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—Młodzież nasza górą!
—I inne drobiazgi
—Stąd i stamtąd

Tajemniczy Mord Znanego Lekarza
DR. WEBSTER POSTRZELONY
PRZEZ NIEZNANEGO MORDERCĘ

TRZEBA TROCHĘ OCHŁODZIĆ ROZPALONE GŁOWY

Młodzież nasza pnie się coraz
wyżej i coraz częściej o niej
głośno.
Do Los Angeles wróciła po Po Przywiezieniu Go Do Szpitala Wyzionął Ducha; Przed
dwuletnim turnee artystycznym
Śmiercią Powiedział, Że Powie, Kto Go Postrzelił,
w Europie A. Sadowska, znako
o Ile Przeżyje Operację
mita młodziutka pianistka pol
sko - amerykańska, o której
prasa europejska zamieściła
Providence, R. I., 17 lipca. — Dr. Webster po postrzeleniu go
hymny pochwalne.
Dr. George H. W. Webster, zna został przewieziony do szpita
ny ogólnie lekarz i były prezes la. Zawezwał on przez telefon
We wtorek, 1 lipca, odbył się Stowarzyszenia Homeopatycz policję, której powiedział co na
w McMillin Academic Theatre nego w Rhode Island, został stępuje: — “Zawieźcie mnie
przy uniwersytecie Columbia w wczoraj zamordowany przez ta prędko do szpitala. Zostałem
New Yorku wieczór muzyczny, jemniczego mordercę, gdy przed chwilą postrzelony. Kula
na' program którego składały wchodził do westybulu swego przeszła przez moją wątrobę. O
się gra solowa artysty skrzypka domu, znajdującego się w naj ile przeżyję ojerację, powiem
Aleksandra Szuwalskiego, oraz bogatszej rezydencyjnej dzielni wam wszystko o tym napadzie
i postrzeleniu mnie.”
popisy choreograficzne indyj cy Providence, R. I.
Z tego jest widocznem, że dr.
Morderstwo to, jak oświad
skiego tancerza Suhsila Shika
cza policja, należy do najbar Webster wiedział, kto go po
ri.
Szuwalski zrobił wielkie wra dziej tajemniczych mordów w strzelił, lecz niestety nie wyja
historii kryminalistyki. Dr. wił. W szpitalu dano mu środki
żenie na publiczności.
Webster
liczył zaledwie 39 lat nasenne i przystąpiono do ope
Górą nasza młodzież!
życia. Policja nie może przy racji. Niestety podczas operacji
puszczać, co mogło być moty ducha wyzionął.
W dniu 4 lipca b. r. z okazji wem morderstwa, gdyż dr.
Napad miał miejsce o godz.
święta narodowego Stanów Zje Webster nie miał nieprzyjaciół 1-ej po północy. Dr. Webster
dnoczonych ambasador amery i był kochającym mężem i oj przybył do domu i otwierał
kański w Warszawie, Biddle, cem.
drzwi, gdy ktoś ukryty i czeka
przyjmował członków kolonii aPolicja ujęła wczoraj 19-let- jący na niego dał do niego trzy
merykańskiej i obywateli ame nią piękną dziewczynę i po strzały. Dwie kule ugodziły dr.
rykańskich, bawiących przeja przesłuchaniu jej wypuszczono Webstera. Morderca zbiegł, a
zdem w Warszawie. Przyjęcie ją na wolność. Detektywi od dr. Webster przyczołgał się do
odbyło się w pałacu ambasady mówili wydania jej nazwiska. telefonu i zawezwał policję.
w Natolinie, pod Wilanowem.
Na przyjęciu tym było sporo
Polaków amerykańskich.

Do Polski zaczynają jednak
■•jeżdżąc z wizytą turyści arkańscy poza licznymi wy= nnlsko - amerykańpi. Na przykład ónegdaj do
^.rszawy przybyła wycieczka
r.merykaj ów złożona z 70 osób. Wykład wycieczki wcho
dzą wybitni przedstawiciele ró
żnych sfer społeczeństwa, mię
dzy innymi kilku parlamenta
rzystów, działaczy społecznych,
profesorów i t. p. Na czele wy
cieczki stoi amerykański dzia
łacz społeczny p. S. Eddy.
Takich amerykańskich wycieczek powinno być jak najwięcej!

Istniejące od roku w Warsza
wie “Towarzystwo Pomocy Po
lonii Zagranicznej”, które w ostatnich czasach ujawniło zna
czną żywotność w pracy nad
wzmacnianiem kontaktu du
chowego i kulturalnego starego
kraju z wychodźtwem czyni obecnie starania, by prasa kra
jowa podawała stałe działy po
święcone życiu wychodźtwa
polskiego.

Pittsfield, Ill., 17 lipca. — Pa
stor C. Ellsworth Newton, z
Paris, Mo., palił wczoraj w swej
celi jednego papierosa za dru
gim, co najlepiej uwidaczniało
jego zdenerwowanie. Oświad
czył on również wczoraj, że jest
gotów pójść na krzesło elek
tryczne za zamordowanie jego
“drogiej przyjaciółki” pani Den
nis Kelly, która była jego para
fianką.
Zmaltretowane zwłoki za
mordowanej pani Kelly, zostały
wydobyte we wtorek wieczo
rem z rzeki Mississippi, naprze
ciw miasta Louisiana, Mo.,
gdzie jak oświadczył pastor
Newton, wrzucił on je we wto
rek wczesnym rankiem. Pastor
przyznał się, że zabił on ją
młotkiem i innymi narzędziami
znajdującymi się w samocho
dzie, podczas sprzeczki, jaka
wybuchła między nimi. Sprze
czka ta wybuchła podczas jej

ucieczki z nim od męża i dwoj
ga dzieci.
Oświadczył on prokuratorowi
powiatowemu, że jest przygoto
wany na przyjęcie takiej kary,
jaka jest przewidziana prawem,
i na jaką zasłużył, za zamordo
wanie swej przyjaciółki, która
przez kilka lat ostatnich przy
nosiła mu do jego rezydencji,
nadziewane kurczaki, jarzyny i
masło. W celi więziennej opra
cował on szczegółowo swoje
przyznanie się do morderstwa,
w którym podaje wszelkie
szczegóły morderstwa. Tą “spo
wiedź” podpisał ochoczo.
Do przyznania się do zamor
dowania pani Kelly, zmusiła go
panna Myra Hannan, która by
ła wychowana w jego domu. Oświadczyła ona, że pastor dal
jej do ukrycia $1,930.00, nale
żące do pani Kelly i że po dokonanem morderstwie ona, oraz
syn pastora Noel, spalili część
ubrań i sukienek należących do
pani Kelly.

Staraniom tym należy życzyć
pomyślnych rezultatów. Bracia
nasi w starym kraju pragną
wiedzieć, jak żyją wychodźcy
na szerokim świecie. Bo prze
cież każdy wychodźca pozosta
wił w kraju rodzinę, która chce
wiedzieć, co on robi, jak żyje,
jak sobie radzi wśród obcych w
dalekich krajach.
IV Ostatnich Dwu Latach Stworzono 6,000 Osiedli, Do
Prasa starokrajska zaś, do Których Sprowadzono 10,000 Niemców z Głębi Rzeszy
tychczas po macoszemu trak
W wykonaniu planu uprze
Olsztyn, Prusy Wschodnie, 17
towała sprawy chodźcze.
Może nareszcie teraz stara lipca. (ZAP.) — Niedawno te mysłowienia Prus Wschodnich
nia Towarzystwa Pomocy Polo- mu powstała w Welawie, w w ciągu ostatnich dwu lat utworzono już tam 6,000 osiedli,
Dokończenia na str. 2-ej)
Prusach Wschodnich fabryka w których mieszka 10,000 osób,
papieru, obecnie zaś w dalszym sprowadzonych z zachodnich
ciągu rozbudowuje się przemysł prowincji Rzeszy. W osiedlach
w tej zawsze bankrutującej tych mają zamieszkiwać rów
prowincji, dążąc tą drogą do u- nież według planu żonaci robot
inocnienia pod względem go nicy, zatrudniani w nowo bu
spodarczym tych okręgów Rze dowanych fabrykach.
szy. W ten sposób przygotowu
je się równocześnie mocniej
sze, jak dotąd, podstawy od
działywania na państwa bałtyc
New York, 17 lipca. — Poli kie pod względem gospodar
cja brooklyńska skonfrontowa czym, a co za tym idzie kultu
na była wczoraj z podwójnym ralnym i politycznym.
morderstwem, wskazującym,
Katowice, 17. lipca (PAT).—
że wybuchła tu na nowo wojna
Wczoraj odbyło się w Kato
gangsterska.
wicach posiedzenie sejmu ślą
Jedna z ofiar była opasana NOWA KOMETA BĘIgniącą tasiemką, czaszkę mia
DZIE WIDZIANA OKO skiego, pierwsze w zmienionych
warunkach prawno - politycz
ła rozciętą, a ciało było oblane
ŁO 1-GO SIERPNIA nych. Historyczne znaczenie
gazoliną. Zwłoki były trudne do
tego posiedzenia podkreślił
rozpoznania.
Cambridge, Mass., 17 lipca.— marszałek sejmu Grzesik, któ
Druga ofiara, rozpoznana ja
ko Samuel Silverman, lat 25, Profesorzy astronomii w uni ry zaznaczył, że po 15 latach
znaleziona była w spalonym au wersytecie Harvard oznajmili bytu pod skrzydłami Orła Bia
tomobilu. Silverman miał trzy wczoraj, że nowo odkryta ko łego, Śląsk stał się potężnym
kule w głowie, a ciało oblane meta Finslera, zbliżająca się ku bastionem myśli i pracy pol
było naftą. Policja aresztowała światu, widziana będzie gołym skiej na wysuniętym posterun
pewną blondynkę, która w ten okiem w pierwszych dniach ku ziem zachodnich Rzeczypo
spolitej.
dzień była w jego towarzystwie. sierpnia.

