstruował nawet w roku
1908, szczególną przestrzeń
orkiestralną, która mechanicz
nie mogła być zakryta po
wierzchnią ruchomych scho
dów, użytkowanych scenicznie.
W razie potrzeby schody owe
odsuwało się. Podłoga orkie
stry wraz ze ścianami bocz
nymi wysuwała się do góry i
zajmowała to miejsce, jakie
ma w innych tradycyjnych te
atrach.
Uwagi eksperymentatorów
nie uszła również widownia,
gdzie wprowadzano najrozma
itsze kształty sal, np. w for
mie trapezu, którego najkrót
szy bok stanowiła rampa sce
niczna. Zasadniczo w salach,
mających pomieścić parę ty
sięcy widzów operuje się dziś
systemem amfiteatr a 1 if y c h
wzniesień, czyli wraca do tea
tru antycznego.
Dawne sferyczne sklepienie
zastępuje się w celach akusty
cznych konchą, wznoszącą się
w miarę oddalania od sceny.
Część widowni pochłania nie
raz rozbudowywane prosce
nium, celem nawiązania łącz
ności widowni z widowiskiem.
Na widownię usiłowano
wyprowadzić również analogi
czne urządzenia, jak na scenie,
a więc ruchome części podłogi
i oświetlenie reflektorami, by
widza ani ńa chwilę nie wy
prowadzić z iluzji scenicznej.
Jednym ze źródeł przemian
były również względy bezpie
czeństwa i higieny. Obawy
przed pożarami nakłoniły dy
rekcję teatru do jak najczęst
szego stosowania metalu na
scenie i widowni. Skrajnym
wyrazem tego był teatr globu-,
sowy Piscatora, skonstruowa
ny całkowicie z żelaza. Nawet
horyzont płócienny zastąpiono
w wielu teatrach—aluminio
wym, reflektującym daleko le
piej światło. Na horyzoncie
tym można malow’ac gw'iazdy,
chmury lub jakiekolwiek inne
formy plastyczne, a później
zmywać je w krótkim przecią
gu czasu.
Przy budowie dekoracji
wprowadzono również standa
ryzowane kostki, coś nakształt
dziecinnych klocków kamien
nych. Upraszczały one pracę
sceniczną, umożliwiając więk
szą czystość i higienę. Zamiast
drzew malowanych i innych
form nie wykonanych z owych
kostek, tworzy się rekwizyty
plastyczne z różnych półsztyw
nych materiałów.
W obecnej chwili rozpęd
techniczny podległ znacznemu
zatamowaniu, bo odwróciła się
uwaga od maszyny i mecha
nizmu. Groziło zwyrodnienie
sztuki w mechaniczną zabawę.
W miarę opanowania nowego
mechanizmu sceny, poczęto
wynalazki stosować z umia
rem i ostrożnością.

Recytatorka z Polski
w Ameryce

Turę objazdową po Sta
nach Zjednoczonych rozpoczy
na w bieżącym miesiącu Mira
Grelichowska, znakomita re
cytatorka, zwłaszcza w reper
tuarze dla dzieci, w którym jej
dziewczęcy głos znajduje sze
rokie pole popisu. Pani Greli
chowska da cykl wieczorów
recytacyjnych w Nowym Jor
ku, Chicago, Buffalo, Filadel
fii, Detroit, Milwaukee, i in
nych większych skupieniach
Polonii. Oto jak opisuje wy
wiad z nią na kilka dni przed
wyjazdem do Ameryki p. Zo
fia Ordyńska:
Pani Mira wraz ze swym
mężem pułk. dr. Missiuro, do
centem Uniwersytetu, zajmu
je na Żoliborzu piękną dwu
piętrową willę, urządzoną z
dużym smakiem artystycznym
(nazwisko Grelichowska jest
nazwiskiem panieńskiem pani
Miry, które zatrzymała dla ce
lów artystycznych). Zastaję
ją wśród kufrów i waliz, w sta
dium ostatnich przygotowań
przed wyjazdem.
—Wie pani, z czem mam
największe zmartwię nie ?—
mówi pani Mira i jej zawsze
wesołe oczy są naprawdę smu
tne.—Z moją menażerią! Mam
przecież małą kocią rodzinę,
rasowych angorów, jamnicz
ka, który jest do mnie ogrom
nie przywiązany, no i wreszcie
stada wróbli i innego ptactwa,
dla których zorganizowałam
w naszym ogrodzie “pomoc
zimową.” Będę musiała te ży
we depozyty poumieszczać w
przechowaniu u znajomych.
Bo poza tern wszystko załat
wione, zorganizowane iście po
amerykańsku. Plan podróży
ustalony co do godziny. Jadę
z Holandii “Batorym.”
—Proszę mi opowiedzieć o
swoich planach artystycznych.
Pani Mira zapomina o smut
kach i jej twarzyczka rozpro
mienia się . . .
—Jestem naturalnie w kon
takcie z Polonią amerykańską,
która, co mi szalenie dodało
odwagi, projekt mego przy
jazdu przyjęła z ogromnem
zainteresowaniem i radością.
Przyszli mi też z dużą pomocą

w zorganizowaniu koncertów’.
Fotosy, programy już wysła
ne, nawet ustalone daty pierw
szych wieczorów. Również i w
konsulacie amerykańskim w
Warszawie znalazłam wielkie
poparcie przy załatwianiu for
malności, związanych z wyjaz
dem.
—A jaki repertuar przygo
towała pani?
—B a r d z o urozmaicony.
Mam duży wybór piosenek i
wierszy regionalnych, które
wykonuję w odpowiednich ko
stiumach. Następnie poezja
współczesna, dużo rzeczy robię
z muzyką, coś w rodzaju deklamacii. połączonej ze śpie
wem. Mam też w planie wie
czór humoru; materiał do nie
go zaczerpnęłam ze skarbca
polskiej poezji niemal od jej
zaczątków. Poza tym przygo
towałam sobie kilka wierszy
angielskich, przeważnie tłu
maczeń naszych poetów, spe
cjalnie dla tamtejszej młodzie
ży. Dużo bowiem tych naj
młodszych rodaków, urodzo
nych w Ameryce, nie rozumie
swego ojczystego języka.
Chciałabym zatem, żeby bodaj
w ten sposób poznali poezję
swej dalekiej, nieznanej im
ojczyzny. Mam jednakże na
dzieję, że znajdę w' Ameryce
i dzieci, mówiące po polsku,
dla tych wiozę moc cudownych
bajek i wesołych wierszyków.
—Czeka mnie duża i odpo
wiedzialna praca—kończy pa
ni Mira. Czy się powiedzie?
Chyba tak? Wierzę w Polonię
amerykańską, tak chętnie gar
nącą się do rodaków, którzy
jej niosą z Ojczyzny żywre,
polskie słowo.

Belgja Kupiła Obraz
Malarza Polskiego
Rząd belgijski zakupił do
zbiorów państwowych jeden z
obrazów malarza polskiego
Bartoszewicza, którego wysta
wa otwarta jest obecnie w
Brukseli i cieszy się dużym
powodzeniem.
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Silna zawieja śnieżna oraz ostre mrozy nawiedziły stan Missouri. Mro
zów podobnych nie pamiętają mieszkańcy już od lat siedmnastu. Rycina
Dr. W. J. Dobrowolski, przedstawia jedną z ulic w mieście Columbia, Mo.
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Jak Odbywa Się Proces
Śmierci u Człowieka
człowieka jest pro
bardzo skompliko
wanym, na który składa się
kolejne zamieranie poszczegól
nych tkanek.
Proces zamierania, trwają
cy różnie długo, zaczyna się
najczęściej od ustania czynno
ści serca i oddychania, skut
kiem czego tkanki organizmu
tracą możność zaopatrywania
się w tlen i soki odżywcze. Mi
mo to wielu lekarzy jest zda
nia, że śmierć nie wkracza do
organizmu przez serce. W wie
lu bowiem wypadkach,, mimo
stwierdzonej z wszelką pewno
ścią śmierci człowieka, serce
wykazuje przez dłuższy, wzglę
dnie krótszy okres czasu pra
widłową działalność.
Stąd
wśród badaczy zrodziło się po
wiedzenie, że "wrota śmierci
nie mieszczą się w sercu,” i
, skłoniło ich do żmudnych po’ szukiwań, mających za cel
znalezienie tych wrót, okry
tych, jak wiele zjawisk w przy
rodzie, mrokiem tajemnicy.
Poszukiwania te w wielu
wypadkach nie dały jeszcze re
zultatów. Tymczasem na po
twierdzenie zdania, że “wrota
śmierci nie mieszczą się w ser
cu,” dysponuje medycyna sze
regiem niezwykle interesują
cych przykładów’. Między in
nymi, przed kilkunastu laty udało się dr. Armstrongowi ożywić 38-letnią kobietę, u któ
rej serce nie biło już 27 minut.
Dr. Armstrong przy pomo
cy masażu serca, sztucznego
oddychania, oraz zastrzyków

ŚMIERĆ
cesem

Sobota. 16-go Stycznia, 1937 r.
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Jeszcze Jeden Strajk Siedzący

dożylnych przywrócił zmarłej
akcję serca i oddychanie oraz
ruchy ciała. Bardziej przeko
nywującym przykładem jest
przypadek dr. Henlego, który
jako lekarz sądowy był obecny
w roku 1880 przy wykonaniu
wyroku śmierci przez ściecie.
Dr. Henie obserwował skaza
nego ruchy serca nrzez 15 mi
nut od chwili wykonania wy
roku.
Wprost niewiarygodnie wy
gląda wypadek, onisany nrzez
Francuza dr. Richelet. Onisał
on w prasie fachowej przypa
dek utrzymania się skurczów
serca w zwłokach kobiety ścię
tej na gilotynie, jeszcze w 24
godziny po egzekucji.
Spostrzeżenia te dowodzą
niezbicie, że mimo rzeczywi
stej śmierci człowieka, spowo
dowanej np. ścięciem głowy,
serce może przez pewien czas
kurczyć się rytmicznie, na do
wód. że ogarniająca ludzki or
ganizm śmierć wniknęła do
niego inną drogą. Co innego,
gdy ktoś posiada dwa serca
. . . Ale takie curiosum obser
wowali lekarze u człowieka ży
wego tylko w jednym wypad
ku, a to u niejakiego Lipperta,
należącego do słynnego zespo
łu cyrku Barnuma.
Lippert posiadał dwa serca,
jedno w lewej połowie klatki
piersiowej, a drugie w prawej.
Gdy umierał, najpierw prze
stało u niego bić lewe serce,
a dopiero w piętnaście dni póź
niej serce prawe.

O

■

Mi

K
te.;

■./VWA .

Z POLSKI O POLSCE
Tabor kolejowy polskich ko
lei państwowych ma być wzbo
gacony o specjalny wagon z
salą taneczną. Wagon-dancing
przeznaczony będzie dla po
ciągów turystycznych. Zaopa
trzony on będzie w specjalną
aparaturę dźwiękową i bar.
+
Znakomity szybkobiegacz
polski Janusz Kusociński, któ
ry już od dwóch lat nie star
tuje z powodu choroby nogi—
. wraca na bieżnię. "W imię Bo
że—spróbuję . . .—oświadczył
Kusociński—może jeszcze
przydam się sportowi polskie
mu!”
+
W okresie kwiecień-listopad
1936 r. nadwyżka budżetowa
dała w sumie 2 miliony zło
tych nadwyżki dochodów nad
wydatkami, a w analogicznym
okresie czasu roku poprze
dniego posiadaliśmy niedobór
budżetowy przekraczający su
mę 219 milionów złotych.
*
Obroty towarowe portu
gdyńskiego w listopadzie r. z.
znacznie wzrosły i przedstawiały się następująco: ogólny

Wi

obrót zamorski z obrotem
przybrzeżnym—746,794.4 ton,
na obrót zamorski przypada Czy Wiecie że...
721,051.9; w obrocie zamor
—Liczba ludności państwa
skim wyładunek wyniósł 160,- polskiego wzrosła w ostatnim
454.9, załadunek—563,597 ton. piętnastoleciu o 6,200,000 o+
sób. Nadmiar ten mogą jedy
Jedna ze śląskich firm o- nie wchłonąć tereny kolonizatrzymała zamówienie na 20 ty cyjne, o które Państwo Pol
sięcy ton szyn kolejowych i skie ubiega się na forum mię
akcesoriów dla kolei perskich. dzynarodowym.
Wartość zamówienia wynosi
♦
przeszło 5 milionów złotych.
—
Największym
co do po
+
wierzchni, województwem w
Jak wynika z ostatnich obli Polsce jest woj. Poleskie, li
czeń, w Polsce żyje jeszcze na czące 36,668 kilometrów kwa
swobodzie około 300 niedźwie dratowych; najmniejszym zaś
dzi. Największą ilością misiów —Śląskie—4,216 kilometrów
może poszczycić się Małopol kwadratowych. Miasto stołe
ska Wschodnia.
czne Warszawa stanowi rów
*
nież mikroskopijne wojewódz
W Wilnie odbył się czwarty
o 123 kilometrach kwa
ogólnopolski zjazd walki z ra two
dratowych powierzchni.
kiem pod protektoratem mini
*
strów oświaty i opieki społecz
—
W
amerykańskim
tempie
nej, przy udziale przedstawi
cieli rządu, wojska oraz świata wzrasta eksport bekonowy.
naukowego Polski i zagranicy. Gdy w roku 1928 wywieźliśmy
Po otwarciu zjazdu uczestnicy zaledwie 1 tysiąc ton bekonów,
złożyli hołd Sercu Marszałka w 1932 r. eksport ten wzrósł
Józefa Piłsudskiego, składając aż do 54 tysięcy ton, by w r.
przy mauzoleum na Rossie 1935 utrzymać się na wyso
kim poziomie—20,000 ton ro
wieńce.
cznego wywozu.
❖
—Bardzo pomyślnie kształ
tuje się eksport chluby prze
mysłu chemicznego w Polsce
—sztucznych nawozów. W
1928 r. wywieziono 63,000 ton
wartości 8-miu milionów zło
tych, w 1935 r.—123,000 ton,
wartości 13 milionów złotych.

Nowym członkiem senatu jest Henry Cabot Lodge z Massachusetts.
Witał go też serdecznie wiceprezydent John Garner, jako syna znanego
polityka.