Uprzemysłowienie Przez Nazistów
Prus Wschodnich i Co Za Tym Się Kryje

2 Gangsterów
Zamordowano
w Brooklynie

Historyczna Sesja

Chińczycy Gromadzą Swe Siły i Apelują o Pomoc Do Gwarantorów Integralności Republiki Chińskiej
Tokio, 17 lipca. — Przewódcy militarystów japońskich oznajmili wczoraj wieczorem w
Tokio, iż utrzymanie pokoju w
Chinach stało się beznadziejne.
Do działań nieprzyjacielskich
na wielką skalę może więc
dojść każdej chwili.
W miastach japońskich pa
nuje atmosfera wojenna, gdy
niektóre rezerwy specjalnych
broni zostały powołane do służ
by czynnej.
5 dywizji japońskich w drodze.
Szanghaj Chinv 17 linca —
Rzecznik rządu chińskiego’ w

cze, co razem przedstawia oko
ło 100 tysięcy żołnierza.
Prócz ściąganych jednostek
bojowych Japończycy posiada
ją już poważne siły w Chinach
Pónocnych.
Od 300 do 500 samolotów.
Pekin, Chiny, 17 lipca. — W
chińskich kołach wojskowych
oznajmiono dzisiaj jako Japoń
czycy posiadają na linii PekinTientsin 50,000 żołnierzy, gdv
w dl’od.ze z JaPonii d° Chin
*na;|duJe S1? około 100 tysięcy.
Po stronie jaP°?skiei czynione

n- 300 d°500°slmo?otóOwUp?zCeciw-

™adnstenXP^

macji” o znajdowaniu się około ko w°isko“ chińskim.
100 żołnierzy japońskich w droCelem pierwszego uderzenia
dze do Chin Północnych z Ja- japońskiego będzie opanować
ponii i Korei. Mianowicie prze- Pekin 1 zamienić go w bazę werzucane są dywizje: 5-ta, 6-ta, wn§trzną do dalszych operacji.
10-ta, 12-ta i 16-ta. Dywizje ja~ stronie chińskiej, poza odpońskie na stopie bojowej liczą działami 29-ej armii marszowej,
15 tysięcy ludzi. Prócz wymię- ] uzbrojone przeważnie w długie
nionych dywizji, znajdują się w I miecze chińskie i karabiny,
drodze liczne oddziały pomocni-1
Dokończenia na str. 2-ej)

AKCJA ŻYDÓW W AMERYCE WY
WOŁAŁA OBURZENIE W POLSCE

PASTOR NEWTON JEST GOTÓW
PÓJŚĆ NA KRZESŁO ELEKTRYCZ

Tak-Oświttdcza Morderca Swej --Drogiej Przyjaciółki”
i Parafianki, Której Zwłoki Wydobyto z Rzeki Mississippi

100-TYSIECZNA ARMIA JAPOŃSKA W DRODZE DO CHIN

“ Gazeta Polska” Nie Sądzi, By Polityka Żydowska Mogła
Tą Drogą Doprowadzić Do Celu
Warszawa, 17. lipca (PAT) związku z roztLrzjtgaJ
interwencji iyuwU
.u- loi t pań* c'paiesty.’u
[kańskich u sekretarza
anu pragną uzyskać pomó. <_ itHulla wywołała wielką reakcję matycźną Polski, z drugiej —
w polskiej opinii publicznej. — głoszą w Polsce hasła antyZnaczna część prasy zamiesz- emigracyjne, a jednocześnie pocza tę wiadomość pod tytułami, za jej granicami wszczynają
wyrażającymi wielkie oburzę- hecę antypolską.
nie, jak na przykład “Heca an“Gazeta Polska” nie sądzi,
typolska Żydów w Stanach Zje- by polityka żydowska mogła tą
dnoczonych”, “Wybryk Żydów |drogą zaprowadzić do zamiej Kurs Dolarów w Polsce | amerykańskich”, “Żydostwo a- rzonego celu. “Wieczór Warmerykańskie judzi przeciw | szawski” dochodzi do wniosku,
Polsce” i t. p.
i że do akcji Żydów amerykańWarszawa, 17. lipca (PAT).
“Gazeta Polska” zaznacza,' skich musiały doprowadzić pe— Giełda warszawska notowa że wdadomość o wystąpieniu wne czynniki żydowskie, działa wczoraj dolary amerykań Żydów amerykańskich, prócz łające w Polsce i liczące na to,
skie po 5 złotych, 29 groszy i naturalnego odruchowego obu że w ten sposób znów uda się
trzy ósme; akcje Banku Pol rzenia, jakie wywołać musi zorganizować międzynarodową
skiego po 100 złotych, 50 gro każda próba wtrącania się nagonkę na Polskę. — Próby
szy.
czynników, niepowołanych do wciągnięcia zagranicy do dyspraw wewnętrznych Rzeczy- skuśji nad sprawą żydowską w
pospolitej, — nie może nie wy- Polsce prowadzą, zdaniem piwołać zdziwienia z powodu sma, do pogłębienia antagonizdziwnej ślepoty polityków ży- mów między społeczeństwem
dowskich. Z jednej strony, w polskim i żydowskim.

Żydzi Na Śląsku Niemieckim Znaleźli Sie
Pod Pręgierzem Praw Antysemickich
DO TEJ PORY KORZYSTALI Z OCHRONY USTAWY 0

MNIEJSZOŚCIACH I KOMISJI PLEBISCYTOWEJ
Dopuszczenie Młodzieży Żydowskiej Do Szkół Wyższych
Ograniczone Do Pół Procentu Ogółu Uczniów
Berlin, 16 lipca. (Depesza
Chicago Tribune.) — Niemcy
w dniu wczorajszym przejęły
formalnie kontrolę nad Gór
nym Śląskiem niemieckim z
rąk komisji Ligi Narodów, i łą
cznie z tą zmianą weszły tam
w życie prawa nazistowskie. W
interpretacji pisma “Der Stuermer” i innych ma to oznaczać,
iż Żydzi na całym obszarze, ko
rzystających ze specjalnych
przywilejów i niepodzielający
losu reszty Żydów w Niem
czech, będą odtąd podlegali anty-semickim prawom nazistow
skim.
Pismo “Der Stuermer” po
wiada między innymi: “Górno
śląscy Żydzi, którzy przez lat 15
cieszyli się specjalnymi przywi
lejami tak zwanej “ochrony
mniejszości” znajdą się teraz
na niższym poziomie jak reszta
ich współwyznawców w Niem
czech.”
(Od roku 1922-go polski i
niemiecki Górny Śląsk znajdo
wał się pod rządami przedsta
wicieli Ligi Narodów w myśl a-

kordu polsko - niemieckiego.
Polska objęła wczoraj także
pełną kontrolę nad swym Gór
nym Śląskiem. Oba państwa
wciąż dążą uzgodnić swoje po
glądy i dojść do umowy w spra
wie mniejszości i stosunków
granicznych.)
W Berlinie było oznajmione
jeszcze w dniu 3-go lipca, iż anty-źydowskie prawa nuremLos Angeles, 17-go lipca. — j
berdzkie będą obowiązywały na Trzej
rosyjscy lotnicy, którzy '
_____________
c
Śląsku z dniem wczorajszym. dokonali
w
dniach ostatnich I
Według tych prawa “getta” —
ponad biegunem pół- W Atlantic City Wybuchło Szereg Zbiorników; 50,000
brzmi komunikat urzędowy — przelotu
nocnym, z Moskwy do połu
wszyscy pełnej krwi żydzi uGalonów Płonącej Gazoliny Wylało Się Na
Kalifornii, byli wczo
rzędnicy na Śląsku niemieckim dniowej
raj
podejmowani
oficjal

Okoliczne Ulice
będą zwolnieni z dniem 31-go nie przez miasto Los Angeles i
sigrpnia, a pół i ćwierć-Żydzi z przez mayora miasta Franka L. |
końcem roku. Wyjątek będą Shaw.
Atlantic City, 17 lipca. —’ Eksplozja zniszczyła sześć olstanowili byli żołnierze fronto
Przeszło 170 osób zostało pora- brzymich zbiorników, dwa z
wi wojny światowej i urzędni- Przejechali oni w paradnym nionych i poparzonych, oraz nich o pojemności 10,000 galoorszaku przez miasto i przybyli 50,000 galonów gazoliny zosta- nów, jeden zbiornik podziemny,
(Dokończenie na str. 2-ej)
do ratusza, gdzie ich podejmo ło zniszczonych tu wczoraj, gdy oraz kilkadziesiąt większego
wano serdecznie. Wzdłuż dro nastąpiło szereg wybuchów rozmiaru beczek _______
._
gazoliny. Virgi witały dzielnych lotników ze zbiorników gazoliny w zakła- ginia ave. była przez całą gobrane tłumy mieszkańców mia dach Pure Oil Company. Po dzinę przepełniona płomieniami
sta. Z lotnikami sowieckimi wybuchrch wypuszczona ze i płonącą gazoliną. Płomienie ojechał charge d’affairs sowiec zbiorników gazolina rozlała się raz gorąco, zmusiły strażaków
kiej ambasady w Washingto po całej okolicy i zapalona niby do walczenia z szalejącym żynie, Konstantyn A. Oumansky, rzeka płomienna płynęła po u- wiołem z dachów okolicznych
Toronto, Ont., Kanada, 17-go który przybył do Los Angeles 15licach.
zł »■»
TV^izilz^ 4" zx
* 4 zł 4 zł zł Tł i zł ' z3 ztwł
_. x —
.
•
Miało to miejsce
nie domów. T~łPo
trzygodzinnej
wal
lipca. — Policja kanadyjska aeroplanem, by powitać dziel więcej jak o milę od ośrodka ce z płomieniami, ogień został
byznesowego, to też mieszkań ugaszony. Ze 170 osób, które
wszczęła energiczne śledztwo nych lotników rosyjskich.
cy opuszczali pospiesznie domy zostały ranne, większość to
przeszłości niejakiego George
oraz interesy.
strażacy, którzy z poświęce
Roediger, Niemca, kiełbaśnika, 5 Lotników Włoskich
niem
walczyli z płomieniami.
który znalazł się za kratami po
Zabiło Się w Wypadku
44 osoby odniosły obrażenia
raz wtóry za bigamię. W waliz
cielesne poważniejsze, toteż
EKSPLOZJA W FA
ce aresztowanego znaleziono
! odstawiono ich do pobliskich
Rzym, 17 lipca. — Pięciu
BRYCE LODÓW ŻABIszpitali.
wyostrzone jak brzytwy dwa wojskowych lotników włoskich
noże rzeźnickie. Pada podejrze zabiło się podczas próbnego lo
JA DWIE SIOSTRY
nie, iż poślubił on najmniej 20 tu w nocy na lotnisku w Ciamkobiet. Dwie z nich, o ile wiado pino, przedmieściu Rzymu.
Mechanicsburg, Pa., 17 lipca.
mo zmarły w tajemniczych oko Wszyscy znajdowali się w cięż
licznościach. Jedna, Meta Roe kim trzy-motorowym bombow — Dwie młode siostry zmarły
diger, miała rzekomo otruć się cu, który strzaskał się w czasie tu dzisiaj z poparzeń, jakie do
sama w roku 1936-ym, w St. lądowania, uderzywszy w prze znały podczas eksplozji amo
Catherine, Ont., a drugą, Bes szkodę na drodze.
Gaeta, Włochy, 17 lipca. —
niaku w fabryce Rakestraw Ice
sie, znaleziono nieżywą w w*anWczoraj
do portu wło
Cream and Dairy Co. Dziewięć ski okręt zawinął
nie w mieszkaniu w Freehold,
szpitalny “Gradisca”,
Biura Konsulatu Generalne
N. Y. Trzecia “żona” z roku go Rzec zypospolitej Polskiej w innych osób zostało rannych. przywożąc z Hiszpanii 800 ran1935-go, pani Christine McOfiarami eksplozji były Grace nychi ochotników włoskich,
Kanzie, z Allandale, Ont., znikła Chicago, mieszczą się pn. 1444 Moyer, lat 12,‘ i jej czteroletnia którzy walczyli po stronie armii
bez wieści wkrótce po ślubie. — North Lake Shore drive, tele siostra Katarzyna. Poszły one | rewolucyjnej gen. Franco na
Roediger liczy 55 lat.
fon Whitehall 6084.
tam zakupić lodów dla sąsiada. I froncie pod Bilbao.

Los Angeles Wita
Owacyjnie Rosyjskich Lotników 150 OSÓB RANNYCH PRZY WYBUCHU ZBIORNIKÓW Z GAZOLINĄ

mista z 20 Żonami

tv

W Rocznicę Tragicz
nego Zgonu Generała
Orlicza-Dreszera
Warszawa, 17. lipca (PAT).
— W pierwszą rocznicę tragi
cznego zgonu generała OrliczDreszera, prezesa Ligi Morskiej
i Kolonialnej, niestrudzonego
propagatora praw Polski do
morza, odprawione zostało w
Warszawie nabożeństwo żałob
ne, na które poza rodziną,
przybyli przedstawiciele rządu,
sejmu i senatu oraz Ligi Mor
skiej. W Gdyni, po nabożeń
stwie, wdowa po generale,
przedstawiciele władz i delega
cje udali się na grób generała
na Oksywiu, gdzie złożyli wień
ce i kwiaty.

j

Powrót Do Wło
szech 800 Rannych

DZIENNIK ZWIĄZKOWY (ZGODA), SOBOTA, 17-GO LIPCA (JULY), 1937

WIELKA ORDYNACJA PSZCZYŃ |
SKA BĘDZIE ROZPARCELOWANA

CUNARD WHITE STAR BUDUJE NOWY OKRĘT

Na Majątek Ten Składa Się 38,000 Hektarów Ziemi Or
nej, 80,000 Hektarów Łasa, Oraz Liczne Kopalnie,
Tartaki, Browary i Młyny
Warszawa, 17. lipca (PAT).I Ustawy te, jak również za— Obrady najbliższej nadzwy- warta wczoraj ugoda między
czajnej sesji sejmu, której zwo- ps*czyós£im księciem Hochłanie spodziewane jest w przy- bergiem, ureguluje ostatecznie
szłym tygodniu, poświęcone bę- mocno zawikłane sprawy stodą sprawie rozciągnięcia na te- sunków dóbr pszczyńskich do
ren Górnego Śląska szeregu u- państwa, niezałatwionych dox
■
u
.
tąd przy obowiązujących prze
staw, obowiązujących w całym *sa£h konwe* cji górnośią_
kraju. Wśród złożonych pro- skjej
jektów ustaw tego rodzaju
.
znajduje się ustawa o reformie
Ordynacja pszczyńska, olrolnej, o przejmowaniu grun- brzymi majątek, na który skłatów za zaległości podatkowe i da S1? ^8 tysięcy hektarów zieustawa o zniesieniu ordynacji )mi ,orneJ> 80 tysięcy hektarów
lasów, trzy kopalnie węgla, licz
pszczyńskiej.
ne browary, tartaki i młyny, —
będzie z czasem zniesiona. •—
Część majątku w postaci 20 ty
sięcy hektarów lasu przejmuje
I państwo za milionowe zaległo
ści podatkowe. Ziemia orna uI legnie parcelacji zgodnie z ustawą o reformie rolnej. KoMadryt. 17. lipca. — Na pod-ipa]nie> zawierające około stu
odcinku Villa Franca del Castil-. miliardów ton węgla, przecholo, 12 mil na północno-zachód dzą w roku przyszłym na rzecz
od Madrytu, wojska lojalne od- państwa polskiego, w tym boparły trzy kontr-ataki rewolu wiem terminie wygasa specjal
cjonistom, zadając dotkliwe ny przywilej z przed stu laty,
straty nieprzyjacielowi.
nadający księciu pszczyńskie
Ministerium wojny podało mu prawo władania kopalnia
wczoraj o wzięciu do niewoli mi.
przeszło 2,000 jeńców w osta O przekazanie tego przywlletniej ofensywie wojsk lojalnych ju książę procesował się odda
na froncie madryckim w ciągu wna z rządem polskim przed
trybunałem w Hadze.
11 dni.
Ożywiona działalność artyle Prasa podkreśla dodatnie
ryjska po obu stronach wska- skutki parcelacji, która oddazywała wczoraj, iż powzięta o- jąc ziemię w polskie ręce, zwiąwensywa nie została jeszcze za- że jeszcze silniej Śląsk z resztą
kończona.
kraju.

Lojalni Odparli
Trzy Ataki Wroga

Jeszcze Czas Zacząć
Zbierać Kapony Na Ten 6-Kaw. Komplet

Wm. A. Rogers Srebra

Ja/? na

Wart. $2.79
Za Tylko

rycinie—z gwarancją na piśmie

.99.

Serwis Dla

Jednej Osoby

Nie Ograniczamy Ilości Nabycia Tych Kuponów
Każdy może dostać tyle tych kompletów ile zechce. Możecie dostać serwis
dla jednej osoby, albo dla całej rodziny. Gdy zbierzecie sześć kuponów
i kupicie pierwszy komplet, zaraz możecie zacząć zbierać kupony na drugi
komplet. W każdym Dzienniku Związkowym będzie tylko jeden kupon,
a każdy kupon będzie zaopatrzony w numer porządkowy i datę. Aby
dostać komplet trzeba przynieść lub przysłać sześć kuponów wyciętych
z sześciu wydań Dziennika Związkowego z rzędu—z opłatą.

Gruby Gatunek—Gwarantowany Na Całe Życie
Może trudno uwierzyć by takie srebro można dostać za tak niską cenę ...
ale jest tak w rzeczywistości! Powyżej przedstawiona zastaw: jest
platerowana szczerym srebrem—i jest gwarantowana na całe życie. Każda
sztuka jest nie tylko umiejętnie posrebrzana, ale nadto jest dwukrotnie
platerowana szczerym srebrem w punktach narażonych na większe zużycie
. . . Każda sztuka jest ładnego kształtu i z ładnym deseniem. Ten grubj
lśniący i silny komplet będzie pożądanym nabytkiem, który każda gospo
dyni będzie wielce cenić.

WYTNIJCIE TEN KUPON
Przy zamówieniach przez POCZTĘ—trzeba podać WYRAŹNIE nazwisko
i adres aby uniknąć zwłoki w przesyłce.

KUPON NA SREBRO STOŁOWE
Do Wydawnictwa DZIENNIKA ZWIĄZKOWEGO,
1406 W. Division Street, Chicago, Dl.
Sześć tych Kuponów, wycinanych po jednym z izeSclu po sobie
następujących wydań Dziennika Związkowego za dopłatą 99c
upoważnia do dostania jednego Kompletu srebrne) zastawy sto
łowej A-l PLUS WM. A. ROGERS.
Nie przyjmujemy zamówień telelonicznycn Kupony z dopłatą
należy przynieść osobiście do biura Dziennika Związkowego Osoby
z prowincji mogą przysłać kupony t dopłatę 99c, a nadto 15c na
konta przesyłki i opakowania, razem więc $1 14 w registrowanym
liście lub nrzekazem pieniężnym (Money Order).

! Nazwisko.........................................................
sL i Adres........... .............. .......................
1
O J Miasto................................................. ......................................
J KUPON NR. 52
17 LIPCA, 1937
1
fe............................................................. .
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PEP

wTeat"

Kellogg’s PEP daje energję w
upały! Są kruche i wyborne.
Ochładzające i pożywne. Obfitu
ją w cenne dla energji i zdrowia
pierwiastki całych ziaren pszeni
cy. W sam raz dodatkowych otrąb
aby łagodnie rozwalnialy.
Kellogg's PEP 30% Bran
Flakes są zawsze gotowe do je
dzenia. Sprzedawane we wszyst
kich groserniach. Podawane w
restauracjach i wagonach jadal
nych. Wyrabiane przez Kellogg
w Battle Creek.

Żydzi Na Śląska Niemiec
kim Znaleli Się Pod Pręgie
rzem Praw Antysemickich

CLYDEBANK, Szkocja: W 1940 r. okręt Queen Mary będzie miał
siostrzany okręt, który będzie nieco większy od niego. Ten Cunard White
Star okręt, nazwany No. 552, jest obecnie budowany w stoczniach firmy
John Brown and Company. Ilustracja ta przedstawia postęp podczas jego
(Dokończenie ze str. 1-ej)
konstrukcji. Według obecnych obliczeń, nowy ten okręt będzie spuszczony
na wodę w następnym roku a kursować zacznie z początkiem lata r. 1940.
R.M.
cy, których ojcowie lub syno

STOLICA KRAJU POŻEGNAŁA
ZMARŁEGO SEN. ROBINSONA
Zwłoki Przewieziono Do Specjalnego Pociąga, Który Je
Zawiezie Do Little Rock, Ark.
Washington, D. C., 17. lipca.
—Stolica kraju pożegnała wczo
raj uroczyście i ze smutkiem
zmarłego ostatnio nagle sena
tora Josepha T. Robinsona z Ar
kansas, lidera większości w Se
nacie Stanów Zjednoczonych,
który umarł z przedenerwowania się podczas walki o bil w
sprawie Sądu Najwyższego Sta
nów Zjednoczonych.
Akademia żałobna odbyła się
w Senacie, na czelę korpusu dy
plomatycznego, gabinetu Sta
nów Zjednoczonych, członków
Kongresu oraz wyższych urzęd
ników postępował prezydent
Roosevelt. Ceremonia była uro
czysta, a jednak skromna i
krótka.
Po zakończonej akademii ża
łobnej prezydent Roosevelt po-

wstał ze swego fotelu, zbliżył
się do trumny i przez dłuższy
czas spoglądał na oblicze zmar
łego swego przyjaciela i lidera
większości w Senacie, który
kierował walką w sprawie pro
ponowanego przez prezydenta
Roosevelta bilu sędziowskiego.
Wieczorem zwłoki senatora
Robinsona zostały przewiezione
do specjalnego pociągu, który
je zawiezie do Little Rock, Ar
kansas, gdzie zmarły senator
zostanie pochowany w niedzielę.

I OD WCZORAJ
|DO DZISIAJ
(Dokończenie ze str. 1-ej)