—Stale powiększa się w
Polsce dzielna armia straża
cka. W 1930 roku było 8,768
drużyn strażackich z 215,358
członków, po pięciu latach stan
ten uległ znacznemu wzrosto
wi, osiągając 11,612 drużyn i
296,958 członków.
❖
—Importerzy angielscy me
bli utworzyli ostatnio własną
organizację, która ma się za
jąć przywozem mebli giętych
ze szczególnym uwzględnie
niem Polski, jako kraju, posia
dającego największą produk
cję w tym zakresie.
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Kolenda w Olbrzymim Mieście
w olbrzymiem mieście biegną ludzie
w olbrzymiem mieście
w olbrzymiem mieście tańczą kwiaty
w olbrzymiem mieście
hej kolenda kolenda
w olbrzymiem mieście idzie wilja
w olbrzymiem mieście
w olbrzymiem mieście
śmieją się dzwony
w olbrzymiem mieście
hej kolenda kolenda
w olbrzymiem mieście
śmieją się dzieci
w olbrzymiem mieście
w olbrzymiem mieście niosą drzewka
w olbrzymiem mieście śledź polewka
w olbrzymiem mieście
w olbrzymiem mieście szczuta psami
sunie nędza zaułkami
w olbrzymiem mieście
w olbrzymiem mieście
hej kolenda kolenda
w olbrzymiem mieście za szybami
w olbrzymiem mieście
stoją drzeweczka z zabawkami
w olbrzymiem mieście
w olbrzymiem mieście za oknami
stoją łóżeczka z laleczkami
hej kolenda kolenda
w olbrzymiem mieście alejami
w olbrzymiem mieście
jadą saneczki z dzwoneczkami
hej kolenda kolenda
w olbrzymiem mieście po kościołach
w olbrzymiem mieście
śpiewają pieśni o aniołach
w olbrzymiem mieście
hej kolenda kolenda
w olbrzymiem mieście dla uciechy
w olbrzymiem mieście
hej kolenda kolenda
dmą organiści w dudomi.echy
w olbrzymiem mieście posłuchajcie
hej kolenda kolenda
wszyscy do szopy pospieszajcie
hej kolenda kolenda
Marję z dzieciątkiem powitajcie
hej kolenda kolenda
pięknie zagrajcie zaśpiewajcie
hej kolenda kolenda
i Józefowi się kłaniajcie
w olbrzymiem'mieście
Tytus Czyżewski

Sobota, 16-go Stycznia, 1937 r.
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Mówiące Obrazy Ruchome Przestępców
Będą Pomagać Policji w Pracy
ETEKTYW Bill Morris poru
szył się na swym krześle w te
atrze Hollywood Palace. “Czy
pierwszy teatr migawkowy
w Pleasant City nie mógł postarać się
o lepszy program niż ten? Ten obraz
gengsterski to taki stary i nudny.”

D
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Detektyw Morris jednak, ledwo, że
to wypowiedział — ożywił się. Przed
jego oczyma na ekranie ukazały się
następujące słowa: — “Ten człowiek
jest teraz, to znaczy dzisiaj, w tej
chwili w Pleasant City. Jest to mor
derca, którego poszukuje policja. Szu
kajcie go.”
Gdy zobaczył i usłyszał te słowa,
zmieniła się scena i oto co on zobaczył
przed sobą. Na małą scenę jasno
oświetloną wszedł mężczyzna ze spusz
czoną głową.
“Podnieść głowę do góry” — prze
mówił do niego ktoś niewidzialny
rozkazującym głosem, — “a teraz
zacznij gadać”.

k*4aW!
......
’Wrtłfe.

Mężczyzna podniósł głowę i odsłonił
młodą, lecz nie sympatyczną twarz,
oraz usta, które po stronie prawej
drgały spazmatycznie. Wreszcie ten
podejrzliwy jegomość przemówił.

“Co to wszystko znaczy, czy wy po
licjanci chcecie ze mnie zrobić aktora
filmowego?”

Gdy mężczyzna grający w bilard zapalił papierosa i spojrzał na detektywa
zauważył w jego ręce rewolwer. “Chodź ze mną Shippy"—powiedział
do niego detektyw Morris.

n

Widzimy powyżej w jaki sposób zdejmowane są obrazy ruchome i mó
wiące z przestępcy. Policjant Dalton (po stronie lewej robi zdjęcia
trzymając guziczek kontrolujący w lewej ręce.

TT^ETEKTYW Bill Morris wstał z
J^ETEKTYW
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krzesła
i wyszedł z teatru. Począł
zaglądać do wszystkich bilardowni i
uważniej przyglądać się stałym bywal
com tych lokali. Wreszcie w jednej
bilardowni zauważył mężczyznę po
dobnego do tego, którego widział przed
Przestępca nie był zbyt ochoczym, chwilą w teatrze na ekranie.
a jednak wykonywał wszystko co mu
Detektyw podsunął się bliżej do tego
rozkazano. Wykonując to wszystko
jegomościa,
a podchodząc potrącił o
zdradzał siebie przez mowę i przez
stojący
kij
bilardowy
i obalił go na
swe maniery. Gdy ten krótki obraz
ziemię.
Detektyw
podniósł
kij i począł
skończył się, publiczność znajdująca
przepraszać.
się w teatrze znała go dobrze. Wówczas
w teatrze rozległ się podniosły głos.
“Przepraszam” rzekł “musiałem cie
bie przestraszyć przyjacielu skoro
“Mężczyzna, któregoście przed chwi usta twoje drgają tak nerwowo. Chcesz
lą widzieli na ekranie jest Young papierosa?”
Shippey alias Tough Guy, poszukiwany
Obcy mężczyzna wziął papierosa.
przez policję za zamordowanie Willa
Detektyw
nie podał ognia. Obcy męż
Schmidt w dniu 1-go kwietnia.
czyzna począł szukać zapałek w kie
“Zauważyliście, że gdy on chodzi to szeni, a w międzyczasie trzymał papie
pochyla się nieco na lewą stronę. Zau ros między palcem wielkim i wskazu
ważyliście, źe gdy jest przestraszony jącym. Gdy wydostał zapałki i spojrzał
lub zdenerwowany twarz jego kurczy na detektywa zauważył, że detektyw
się. Gdy zapala papierosa trzyma pa trzyma rewolwer w ręce.
pierosa między dużym palcem i palcem
“Chodź ze mną Shippy”—powiedział
wskazującym. Ten człowiek to stały do niego detektyw Morris.
bywalec poolroomów. On jest w Plea
sant City dziś, teraz, w tej chwili. Mo rj DARZENIE powyżej opisane nigdy
nie miało miejsca. Jest to tylko
żecie spotkać go gdy wyjdziecie z
imaginacja.
Lecz jest to zupełnie możteatru. Szukajcie go. Pięć tysięcy
liwem
w
przyszłości
i to w nie zbyt
dolarów nagrody.”
“Tak” — odpowiedział znowu ktoś
głośniej — “to jest twoja próba ekra
nowa, a teraz przejdź się, aby panie i
panowie, którzy się tobie przyglądają
widzieli jak ty chodzisz. Usiądź. Wstań.
Uśmiechnij się. Zapal papierosa.”

odległej przyszłości. Jest to sposób w
jaki mówiące obrazy zdejmowane z
przestępców dopomagać będą policji w
poszukiwaniu za przestępcami.
Jest to sposób, który posuwa się
znacznie naprzód od dotychczasowych
publicznych pokazów przestępców.
Obecnie przy pomocy wiedzy tysiące
policjantów w całym kraju może w
każdej chwili mieć taki publiczny
pokaz najniebezpieczniejszych krymi
nalistów. Umożliwia to uproszczona
metoda zdejmowania obrazków rucho
mych i mówiących z kryminalistów.
Tą ideę wprowadził w życie pułkow
nik H. Norman Schwartzkopf, do nie
dawna szef policji w New Jersey.
Współpracował on z Krajową Korpo
racją Radiową i z firmą J. M. Wall
Machine Company. Zbudowali oni apa
rat, którym może operować policjant,
nie mający nawet w tym wypadku
zbyt rozległego doświadczenia. Aparat
ten rekorduje nie tylko jak przestępca
aresztowany wygląda, lecz również jak
mówi i może być wyświetlony wszędzie
przy pomocy małego regularnego
reflektora.
Aparat ten ma dwa mikrofony. Jeden
dla policjanta, który dokonuje zdjęcia
i zadaje pytania przestępcy, a drugi
dla przestępcy znacznie silniejszy, któ
ry nadaje się do użytku nawet w
wielkich salach. Aparat wyświetla
obrazy rozmiaru dziewięć przez dwa
naście stóp, z filmu'długości 2,000 stóp,
a cały taki pokaz trwa przez 20 minut.
Film taki może być wyświetlony dla
policjantów o każdej porze, a po drugie
może być pokazywany w teatrach tej
miejscowości, w której dany przestępca
znajduje się, albo nawet, jak dajmy na
to w wypadku Dillingera lub Karpisa
może być pokazywany w całym kraju.
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DO zobaczeniu takiego obrazu w
-**- teatrze, setki a nawet tysiące
mężczyzn, kobiet i dzieci wychodziłoby
na ulicę i wszyscy szukaliby mężczyznę
mającego takie i takie wąsy, takie i
takie znaki szczególne, — którego wi
dzieli na obrazie.
Czy to wygląda jak coś nie praw
dopodobnego? Nie. W Trenton w tea
trze migawkowym pokazano raz taki
film, na którym znajdowało się
czterech poszukiwanych przestępców.
Wszyscy czterej zostali ujęci przy po
mocy zainteresowanej publiczności.
Innym razem wyświetlono taki film
dla oddziału policji w Trenton. Na
obrazie przestępca rozbierał się do
pasa, pokazywał swoie muskuły i
szczególne znaki na ciele.
Pokazany został również profil jego
głowy na tle karty Bertillona, na której
był dokładny wymiar charakterystyk
jego twarzy i głowy.
“Ten mężczyzna jest w promieniu
jednej mili od nas” — powiedziano
policji — “Idźcie go szukać.”
W przeciągu piętnastu minut policja
znalazła go na nrzepełnionej przecho
dniami ulicy i złapano go pomimo tego,
źe zmienił swoje ubranie.
Wyczyny te zainteresowały nie
zmiernie detektywów światowej sławy,
którzy byli w Trenton na zieździe. Nie
którzy z nich przepowiadają, że poka
zywanie takich mówiących obrazów
przestępców, będzie miało niebawem
mieisce we wszystkich większych mia
stach.
Lecz poza tym jest jeszcze większa
możliwość. Wszystkie lokalne urzędy
policyine będą fotografowały przyła
panych przestępców zupełnie tak samo
jak to ma miejsce teraz, tylko z tą róż
nicą, źe będą to obrazy ruchome i mó
wiące. Negatywy będą przesyłane do
Departamentu Sprawiedliwości w Wa
shingtonie, który będzie je odbijał i
rozsyłał do wszystkich urzędów poli
cyjnych celem wyświetlania ich w tea
trach migawkowych w całej Ameryce.
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Nerwowi unikają rutynowej egzy
stencji, w której mąż i żona uwa
żała sie za przeznaczonych sobie.

Ona była nerwowa, ona była podnie
cona. Dlatego też chłopacy przesia
dywali na werandzie jej domu i wy
grywali na swych ukulelach.

em
12 - letni chłopak został
sprowadzony do psychia
try, gdyż nie chciał grać
w piłkę, lecz wołał skrzy
pce.. Lecz dzisiaj? Dziś
jest on wielkim skrzyp
kiem wirtuozem.

była cicha, czuła, stała,
H'ELENA
słodka, cierpliwa, uczciwa — He

lena zawierała w sobie całą kategorię
substancyjnych cnót spojonych w jed
ną. Była także piękną i zajmującą.
Jednym słowem była taka, “jakiej każ
dy mężczyzna potrzebuje na żonę.“
Kochała pewnego mężczyznę, któremu
było na imię Jan-i Jan wiedział o tym.
Barbara była żywa, zmienna jak po
goda, posępna, markotna, wesoła. Bar
bara nie była niczyją definicją na to
warzyszkę życia. Nie była też tak
piękna jak Helena, wcale. Jan kochał
się jednak w niej, lecz czy ona go ko
chała czy nie, było to właśnie dla
niego zagadką, którą usiłował rozwinąć.
Był to ten sam Jan, który mimo
chodem, wprawiał małe uczciwe ser
duszko Heleny w akrobatyczne ruchy
każdy raz, kiedy usłyszała głęboki głos
Jana, kiedy ujrzała jego promieniejący
uśmiech, czy dojrzała jego szerokie
barki w tłumie.
Tymczasem Jan zaręczył się z Bar
barą. Lecz nawet w dzień swego ślubu,
nie był on całkiem pewny, czy jego
wybranka stawi się do ołtarza. Jakoś
przybyła. Tylko pięć minut spóźniona.
Dorzuciło to pewnego zdenerwowania
do uroczystości, ponieważ nie wiadomo
było, czy panna młoda się ukaże.
Jan i Barbara żyli jednak szczęśliwie
i często śmieli się później z tego.
Helena uczyła w piątej klasie szkoły
publicznej, dopóki pryncypał, którego
serce podzielało Heleny umiłowanie
rutyny szkolnej, nie wyperswadował
jej, iż ona była akuratną dla niego żoną.
Ona była tego samego zdania. Oboje
byli przecież normalnymi istotami ludz
kimi. Jan i Barbara byli nerwusami.
Dlatego, krótko mówiąc, Jan i Bar
bara mieli daleko więcej uciech w swo
im życiu!
Dr. Louis E. Bisch, jeden z czołowych
psychiatrów amerykańskich, autor no
wej książki “Be Glad You’re Neurotic”,
wystąpił w obronie nerwowych. Są z
nich najlepsze żony — mówi on. Osią
gają one też więcej miłości i róż i
współczucia swych małżonków.
“Nerwowym jest ten, kto posiada
emocjonalne konflikty, z których on czy
ona nie zdają sobie sprawy” — pisze dr.
Bisch. “Nerwowy, w krótkich słowach,
nie jest “jarzyną”, która zwyczajnie
oddycha, je, śpi i przechodzi przez życie.
Jest en czy ona raczej żywą, dynamicz
ną, palpitacyjną jednostką z większym
zapasem energii od przeciętnych”.