znajduje się na pograniczu pro
W Hadze na lotnisku sporto
wincji Hopei sześć dywizji z 1 wym Ypenburg wylądował sa
głównych sił marszałka Kaj- molot RWD-13, na którym
szeka. Wojska te jednak w żad- ■ przybył komendant delegacji
nym punkcie nie przekroczyły harcerzy polskich na światowy
granicy Hopei, aby nie prowo zlot do Holandii, harcmistrz
kować wojny.
Tadeusz Borowiecki, jego za
W miejscowości Ampingu, 25 stępca harcmistrz Szymon Nemil na południo-wschód od Pe belski i dowódca polskiej dru
kinu, silna kolumna Japończy żyny lotniczej podharcmistrz
ków zaskoczyła i rozbiła bata Derengowski, celem przeprowa
lion piechoty chińskiej, biorąc dzenia rozmów z główną kwa
sporo jeńca.
terą światowego zlotu harcer
Major Takeo Imai, zastępca skiego.
attache wojskowego ambasady
Hm. To harcerze w Polsce
japońskiej w Pekinie, oznajmił,
że dwóch żołnierzy japońskich już latają swoimi aeroplanami.
poległo wczoraj w Huangtsun, Nasi jeszcze nie. Ale i do tego
gdzie doszło do potyczki z woj z czasem przyjdzie.
skami chińskimi. Jeden z Ja
Kandydaci na wyższe stano
pończyków zginął od kuli, a
drugi został ścięty mieczem wiska urzędnicze stawać muszą
przez piechura chińskiego. Ra przed nowym “urzędem egza
zem od 7-go lipca, kiedy doszło minacyjnym Rzeszy” przy mi
do pierwszego starcia między nisterstwa spraw wewnętrz
oddziałami japońskimi i 29-tą nych w Niemczecji. Egzamin
armią chińską pod Pekinem, po dotyczy w szczególności pod
stronie japońskiej znajduje się staw państwa narodowo - so
cjalistycznego oraz ustawodaw
20 zabitych i 60 rannych.
Pod Pekinem — podają woj stwa z dziedziny pracy, finan
skowi chińscy — Japończycy u- sów i skarbowości.
Nasi amerykańscy urzędnicy
fortyfikowali swe pozycje, roz
ciągające się półkolem przez w ratuszu i powiecie nic o ta
główne arterie komunikacji z kich sprawach nie wiedzą i do
brze im.
Nankinem.
Żądania Japończyków są nie
W stolicy Ulsteru (północna
do przyjęcia — oznajmiono w
kołach chińskich. Równają się Irlandia), w mieście Belfast, do
one otwartemu wyrzeczeniu się szło onegdajszej nocy do strze
przez rząd chiński prowincji laniny na podłożu politycznym.
Hopei i opanowanej dawniej Jedna osoba odniosła rany. Jed
przez Japonię prowincji Czahar, nocześnie rzucono bombę, któ
oraz nakłonieniu narodu chiń ra nie wybuchła.
Czy się można dziwić, że i w
skiego do popierania handlu
japońskiego na obszarze całych Chicago, gdzie jest tylu Irland
czyków, mamy strzelaniny i
Chin.
Ponowne ostrzeżenie sekreta bomby?
rza stanu Hulla.
WŚRÓD PAŃ.
Washington, D. C., 17 lipca.
— Stany Zjednoczone przez se — W ustatnich casach powodziło
kretarza stanu Hulla ostrzegły mi się znakomicie. Mój trzeci mał
wczoraj wieczorem Japonię i żonek wytrzymał przy mnie sześć
Chiny, iż za wszelką cenę nie miesięcy, a moja nowa pokojówka
powinny doprowadzać do woj aż cały rok.
ny na Dalekim Wschodzie i za
grażać interesom amerykań
skim i innych państw w Chi-'
nach Północnych.
Ostrzeżenie swe p. Hull prze- j
—bóle muskularne i reumatycz
słał po uprzednim zwróceniu się ne.
używajcie — prawdziwy
chińskiego ambasadora, dr. C.
Starokrajski Majowy
T. Wanga, o interwencję Sta
”
nów Zjednoczonych w obronie Cena za“MRÓWECZNIK
wielką butelkę......... ......... $1.20
integralności Republiki Chiń Pocztą Przysyłać Money Order na $1.20
skiej w myśl paktu 9-u państw DARMO—Mydło Ziołowe Antyz 1922-go roku, gwarantujące-1 septyczne z każdym zamówieniem
go nienaruszalność granic chiń MIRROS MEDICINE CO.
skich. Do paktu tego przyłączy- i
2048 W. Division St.
ło się później jeszcze pięć
Chicago, Ill.
państw.
11
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W JAW SPOSÓB
TRZYMASZ Się TAK
ŚWIEŻO W TE
UPALNE DNI?

Honolulu, 17-go lipca. — Po
szukiwania za zaginioną przed
kilkunastu dniami letniczką Amelią Earhart i jej pilotem ka
pitanem Fredem Noonanem,
nie przyniosły dotychczas żad
nych rezultatów. Nigdzie do
tąd nie zauważono opadłego na
wody aeroplanu, ani też nie ma
już od wielu dni żadnej wiado
mości o losie zaginionej let
niczki. — Po przestudiowaniu
wiatrów oraz prądów wodnych,
jakie były w ostatnich kilkuna
stu dniach, lotnicy marynarki
Stanów Zjednoczonych poczę
li wczoraj pokrywać nowe ob
szary wód, na pónocny zachód
od dotychczas pokrytych tere
nów, gdyż sądzą, że wiatry i
prądy w tę stronę skierowały
aeroplan opadły na fale Pacy
fiku.

nii
Zagranicznej,
starania
wszczęte na wyraźne cjomagaWOJNA JAPONII
nie się rzesz robotnićzych i
chłopskich — odniosą pożąda
Z CHINAMI NA WŁOSKU ny skutek w prasie starokrajskiej.
(Dokończenie ze str. 1-ej)
Zobaczymy!

A—1 Plus

| POSZUKIWANIA ZA
AMELIĄ EARHART NA
NOWYCH OBSZARACH

wie polegli w wojnie światowej.
Lekarze, dentyści i prawnicy
spotkają się z restrykcjami.
Żydowscy lekarze, dentyści i
prawnicy spotkają się także ze
znacznymi restrykcjami. Naby
te obywatelstwo niemieckie po
30-tym stycznia, 1933 roku,
kiedy naziści doszli do władzv,
może być uniezależnione.
“Der Stuermer”, oznajmiw
szy, iż Żydzi na terytorium ślą
skim byli dotąd dopuszczani do
głosowania, zajmowania stano
wisk notariuszów, sędziów, pro
kuratorów i piastowania in
nych urzędów, dodaje:
“Mogli oni dla swej rasy hań
bić dowolnie te czynności bez
niebezpieczeństwa znalezienia
się w bezpośrednim konflikcie z
sądami. Teraz te przywileje są
skasowane.”
“Berliner Tageblatt”, pisząc
o kwestii mniejszościowej na
Górnym Śląsku, powiada:
“Dotąd nie można było Pol
sce przeperswadować pozosta
wienia grup mniejszościowych.
Należy snę więc spodziewać, że
1,500 Niemców na polskim Gór
nym Śląsku J>?dzie odmówione
pozwolenie na dalszy tam po
byt. Konsekwentnie rezydencyjne pozwolenia dla 700 mie
szkańców polskich na Górnyrp
Śląsku niemieckim także nie
będą przedłużone.”
Sąd arbitracyjny na Górnym
Śląsku pod przewodnictwem
prof. Krakenberga, Belga, bę
dzie funkcjonował nieco dłużej
dla zwinięcia swych spraw.
W międzyczasie nowe reguły
dla żydowskiej młodzieży szkol
nej zostały ogłoszone w Berli
nie przez Bernarda Rusta, mi
nistra oświaty. Gdzie niema ży
dowskiej szkoły elementarnej,
tam dzieci żydowskie mogą być
dopuszczone do szkół powsze
chnych, orzekł Rust, lecz w tym
samym czasie, nalega on, lo
kalne władze szkolne postarają
się o specjalne szkoły lub, w ostateczności, o oddzielne sale
wykładowe dla Żydów.
Pół procentu w szkołach wyż
szych.
Dzieci żydowskie mogą być
dopuszczone do szkół wyższych,
lecz liczba ich musi być ograni
czona do pół procentu ogólnej
liczby uczniów.
Atoli dzieci mieszanych ras
mogą uczęszczać do szkół wyż
szych w dowolnej liczbie. Dzie
ci mieszanej rasy, posiadający
obywatelstwo niemieckie, mogą
także brać udział w ćwicze
niach szkolnych i sportach.
Dzieci Żydów obcych także
mogą to czynić, “jeżeli to nie
będzie sprawiało żadnego kło
potu”. Nikt z Żydów nie może
być nauczycielem, jednakowoż

M^fPEP
30% BRAN FLAKES

jako tymczasowy środek stu
denci żydowscy będą dopusz
czani do zdawania egzaminów
nauczycielskich w celu zapew
nienia nauczycieli szkołom ży
dowskim.

4-ch Podzieli
Sztabami Złota
Panama, 17-go lipca. •—
Znaleziono 35 sztab złota wartości 980,000 dolarów w pro
wincji Chiriqui, nie znajdowa
ły się na gruncie Canadian Mi
ning Company, jak wczoraj po
dano, ale na posiadłości trzech
właścicieli: Emersona Thorp,
Amerykanina, Gastona Joanes
Van Steck, Francuza i Antonio
Hill, Niemca.
Wymieniu i trzej zaregestrowali swoje pretensje w urzędzie
kopalnianym do trzech starych
kopalń z czasów kolonialnych
Hiszpanów. A kiedy Van Steck
udał się znaczyć granice swych
posiadłości, odkrył, iż ziemia w
jednym miejscu zapadła się i otworzyła loch starej kopalni. —
W tunelu tym znajdowały się
sztaby złota. Obecnie, według
starego prawa, połowa skarbu
należy się znalazcom, a połowa
rządowi.
NA NALEWKACH.

— Mówię wam, co ten wariat Sta
lin, to on ma w sobie coś z polskie
go szlachcica.
— Dlaczego?
— Bo z nominacji nowych dygni
tarzy na miejsce rozstrzelanych to
widzę, że on musi mieć zawsze kil
ku żydków koło siebie.

RUPTURA
WYLECZONA
Bez operacji. Pomyślcie tylko—bez
szpitala ,bez straty czasu, bez nie
bezpieczeństwa, bez niepewności.—
Przyjdźcie do mego biura, przeko
najcie się w jaki sposób tę chorobę
wyleczyć można kilkoma łagodnymi
zabiegami. Wyleczyłem wielką liczbę
osób z tej dolegliwości i na to mam
dowody bo ich własne listy. Wytnijcie to ogłoszenie i przynieście je do
mego biura po bezpłatne i gruntowne
zbadanie. 30 lat czynnej praktyki.
Moja metoda została uwieńczona po
wodzeniem.

DR. H. B. SHEK, na czele

Northwest Health Center
4734 MILWAUKEE AVE.
blisko Lawrence Avenue
Dawniej 4032 Milwaukee Avenue
Codzień od 10 rano do 8 wieczorem
a w niedziele od 10 do 1.