GRATULACJE
Tym, którzy sądzą, iż każdy powinien
być pożałowania godny, kto żeni się z
kobietą nerwową, pewne cenne rady
daje dr. Bisch.
“Nerwowy mężczyzna i kobieta są
najbardziej interesującymi ze względu
na
zawsze
. fakt,- że nie -przestrzegają oni
j
E“‘‘<TCi
emocjami” — powiada on. “Są oni
impulsywni, gorącokrwiści, podnieceni
i niestali. Zatem takie odruchy dodają
urozmaicenia do ich osobistości, tak że
nigdy nie można być pewnym, jak ner
wowy będzie reagował w odnośnych
okolicznościach.
“Może wydawać się, że pożycie mał
żeńskie w takich warunkach stworzy
niesnaki i swary. To jednakże jest da
leko odchylonym faktem, że nerwowi
unikają najbardziej zgubnego czynnika,
jaki sprowadza większość małżeństw
nad przepaście, a mianowicie tej ruty
nowej egzystencji, w której mąż i żona
uważają jedno drugie za rzecz przy
dzieloną, daną.”
normalni ludzie, zbliżeni do
MILI,wspomnianych
wyżej osób, jak

nerwowi, faktycznie mogą nie osiągnąć
wielu rzeczy, skoro nie mają pewnego
zainteresowania w barometrze emocji.
Panna z sąsiedztwa, którą często na
zywamy “płochą”, nie jest nią wcale.
Jest ona nerwowa. Jest ona podniecona.
Dlatego też wszyscy kawalerzy siadają
na werandzie przed frontem domu i
wygrywają na ukulelach w letnie wie
czory.
Czasem normalna kobieta wychodzi
za nerwowego mężczyznę. Wtenczas
układa się pożycie mniej wygodnie, a
czasem i tragiczniej, aniżeli wtedy,
kiedy żona jest nerwowa.
W ostatnim wypadku spotyka się ona
z przebaczeniem i pieszczotami. Lecz
kiedy mężczyzna nie stosuje się do ro
ślinnego układu życia . . .
“Nerwowy małżonek, choć najbar
dziej doświadczony czasami, bywa naj
bardziej ciekawą rzeczą” — powiada
psychiatra. “Jeden na dziesięciu z ta
kich mężczyzn nie jest zadowolony ze
swych osiągnięć. Jest on zbyt ambitny.
On chce górować, a skoro nie osięga
lepszych wyników, będzie robił swoje.
“Wszyscy ne**wowi posiadają daleko
wyższe zdolności od osób przeciętnych.
Dokonują oni też największych rzeczy
na świecie. Oni zwyciężają wszystkie
swe braki.

Nerwowi mężowie nie są
flirciarzami.

“Helena Keller pokonała swą ślepotę.
Theodor Roosevelt był delikatnym
chłopczykiem. Paderewski posiadał
słabe palce, lecz stał się największym
z żyjących pianistów na świecie. Spi
noza, Rousseau, Goldsmith i dr. John
son wzmagali się z nędzą i wygrali.”
A ponieważ, nie-nerwowi i nerwowi,
jak wygląda, zazwyczaj wchodzą w
związki małżeńskie, więc lepiej jest,
jeśli normalną osobą z dwojga jest mąż
— utrzymuje dr. Bisch na podstawie
obserwacji tysiącznych wypadków.
“Kiedy pewne małżeństwo jest nie
szczęśliwe, gdy jeden partner jest nor
malny, a drugi nerwowy” — powiada
on — “ze względu na tendencję part
nerów do wzajemnego krytykowania
się, wciąż jest lepiej, kiedy mężczyzna
jest normalnym członkiem rodziny. On
wybaczy nerwowość żonie, na tej pod
stawie, iż to wypływa ze słabszych
nerwów czy zbytniej czułości. Jej emocjonalizm zwiększy jedynie jego zain
teresowanie, co znajdzie rekompesatę
w zagadnieniu przez nią reprezentowa
nym. Lecz ona na nerwowego męża
będzie patrzeć jedynie jako na nieefek
townego.”
Nerwowi mężczyźni nie są flircia
rzami. Normalni mężczyźni zaś osiągają
ekstra-murowane romansy. Nerwowi
mężczyźni, jak kobiety, posiadają
pewną nad-przytomność.
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“Nerwowy nie może nosić konwen
cjonalnej maski bez względu na to, jak
ciężko by próbował” — utrzymuje dr.
Bisch. “On zawsze się martwi, ponie
waż nie jest taki, jak wszyscy. Powinien
on jednak cieszyć się, że jest nerwo
wym, skoro być normalnym — to niema
czem się szczycić.
“Pewien 12-letni chłopak został spro
wadzony do psychiatry przed wieloma
laty, ponieważ przepadł w swych przed
miotach w szkole, nie chciał grać w
piłkę, wołał skrzypce. Jeżeli kto był
nerwowcem, to on nim był na-pewno.
Dziś on jest jednym z czołowych wir
tuozów na świecie?”

// IT^O pisania sztuk był zniechęcony,
ponieważ nie mógł znaleźć miej
sca na swe prace. “Bądź zadowolony z
pisania popularnych rzeczy, jak reszta”
— mówiono mu. “Daj publiczności to,
czego ona pragnie.” Lecz on nie mógł
tego czynić, ponieważ ataki niezado
wolenia brały nad nim górę. Ostatecz
nie wyperswadowano mu, aby udał się
na konsultację do psychiatry.
“Bądź dalej innym” — otrzymał on
radę. “Ciesz się, że nie jesteś jak reszta,
z jednym okiem na kasę teatralną.
Wkońcu napewno spotkasz się z uzna
niem.” I teraz znajduje się on na naj
wyższym szczeblu drabiny artystycz
nego lidera z dużą sumą banknotów.
“Tylko wypychać się nazewnątrz,
tylko uprzeć się, tylko nie poddawać
się przeciwnościom, uczynić wszystko
dla tych i dziesiątków innych nerwo
wości. Często nerwowi używają swych
zaburzonych rysów jako ostrogi do
zmuszenia się do pójścia naprzód, gdzie
inni — normalnie i przeciętnie leżący
w tyle — mogliby ich powstrzymać od
uznania na dalszej mecie.
“Normalny, przeciętny, napewno nie
przestawia nic takiego, czem możnaby
się chełpić. Jest czemś trochę większym
od wyrzuconej z rowu ziemi przez ko
pacza. Niema w tym żadnej originalności, ani iskry, ni polotu. Trzymać się
więc uparcie każdej naj nikłej szej de
wiacji jaką można osiągnąć od normal
ności. Pamiętać należy, że nie spotkasz
się z sukcesem, ani o tobie nie będą
mówili, ani cię nie zauważą, ponieważ
postępujesz jak drudzy, lecz jedynie
ponieważ twoje sposoby są inne.”
Nie pragnij więc, aby twój mąż był
jak pan Brown, mieszkający po prze
ciwnej stronie ulicy, czy taki sam jak
pan Black, żyjący w domu obok. Ciesz
się, że wyszłaś za kogoś z własnymi
poglądami.
Oczywiście znajdują się nerwowi,
którzy posiadają swoje złe strony, i
normalni też z dobrymi zaletami —
powiada dr. Bisch. Lecz jako reguła, są
to wyjątki. Nerwowi posiadają -wyższą
indywidualność.
Dlatego, skoro jesteś nazywana ner
wową przez sąsiadów, szukaj wokoło
męża z takimi samymi interesującymi
rysami charakteru.
Jeśli jesteś normalną, niechaj mło
dzieniec, którego zapatrywania uwa
żane są za dzikie i niepraktyczne przez
twego ojca, wyrazi swoje nadzieje
innej panie, a ty szukaj stałego dochodu
razem z mężem.
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Zycie Ludzi Przynoszących
Nam Wzruszenia
i Podniety Emocyjne
Czyli co to są
‘stuntmani”
’ “bumpmani

MMT

Rose był świadkiem strasznej sceny
zmiażdżenia "Curly” Steckera przez
słonia, czemu nie ntógł zapobiec.
?
w

iV scenie ucieczki z więzienia, Bob
Rose dostał uderzenie w głowę gu*mowym rewolwerem poczym spadł
z wysokości 30 stóp do przejeżdża
jącego automobilu.

zwani “stuntowcy” w rucho
T AK
mych obrazkach, to jest ludzie
urządzający różne niebezpiecz
ne gimnastyczne i inne kawały
i łamańce i wykonujący bardzo nie
bezpieczne przedsięwzięcia w scenach
przedstawiających realistycznie różne
wydarzenia, których zadaniem jest
wzruszać i podniecać widzów rucho
mych obrazków — są ‘wymierającą ra
są.” Przeszło setka już zginęła tragicz
ną śmiercią przy wykonywaniu ich
sztuk i “stuntów.”
Wkrótce zabraknie dawnych śmia
łych “stuntmanów” a ich miejsca zabiorą tak zwani “bumpmani”. A jest
wielka różnica między jednymi i dru
gimi.
Nazwa “bumpman” jest terminem
zwyczajnie stosowanym do osoby, któ
ra wykonuje komiczne upadki i spad
nięcia, dostaje lanie i bicie i wykonu
je różne akty dublowania w miejsce
aktorów nie mogących lub nie chcą
cych wykonywać takich nieprzyjem
nych zajęć, które aczkolwiek są nie
przyjemne nie są jednak ani trudne ani
niebezpieczne. Słowo “bumpman” jest
stosowane także przez wytrenowanych,
doświadczonych “stuntmanów” do osób,
które dla zapłaty podejmują się po ama
torsku rzeczy trudnych i niebezpiecz
nych bez odpowiedniego przygotowa
nia.
Ci to bumpmani, zazwyczaj t. zw.
“extra”, znajdujący się w rozpaczliwej
potrzebie pracy, są tymi, którzy przy
śpieszają wymieranie stuntmanów ja
ko klasy. Taki niedoświadczony bump
man zgodzi się za zapłatę $25 wykonać
jakieś trudne przedsięwzięcie, którego
doświadczony stuntman nie podjąłby
się za mniej niż $250.
Bumpman może stchórzyć w ostat
niej chwili. Może on też pokpić zadany
sobie tryk tak, iż nie wartym będzie
tych stóp filmu jakie zajmie w obrazie.
Lub też może próbować odważnie, za
wieść, i złamać kark. Z wyjątkiem, że
wypadki tego rodzaju nie są przyjemne
i działają wstrząsająco na nerwy reszty
kompanii, w rzeczywistości nikt jednak
nie dba o to, czy taki bumpman złamie
sobie kark. Nim on bowiem przystąpi
do- wykonania podjętego przez siebie
tryku, musi złożyć na piśmie dyrekto
rowi studia wyrzeczenie się jakichkol
wiek pretensji jego rodziny za jego
śmierć lub kalectwo, czyli zwalnia
kompanię od wszelkiej odpowiedzial
ności.
Dobrym źródłem informacji o tej ry
walizacji bumpmanów ze stuntmanami — rywalizacji, którą trzeba uważać
za prawie śmiertelną — jest Bob Rose.
Pan Rose jest dziekanem czy też asem
wszelakiego rodzaju stuntmanów w

Hollywood. Przez dwadzieścia jeden
lat spadał on z końmi w przepaście wo
dne ze skał, rozbijał automobile, prze
skakiwał z aeroplanu na aeroplan
w czasie- lotu i spadał ze szczytów
masztowych na skunerach.

Ma Niezwykłe Szczęście.
OSĘ widział śmierć wielu swoich
towarzyszy po fachu, lecz on sam
w całej swojej niebezpiecznej nadzwy
czaj karierze nie był ani razu nawet
w szpitalu. Doznał on niektórych
mniejszych potłuczeń i skaleczeń, lecz
nigdy z własnej winy. Nie jest on dum
ny z swej odwagi, lecz ze swej zręcz
ności. Patrzy on z wielką niechęcią na
wciskanie się partaczów do jego sztuki.
Jest coś więcej w jego pracy niż ryzyko,
które ona za sobą pociąga. Wymaga ona
nadzwyczajnej zręczności i odwagi i
zimnej, dokładnej kalkulacji.
Rose oblicza, że dwie trzecie tego ro
dzaju ruchomych obrazków, zrobionych
piętnaście lat temu, polegało na podnie
cającej wielce akcji.
Dzisiaj takich obrazków jest bardzo
mało, a większość tych jakie są obecnie
produkowane pozostawia najbardziej
wzruszające sceny sztukmistrzom trykowych fotografii.
Jest to oczywiście znacznie tańsze,
jeżeli nie bardziej realne. Stuntmani
mają żal do publiczności dlatego, że po
znając się na fałszowanych trykach,
nie występują z ostrzejszą krytyką
przeciw fałszowaniu scen, które mają
wzruszać i które mają być hołdem dla
prawdziwej odwagi i zręczności praw
dziwych stuntsmanów.
Obecnie znajduje się w Hollywood
tylko ośmiu z dziesięciu ukwalifikowanych stuntmanów. Wielu z dawnych
sławnych mistrzów w tym zawodzie już
dziś nie żyje, lecz Dick Grace jest jedy
nym z pośród nich, który zmienił zaję
cie wczas i zachował życie. Jest on
obecnie pisarzem. Wyszedł on szczęśli
wie z wielu wypadków rozbicia się
aeroplanów przy robieniu łamańców i
postanowił nie kusić fatum zbyt długo,
porzucając niebezpieczny zawód.

K

cie. Powodowane jest to głównie odpo
wiednim treningiem, odwagą i zimną
krwią. Rose uprawia swoje stunty od
czasu gdy miał dziesięć lat.
Urodził się w Louisville, Ky., i pra
wie od tego czasu jego rodzice posta
nowili, że ich syn będzie dżokejem. Miał
on dwóch wujów sportsmanów kon
nych, trenera do jazdy konnej dla sie
bie samego i trenera koni. Opowiada
on o sobie:
“Rozpocząłem ujeżdżanie koni, gdy
miałem lat 10. Szybko przekonałem się,
że jedną z pierwszych rzeczy jakich
musi się dżokej nauczyć, to odpowie
dnie spadnięcie z konia. Starsi ujeżdżacze dworowali sobie ze mnie i dokucza
li mi, bo byłem wśród nich najmłod
szym. Dostawałem zwykle najgorsze
konie, i niektóre z nich zrzucały mnie
z siebie. Nawet w tych dniach byłem
już fatalistą i wierzyłem, że co ma wi
sieć. nie utonie.”
Mając lat 15 spadł w biegu z konia
i został uniezdolniony na długi czas.
Gdy wreszcie przyszedł do siebie zupeł
nie był ciężkim na dżokeja do wyści
gów konnych. Stał się jednak jeźdźcem
do wykonywania różnych tryków i do
stawał zajęcie w czasie wakacyjnvm
przy różnych widowiskach i przedsta
wieniach. Pewnego lata nadarzyła mu
się sposobność jechania na motor cyklu
w karnawałowym motordromie. Jeż
dżenie to wydało się mu zupełnie łatwe
i pozostał z kompanią urządzającą te
przedstawienia.
Rose Przybywa do Hollywood.
WIAZDĄ tej kompanii był mężczyzna imieniem Mike, który
wznosił się w powietrze balonami rozdymanymi gorącym powietrzem i ze
skakiwał z nich przy pomocy spado
chronów. Rose zaś jeździł motorcyklem
w kierunku w którym wiatry unosiły
balon i zabierał spadłego w spadochro
nie na ziemię “Majka” do swego motorcykla i przywoził go z powrotem. Je
dnego popołudnia — a było to w Dallas,
Tex., — Rose znalazł go leżącego pod
jednym z wielkich brzostów. Mike wy
lądował w swoim spadochronie w ko
ronie drzewa, spadł z niego i złamał no-

Na ilustracji powyższej uwidocznio
ny jest Rose w scenie spadania
z koniem z wysokiej skały.

gę w kostce. Powiedział do niego:
“Chłopcze, muszę mieć kogoś kto będzie
wykonywał za mniej mój akt.”
Rose bez namysłu powiedział: “Ja to
zrobię.” Wypytywał się o wszystkie
szczegóły swego nowego zawodu pasa
żera balonowego i spadania w spado
chronie. Powiada, że nie odczuwał ża
dnego strachu, gdy poraź pierwszy uno
szony był balonem w powietrze i gdy
zeskakiwał z niego i spadał z zawrotną
szybkością w dół na ziemię do czasu
otwarcia się spadochronu.
Później Rose przybył do Hollywood.
Chciał być dyrektorem, lecz było tam
wtenczas zapotrzebowanie na stuntma
nów. Pracował on wtenczas z Eddie
Polo, który był gwiazdą serialnych
obrazków. Wynajął sobie Dicka Grace,
aby był jego lotnikiem, i rozpoczął wy
konywanie stuntów przez stawanie i
chodzenie na skrzydłach będących w
biegu aeroplanów i przedostawanie się
z jednego aeroplanu na drugi, a także
skakiwał z' aeroplanów w spadochro
nach. Przez cztery i pół lat dublował
we wszystkich niebezpiecznych stuntach wykonywanych przez Ruth Ro
land, królowe obrazków serialnych.
Rose jest małym mężczyzną więc uda
wanie przez niego kobiety na daleką
odległość było rzeczą łatwą.
Rose zrobił jedno ustępstwo dla nie
przewidzianych ryzyków swego zawo
du: pozostał kawalerem. Żadna kom
pania nie chce ubezpieczyć jego życia.
Dla stuntmana posiadanie żony i rodzi
ny stanowi poważny umysłowy hazard.
Jeden z przyjaciół Rose’a, będąc w po
trzebie pieniędzy na szpital dla swojej
żony, zgodził się na wykonanie niebez
piecznego stuntu. W tydzień później
obudził się z nieprzytomności w tym
samym szpitalu, w którym była jego
żona, — beznadziejny kaleka na całe
życie.

OSĘ był świadkiem pogrzebania się
K
Leo Nomisa w mokrych, zimnych
toniach oceanu, gdy jego statek nie
mógł się wydobyć z wiru maelstromu
i został przez niego wciągnięty. Widział
jak Omar Locklear, oślepiony powo
dzią świateł, stracił życie w spadku
przed kamerami. Przypomina sobie
śmierć Dicka Curwooda, który spadł
przy wspinaniu się na drabinę powroźna wiszącą z pędzącego aeroplanu.
Był on świadkiem miażdżenia na
śmierć “Curley” Steckera przez słonia.
Nosił on splamiony krwią kostium,
w którym Jack Silver źle wykalkulował danie nura z pędzącego przez most
nad rzeką pociągu. Rose rzucił się z po
ciągu w odpowiednim momencie i wy
szedł z wody z uśmiechem.
Rose zdaje się zawsze wykonywać
swoje “stunty” we właściwym momenSTRON1CA »

Szamotanie się z tygrysem było prawie rutynową robotą dla nieżyjącego
już "Curly'* Steckera, jednego z najzdolniejszych "stuntowców”.
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Świetna Karjera i Niespodziewany
Upadek Karola Radka
Jak z Bajki Czyta się o Życiu
Lidera Komunistów
LA dokładnego zrozumie
D
nia tego procesu, jaki ob
serwujemy obecnie na terenie

ZSRR, nie jest bez znaczenia
dokładny przegląd tych wszy
stkich starych partyjnych
działaczy i rewolucjonistów,
którzy czekają dziś swej “ko
lejki” na czele z Piatakowem,
Siewiebradowem, U g 1 a n owem, Radkiem i in.
Ze względów zrozumiałych
najbardziej interesuje nas osoba Radka, który odegrał, a
raczej usiłował odegrać tak
poważną rolę w “sowieckopolskim” zbliżeniu.
Syn drobnego konfidenta
policji austriackiej, Sob°lson,
znany “kleptoman” za
czasów szkolnych, Radek był
niewątpliwie żywą realizacją
leninowskiej zasady.
Jego biografia niewątpliwie
będzie kiedyś starannie stu
diowana przez badaczy i hi
storyków rewolucji rosyj
skiej, jako przykład niezbity,
że wielka inteligencja i duży
spryt nie były w tej epoce
wszystkim dla zrobienia du
żej kariery politycznej, jeżeli
niebyły one oparte o twardy
charakter i zdecydowaną wo
lę. A Radek nie posiada tych
zalet, bodaj w najmniejszym
stopniu, osłaniając te braki
bezprzykładnym
cynizmem,
charakteryzującym go tak ja
skrawo, zarówno w całej jego
karierze rewolucyjnej, jak też
i w życiu ośobistym.
Stosunek jego do rewolucji
był zawsze nastrojowy i emo
cjonalny, a w jego światopo
glądzie wszystkiego było po
troszeczku, od niewyżytych tę
sknot lirycznych zhesteryzowanego miękkiego inteligenta
do ortodoksyjnego i utopijne
go fanatyzmu marksisty. Na
czelny polityczny publicysta
“Izwiestij” stale używany był
do tych poleceń, które wyko
nać mógł tylko człowiek mo
gący zdobyć sobie zaufanie
partnerów swą elastycznością,

baruistyczną filozofią i wąt
pliwą lojalnością wobec Krem
lu. Nikt z rozmówców nie wi
dział w Radku twardego bez
względnego “bolszewika”, ale
każdy dopatrywał się w nim
cech “liberalnego inteligenta,
skłonnego do komnromisów”.
I do jakichże to rozmów nie
używano go? I Niemcy, i Po
lacy, i Chińczycy i masoni, i
trockiści, i radykałowie fran
cuscy, i różne agentury i agenturki Kominternu w ro
dzaju Ligi Obrony Praw
Człowieka i międzynarodowe
Związki komunistycznej mło
dzieży, i zawodowi dziennika
rze, i żydowskie organizacje
z “Bundom” na czele. Radek
był w miarę potrzeby i fran
cuskim radykałem, i bundowcem i masonem, i polskim nacionalstą, i zawodowym, bez
partyjnym dziennikarzem.
I ta “wszechstronność” i
“wielofrontowość”, ten uni
wersalizm inteligencji i “spry
tu rąk” są niewątpliwie istną
przyczyną, która doprowadzi
ła Radka obecnie do więzie
nia.
Areszt, a nawet zesłanie
nie jest wprawdzie dla niego
nowością. Siedział on już kil
kakrotnie, a nawet raz odby
wał dłuższą “nokutę”, lecz
tym razem zbyt wiele spraw
go obciąża, by mógł on z opre
sji wyjść zupełnie gładko, nie
mówiąc już o powrocie do
dawnej świetności. Chodzi tu
bowiem nie tylko o utrzymy
wane przez Radka kontakty z
zagranicznymi i krajowymi
trockistami i całym szeregiem
dawnych i nowych znajomych
z różnych “międzynarodó
wek”, lecz chodzi przede
wszystkim o to, że używając
Radka do najbardziej odpo
wiedzialnych poleceń i powie
rzając mu najbardziej istotne
oceny sytuacji Centrala mo
skiewska nigdy w gruncie rze
czy nie miała do niego zaufa
nia i nie uważała go za “swo

jego”, a konfident inteligent
niejszy od mocodawcy, które
go kontrakty nie zawsze moż
na sprawdzić, a lojalność
skontrolować, staje się nie
pewnym i niebezpiecznym,
zwłaszcza jeżeli pobudki dla
jakich działa nie leżą całkowi
cie w sferze zrozumienia i in
teresów mocodawcy.
Takim konfidentem był Ra
dek i w okresie, gdy naj
mniejszy bodaj cień najdrob
niejszego bonapartyzmu i sa
mowoli, własnotorowości i in
dywidualizmu doprow a d z a
Moskwę do szału — kariera
Radka musiała być skończo
na, a przynajmniej radykal
nie zahamowana. Aresztowa
nie jego pociągnęło za sobą
liczne areszty. Przez Radka
znaleźli się w więzieniu i je
go przyjaciel Arens, który
naprzód w Paryżu a później
w Ameryce montował kontak
ty z masonerią i żydowską finanserią, i redaktor “Journal
de Moscou” Rajewskij i były
beznartviny “snec” ambasady
sowieckiej w Paryżu — Czlenow.
Svtuacje Radka pogarsza
znacznie fakt, że jako dorad
ca Politbiura do snraw zagra
nicznych w ciągu ostatnich
lat naru dał cały szereg świet
nych ocen sytuacii zwłaszcza
jeżeli chndTi o Daleki Wschód
Niemcy i Polskę. Miedzy in
nymi to R^dek właśnie lanso
wał w Moskwie wersję o moż
liwościach wciągnięcia Polski
do sowieckich rozgrywek z
Niemcami.
Aczkolwiek osoba Radka
sama przez się nie jest naj
poważniejsza wśród obecnie
aresztowanych, tern nie mniej
musi ona bodaj najbardziej
wpłynąć na rozszerzenie “ak
tu oskarżenia” na coraz to no
we, dotychczas nieujawnione
postacie.
Przy licznych kontaktach
jego bowiem i bezprzykład
nym cynizmie i amoralności,
wszystkiego można się po nim
spodziewać. Radek już nieje
dnego konfidenta wydał w rę
ce G. P. U. W swoim czasie
głośna była sprawa emisariu
sza Trockiego—Blunkina, któ

rego Radek natychmiast po
jego przybyciu do Moskwy za- Jan Ciepliński Chore
denuncjował. Radek nie ma ograf Święcił Tryum
przyjaciół w Politbiurze.
fy w Poł. Ameryce
Nie lubi go Stalin, nienawi
dzą Mołotow i Woroszyłow obaj mściwi i bezkompromiso TVTIE DAWNO wyjechał
wi w stosunkach do ludzi, nie
z Buenos Aires do Euro
znoszący “intelige n c k i c h, py w związku z zamknięciem
zgniłych zdechlaków i gabine sezonu operowego, znakomity
towych doktrynerskich szczu polski choreograf, Jan Cienlińrów”.
ski, który zakończył drugi se
Należy zresztą przyznać, zon na zaszczytnym stanowi
że w tym wypadku Radek nie sku dyrektora baletu Onery
okazał się przewidującym. — Colon w Buenos Aires. Przed
Jeszcze narę lat temu puszczał wyjazdem zbierał dodatkowo
on w’ obieg złośliwe anegdotki laury w czasie gościnnych wy
o Woroszyłowie “kobyła wo- stępów Teatru Colon w Rosa
roszyłowska jako internreta- rio i Santa Fe, głównych otorska’ ’i Mołotowa (“grani środkach kulturalnych Argen
towy zad”). I doniero ostatnio tyny. (Rosario liczy 500,000
usiłował nanegirykami na mieszkańców).
cześć Stalina (“budowniczy
Z rezultatów pracy na tu
socjalistycznego
społeczeń
terenie może być
stwa”. “słońce narodów” i t. tejszym
dumnym
znakomity
ro-*
p.) i Woroszyłowa (okoliczno dak. Zaproponowano nasz
mu od
ściowe dytyramby na cześć
kontraktów na dal
Czerwonej Armii i “żelaznego nowienie
sze sezony. Uczyniono to pod
Narkoma“) nadrobić straco naciskiem prasy i publiczno
ne. Stało się to jednak zbyt ści, pragnącej utrzymania ba
późno, by nawet łasy na laur letu na tak wysokim poziomie,
ki Olimp kremlowski mógł na jakim postawił go Ciepliń
czuć się za te wystąpienia cho ski.
ciażby częściowo zobowiązany
Szczytem triumfu były
wobec ich autora.
zwłaszcza balety: “Drewniany
książę”—Bartoka, “Kopelia”
—Delibes’a, “Pudełko z zaWystawa Dzieł
bawkami”—Debussy’ego i
“Alleluja,” argentyń ski ego
Rembrandta
C. Pedrela. Pre
na Wystawie kompozytora
miera “Pudełka z zabawkami”
Państwowe Muzeum Sztuk odbyła się w przeddzień wy
Pięknych w Moskwie organi jazdu artysty i stała się oka
zuje wielką wystawę dzieł zją do żywiołowej manifesta
Rembrandta, przechowanych cji zachwyconej widowni.
Sukcesy “del famoso y gran
w muzeach sowieckich. Ze
zbiorów leningradzkiego Ere- coreografo polaco”—jak pisze
mitażu i Muzeum Sztuk Pięk prasa argentyńska—są bez
nych pochodzi 29 eksponatów. spornie jednym z wybitnych
Prócz wielkich płócien znaj atutów naszej propagandy.
dą się na wystawie rysunki i Również miejscowa prasa pol
sztychy, których jeden z naj ska podkreśla z entuzjazmem
bogatszych zbiorów na świę znaczenie sukcesów Ciepliń
cie posiada Muzeum lenin- skiego i żegna go szczerze i
gradzkie. Prócz obrazów i 258 serdecznie.
rysunków i sztychów ma być
wystawionych 50 najlepszych
reprodukcji dzieł wybitnego Teatrolog
malarza.
Niedawno nadeszła do Mos
Amerykański
kwy wiadomość o odkryciu ry
w Warszawie
sunków Rembrandta w Kijo
wie.
W Warszawie bawi obecnie
Alfred Harding z New Yorku,
autor szeregu prac z dziedziny
teatru, redaktor naczelny cza
sopisma “Equity Magazine”,
organu związku “Actors Equi
ty Association” (Związek ar
tystów dramatycznych). Pan
Harding pracuje obecnie nad
dziełem o teatrze współcze
snym, przy czem oddzielny
rozdział zamierza poświęcić
teatrowi polskiemu. P. Har
ding zwiedza teatry warszaw
skie, następnie wyjedzie na
prowincję. Jest on zachwyco
ny poziomem sztuki aktor
skiej w Polsce, która zresztą
coraz więcej zdobywa sobie uznanie zagranicą i tylko z po
wodu niedostępności języka
polskiego dla przeciętnego cu
dzoziemca nie jest jeszcze do
statecznie po świecie rozsła
wiona.