Czy Wszyscy Depozytorzy Mogliby
Otrzymać Swe Pieniądze od Razu?
W normalnych czasach bank obraca pieniądze depo
zytorów na czynny interes, właśnie na ich korzyść, na ko
rzyść sąsiedztwa i samego banku. Pewną cześć gotówki
zatrzymuje bank pod ręką na bieżące codzienne potrzeby.
Bank nie jest tylko składnicą dla gotówki. Dlatego
pod zwykłymi warunkami depozytorzy nie mogliby wy
cofać swych pieniędzy od razu, gdyby chcieli. Potrzeba
czasu na zamienienie wszystkich zasobów banku na go
tówkę. Kompanie elektryczne naprzykład, miałyby du
żo kłopotu gdyby wszyscy klienci tejże od razu zakontaktowali prąd elektryczny. Żaden teatr nie mógłby umieścić
wszystkich gości gdyby wszyscy zadecydowali iść do tea
tru w ten sam czas.
Ten bank, jak inne instytucje bankowe w tym kra
ju, jest w stanie obsłużyć wszystkich klientów na podsta
wie normalnych codziennych wycofań i depozytów pie
niężnych.
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Norman B. Collins, prezes, Józef Przydatek, wice prezes
Hieronim F. Pavis. asystent kasjera
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,Ciąg dalszy)
Ach, ten pocałunek wlał mi do żył nowe siły, nowe życie!
Zdawało mi się, że z moich żył ścieka małymi strumykami
śmiertelnie zimna krew.
— Teraz jesteś moim! — krzyknęła cudna morska dzie
wica — ty jesteś moim kochankiem, pozostaniesz zemną tutaj
na wieki, pójdź za mną, zaprowadzę cię do pałacu zbudowanego
z korali i pereł, tam znajdziesz tysiąckroć więcej skarbów, ani
żeli może zapragnąć człowiek.
— Ale naprzód przysięgnij, że nigdy nie powrócisz do ludzi.
Tylko w wigilię Wielkanocy będziesz mógł wydostać się z odchłani, w tę noc odwiedzisz wyspę, ale o świcie musisz znowu
powrócić do mnie!
Przysięgnij, że zgadzasz się na te warunki!
Przerażenie odtrąciło mnie od tej cudownej kobiety, i wyr
wawszy się z jej objęć, krzyknąłem:
— Kobieto, ty jesteś mieszkanką piekła, chcesz zagarnąć
mą duszę!
— nie, nie, — nie złożę tej przysięgi!
Wtedy usłyszałem okropny grzmot, skały morskie za
trzęsły się, przepaście zostały oświetlone blaskiem piorunów
i tysiące wstrętnych potworów, które przed chwilą widziałem,
rzuciły się ku mnie, ale w tej chwili zerwał się silny wicher
i uniósł mnie na powierzchnię wody.
W tej chwili się obudziłem.
Dzięki Najwyższemu! Więc to był tylko sen.
Ale w chwili gdy zrozumiałem, że te wszystkie okropności
to tylko sten, zbudziło się w mym sercu pragnienie, od którego
nie mogę się uwolnić, postanowiłem dowiedzieć się, co za
tajemnicę ukrywa toń morska. Nie mogłem sobie darować,
lęku przed złożeniem przysięgi.
O tym rozmyślał Harold Knut, siedząc w łodzi sam jeden.
Wtem silne uderzenie wyrwało go z zadumy.
Wicher zrywał żagle, przechylając łódź z jednej strony na
drugą. Z oddali z niemieckiego morza nadciągała burza.
Rybak zerwał się, silnymi dłońmi, naprężając swe muskuły,
umacniał żagle. Z ust jego wyrwało się jedno słowo:
Huragan!
Rzeczywiście tak było. Był to jeden z tych huraganów,
które niespodzianie nawiedzają morze Północne.
Zwierciadlana toń morska, przed chwilą tak spokojna, na
gle zaszumiała i pokryła się białymi, spienionymi falami.
Wokoło rozlegał się świst i szum — takie głosy przej
mowały strachem najodważniejszego majtka.
Ale Harold Knut zachował spokój; od najwcześniejszego
dzieciństwa przywykł do morza ;wiedział o jego zasadzkach, znał
wszystkie niebezpieczeństwa, na które narażali się rybacy. Ro
zumiał doskonale, że w tym wypadku może go ocalić jedynie
spokój i zimna krew.
Umocowawszy żagle, pobiegł do steru i skierował łódź
w tę stronę, aby uderzające fale rozbijały się o ostrą krawędź
łodzi.
Teraz nie obawiał się morza, skrzyżował ręce na piersiach
i ze śmiechem spoglądał na szalejący huragan.
Tak, ta pogoda w zupełności odpowiadała jego nastrojowi;
był wrogiem spokoju, szukał szturmu, a gdy jego łódź, f*"1*
łupinka orzechu wznosiła się do niesłychanej wys ' '
stępnie spadała w ciemną otchłań, jak śmiertelnie
J
wiek — Harold Knut odczuwał jakąś dziwną
fl
wtedy uśmiech nie schodził z jego ust.
Rozkoszował się walką tych dwóch żywiołów.ciekaw;
kto zwycięży.
Czy ksiądz ma rację, czy Bóg potrafi zabić tego, kto w nie
go nie wierzy?
Zdawało mu się, że wśród fal morskich, wśród białej piany
walczą dwie postacie: jedna — jasny anioł w białej szacie,
druga — władca ciemności, czarny jak noc z rogami, pazu
rami, ogonem i ognistą koroną na głowie.
Tak, tam walczył szatan z aniołem, a jego własna dusza,
dusza Knuta, miała być nagrodą zwycięzcy!
Harold roześmiał się i ptadł na ławkę, nieprzytomnym
wzrokiem, spoglądając w dal.
Godziny mijały. Knut nie wiedział, że huragan się uspo
koił, że zniknął tak szybko, jak się pojawił.
Gdy Harold się ocknął, była) już głęboka noc.
Gwiazdy błyszczały wśród spokojnie płynących obłoków.
— Co to? Gdzie jestem? — To Borkun, .a to Błękitna
Grota, dokąd morze Północne pędzi swe fale.
Harold Knut zorientował się, że się znajduje w pobliżu
pieczary.
W tej chwili ujrzał ogromny" okręt, który pędził w jego
stronę; groziło mu poważne niebezpieczeństwo, cudem ominął
okręt i uszedł śmierci.
Jakaś piekielna potęga czuwała nad nim, ani razu nie
pomyślał o zachowaniu ostrożności, a jednak został ocalony.
Okręt, który ukazał się w oddali, należał do floty Bremeńsko-amerykańskiego Towarzystwa. , Harold poznał go odrazu.
Tak samo walczył z burzą.
Tymczasem łódź Harolda dopłynęła do Błękitnej Groty,
teraz musiał pewną ręką kierować ster, gdyż wokoło sterczała
niezliczona ilość raf, biada tej łusce, którą kierował słaby
i niedoświadczony wioślarz.
Ale Harold Knut mógł być zupełnie spokojny.
Pieczarę, której wszyscy unikali ? opowiadali o niej niesłychane historie, znał doskonale jak własną kieszeń.
Spędził tutaj wiele nocy księżycowych, ukrywając swą
łódź przed burzą morską; czasami słysaał złowrogi szum rozbijających się o skały fal.
Teraz siedział też spokojnie w głębi pieczary, ale w tein
zerwał się i spojrzał na spienione fale.
Czy traci przytomność? Czy władca' mgieł, o którym tyle
dzisiaj myślał, chce rzeczywiście zawrzeć, z nim sojusz?
Czy zsyła mu jednego ze swych wysłańców, którym tak
trudno się oprzeć?
Okazuje się, że to, co śniło mu się tejj nocy, nie było zwy
kłym snem.
Harold ujrzał, że z głębi wyłania się, opierając się rękoma
o brzeg łodzi postać kobieca, zupełnie podoibna do tej, którą wi
dział we śnie.
Kobieta żyła; jedną ręką poruszała jakby wiosłem, chcąc
się w ten sposób utrzymać na powierzchni wody, drugą — Ha
rold widział to zupełnie wyraźnie — przyciskała do piersi nie
mowlę.
— Ocal moje dziecko! — rozległ się rozdzierający jęk pięk
nej kobiety.—Zlituj się, zlituj... ocal mojle dziecię i daj mi
umrzeć.
Rybak momentalnie skierował swą łódźiku pogrążającej się
w wodzie kobiecie.
\
Schwycił ją i umieścił w swej łodzi.
'
— Ach, dlaczego nie dałeś mi umrzeć? i— jęknęła, tracąc
przytomność.
•
(Ciąg dalszy nastąpi)/
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DZIENNIK ZWIĄZKOWY (ZGODA).

SOBOTA, 17-GO LIPCA (JULY), 1937
z-

Notatki Miejskie
STAN POGODY
W Chicago i okolicy dziś i
jutro pogoda; dziś znacznie
chłodniej przy umiarkowanym
wietrze z północy; jutro w dal
szym ciągu chłodno.
Najwyższa temperatura była
wczoraj o 3-ej po południu: 91
stopni. Najniższa o 3-ej po pół
nocy: 71 stopni. Rok temu
najwyższa 84, najniższa 70.

Wschód słońca dziś o 5:29.
Zachód o 8:23. Zachód księżyca o 1:22 po północy.

go płynu przez okno wystawo
we do wnętrza mleczarni Blue
Castle Rairy, pod nr. 1649 W.
Van Buren ulica. Mężczyźni ci
uciekli w samochodzie.
Albert H. Brereton, lat 29 z
pod nr. 822 Hamlin ulica,,,, z
Evanston, został wczoraj zabity
przez pociąg górnej kolejki przy
wiadukcie nad ulicą Lincoln.—
Policja powiada, że najwidocz
niej przechodził on ponad wia
duktem w chwili, gdy go pociąg
najechał.

Dwaj mężczyźni uciekli wczo
raj pieszo, gdy skradziony au
tomobil, w którym uciekali
Kalendarzyk
Dziś sobota 17-go lipca 1937 przed policją ześlizgnął się i
wjechał na sześć innych • stoją
— Aleksego Dzierżykraja.
cych z boku ulicy samochodów.
Jutro niedziela 18-go lipca— Złodziei automobilowych zau
Kamila, Szymona z Lipnicy, U ważyli policjanci Hugh Raley i
Dennis Toomey ze stacji Hyde
nisława.
Park i chcieli ich zatrzymać,
Pojutrze poniedziałek, 19-go lecz ci zaczęli uciekać.
lipca — Wincentego a P., Wodzisława.
Już przyszło importowane piwo z
Polski. “Kwatera Polska”, Fr. Ry

pnr. 8736 Commercial ave.
Zarządy chicagoskich Okrę- bickiego,
prócz piwa z Polski, trunki krajowe
ów Z. N. P. zapraszają całą i importowane jak—Baczewskicgo
Polonię Chicagoską na swoją ze Lwowa, Kantorowicza z Poznania,
śliczną, 225-akrową farmę har a nawet z Dzikowa.
cerską w Yorkville,. Proszą
Rudolph Barich, lat 18, pra
wszystkich rodaków o przyby
cownik
na statku towarowym,
cie na dzień otwarcia obozu,
25-go lipca. Każdy Polak i popełnił wczoraj samobójstwo,
Polka, całe polskie rodziny mo strzeliwszy sobie w serce, w ła
gą tam przybyć, aby się wspól zience domu pod nr. 8939 Buf
nie zabawić i spędzić przyjem falo avenue. Zwłoki chłopca
nie dzień na świeżym powie znalazła jego matka pani Bar
trzu, w cieniu drzew lub nad bara Barich, która obudziła się
brzegami strumyka czy rzeki. o godzinie 2-ej po północy, sły
Na otwarcie obozu odprawiona sząc strzał. Kobieta powiedziabedzie"msza ^ow^praez' ks“ ła> ż« Rudolph był mocno przyS. A. Bubacza, proboszcza par. I gnębiony wypadkiem, jaki mu
się przytrafił 5-go lipca, gdy ja
św. Szczepana.
dać na motocyklu zderzył się z
rowerem,
na którym jechał
Dwaj
mężczyźni wrzucili;
wczoraj kilka cegieł i kwanto John Sinkovich, lat 20, z pod
wą flaszkę jakiegoś smrodliwe- nr. 8912 Green Bay avenue.

Popołudniowa Sukienka

Samuel Wexler, z pnr. 1561
South Kedzie avenue, musiał
I na rozkaz bandyty zdjąć swoje
' białe spodnie, dać $12" i pierI ścionek diamentowy wartości
I $750, które to rzeczy drab za| brał i uciekł. Napad zdarzył
się w sieni domu, w którym
| Wexler mieszka. Bandyta był
I uzbrojony w rewolwer.
Jesteście za interesem w Avondale
, wstąpcie do “Stanley Kot Buffet’’
pnr. 2891 Milwaukee Ave.