SZEŚĆ MATEK BŁAGAŁO O ŁASKĘ DLA SWYCH SYNÓW

*1i

NA WYSTAWIE LOTNICZEJ
Co, samolot ze skrzydłami?
I oni to nazywają postępem?
Przecież Zeppeliny latają bez
skrzydeł i też potrafią prze
latywać nad Atlantykiem...

Dramatyczna scena rozegrała sic przed domem gubernatora stanu New York, Lehmana. Oto sześć matek, Włoszek, których synowie zostali
skazani na śmierć za zabicie kolektora kolejki podziemnej, klęcząc wznosiły modły, by gubernator przychylił się do prośby o zniesienie wyroku.
Niestety, nie wszystkich prośba wysłuchaną została, gdyż tylko trzem zmieniono karę śmierci na dożywotnie wiezienie; reszta została stracona w
wiezieniu Sing Sing.
STRONICA
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MÓWCA LUDOWY
— Czyś już kiedy przema
wiał przed tylu słuchaczami ?
— Ależ z pewnością.
— Cóżesz mówił do nich ?
— że jestem niewinny!

Sobota, 16-go Stycznia, 1937 r.

DODATEK NA NIEDZIELĘ

Szttttnik Hnnąsknmy

Ze Świata SREBRNEGO EKRANU
Ciekawsze od treści, są do
piski do niektórych listów:
“Mam nadzieję, iż spotkamy
się
wkrótce w Hollywood ...”
Pisze Korespon
dentka “DZIEN dodaje wielbiciel w jednym z
NIKA ZWIĄZ romantycznych swych liści
KI O W E G O ” ków do uroczej p. Nolan ...
HALINA U. Współczujemy z nim, jeśli łu
DRELENKIEdzi się, że torem listu, i on
WICZ - REKdotrze do podwoji upragnio
WART.
nych wrót... Takie cudo
moźliwem, byłoby, gdyby ów
wielbiciel “wczarował” się,
HOLLYWOOD wraz
z listem, w kopertę ...
8go Grudnia, 1936 r. Fortele bowiem, dotychczas
NIEDAWNA GWIAZDY używane, są “przestarzałe” i
HOLLYWOODU ekspe bezowocne...
diowały tysiące autografowa❖
nych fotografii do wielbicieli
Stroje z przed pół wieku
rozproszonych po całym świę niemało dodawały uroku płci
cie .. . Dziś, temu utartemu pięknej; dowodem ilustracje,
i zdawałoby się, niezmienne ku przypomnieniu nam, że tak
mu temu zwyczajowi, grozi niedługo i miłe czytelniczki
niebezpieczeństwo, i to, od zaczną się prezentować, bo
tych samych wielbicieli... już wkrótce, według zdania
Nie oni piszą do gwiazd o po artysty studia w RKO, p. Wal
dobizny — lecz swojemi zasy tera Plunkett, przemysł puści
pują gwiazdy...
w obieg suknie tego kroju ...
Zaniepokojone wytwórnie Moda, naturalnie, zawraca,
poczyniły obliczenia, z czego wzorując się na efektownych
okazuje się, iż miesięcznie, do ubiorach egzotycznej piękno
takich “wielkości” jak Grety, ści, Katherine Hepburn, z fil
Karłowy, Gable, Taylory i mu “A Woman Rebels,” w któ
Coopery, napływa po 1000 “fo rym kreuje rolę kobiety, bun
tek” ... Przyczem, dołączone tującej się przeciwko wszyst
listy różnią się wielce treścią kiemu co współczesne i narzu
od niegdyś pod niebiosa wy- cające jej swą wolę, zwyczaje
chwalących objekt swych ad i nawet małżonka, którego nie
kocha ...
miracji .. . listów ...
Cudne kreacje z XIX wieku,
DORIS NOLAN, artystka
Broadway’u, z triumfem z a których w tym filmie ujrzy
“The Night of January 16th”, my 277, 22 dla samej bohater
a która kreuje główną rolę w ki filmu, odtworzą kwieciste
dźwiękowcu “Top of Town”, krynoliny, tiurniury, bufiaste
i otrzymała 469 podobizn w o- i greckie rękawy, fałdziste, z
statnich sześciu tygodniach, trenem suknie, u dołu naszy
właśnie podkreśla fakt, jak wane setkami metrów aksa
ciekawe są listy dzisiejsze ... mitnych wstążek, no i kapelu
siki i filuterne stroiki, coś na
Oto treść jednego z'tych:
“Jest pani nowicjuszką e- wzrór miniaturowych ogród
kranu, więc zdaje sobie spra ków, do zharmonizowania ca
,
wę, jaki problem czeka i łości stroju...
Że jest możebność wpływu
mnie ... Jestem bardzo pięk
ną i wiem, że GRAM doskona wspomnianej mody i na toale
le, pytanie jednak zachodzi ty panów, nie ulega wątpliwo
jak mam postąpić by ‘włamać’ ści ... Dosyć spojrzeć na asię do studio i otrzymać kon manta filmu p. Hepburn, wy
bitnego Marshalla, z “wiecz
trakt?”

DQ

| Clifford Odets |
Wielką sensację w Hollywood wywołał romans dramaturga, Clifforda
Odctsa z panną Luisą Rainer, uroczą wiedeńską gwiazdą filmową. Gdy
Odets przyglądał się obrazowi, w jakim rolę jedną odtwarzała panna
Rainer, gra jej wywarła na pisarzu tak wielkie wrażenie, że natychmiast
zawarł z nią znajomość, jaka w szybkim tempie zamieniła się w miłość.

ną ondulacją”, starodawnie
odzianego, by odważnie popa
trzeć przyszłości w oczy ...
Wszak już dziś niektóre z sa
lonów piękności w Hollywood
twierdzą, iż połowa klienteli
ich w krzesłach “upiększania
się” i z głowami w kleszczach
maszyn “wiecznych” loków,
to—panowie ...
+
Św. Mikołaj łaskaw i na dy
rektorów w tym pomyślnym
dla wytwórń roku 1936 ...
Dwunastu z nich, z rąk Miko
łaja, w osobie szczodrego wi
ceprezesa 20th Century-Fox,
Darryla F. Zanucka, otrzyma
ło długoterminowe kontrakty.
Edward H. Griffith, który spę
dza wakacje po ukończeniu
“Ladies in Love” w Anglii, zo
stał uwiadomiony o swej pro
mocji kablogramem ... Nor
man Taurog, reżyser “Re
union” z Dionne pięcioraczkami, jest pewny kilkutysięcznej
pensji tygodniowej na prze
ciąg paru lat...
Inni z kontraktami w kie
szeniach i błogo uśmiechnięci,
to Henry King, z epokowego
dźwiękowca “Lloyds of Lon
don”; John Ford, Roy Del
Ruth; William Seiter i John
Cromwell, reżyser “Banjo On
My Knee” ...

Kto Był Właściwie
Wynalazcą Obrazów
Ruchomych? i?

ir^ZIESIĄTA Muza liczy sobie już około czterdziestu
wiosen, a jeszcze nie wiemy
dokładnie i pewnie, kto właści
wie był twórcą kina.
Przyzwyczajeni wynalazek
kinematografu dzielić między
Lumiere’a i Edisona, dowiadu
jemy się co pewien czas o no
wym pretendencie do ojcostwa
kinematografii. Niemcy osta
tnio twierdzą, że Lumiere nie
był ojcem filmu, że nie Fran
cja była jego kolebką, lecz że
film powstał w Niemczech, że
obywatel Niemiec Składanowsky) (co za “dziwne niemiec
kie” nazwisko!) był jego wy
nalazcą, który coprawda, po
dobnie zresztą jak Lumiere w
początkach filmu, nie potrafił
ze swego wynalazku wycią
gnąć należytych korzyści, od
stępując go osobom trzecim.
Ten Składanowsky jest je
dnak niepewny. To też Niem
cy, licząc się napewno z tern,
że jego słowiańskie pochodze
nie nie ulega niemal wątpliwo
ści, przestali o niego kruszyć
Golden Gate Bridge, nowo- kopie, rzekomo właśnie z tego
chrzczony w ostatnich tygo tytułu, że wynalazek swój od
dniach most w San Francisco stąpił, ale wynaleźli zarazem
będzie tłem rozpoczętego w nowego człowieka, którego
studio Republic filmu, a w germańskiego pochodź e n i a
którym zostaje wysadzony w nikt nie zaprzeczy i teraz ‘Nie
mieckie Towarzystwo Kine
powietrze...
matograficzne
” domaga się,
T’ilm ten, “Dick Tracy”, (na aby uznano Oskara
Messtera
wzór postaci detektywa z ko za ojca kinematografii.
micznej wersji w pismach),
Na czym budują Niemcy
odbije dochodzenia zdolnego
tajnego szefa przyczyn demo- swoje pretensje? Otóż twier
dzą, że w roku 1896 Oskar
lacji.
Producent Larry Wickland, Messter dostarczył całkowite
niemało kosztu w nakręcaniu urządzenia do wyświetlania
tego filmu oszczędził, będąc filmów 57 osobom, zamieszka
obecnym podczas ceremonii łym na całym świecie — mię
wraz z zespołem techników i dzy innymi i w Niemczech. —
kameramanów ... Zdjęcia ro
bili entuzjastycznie ze wszyst sięczne ... Bohaterzy filmu
kiego co się dało, w tern z tłu zatem są w stanie odbić sce
mów, oficjałów, parad ... któ ny podobne w obrazie, odźre posłużą za tło dla bohate wierciadlające przywiązanie,
rów filmu, bez potrzeby naj miłość, współczucie i cało
mowania tysięcy statystów, kształt szczęśliwego ogniska
coby było koniecznem gdyby domowego.
nie przezorność producenta.
Główne role graja KAY
PRZEZ TELESKOP: PRO
HUGHES i RALPH BYRD.
DUCENT SELZNICK poszu
DORIS WESTON, młodziu kuje w Atlanta, Georgia, za
tka radio-śpiewaczka z Chica bohaterką do filmu “Gone
go, zadebiutuje w filmie Braci With the Wind” ... BLIŹNIĘ
TA Braci Warners, Billy i
Warners “The Go Getter.”
Bobby Mauch, zawsze otrzy
Treścią noweli Piotra B. mując taftie same podarki,
Kyne, to regeneracja złama szczędzą na czasie w pisaniu
nego na duchu i ciele wetera do Santa Claus listów osob
na wojny światowej. Rolę ode nych ... W jednym proszą o:
gra popularny George Brent.
parę rowerów, parę wrotek,
Współbohaterem będzie Ri parę kucyków, itd.... EDITH
cardo Cortez, znany swym FELLOWS, nieletnia artystka,
wielbicielom z król mecena przechwala się, że od jakie
sa, jako Perry Mason, w sztu goś czasu nikt jej w drogę nie
kach tajemniczych dochodzeń wchodzi... Ze swym pieszpióra Gardnera. Ponieważ czoszkiem ś m i e r d z i e lempodjął się roli w “The Go Get skunk na smyczy, biega do
ter”, tym razem inny aktor woli po atelier Columbii i
odegra jego ulubioną rolę me nic . . . Niegdyś zabraniano jej
cenasa w filmie “The Case of tak szerokiego giestu, dziś co
the Stuttering Bishop”, boha żyje sfruwa iej z drogi...
terką w którym jest Ann Dvo FRANCIS LEDERER darzy
rak.
przedświątecznie
współpra
cowników w studio swym do
robkiem rocznym z ranchu—
D. ROSS LEDERMAN, re włoskimi orzechami . . . SO
żyser Columbii, utrzymuje, że NIA HEINE, szampionka łyżw filmach o tle szczęścia do wiarka oczekuje przybycia tu
mowego należy angażować swych rodziców z Norwegii ...
aktorów z doświadczeniem i
szczęśliwych w pożyciu dorno- BRIAN DONLEVY, między
wem, by osiągnąć sukces ... scen’ami “Crack-Up” wykoń
Zastosowuje swe pryncypy w czył pół tuzina mebli, stolarzufilmie “I Promise to Pay”, w jac w pracowni studia 20th
którym grają Chester Morris Century . .. BETTY FUR
i Helen Mack .. . Chester w NESS z “They Wanted to
prywatnenr życiu, jest wzoro Marry”, kreśli, a Często i szyje
wym mężem i ojcem oddanym swą garderobę do filmów w
dwojgu dzieciom ... Urocza których występuje ... LEE
Helen ma maleństwo 6-mie- TRACY był niegdyś federal
stronica
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Trzeba przyznać, że kinemato
grafia dużo zawdzięcza Messterowi. Stworzył on środki do
przewożenia filmów, ulepszył
kamerę do zdjęć kinematogra
ficznych, wynalazł sposób ma
szynowego wywoływania i ko
piowania filmów, oraz maszyn
do ich automatycznej perfora
cji. Messter robił też próby uzgodnienia obrazów z dźwię
kiem, a więc myślał i o filmie
dźwiękowym.
Prasa filmowa niemiecka uznaje jednogłośnie za fakt nie
zbity, że Messter położył pod
waliny pod nowoczesną techni
kę filmową i pod gospodarczy
rozwój przemysłu filmowego.
Niemieccy publicyści filmowi
twierdzą dalej, że tylko dzięki
Messterowi rozwój przemysłu
filmowego mógł pójść naprzód
tak pewnymi krokami.
Wszystko byłoby bardzo
pięknie i ładnie. Wiemy już,
jakie były zasługi Messtera,
ale nie przekonano nas o je
dnym kardynalnym warunku
“ojcostwa” — czy mianowicie
Messter wynalazł film.
Otóż okazuje się, że on przy
czynił się tylko do ulepszenia
wynalazku Lumiere’a i Ediso
na. Czy może być wobec tego
“ojcem kinematografii” ? To
jest problem, nad którego roz
wiązaniem niech biedzi się
świat filmowy, niech ustali
wreszcie, kto stworzył “Dzie
siątą Muzę”. Niech wybierze
jednego z trzech pretendują
cych do ojcostwa.
A kto wie, czy w rozwiąza
niu problemu nie znajdzie się
jakaś czwarta osoba? A może
jeszcze lepiej byłoby najmłod
szą z Muz uznać za “dzieło
wspólnego wysiłku” ?...
nym urzędnikiem w dziale
narkotyków, kreuje otóż ro
lę “Criminal Lawver” facho
wo ... BARBARA STAN
WYCK, którą ujrzymy wkrót
ce w “The Plough and the
Stars” otrzymała w tych
dniach od Roberta Taylor cud
ną broszkę wysadzają bry
lantami i szafirami... Tą
można rozdwoić, co czyni pa
rę spinaczy tak modnych w
toaletach
wieczorowvch .. .
CHARLES BOYER i małżon
ka PAT PATERSON, pierw
szy raz wystąpią razem w
“Wuthering Heights” produ
centa Waltera Wanger...
LILY PONS — zwolenniczką
“jazzu”! Kilka skocznych arii
odśpiewa w dźwiękowcu
“That Girl from Paris ”. Nie
znaczy to, iż sprzeniewierza
się operze w zupełności...
Odśpiewa “Una Voce Poco Fa”
z Cyrulika Sewilskiego . ..
FRANCHOT TONE, amant
Katherine Hepburn z “Quality
Street”, i jego małżonka JOAN
CRAWFORD, posiadają naj
większą kolekcję operowych
i symfonicznych rekordów w
Stanach Zjednoczonych, bo
aż 3000, w tern wszystkie kie
dykolwiek dyrygowane przez
wybitnego i c h przyjaciela,
LEOPOLDA STOKOWSKIE
GO ...

Grace Dnrkln
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Sobota, 16-go Stycznia, 1931 r.

izmitrik Zutiązkutuy

Co Dziś Czytają Intelektualiści
Amerykańscy
Napisał dla Dziennika Związkowego ks. A. Syski

w Ameryce lu
COdzieczytają
zwykli, o tym wszy

scy wiedzą i nie potrzeba o
tym i pisać.
Czytają w pismach różne
sensacje, czytają tak zwane
“funny papers”, czytają spra
wozdania ze sportu, z walk
pyskotłuków i z rozmaitych
przygód w Hollywood, i czy
tają wreszcie powieści a la
Sherlock Holmes lub Guy de
Maupassant, lub Wild West
stories.
Co czyta jednak Ameryka
nin, który do tłumu już nie na
leży, który poczuwa się tu już
do czegoś, który należy tu już
do tak zwanej sfery intellektualistów, mających głowę umeblowaną w meble swe wła
sne ?
Ograniczając się w odpowie
dzi na to pytanie do przestrze
ni jednego tylko ubiegłego ro
ku i do prac tylko naukowych,
niepowieściowych, m u s i m y
przede wszystkim skonstato
wać, że pisarze amerykańscy,
którzy tej sferze ludzi tu w
Ameryce strawę gotują, piszą
obecnie mniej lub więcej na
jeden temat.
Którędy wyjście?... oto jest
temat poruszany prawie we
wszystkich książkach i czaso
pismach, przeznaczonych na
lekturę w’ ostatnich czasach
dla tak zwanych intellektualistów amerykańskich, i takie
książki i czasopisma w ostat
nich czasach oni czytają tu
przede wszystkim.
Wszystko inne, przynaj
mniej narazie, jest dla nich
rzeczą drugorzędną i pobocz
ną.
Kryzys wciąż widzą o/A do
tychczas, szukają drogi, którę
dy wyjście, czytają książki i
artykuły, które im wyjście to
ukazują.
Bo nie ulega najmniejszej
wątpliwości, że każdy, kto po
trafi coś napisać, a więc nietylko łen, kto napisze jaką
książkę, ale i ten, kto sklei

Reverdy Wadsworth

Panna Eleanor Roosevelt, ku
zynka prezydenta Stanów Zjedno
czonych zaręczyła sie z Reverdy
Wadsworthem, synem kongresmana z New Yorku.

choćby jaki artykulik gdzie do
gazety, ma drogę wyjścia i
ukazuje ją, jak może, całemu
światu.
Jedni znaleźli tę drogę wyj
ścia i ukazują ją w rewolucji
społecznej i w komuniźmie.
Drudzy znaleźli tę drogę i
ukazują w ewolucji społecznej
i etatyzmie.
Wszyscy zgadzają się tylko
na to, że nie bronią kapitali
zmu i na niego mniej lub wię
cej zwalają winę.
Jeżeli n i e najpoczytniej
szym, to najpoważniejszym
przedstawicielem pierwszej, to
jest Marksistowskiej drogi
wyjścia, jest Lewis Corey.
W wydanej w zeszłym roku
książce swojej pod tytułem
“The Crisis of the Middle
Class”, stara się on udowo
dnić, że burżuazja amerykań
ska wskutek strat material
nych, jakie już poniosła i
wciąż ponosi, straciła już kon
trolę nad środkami produkcji
i proletaryzuje się bardzo
szybko, przyspieszając nieod
zowną rewolucję w Ameryce.
Na przeciwnym biegunie od
Marksizmu stoi Herbert Agar.
Zgadza się on w analizie
współczesności amerykańskiej
z diagnozą Lewis’a Corey’ego,
że burżuazja amerykańska
proletaryzuje się i ginie, ale
nie chce rewolucji i kolektyw
nego ustroju społecznego w
Ameryce, a zbawienie i drogę
wyjścia widzi w programie
swym agrarnym, który jeden
może jeszcze ocalić wolność obywatelską.
Program agrarny Herberta
Agara łączy się z jednej stro
ny z tak zwanym dystrybutyzmem, którego przedstawicie
lem w Anglii jest zmarły
przed paru tygodniami słynny
pisarz angielski G. K. Chester
ton, i tak zwanym neo-agraryzmem, zapoczątkowanym w
Nashville, Tennessee.
Marksistą jest za to znowu
Mauritz A. Hallgreen, w swo
jej niedawno wydanej książce
pod tytułem, The Gay Re
former, wyszydza on prezy
denta Roosevelta, jako przy
wódcę burżujów amerykań
skich, który się złapał w swój
własny potrzask i niema teraz
drogi wyjścia. Jedyną drogą
wyjścia dla prezydenta Roose
velta w przekonaniu Hallgreena byłaby chyba jakaś wielka
wojna, ale kto dziś na ■wojnę
się odważy?
Ciekawą książkę napisał nie
dawno również Harvey O’Con
nor. Sam jej tytuł “Steel-Dic
tator” wskazuje nam jej treść
i tendencję. Antagonizm sta
lowych królów względem zor
ganizowanego robotnika w Ameryce jest dowodem oczywi
stym, że nie będą oni mogli utrzymać tu swych wygórowa
nych dywidend, o ile nie wy
buchnie znowu jakaś wojna, i
że są oni elementem nietylko
antyspołecznym, ale i zdumie
wająco nieprodukcyjnym.
Dla intellektualistów ame
rykańskich książka Harvey’a
O’Connor’a jest uderzeniem
wprost po głowie, boć jeżeli
kto, to ci właśnie intellektualiści należeli tu aż do ostatnich
czasów do największych wiel
bicieli królów stalowych.
Taką samą niemal funkcję
spełnia książka Edwarda Levinson’a pod tytułem: I Break
Strikes. The Technique of
Pearl L. Bergoff. Autor książ
ki przedstawia w niej metody
niszczenia strajków w Amery
ce przez organizację Bergoffa,
który aż do ostatnich czasów
był tu głównym bossem łama
czy strajków. Zatrudniał on
całą armię bandytów najgor-
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szego kalibru i Edward Levin
son dokumentami wykazuje i
ujawnia, komu i w jaki sposób
w Ameryce on tu służył.
Jedną z najświeższych, rów
nież ogromnie kompromitują
cych kapitalizm książek, jest
książka F. J. Schlink’a pod ty
tułem:— Eat, Drink and Be
ware. Dowiadujemy się z niej
do jakiego stopnia nieuczciwe
a szkodliwe zdrowdu podrabia
nie i fałszowanie produktów
spożywczych w Ameryce roz
szerzyło się i ustaliło dzięki
korupcji i zależności rządu od
kapitalistów, kontrolujących
ten dział handlu i produkcji.
Alarmującą jest także książ
ka Alberta J. Nock’a pod ty
tułem : Our Enemy The State.
Autor jest demokratą amery
kańskim w stylu Jeffersona,
i stwierdzając, że Ameryka
stacza się szybkim krokiem do
komunizmu, alarmuje Amery
kanów, że będą z tego niekontenci, i że głupcami są, jeżeli
sądzą, że etatyzm i państwo
zrobią za nich to, czego za sie
bie i dla siebie nie potrafią oni
sami zrobić.
Jedną z świeżo wydanych,
a najmniej może tendencyj
nych książek o kapitaliźmie w
Ameryce jest książka Fryde
ryka L. Allen’a pod tytułem:
Lord of Creation. Zawiera ona
serię szkiców biograficznych
n a j g ł ówniejszych kapitali
stów, którzy stworzyli prze
mysł i handel amerykański i
wycisnęli na nim swoje piętno.
Jak dalece potrafili oni opa
nować i uzależnić od siebie ca
ły kompleks życia ekonomicz
nego, społecznego, polityczne
go i religijnego w Ameryce, to
najlepiej znowu może ilustru
je nam książka Jerzego Seldes’a pod tytułem: Freedom
of the Press.
Jedyną odpowie d z i ą na
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Pani Simpson nie jest* pierwszą
Kobietą, Która Pragnął Poślubić
b. Król Edward
TTAOPIERO teraz, gdy b. król
Edward jest zwyczajnym,
prywatnym człowiekiem, za
czynają ukazywać się w prasie
rozmaite wiadomości, które
nieco “odbronzowują” postać
obecnego księcia Windsoru.
Dawniej, dopóki książę był osobistością oficjalną, wszelkie
artykuły, publikowane na te
mat jego osoby, były najdo
kładniej kontrolowane, a w ra
zie potrzeby natych miast
konfiskowane. Dziś oczywi
ście te zakazy prasowe nie po
siadają już mocy.
I tak n. p. pismo “Caval
cade” ogłosiło ostatnio cieka
wy artykuł, z którego wynika,
że afera z panią Simpson,
która doprowadziła do abdy
kacji i kryzysu koronno-konstytucyjnego, nie była w życiu
księcia wypadkiem odosobnio
nym. Gdy książę Edward li
czył lat 28, zakochał się w
pewnej nauczycielce z Ken-

sington i postanowił ją poślu
bić. Młody książę stanowczo
przeciwstawiał się wówczas
woli ojca i tylko wpływowi, ja
ki posiadał Jerzy V na swego
syha zawdzięczyć należy, żc
już wówczas ówczesny książę
Walii nie podpisał aktu zrze
czenia się wszelkich praw dc
tronu.
Książę Edward został na
tychmiast wysłany z oficjalną
misją do Kanady, gdzie bawił
kilka miesięcy. Po powrocie
nie zastał już swej ukochanej
w Kensington — a minister
stwo postarało się, aby książę
Edward nie dowiedział się ni
gdy, gdzie jego ukochana zo
stała przeniesiona.
W trzy lata później książę
Edward zakochał się w pewnej
młodej Irlandce, pochodzącej
wprawdzie ze stanu szlachec
kiego, lecz bardzo ubogiej. —
I tym razem prosił oficjalnie
swego ojca o pozwolenie poślu
bienia ubogiej Irlandki. Król
Jerzy zastosował tę samą me
książkę Seldes’a ze strony o- todę co uprzednio i wysłał
brońców dotychczasowego sta księcia Walii w oficjalnym
nu rzeczy w prasie amerykań charakterze w dłuższą podróż.
skiej jest stwierdzenie, że je
Trzecią dopiero zkolei była
dnak mogłoby być jeszcze go pani
Król Jerzy V
rzej, tak naprzykład, jak w już nieSimpson.
żył
i
nie
było czynnika,
niektórych krajach w Europie, przed którym książę
Edward
gdzie jest cenzura i gdzie rząd musiałby był się ugiąć. Królo
pisma niemiłe sobie konfisku wa matka nigdy w oczach sy
je lub zamyka.
nów nie posiadała takiego au
Ale pociecha to niezbyt wiel torytetu. Możliwym jest zresz
ka i trzeba stwierdzić na za tą, że tym razem książę Ed
kończenie, po wyliczeniu choć ward nie byłby był posłuchał
by tych kilku czołowych po ojca, gdyby ten nawet żył. —
wyższych książek, które czy Uczucie do pani Simpson, to
tają obecnie intellektualiści zdaje się nie kaprys 28-letnieamerykańscy, że ich lektura go młodzieńca, lecz prawdziwa
tchnie pesymizmem.
miłość dojrzałego mężczyzny.
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HUMOR * ŻART * SATYRA
Jak Się Prowadzi
Konwersację

DAWNIEJ A DZIŚ
ĄaZ SALONIE hrabiego Lo-

* ™ lo wisi galeria portretów
jego przodków. Hrabia Lolo,
ten sam. któremu komornik za
długi zajął ostatnie auto, sia
da nieraz w fotelu nawprost
swoich przodków, wpatruje
się w ich uśmiechnięte twarze
i wzdycha zazdrośnie.
— Ach, jak im było dobrze.
Krawiec hrabiego, pan Nicower, który nieraz słyszy te
westchnienia, kiwa z polito
waniem głową.
— Co im pan hrabia zazdraszcza? Co oni mieli za ży
cie? Im było gorzej niż panu.
Spójrz pan chociaż na to.
I Nicower wskazuje jeden
z portretów, przedstawiający
damę w krynolinie, uginającą
się pod ciężarem koronek i fal
banek.
— To jest pańska prabab
cia. Co ? Owszem niczego sobie
kobietka. Ale ja się współczuję z pańskim pradziadkiem.
— Dlaczego?
— Popatrz pan tylko. To
jest kobieta? Nie! To jest gó
ra falbanek, spódniczek i ha
lek. I teraz przypuśćmy, że
pański pradziadek miał chęć
uszczypnąć prababunię. To
gdzie on ją miał szczypnąć?
Przecież tu nie ma jej! Tu są
same halki, spódniczki, koron
ki. Ona jest gdzieś daleko w
środku.
— Jak ja klepnę moją Rózię to ja wiem, że ją klepię,
to ja czuję, że klepię. A co tu?
Góra damskiej garderoby. —
Panbyś się tu nigdy nie doklepał.
Hrabia Lolo machnął ręką.
— To nie jest ważne.