Jerome Przyrzycki, liczący
dwa i pół roku, z pod nr. 2200
West 19-ta ulica odniósł przed
wczoraj po południu krytyczne
pokaleczenia, wypadłszy na
konkretowe przejście z okna
na trzecim piętrze swojego do; mu. Dziecko odwieziono do
■ szpitala św. Antoniego.

Na mężczyznę średniego wie
ku, nieznanego nazwiska, na
jechał wczoraj tramwaj przed
frontem domu pod nr. 638 So.
Clark ulica. Rannego odwie
ziono do szpitala powiatowego,
gdzie lekarze zbadali, że męż
czyzna ów miał sztuczne zęby,
które jakoś znikły. Ponieważ
ofiara wypadku dostał w szpi
talu konwulsje, lekarze wpadli
na przypuszczenie, że może poł
knął zęby w czasie uderzenia
go przez tramwaj. Dla upew
nienia się miano zrobić fotograificzne zdjęcie żołądka przy po' mocy promieni X.

9275

Pani Maria Boraca, lat 32,
j zamieszkała pod nr. 2611 Rice
ulica, zażyła wczoraj truciznę,
Marian Martin Modelko 9275.
gdy jej mąż Antoni wyszedł z
Jeżeli chcecie spędzić lato przy domu po sprzeczce familijnej.
jemnie powinnyście mieć kilka ła Kobietę odwieziono do szpitala
dnych sukienek w swej garderobie. j powiatowego.
Tu podany model każdej przypadnie
do gustu. Z V szyjką, z wolnymi rę
kawkami, ze spódniczką krajaną w
kliny, z paskiem. Do zrobienia na
leży użyć kwiecistego woalu, lub in
nego lekkiego materiału.
Modelko 9275 można nabyć w
wielkościach dla panien i pań, 14, 16,
18, 20, 32, 34, 36, 38, 40 i 42. Na wiel
kość 16 potrzeba 3% jarda 39 cal.
materiału i 1 jard ryżki. Cena mo
delka 15 centów w znaczkach .poczto
wych.

MARIAN MARTIN
KATALOG FASONÓW
LETNICH
Jest Już Do Nabycia
W katalogu tym znajdziecie
najnowsze fasony sukienek na
lato, jak popołudniowe, sportowe
i śliczne wieczorowe. Fasony dla
wszystkich—Matki Panny Mło
dej. Podlotka Dziewczynek i
dzieci. Wiele dobrych wskazó
wek i porad w dziedzinie kra
wiectwa Cena KATALOGU 15
centów Zamówienia należy nad.
syłać do: Dziennik Związkowy.
~
1406 West Division Street, Chicago. Illinois.
ZAMÓWIENIE NA MODELKO
Imię i nazwisko..... ;.
Ulica ......................

................

Miasto .......................... ........... ___

Stan ................................. ..............

Rozmiar Modelka (size) ........
No Modelka .................................

Zamówiorfych modelek STA
NOWCZO nie zmieniamy na ume.

Jakiś bandyta, mający na oczach ciemne okulary, wręczył
karteczkę z napisem “Daj mi
wszystkie pieniądze” pannie
Evelyn Laughlin, kasjerce ka
wiarni w hotelu Great Nor
thern,, 237 South Dearborn uIjca. Dziewczyna usłuchała. O
rabunku nic nie wiedzieli go
ście, którzy w liczbie 25-ciu
znajdowali się w tym czasie w
kawiarni.

Dzień Wydajnej Pracy Cenzora Świetlika w
Koleg. Związkowem w Cambridge Springs

3

O nowv tvp Polaka amervkań-1 skorzystała gdyby chodziła do
DZIŚ PIWO

“Szkoła Związkowa powinna czepia jest zupełnie odmienną
OKOCIMSKIE
w
| wytwarzać nowy typ dobrego
/'■'NT
Polaka amerykańskiego. To jest specjalny typ i daje korzyści,
V.
KOŻUCH
najważniejszy cel naszej insty jakich nie dają inne uczelnie.
TAVERN
tucji, dla tego celu instytucja Szkół takich, w których jedynie
______________
❖---------826 N. Ashland Av.
ta za grosze patriotycznego lu nabywa się wiedzę i kształci się
Chicago, 111.
Na Kursie Polonistyczne Pedagogicznym. — “Generalna Inspek ły się konferencje z nowym pre du związkowego została założo jedynie umysły, jest wiele, — a
cja” Kolegium Związkowego, Budynków, Gruntów, Sprzę zydentem Kolegium Związko na, to też musimy tak naszą jeżeli rodzice Polacy wybierają
tów i t. p. — Studenci Tak Samo Jak Armia “Maszerują Na wego profesorem Janem Kola Szkołę Związkową udoskonalić, dla swych synów Kolegium
żołądkach”. — Konferencja z Profesorami Kolegium. — są, z zarządcą Kolegium Zwią by dla swych uczniów dawała Związkowe, pragną oni by to konał każdego z nich jak bar
Wychowanek Kolegium Musi Poprawnie Mówić Po Pol zkowego p. Marianem Stęczyń- ona nie tylko wiedzę ogólną, by Kolegium dało dla ich dzieci coś dzo na sercu mu leży rozwój i
sku. — Być Dobrym Człowiekiem — To Obowiązek. — Do skim, z profesorem Tadeuszem nie tylko kształciła ona umysły, więcej prócz wykształcenia u- przyszłość Szkoły Związkowej.
Omawiano jeszcze szereg iąskonałe Grono Profesorskie.
Mitaną, szefem wydziału pol ale również'by kształciła cha mysłowego. Zadaniem przeto
skiego w Kolegium Związko raktery, by wychowywała du naszym jest, by program nauk nych ważnych spraw. I tak, —
(Korespondencja własna Dziennika Związkowego.)
wem oraz konferencja wspólna, sze i serca, by wytwarzała spe i system wychowawczy tak u- założenia przy każdej klasie kó
z obecnym teraz w Cambridge cjalny typ człowieka umysłowo lepszyć tak udoskonalić, by mło łek literackich, zaprowadzenia
Cambridge Springs, Pa., 16. ‘armia maszeruje na żołądkach’, Springs gronem profesorów Ko rozwiniętego, a sercem szla dzież opuszczająca Kolegium kursów letnich dla studentów
lipca. — Ubiegła środa 14. lipca, lecz postępy w naukach i zado legium, w której udział prócz chetnego, który ma w przyszło Związkowe przynosiła zaszczyt stojących gorzej w niektórych
była nadzwyczaj pracowitym wolenie uczniów zależą w o- wyżej wymienionych brał rów ści zająć kierownicze stanowi dla swej uczelni i by przez swe przedmiotach, podział uczniów
dniem dla najwyższego urzędni gromnej mierze od ich zdrowia nież profesor Franciszek Zają ska wśród Polonii amerykań postępowanie i pracę w życiu nie według klas ale według zna
ka Związku Narodowego Pol i zadowolonych ’ dobrą strawą czek i profesor Stanisław Ga skiej, — który wiedzę nabytą późniejszym, sprawiała również jomości języka, przy nauczaniu
języka polskiego, prowadzenie
skiego, dla Cenzora F. X. Świet żołądków, Cenzor Świetlik z ta łązka.
w Szkole Związkowej zużytko- zaszczyt dla przyszłych wycho wstępnych wykładów języka
ką
samą
troskliwością,
z
jaką
lika. Mając jeden dzień wolny
wanków, którzy do Kolegium
Konferencje te miały prze wywał będzie w przyszłości nie Związkowego zawitają, — za polskiego, urządzanie częściej
w swym wakacyjnym progra w laboratoriach oglądał najroz
jedynie
li
tylko
na
korzyść
swo