— Jak dla kogo. Jak ja ko
goś kocham, to ja muszę kle
pać. A zresztą ja wogóle
współczuję naszym przodkom.
Co oni mieli prócz tej falban
ki ? Nic! Czy oni znali naprzykład taki samolot?
— A pan, panie Nicower,
leciał kiedy samolotem?
— Nie. Ale znam! Ale wi
działem, jak wygląda. A co oni
widzieli? Nic! Czy oni kiedyś
byli w kinie ? Guziki! Czy oni
jechali taksówką? Figie z ma
kiem. Co tu dużo gadać? Na
wet marny rower był dla nich
coś, czego nie ma!
— Ale mieli za to wspania
łe karety.
— No to co? Kareta jest na
ślub. A jak ja mam jechać do
klienta, to jabym pojechał
z karetą? Idź pan! To nie jest
życie! Albo weź pan takie ra
dio. Czy oni mieli radio?
— A ma pan radio?
— Nie mam. Ale mogę
mieć. Sobie wejdę do sklepu i
już mogę kupić. A co oni mo
gli? Nic! Się zarzynać z noża
mi na pojedynkach! Więcej
nic.
Nicower w uniesieniu wy
tarł nos.
— Się mówi: dawniej było
lepiej. Dlaczego? Kiedy dziś
jest lepiej! Ja sto razy, wolę,
że ja jestem ja, niżbym miał
być swój pradziadek.
— Pan nie ma racji —•
westchnął hrabia.
— Nie mam racji? Nie
mam racji? A to że oni już
dawno umarli, a pan jeszcze
żyje, to już dla pana nic nie
warte ?

Pewna dama, występująca
w Paryżu jako manekin spowodu swej piękności zrobiła
wielką karierę: Potrafiła się
gustownie ubrać, znakomicie
pływała i tańczyła. Brak jej
jednak było wykształcenia i
gdy znajdowała się w towa
TAKIE CZASY
rzystwie, milczała, bojąc się
— Ach, mam cztery córki... kompromitacji. Gdy znajomi
i wszystkie muszę wyżywić — zwracali uwagę na jej milcze
skarży się ojciec.
nie, oświadczyła, że nie wie, o
— No, doprawdy, cztery o- czem należy rozmawiać w to
soby utrzymać dzisiaj, to cięż warzystwie. Poradzono więc
ko — dodaje sąsiad.
jej, ażeby przeczytała kilka
— Jakto cztery? Przecież książek z literatury nowocze
ośm, bo moje córki wszystkie snej i dawnej, a temat do roz
są zamężne! — powiada stro mowy się znajdzie.
skany ojciec.
Ucieszona dama zagłębiła
się w literaturze, którą zaczę
ła pilnie studiować. Gdy w pa
rę dni potem znalazła się w to
warzystwie, zebrała się na od
wagę i powiedziała do swojej
sąsiadki przy stole:
— Czy pani już słyszała ja
ką straszną śmiercią zginęła
Maria Stuart?

TO JUŻ ZA WIELE
Roztargniony jegomość spo
tyka na Nowym Świecie dru
giego jegomościa i, biorąc go
za kolegę z ławy szkolnej, wo
ła:
— Mazurkiewicz! Jak się
masz, przyjacielu? Aleś się
zmienił, no, no!
— Przepraszam, ale nie je
stem Mazurkiewiczem.

Środek Nasenny

MIĘDZY PRZYJACIÓŁKAMI

Ziuta i Tosia dwie przyja
ciółki spotykają się i oczywi
ście zaczynają natychmiast
mówić o innych swoich przy
jaciółkach.
— Ach, żebyś ty wiedziała,
jakie rzeczy słyszałam o tej
Eulalii — mówi Tosia.
— Czy coś złego?
— Złego? To niedość! Mó
wię ci coś poprostu skandalicz
nego!
— Wiesz, odrazu się tego
domyśliłam, jak tylko ujrza
łam cię zdaleka.
— W jaki sposób?
— Miałaś taką uradowaną
minę...

DLACZEGO
_ Zauważyłem, że autora
mi powieści kryminalnych, są
przeważnie mężczyźni.
— Przyczyna tego jest bar
dzo prosta: Czy możesz wy
obrazić sobie kobietę, która
umiałaby aż do ostatniego roz
działu zachować w tajemnicy,
kto jest mordercą?

Pewien indyjski nabab wy
znaczył dużą nagrodę pienięż
ną za podanie mu środka na
sennego dla wyleczenia go
z bezsenności, na którą cier
piał już od dwóch lat. W’śród
tysiąca odpowiedzi, polecają
cych najrozmaitsze lekarstwa,
NIC
znajdował się również nastę
On
:
—
O
czym
tak myślisz ?
pujący list:
Ona:
—
O
niczem.
“Gdy pan czuje, że pan nie
On: — Jak można myśleć o
może zasnąć, niech pan posta niczem
?
wi na nocnym stoliku dwie
Ona: — O bardzo, właśnie
świece. Jedna z nich powinna
być taka duża, że na spalenie myślałam o pieniądzach na go
powinna potrzebować dwie go spodarstwo.
dziny czasu, druga godzinę.
Pod większą świecę niech pan
BAJKA
podłoży banknot 1000-frankowy, nod mniejszą 500-frankoZdarzyło sie pewnego razu,
wy. Następnie niech pan zapa
że
okręt rozbił sie o rafę pod
li obie świece i przez cały czas wodną
i pasażerowie zmuszeni
uważa, aby banknoty się nie
byli
w
szybkim temnie prze
zajęły. Gdy pan zaśnie, to nie
sie z rzeczami na małą
będzie pan mógł uważać, aby nosić
wysenke. Każdy mógł zabrać
banknoty się nie zapaliły. Po niewielka
ilość rzeczv.
nieważ cała uwaga pańska bę
Po
wylądowaniu
okazało się,
dzie skierowana na to, aby nie
zasnąć, zaśnie pan prędzej niż że:Francuz wziął: żonę, kochan
pan myśli.”
i wózek dziecinny.
Niestety nie wiadomo, czy kę Anglik
— niłke tennisową,
nabab skorzystał z dowcipnej
befsztvk
i
“Times”.
rady.
Niemiec — podobiznę Hitlera,
przedwojenną mapę Niemiec
i piwo.
Rosjanin — bibułę agitacyj
ną i nowy program piatiletki.
Włoch — czarną koszulę i
makaron.
Chińczyk — ryż, zapaso
wy warkocz i herbatę na eks
PRZESZKODA
port.
Janończyk — kwiat wiśni.
Hazenfus ma przyjaciółkę,
Polak — order, książeczkę
do której od wielu lat chodzi
kasy
chorych,, blankiet mel
co wieczór.
— Powiedz mi — zagaduje dunkowy. dowód osobisty oraz
go przyjaciel — dlaczego nie kartę wyborczą.
żenisz się z tą kobietą...
— Patrzno Andziu, nie— Miałem już kiedyś ten
zamiar, — odpowiada Hazen dawno przechodziliśmy tutaj
fus — ale pomyślałem sobie, i jeszcze nie było tego mostka.
•— Ratunku! To nie mostek
dokąd ja wtedy będę chodził
żaden, tylko moje narty!
wieczorem ?
stronica ia

W BRAMIE
— Słyszał pan, panie Wa
lenty? Nasza panienka puści
ła się na doktorat i dostała pa
tent.
— U państwa to widać ro
dzinne, bo przecież jej matka,
pamiętam, też się puszczała,
tylko nie z doktoratem, a z
magazynierem na kolei i cał
kiem przez patentu, jeno pry
watnie.

ZAWSZE TO SAMO
— Czy wrócił pan wczoraj
do domu przed burzą?
— Naturalnie. Burza wy
bucha zawsze dopiero po moim
przyjściu.

USPOKOJENIE
Mąż: — Ale ten gość nie
przypuszcza chyba, że nasza
Mania dostaje posag?
żona: — Cóż znowu! Prze
cież poznali się w lombardzie!

OGŁOSZENIE
Zginął biały terier, z czarnożółtymi łatkami, z obciętym
ogonkiem, do którego była
przywiązana chora osoba. Do
oddania w redakcji. Wynagro
dzenie.

TO NIE ONA
— Franciszku, czy moja
żona już jest w domu?
— Nie, panie doktorze! To
papuga tak wymyśla!
— Cóż to, to teraz konie sa
me biegają po ulicach ?
— Nie, to pani Iksińska
z pewnością znowu spadła z
konia podczas przejażdżki. —
Ona zawsze tak robi i doszła
już w tym nawet do pewnej
wprawy...

WARUNEK STARAJĄCEGO
SIĘ
— Proszę pana — mówi
młodzieniec, starający się o
pannę do jej ojca, — ja będę
pańską córkę nosił na rękach,
ale...
— Co, ale?
— ...ale przedtem musi pan
pomóc mi stanąć na nogi.

— Czy pani ma dzieci, pani
Walentowo?
— Mam dwie dorosłe córki.
— A czy one mieszkają ra
zem z panią?
— Ależ nie, przecież jesz
cze nie wyszły zamąż.
— Nie rozumiem.
— To bardzo proste. W dzi
siejszych czasach, to nieza
mężne dziewczyny wolą praco
wać u obcych. Za to zięciaszkowie lubią wymyślać na teścio
we, ale trzymają się ich spód
nicy, gdy bieda dokuczy.

CO JEST NAJPEWNIEJSZE
Pan Piórkiewicz uciułał dro
bny kapitalik, z którym nie
wie co począć. Postanowił za
sięgnąć rady swego starego
kolegi z ławy szkolnej, obecnie
bogatego bankiera.
— Czy możesz mi poradzić
— zapytał go — gdzie mógł
bym z calem bezpieczeństwem
ulokować swoje drobne oszczę
NIEZUPEŁNIE
dności.
Bankier pokiwał głową i od
— Procesuję się z Mysz
kowskim. Nazwał mnie sta parł smętnie:
— Jeśli mam ci powiedzieć
rym durniem.
— Niesłychane!
Przecież prawdę mój drogi, to najpew
jeszcze hie skończyłeś czter niejsze jest dzisiaj nie mieć
pieniędzy wogóle.
dzieści lat!
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* Lilijka z Zaułka *
DOBRZE, LILIJKO, PÓJ
DĘ, CHOĆ NIE ŚLIZGAŁAM
SIEi- JUŻ BARDZO DŁUGO!

DAWNYMI LATY, W STARYM
KRAJU, TO ZAWSZE ŚLIZGA
ŁYŚMY SIĘ NA STAWKU ZA
STODOŁĄ

CIOCIU. CZY
CIOCIA NIE
CHCIAŁABY
PÓJŚĆ ZE MNĄ
NA ŚLIZGAWKĘ?

CIOCIU, JA PO- '
JADĘ DO DZIE
CI, NA DRUGI
KONIEC STAWU,
A CIOCIA NIECH
ZOSTANIE TUTAJ!

DOBRZE, DZIEC
KO, TYLKO NIE
BĄDŹ ZA DŁUGO!

AH, TAK DALEKO JESTEŚMY OD CIOCI, MUSZĘ
JECHAĆ Z POWROTEM, JUŻ MINĘŁA
r, GODZINA!
)

£
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SŁUCHAJ, LILIJKO!
ŚPIESZ SIĘ! TAM
* WYŁOWIONO KOGOŚ
Z JEZIORA I JA
MYŚLĘ, ŻE TO BYŁA^
TWOJA CIOCIA
/
KASIA!
)

TRUDNOŚCI KURACYJNE

że jedyna rada na reumatyzm
to strzec się wilgoci.
— Więc właśnie chciałem się
poradzić pana doktora. Czy
teraz, ponieważ czuję się już
dobrze, nie zaszkodziłaby mi
już kąpiel?

O, NIE MÓW! TO NIE MOGŁA BYĆ MOJA CIOCIA!
PRZECIEŻ ONA NIE JEST TAKA GRUBA; TO
MUSIAŁ BYĆ KTOŚ INNY, GRUBSZY OD
MOJEJ CIOCI!

W OBAWIE

SPÓŹNIONE SZCZĘŚCIE

— Panie kapitanie — mówi
zadyszany jegomość, wpadłszy na stację policyjną, proszę
mnie zaaresztować. Biłem żo
nę tępem narzędziem.
— Czy pan ją zabił?
— Nie, i właśnie dlatego
chcę znaleźć się za mocnymi
kratami.

Katz dowiaduje się, że wdo
wa po Lublinerze, którego
przejechał samochód, dostała
25 tysięcy złotych odszkodo
wania.
Z piersi Katza wyrywa się
głębokie westchnienie:
— Biedny Lubliner! Jak
onby się cieszył.

Do lekarza przychodzi pan
Brudasiewicz.
— Dzień dobry, panie do
ktorze. Nie wiem, czy sobie
pan mnie przypomina. Jestem
Brudasiewicz.
Lekarz otwiera księgę pa
cjentów.
W RESTAURACJI
— Tu pan nie znajdzie, pa
PRZYJACIEL PRZY TELE
nie konsyliarzu. Byłem u pa
ZROZUMIAŁA
Gość: — Panie kelner! Co
FONIE
na 10 lat temu. Reumatyzm
—
Czy
synek pani ma pi
za paskudne jedzenie u was,
miałem.
— Panie szefie, ktoś z przy żamę? — pyta pielęgniarka
Po godzinie szukania opis natychmiast zawołać gospoda jaciół prosi pana do telefonu. w szpitalu po przywiezieniu
choroby pacjenta zostaje od rza !
— Skąd pan wie, że to przy chorego.
naleziony.
Kelner: — Niestety, niema jaciel?
— Ach, siostro, nie wiem.
— No więc co? — pyta le go! Poszedł do sąsiedniej re
— Ten pan powiedział: — W każdym razie on ma strasz
Czy to ty, stary ośle ?
karz. — Powiedziałem panu, stauracji na śniadanie.
ne boleści żołądka.
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LIST MĘŻATKI DO WIELBI
CIELA

Najdroższy!
Twój list z płomiennym opi
sem tego, co to było, przeczy
tałam sama sobie na głos ze
dwadzieścia kilka razy, potem
go ze strachu spaliłam, a pa
pudze, która się przysłuchiwa
ła czytaniu, ukręciłam łeb, ażeby mnie przed mężem nie
zdradziła.
Twoja wiecznie, dziś, jutro
i zawsze. — Nina.
żona włamywacza: — Tyl
ko nie wracaj późno do domu,
Władziu, bo ja się tak boję
włamywaczy...

Sobota, 16-go Stycznia, 1937 r.
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LOTNICTWO ODWIECZNYM SNEM
LUDZKOŚCI
Stara polska piosenka. — Pierwszy lot Bleriota przed 25 laty.
— Latanie we śnie... — Indyjscy święci. — Podanie o Ikarze.
Czarownice na miotłach. — Ikar rosyjski. — Klin Strukow. —
Lotnik angielski Clim Sohn.

DYBY orłem być skrzydła lotnie mieć”—tak
zaczynała się piękna i nader
tęskna piosenka, śpiewana w
Polsce, jeszcze przed 30 laty.
A my, dzieci, słuchając jej,
wyobrażaliśmy sobie, jakby
to piękne było, gdyby tak
skrzydła mieć i szybować jak
orzeł w powietrzu.
A dziś to odwieczne marze
nie ludzkości urzeczywistnio
ne zostało do tego stopnia, że
latać możemy w tak zawrot
nych wysokościach, że żaden
tam orzeł nie doleci, ani żadna
nie zabłąka się chmura....
Cud latania człowieka, do
konany mocą genialnych wy
nalazków technicznych, stał
się dziś rzeczą tak samo przez
się zrozumiałą i tak powsze
dnią, że w nikim już dziś nie
budzi tych dreszczów zdumie
nia i zachwytu, z jakiemi jesz
cze przed 25 laty przypatry
wali się Paryżanie słynnemu
Bleriotowi (zmarłemu nie
dawno), gdy na swoim cu
downym ptaku wzniósł się po
raź pierwszy w górę....
To, co w naszych czasach
stało się fantastyczną rzeczy
wistością, było od wiek wie
ków marzeniem wszystkich
ludów. W niezliczonych poda
niach, legendach i bajkach lu
dowych powraca wciąż motyw
tęsknoty ludzkiej do skrzydeł
do lotu, do wzbicia się jak
ptak, ponad poziomy ziem
skie. Człowiek pierwotny po
raź pierwszy lata — we śnie.
Gdy ciało spoczywało, wyzby
wając się jakby ciężaru, prze
żywał duch swoje życzenia lo
tu, które budziły się w nim na
jawie na widok ptaków....

dniowieczu niebezpieczne. Po
sądzonym o konszachty z dia
błem groziło spalenie na sto
sie. Niezliczona ilość "cza
rownic” zginęła w średnio
wiecznej Europie na stosie,
posądzona między innemi o
zdolności latania....
W związku z tem jest nader
ciekawa historia rosyjskiego
"Ikara.” Był to zwyczajny
chłop, "mużyk”, nazwiskiem
Klim Strukow, żyjący w po
bliżu Moskwy, za czasów Iwa
na Groźnego. Opętała tego
chopa "mania latania”. Go
dzinami mógł stać na polu,
przypatrując się lotowi róż
nych ptaków. Specjalnie inte
resowały go bociany, wykonu
jące powolne i rytmiczne ru
chy. Strukow długo studiował
lot ptaków, aż wreszcie przy
stąpił do zbudowania sobie
skrzydeł. Były, to skrzydła z
płótna, rozpięte na sztabach
drewnianych.
Strukow przypiął sobie te
skrzydła i począł zlatywać z
wysokich dachów. Chłopi, wi
dząc te jego próby, poczęli go
uważać za “diabła.” O Strukowie dowiedział się wnet gu
bernator, a wkrótce potem
sam car, Iwan Groźny.
Car Iwan nie bawił się w
długie ceregiele i skazał "nie
bezpiecznego przestępcę na
śmierć. Przecie ten człowiek
chciał by<J mądrzejszy od sa
mego cara i umieć to, czego
nawet car nie umie.
Ale Iwan Groźny był cieka
wy. Strukowa sprowadzono do
Moskwy, wywieziono na wiel
ki plac, gdzie zgromadziły się
tłumy ludzi, przypięto mu
skrzydła i kazano latać....
Klim Strukow zeskoczył z
podwyższenia i rzeczywiście
przez parę minut udało mu się
utrzymać w powietrzu, ale
zdenerwowany i wystraszony
wńdokiem cara, stracił przy
tomność i runął na ziemię.
Car nazwał go oszustem,
który nietylko zwyczajnych
ludzi, ale i samego cara chciał
oszukać. Na rozkaz Iwana
Groźnego spalono Klima Strukowa wraz z jego skrzydłami
ku uciesze gawiedzi.
Dał on wzór innemu Klimo
wi, żyjącemu obecnie w An
glii, Climowi Sohnowi, znako
mitemu lotnikowi, pracujące
mu przy pomocy najnowszych
wynalazków technicznych nad
skonstruowaniem aparatu na
śladującego lot ptaka. Czło
wiek, jak ptak, ma unosić się
w powietrzu, nieobciążony
ciężką maszyną. Ma mieć tyl
ko dwoje skrzydeł przypię
tych do ramion....
Tak, jak Klim Strukow,
"Ikar rosyjski”.

Podania i legendy o wzno
szeniu się i lataniu spotykamy
poraź pierwszy w prastarej
literaturze indyjskiej. Budda i
inni wielcy święci posiadali—
w myśl legend ■— cudowny
dar latania w powietrzu.
Legendy o skrzydłach ludz
kich przeniosły się z Indii do
Grecji, gdzie powstała piękna
opowieść o tragicznym Ikarze,
lecącym ku słońcu na skrzy
dłach przylepionych woskiem
do ramion. Później nadprzyro
dzone zdolności latania przy
pisywała legenda największe
mu bohaterowi helleńskich
czasówr, Aleksandrowi Wiel
kiemu.
Z nastawieniem średniowie
cza poczęła się szerzyć wiara
w niebowstąpienie świętych,
w cudowne, nadprzyrodzone
siły, tkwiące w niektórych
wielkich ascetach, umożliwia
jące im wznoszenie się ponad
padół ziemski.
Lecz równocześnie z tą wia
rą szerzyły się różne podania
i bajki ludowe o locie "złych
duchów’,” czarnoksiężników i
czarownic. P r z y p i sywano
zdolności latania, (którego
zresztą nikt nigdy nie widział)
złym mocom, konszachtom z
diabłami. Fantazja ludowa
PEDANT
wyobrażała sobie różne cza
Ojciec:
—
To pan wyciągnął
rownice i wiedźmy, wymyka
jące się z komina i na kociu mego syna z wody?
Rybak: — Ja proszę pana.
bach lub miotłach lecące w
Ojciec groźnie: — A gdzie
powietrzu z wielką szybko
jest
czapka?
ścią.... Powitały różne poda
nia, np. w Niemczech o dokto
“ŚCIEŻKA WOJENNA”
rze Fauście, w Polsce o mi
strzu Twardowskim — niepo
— Tatusiu, dlaczego India
spolitych czarodziejach i ma nie malują sobie twarze?
— Malują się tylko wów
gach, którzy w sojuszu z dia
błem mogli najdalsze podró czas, gdy wstępują na ścieżkę
że odbywać w powietrzu na wojenną.
rozpostartych płaszczach cza
Po małej chwili:
— Tatusiu, tatusiu, popatrz,
rodziejskich, w napowietrznej
karecie, z zamkniętych fote popatrz, mamusia chce wstą
lach i t. d. Chełpienie się zdol pić na ścieżkę wojenną! Ale
nościami latania było w śre z kim się będzie biła.

HUMOR

TE TANIOŚCI W PONIEDZIAŁEK—OTWARTE OD 9 RANO DO 6 PO POŁ.

DEPT. STOPES

GOLDBLATT
BR O S.

Goldblatt Bros., Inc.

Chicago i Ashland Ave. — 47-a i Ashland Ave.
Nie Omieszkajcie Skorzystać z Tej Sprzedaży!

RESZTKI JEDWABIU
Nareszcie Nadeszła Oczekiwana
Sprzedaż Nadzwyczajnych Wartości!
• Panne Atłasy

• Dobra Farbowana Francuska Krepa
• Przędzony Rayon Challis
• Acetate Szorstka Krepa

• / Liczne Inne Materiały
Ładne desenie i kombinacje kolorów w wielkim wybo
rze materiałów, które można prać ... na sukienki, spód
niczki, bluzki i na ładną bieliznę. Wartości aż do 59c
za jard.

Gigantyczna Wyprzedaż 175,000 Jardów

A.B.C. Pralne Materie
Pierwszorzędny Gatunek. Resztki Długości od 1 do 10 Jardów.
wane ze Sztuczek po 25c do 39c Jard.

Sprzeda

• A. B. C. Dobre Drukowane Dimity,
36 cali szerokie
• A. B. C. Dobry Drukowany Batyst,
39 cali szeroki

• A. B. C. Dobre Drukowane Perkale,
36 cali szerokie
Wartości jakich nie będziecie mogli dostać
później, teraz zaoferowane po oszczędzającej
cenie. Gwarantowane niepełznące kolory!

Także Merceryzowany Brodklot i Rayon Tafta!
36 Cali Szerokie! Długości Dwa do Dwadzieścia
Jardów.

15,000 Jardów Świetnej Jakości 54-Calowe

WEŁNIANE RESZTKI
,

X

W przydatnych długościach od Dwóch d o Pięciu Jardów!
Sprzedawane ze sztuczek po $1.50 do $2 jard.
® Scotch

Tweeds

^Wełniane Krepy
• Wełniane Plaids
• N ubb y Coatings
• Wełniane Flanele
• Wełny na Suknie
Uprzątająca sprzedaż naszych najlepszych i najpopular
niejszych wełnianych materiałów! Najładniejsze kolory
i rodzaje tkania. Także czarne.
MMiPrzepraszamy, Lecz Bez Zamówień Telefonicznych ani Pocztowych.
STRONICAMI
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Ah! Ci Ludzie!

Rysuje ____________

James Trembath
STENOGRA
FUJĘ LISTY
NOWEGO
SZEFA, A
JEST TAKI
CHUDY I MA
7
TAKIE
/ KOŚCISTE
/ KOLANA!

NIE MYŚLĘ, ŻE TE
WAGI DOBRZE
POKAZUJĄ PONAD
STO
"
FUNTÓW

DOKTORZE, CO
MAM JEŚĆ, I ILE
ABY POZOSTAĆ

ŁATWE ŹRÓDŁO
Mały Grześ siedzi nad wiel
ką kałużą i babrze się w błocie.
Spostrzega to ojciec:
— Grzesiu, w tej chwili wy
chodź stąd. Co ty robisz?
— Jakto co robię? Szukam
pieniędzy.
— Gdzie? W błocie?
— A co? Sam tatuś mówił,
że ludzie wyrzucają pieniądze
w błoto.
— Ach te kobiety! Że też
one nigdy nie mogą nauczyć
się dawać znaku ręką na za
krętach!...

/
JEDZ
/DZIECKO TY'LE, ILE TYLKC
CHCESZ, ALE
TYLKO TE PO
TRAWY, KTÓ- ,
RYCH NIE /
LUBISZ! Z

w

złodzieje nie obłowili, ale osta
tecznie nazbierali dwa tłomoczki trochę cenniejszych
rzeczy i zabierają się do wyj
ścia. W tej chwili otwierają
się drzwi i wchodzi jakiś czło
wiek. Jeden z włamywaczy wi
docznie się przestraszył, drugi
mężniejszego ducha, robi mi
nę, jakby chciał rzucić się na
niespodziewanego przybysza.
Ten jednak uspokaja ich ge
stem i mówi:
— Proszę się nie nie pokoić.—
Ja jestem sąsiadem państwa
WŁAMANIE
Do państwa Gułajskich wła Gułajskich i chciałem tylko
mano się. Zanadto się tam prosić, abyście panowie nie za

CHIRURG
Znany chirurg myje sobie
ręce w pokoju obok sali opera
cyjnej. Po zużyciu wszystkie
go alkoholu woła do siostry,
przygotowującej instrumenty
na sali operacyjnej:
— Siostro, więcej alkoholu!
Nieco nerwowa pacjentka
z sąsiedniego pokoju:
— Kochany doktorze! Nie
pij pan więcej. Potem może ci
się nie udać operacja!

JAROSZ
— Czy pan chce, aby kana
pa miała materace z włosia
końskiego, czy z trawy mor
skiej ?
TEKST WINIEN
— Koniecznie z trawy mor
Artysta teatralny Arnold
występował w sztuce napisa skiej, bo jestem jaroszem.
nej przez niejakiego St. Autor
nie był zadowolony z gry Ar
UPADEK DENTYSTY
nolda. Na przedostatniej pró
— Czemu nie leczysz się już
bie pyta aktora:
— Dlaczego w życiu jest u swego dentysty?
— Nie mam już do niego
pan taki wesoły, a na scenie
zaufania. Niedawno wycią
taki smutny, panie Arnold?
— Bo w życiu trzymam się gał korek z butelki z konia
swojego, a nie pańskiego te kiem i wyobraź sobie pokru
szył go!
kstu — odpowiada Arnold.

pomnieli zabrać także gramo
fonu i głośnika, bo nigdy nie
mam spokoju.