mie prac i zajęć, Cenzor Świet maitsze dziwacznie skonstruo bieg poważny i zakreślono na ją własną, ale który ją obracał szczyt, iż mają oni sposobność debat międzyszkolnych, sprawę
lik, który tak bardzo troszczy wane sprzęty lepiej chemikom nich ważniejsze szczegóły pro będzie ofiarnie, ze zrozumie kształcić się w uczelni wyższej, wysyłania najlepszych uczniów
się o byt i o rozwój Kolegium i fizykom niż dziennikarzowi gramów prac i nauk szkolnych. niem spraw społecznych i naro o tak udoskonalonym i świetnie Kolegium Związkowego do Pol
Związkowego w Cambridge znane, z takąż samą troskliwo Zakreślono kierunek w jakim dowych, na korzyść całego wy- dla młodzieży polsko amerykań- ski i szereg innych, do których
Springs i z takim zapałem wie ścią oglądał kuchnie i piece i za powinno się posuwać wykształ chodztwa, całego społeczeństwa skiej dostosowanym systemie powrócimy w przyszłości.
Kursacy serdecznie żegnali
rzy w coraz to piękniejszą przy znajamiał się z ich, wprawdzie cenie i wychowanie młodzieży, polsko-amerykańskiego.”
! wychowawczym i edukacyjCenzora
szłość tej wyższej uczelni zwią nie edukacyjną ale za to bardzo powierzonej pieczy Kolegium
, nym.”
Związkowego. Wszyscy obecni Wychowanek Kolegium musi
zkowej, będącej dumą i chlubą pożyteczną działalnością.
Późno już było gdy zakończy
poprawnie mówić po polsku | Ryć dobrym człowiekiem — to ły się konferencje, a Cenzor
Z. N. P., postanowił ten dzień Była to rzeczywiście generalna zgadzali się na jedno, iż ta wyż
sza uczelnia zwdązkowa chociaż
obowiązek
“Szczególną uwagę musimy
spędzić w Kolegium Związko
Świetlik, (który nawiasem mó
inspekcja
to uczelnia amerykańska, musi zwrócić na to, — mówił dalej
wem.
“Zadaniem naszej szkoły — wiąc pomęczył bezli t o ś n i e
I nie koniec na tern. Po tym mieć charakter wybitnie polski, Cenzor świetlik, — by każdy mówił Cenzor Świetlik — po wszystkich, którzy mu w tym
Ten jeden dzień pracy Cenzo
tak
gruntownym oglądnięciu iż młodzież polsko amerykańska wychowanek Szkoły Związko winno być wyrabianie zdecydo dniu w Cambridge Springs to
ra świetlika w Kolegium Zwią
zkowem,* jeden dzień, którego wszystkich budynków, gruntów powinna się w niej uczyć więcej wej mówił poprawnie po polsku, wanego typu młodzieży polsko- warzyszyli,) zakończył swój
każda niemal minuta była wy i wszystkich sprzętów, które języka polskiego, tak aby po u- by znał historię i literaturę pol amerykańskiej, która przy do pracowity dzień w Kolegium
korzystana, tak jak tylko chy można nazwać generalną in kończeniu Kolegium władała w ską. Uczyć się języka polskiego brym ogólnym wykształceniu Związkowem.
ba Cenzor Świetlik obdarzony spekcją, bo to rzeczywiście by piśmie i w słowie poprawnie ję nasi wychowankowie muszą nie zna dobrze język polski i ro
Wieczorem słuchacze Kursu
nadzwyczaj szybką orientacją i ła inspekcja nadzwyczaj szcze zykiem polskim, iż Szkoła Zwią tylko w klasie ale i poza klasą. zumnie ustosunkowuje się do Polonistyczne Pedagogicznego
bystrym umysłem wykorzystać gółowa i gruntowna, przyszła zkowa musi być i to już w nie W tym celu trzeba tworzyć kół życia. Młodzież opuszczająca Dla Nauczycieli Języka Polskie
dzień może, — już w niedalekiej kolej na zaznajomienie się z dalekiej przyszłości jedną z naj ka odczytowe, literacko-nauko- mury Kolegium Związkowego go w Szkołach Wyższych,
przyszłości przyniesie poważne Kursami Polonistyczno-Pedago- lepszych szkół tego rodzaju w we, dramatyczne, chóry, trzeba musi wynosić stąd jw swych du wdzięczni Cenzorowi za przyby
rezultaty dla najwyższej uczel gicznymi Dla Nauczycieli Języ całym kraju, iż prócz kształce również częściej organizować szach zarzewie polskości, a w cie na ich kurs oraz za wygło
ni związkowej i dla poczynań ka Polskiego w Szkołach Wyż nia umysłów musi ona budować kontesty oratorskie połączone z swych sercach iskry szlachet szenie tak bardzo do pracy za
szych urządzanymi w Cam charaktery i dusze, iż musi wy nagrodami, które wydawane bę nych porywów. Zimni nauczy chęcającego przemówienia uzakreślonych na dalszą metę.
bridge Springs w miesiącach rabiać ludzi zacnych i szlachet dą przez Radę Szkolną. Nie ule ciele tego nie są w stanie doko rządzili na cześć odjeżdżającego
Cenzor świetlik w Kolegium letnich już od trzech lat co roku nych, którzy po ukończeniu tej
ga najmniejszej wątpliwości, że nać, ale dokonają ciepli wycho Cenzora Świetlika wieczorek po
Związkowem
przez Związek Narodowy Pol uczelni rozjeżdżać się będą do rezultaty pracy będą piękne je wawcy, całym sercem oddani i żegnalny, podczas którego od
swych środowisk, by tam wśród śli tylko zmienimy i ulepszymy
Od wczesnego poranka do pó ski.
młodzieży i szkole związkowej. śpiewano szereg pięknych popu
źnego wieczoru, Cenzor Świetlik
Cenzor Świetlik z ogromnym swego otoczenia podtrzymywać metodę naszej pracy.”
Szkoła Związkowa będzie wy larnych, ludowych piosenek
jak troskliwy ojciec i dobry go zainteresowaniem przysłuchi znicz polskości oraz ofiarnej
“Młodzież opuszczająca mury chowywać typ człowieka nie polskich.
spodarz, chodził po wszystkich wał się wykładom profesora Ta pracy dla społeczeństwa, z któ Kolegium Związkowego przy sprytnego ale szlachetnego. —
Była już godzina 10-ta wie
zabudowaniach
kolegialnych, deusza Mitany, z zakresu histo rego oni wyszli, — pracy naro należytej i troskliwej opiece, Młodzież nasza przy należytej czorem i deszcz lał jak z cebra,
obchodził wszystkie grunta, o- rii polskiej oraz profesora Sta dowej i kulturalnej.
przy odpowiednim systemie wy opiece i starannym wychowaniu gdy Cenzor Świetlik żegnany
glądał wszystko, wypytywał o nisława Gałązki, z zakresu lite W szkole mniejszej stopień kul chowawczym i opiekuńczym, o- zrozumie, że być dobrym Pola serdecznie przez wszystkich od
najrozmaitsze szczegóły, dawał ratury polskiej, a poproszony
puszczać będzie mury swej Al kiem, dobrym Amerykaninem i jeżdżał z Cambridge Springs
turalny jest większy
odpowiedzi na setki pytań, da do przemówienia zwrócił się
ma Mater będąc dojrzałą umy dobrym człowiekiem to jest jej zadowolony i unosząc jak naj“Szkoła Związkowa może i słowo i moralnie. Powinna ona obowiązek. Otrzyma ona z tego milsze^wspomnienia z Kolegium
wał rady i wskazówki — co ma Cenzor Świetlik z serdecznym
być uczynionem w przyszłości, apelem do uczestników kursu, musi się stać najlepszą szkołą opuszczać Kolegium Związkowe wychowania w szkole związko i z kursu Pę^onistyczno-Pedagopouczał co ma być wykończo- wzywając ich, by przykładali się tego rodzaju w kraju” — mó- znając język polski, kochając wej liczne przywileje lecz musi gicznego.
nem, zanim jeszcze uczniowie do pracy, by pragnęli jak naj ’•wił Cenzor Świetlik do zgroma ziemię, z której jej ojcowie czy również zrozumieć, że każdy
do Kolegium Związkowego zjeż bardziej ten kurs wykorzystać, dzonego fakultetu.—“Doświad też dziadkowie tu do Stanów przywilej pociąga za sobą obo-j Wycieczka Tow. Gwiazda
dżać się zaczną, oglądał całe by poznali jak najlepiej piękną czenie nas uczy, że najlepszą ro Zjednoczonych przed laty za wiązki. Otrzyma ona w Szkole I u , • • r
iion 7kid
Nadziei, Gr. 1130 ZNP.
akry młodych drzewek sosno mowę polską, by poznali starą botę kształcącą i najlepszą pra chlebem przywędrowali, mając Związkowej wykształcenie i wywych i świerkowych na pofar- bo tysiącletnią kulturę narodu cę wychowawczą wyko n u j ą charaktery wyrobione, umysły chowanie, w którym mieścić się Roczna wycieczka urządzana stamerskich gruntach ostatnio za polskiego, by zaczerpnęli jak szkoły małe, właśnie takie, ja- zrównoważone, dusze i serca będzię duchowy zadatek pracy ranieni Tow. Gwiazda Nadziei, gr.
sadzonych, oglądał z wielkim najwięcej z przebogatego skarb
“ Porównać ze Szkołą wzbogacOne pierwiastkami, wła- dla społeczeństwa i narodu.”
D30 Z. N. P., odbędzie się w niezainteresowaniem nowe drogi ca polskiej literatury i by pó Związkową.
, .
. .
dzielę, 18-go lipca, w pięknym ogro7
" W
, szkole
”7" małej sto- ściwymi człowiekowi zacnemu, Doskonałe
grono profesorskie dzie powiatowym Forest Glen. Drr
ostatnio wykończone, dawał in źniej gdy rozjadą się do swych pień kulturalny jest większy, uczciwemUi szlachetnemu.”
jest
lepszy
dobór
nauki
i
przed

Przez
kilka
godzin ciągnęła ^owskaz- Elston Ave tiar v.
strukcje co, gdzie i jak ma być środowisk i do swych uczelni,
Dyscyplina umysłu i serca
się ta bardzo interesująca kon- jęońca linii; przesLsc sie
•
urządzonym, wykończonym lub szerzyli wśród swych uczni, ma miotów wykładanych, które są
' ~3- i ous" ..o Forest G’,en
zreperowanym, — chodził po jących małe pojęcie o Polsce, wykłajJąjic staranniej., wpływ
“Trzeba -zaprowadzić i pielę- fortricjj- podczas któ.
.
pokojach studenckich, po salach wiedzę o narodzie polskim, o hi nauczyciela na studenta jest gnować należycie pojętą dyscy- wiano szereg innym .radych drugim moit-em), zaczem
wykładowych, — sporo czasu storii i literaturze tegoż narodu większy, a co zatem idzie jest | plinę umysłu i serca. Nie moż- problemów szkolnych. Cenzor bloki na północ do lasu. Komilei za
spędził w bibliotece i czytelni, oraz by zachęcali ich do uczenia większa również troska o wyro na pozwolić na to, by uczeń sam Świetlik wyraził radość, iż w prasza wszystkich członków, jak i
w laboratoriach chemicznym, się pięknej mowy polskiej.
bienie charakteru studentów i sobie wybierał program nauk tym roku Kolegium Związkowe towarzystwa przy Gminie 3-ej Z. N.
biologicznym i fizyki, podziwiał
o ich staranne wychowanie. Na lecz trzeba mu dać program będzie posiadało tak dobrane P., oraz przyjaciół i sympatyków.—
Konferencje z profesorami
nowy zaczątek muzeum i -archi
tomiast gdy szkoła taka powięk nauk najbardziej dla niego od grono doskonale ukwalifikowa- Komitet: K. Olszewski, prezes; Al.
kolegium
wum związkowego,
oglądał
sza się, siłą rzeczy, zmniejsza powiedni, najbardziej dla niego nych profesorów i wychowaw S. Gajkowski, sekr. fin.; Ksawery
sprzęty i przyrządy lekkoatle
I jeszcze nie koniec na tern, się jej stopień kulturalny i korzystny i dostosowany. Mło ców, a obecni na konferencji Jaglarski, kasjer; Czesława Sobociń
tyczne w sali gimnastycznej, bo gdy wykłady się skończyły, zmniejsza się również wycho dzież opuszczająca mury Kole profesorowie zgadzali się w zu ska, wiceprezeska; Antoni Fabry
był w pralni i piekarni kolegial rozpoczęła się najważniejsza wawczy wpływ nauczyciela na gium Związkowego musi w tej pełności z jasnymi i światłymi kowski, wiceprezes; Edward K. Da
nej, a że jak to mówią, nie tylko część pracy dnia tego, rozpoczę- ucznia.”
’
j uczelni skorzystać więcej niżby wywodami Cenzora, który prze- I niel, sekr. prot.
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Chevrolet
Właściciele powiedzą wam

“Chevrolet jest
bardziej ekonomiczny
przy kupnie..
w działaniu
i w utrzymaniu!”

CHEVROLET
ZUŻYWA
MNIEJ
OLEJU’'

Klinika Na Choroby Nóg
W poniedziałek i wtorek odbędzie
się w kancelarji Dra. A. Błaszczyńskiego, pnr. 1200 N. Ashland Ave.,
na 3-im piętrze, pokój nr. 306, klini
ka dla cierpiących na wszelkie cho
roby nóg.
Klinika odbywać się będzie od go
dziny lOej rano do gcdz. 2ej po po
łudniu.
W tych dniach Dr. Błaszczyński
udzieli egzaminacji i porady zupeł
nie bezpłatnie.
(R.M.)

EKONOMICZNA
CHEVROO

Bądźcie Roztropni.. Oszczędzajcie.. Kupcie
Witko wic zenie Pomogą
Budować Dom Oświatowy
Klub parafii Witkowice, powiat
Ropczyce, odbędzie swe posiedzenie
półroczne ve wtorek, o godzinę 7:30
wieczorem w sali pn. 1446 W. Huron
ulica. Upraszamy wszystkich człon
ków o przybycie, ponieważ będzie
odczytany list od ks. proboszcza parąfii Witkcwice w sprawie budowy
Dchnu Oświatowego w parafii Wit
kowice .— M. Marc, prezes; J Go
łąb, sekretarz prot.

CHE VR OLE T
JEDYNY KOMPLETNY SAMOCHÓD
ZA TAK NISKĄ CENĘ

THANSPORTACJA
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KAROL PIETKIEWICZ, Editor in Chief
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Trzeba przyznać, że tradycja ta się przedstawia w oświetleniu dowódców rosyjskich, Denisoi dąży prosto w północ — w wiatr od morza!
j nois, dziekan Lloyd K. Garrison z Wisconsin
Telefon do Wszystkich Departamentów
w stulecie Racławic żywsza prelegenta aniżeli dotychczaso wa i Tormasowa, których odpi
W. Z.
Law School, i Joseph P. Devąney, prezes Ame
BRUNSWICK 8700
była nieskończenie, niż dziś. Na wych autorów. Wedle tradycji, sy znajdują się w posiadaniu
rykańskiej Gildii Prawników. Za nimi znaj
jej
straży stał wówczas O. Wac kosynierzy działali pod osłoną warszawskiego historyka prof.
NASZE HASŁA: Zgoda, Miłość Bratnia i Uczci
duje się jeszcze kilkunastu kandydatów z roz
ław Nowakowski, znawca głę leśną, jednak to przypuszczenie Włodzimierza Dzwonkowskiego
wość! Praca dla Związku Narodowego Polskiego!
maitych stanów.
Praca dla Polski! Praca dla Wychodztwa!
boki czasów kościuszkowskich, zupełnie obala dokładne odczy i ogłoszone, będą stanowić re
Który więc z wymienionych kandydatów po
który wydawał czasopismo spe tanie planu bitwy. Tradycja ta welację.
winien być najbardziej pożądany przez Po
Ale już to, co można wyczy
cjalne p. t. “Kościuszko”. Wte wynika z pomieszania dwu róż
laków?
tać ze znanych relacji i planów,
dy
nie
do
pomyślenia
było,
że
nych
faz
bitwy.
Atak
kosynie

JUTRO DO RAVINIA
Gorzej Było z Koniem
Pisaliśmy o tym w swoim czasie, więc za Nowy Eksperyment
np. ktoś (jak niedawno się sta rów na armaty rosyjskie wyko każę przypisać zwycięstwo rac
pewne wielu pamięta, że tym jest gubernator
ło), przypisał “Śpiewkę chło- nany został na otwartym polu. ławickie świetnemu prowadze
Musiał jednak Moniek wziąć pów-kosynierów”, t. j. krako Dopiero
Jeżeli dobrze pójdzie, w bli
Leży przed nami program koncertów we ! Frank Murphy. Nie wchodzimy w to, ile on
fazie, jak niu bitwy przez Kościuszkę.
wspaniałym ogrodzie w Ravinia, Ill., odległym zasłużył się obywatelstwu polskiego pochodze- skiej przyszłości zaroją się nad karabin i uczyć się z nim ob wiaka “Dalej chłopcy dalej ży wskazujew późniejszej
plan, sześć “dywi- Jest więc zupełnie uzasadnione,
około 30 mil na północ od Chicago w gęstym j nia, czy nie zasłużył. Nam powinno zależeć na Stanami Zjednoczonymi nowe chodzić, uczyć się obrotów bro wo”, powstałą jako utwór pro zjów” kosynierów oczyszczało iż Racławice porywały do walk
lesie nad jeziorem Michigan.
tym, aby gubernator Murphy wszedł do Naj- go rodzaju skrzydlate pocztow nią i t. p. Dał sobie z tym jakoś pagandowy tuż po bitwie... An- z jegrów las i parowy.
o wolność parę pokoleń. Była to
I
bowiem “pieśń, która duchy
Koncerty letnie w Ravinia, skupiające co wyższego Sądu, bo jego miejsce w stanie Mi ce. Nie będą to ani zwykłe sa radę, ale gorsza rzecz była z czycowi, autorowi “Kościuszki
Jakże się odbył ów atak? — przeobraża i niewolnika zamie
rocznie całą inteligencję naszego miasta, — chigan przypadłoby wicegubernatorowi Leono moloty, ni gołębie pocztowe, koniem, którego Moniek bał się pod Racławicami”. Wszyscy
lecz autogira najnowszego wy może więcej nawet, niż pana wiedzieli, że piosenka ta, to za Piechota regularna polska po nia na człowieka”.
nie mówimy o inteligencji pieniężnej, ale o in wi Nowickiemu.
nalazku,
zdolne z łatwością o- rotmistrza.
teligencji duchowej, — są sławne na całym
bytek polskiej insurekcji, i każ suwała się ku szeregom* nie
W ten sposób mamy szanse ujrzenia Polaka
Wywodzą obecnie niektórzy
żołnierskim kro historycy, że Kościuszko nie
puszczać
się
pionowo
na
ziemię
świecie i są przedmiotem wielu artykułów w j na urzędzie gubernatora, co miałoby pierwszo— Panie wachmistrz— zwró dy, który ją śpiewał, rozumiał przyjacielskim
kiem,
nieco
przyspieszonym,
prasie zarówno amerykańskiej jak i europej i rzędne znaczenie dla ogółu polskiego w stanie i wzlatywać ze znacznymi cię cił się do swej “władzy” Moniek ten ciekawy ustęp owej piosen
był Fryderykiem, ani Napoleo
dając raz po raz salwy ognia.— nem — zakończył swą prelek
skiej.
Michigan, jak i dla imienia polskiego w całym żarami, oraz przelatywać szyb — po co ja mam tego konia cią ki:
W samym środku tej piechoty
gle czyścić? Ja sam się nigdy “Przy Słomnikach nasze braty znajdowali się właśnie kosynie cję gen. Kukieł. Być może. Że
Na liście gwarantorów, zapewniających u- kraju. A pan Murphy, napewno, nie będzie ko znaczne odległości.
Komisja
kongresjo
nalna
był kobieciarzem. I to możli
{
gorszym
sędzią
od
innych,
skoro
się
znajdzie
codzień nie myje i żyje. A jak ja Siekli, tłukli, zmordowali,
trzymanie tego letniego sezonu koncertowego
rzy. Na dany rozkaz kosynie we. Że był dziwakiem. Na
gmachów i dróg pocztowych u- będę tak ciągle konia czyścić, Harmaciska odebrali”.
napróżno szuka się nazwisk polskich. Są na w Najwyższym Trybunale.
rzy popędzili do szturmu pę pewno tak. Ale cóż z tego? Po
chwaliła w tych dniach wydać to z niego niedługo wszystka
tej liście reprezentanci wszystkich narodowo
Dlaczego
przy
Słomnikach
100 tysięcy dolarów na do szerść zejdzie. To on ładnie bę Bo wówczas jeszcze nie ustali dem.
został spiżowy, wielki i pory
ści. wszystkich grup miasto Chicago zamiesz
TYLKO SIĘ 0 TYM MÓWI PRZED
świadczenia
z autogirami w dzie wyglądał?
To, co się wydaje nam dzi wający, jak na Barbakanie wa
Jak pan rot ła się topografia tej bitwy, któ
kujących, ale niestety, niema ani jednego Po
służbie pocztowej. Członkowie mistrz zobaczy...
ZJAZDAMI
laka, ani jednej Polki. Chociaż mamy bardzo
ra — biorąc ściśle — nawet nie siaj tak naturalne, było wów welskim. Pozostaną słowa By
komisji przyszli do przekona
czas rewelacyjnym zaskocze rona, że jest imię, którego
wielu takich, których stać na to, którzy dość
Z siodłaniem konia też nie powinna być nazywana racła niem przeciwnika. W armii ro “dźwięk gromem straszy ucho
nia, iż autogira nadadzą się naj
zarabiają w tym mieście, aby do podtrzymania
W końcu sierpnia, odbędą się dwa Zjazdy
szło dobrze, bo Moniek ani rusz wicką, lecz dziemierzycką, bo
życia artystycznego naszego grodu swoją cząst i profesjonalistów naszych w Bostonie — pisze lepiej do usprawnienia poczty nie mógł się nauczyć, jak się rozegrała się właściwie na po syjskiej nie znano jeszcze tej tyranów — Kościuszko!”
kę dołożyli. Nawiasem mówiąc, datki roczne i “Pittsburczanin”. Radzić będzie Stowarzysze lotniczej w Ameryce. Zadaniem konia siodła. Kiedyś włożył mu łudniowy zachód od Racławic
na utrzymanie nie są znów tak wygórowane, nie adwokatów, z.adą się również, lekarze i ich będzie dowozić pocztę z siodło tyłem do przodu. Zoba między Dziemierzycami a Jamniejszych miasteczek do wię
aby były nie do pokrycia.
nowiczkami. Wspomnianą pio
dentyści.
kszych miast, gdzie lądują ol-. czywszy to wachmistrz, wpadł senkę
Mimo to, że wśród popleczników sezonu ar
śpiewały później nawet i
obcesowo
na
Mońka:
Na zjazdach tych, poruszane też bywają i brzymie samoloty pocztowe i
tystycznego w parku Ravinia niema Polaków, tematy
legiony,
śpiewał sam Dąbrow
natury ogólnospołecznej, które nieste- sobowe, przewożące pocztę.
— Cóż ty, mięso rekruckie, ski, gdy w marszu pod Frydzarząd Ravinia nie wahał się przychylić do pro ! ty, nie dały
dotychczas konkretnych rezultatów.
Oczywiście projekt ten wy nie wiesz jak się konia siodła? land zachęcał swoich legioni
śby Polskiego Klubu Artystycznego urządzenia
maga
jeszcze aprobaty Kongre — Dlaczego ja nie mam wie stów, upadających ze znużenia
Ostatnio, w Biuletynie Lekarzy i Dentystów,
jednego z koncertów na motywach polskich
Krytycy maszyny i metody ' W tym samym okresie czasu
su.
Ma
być jednak wniesiony dzieć? Ja wiem, tylko ja nie do pośpiechu.
j
ukazał
się
szereg
artykułów,
na
temat
współi włożenia do programu koncertowego utworów
masowej
produkcji rzadko u- zostało sprzedanych przeszło
niebawem i omówiony jeszcze wiedziałem, w którą stronę
polskich kompozytorów. Koncert taki odbę { pracy inteligencji z klerem.
przytamniają sobie olbrzymią 4,000,000 automobili z rzędu
Kościuszce
Kraków
był
bli

na obecnej sesji, jeśli nie w
dzie się właśnie jutro po południu.
Jest to dosyć oryginalnym, że w piśmie fa- tym, to w przyszłym miesiącu. pan wachmistrz każę poje ski. Wiemy z jego rozmowy z rolę maszyny w udoskonaleniu cen różnorodnych.
chać . . .
L Jeżeli niema naszych bogaczy na liście gwa- , chowymi porusza się takie sprawy. Ale z dru
Wojciechem Mączyńskim w i zwiększeniu masy przedmio
Poniżej wymienione fakty
■btorów koncertów w Ravinia, niechaj przy- giej Sffony, fakt pozostaje faktem, że istnieje
Kiedyś sam pan rotmistrz Dreźnie przed insurekcją, że tów dostępnych obecnie więk i przekonają nas o szalom
/■fe' •’ ’iczna polska inteligencja zapełni ju- i brak tej współpracy w społeczeństwie naszym, Kariera Wojskowa
kazał stanąć żołnierzom w szy mało nie został “civis craco- szej ilości ludzi.
: nicy cen na artykuły nie
Z Narodowej Organizacji Bu wej. produkcji:
. pcnudniu ,.ark , salę w Ravin
!'?>n- cO stanowi bardzo bolesną i przynoszącą spra
W
ku pieszym i odczytał listę viensis”, profesorem Akademii
cęr<<e muzyki polskiej.
Mońka
imienną, przy czym każdy żoł jagiellońskiej. Bo gdy wrócił downiczych Maszyn dowiaduje Jeden z czołowych producen
wie ogólnej wielką szkodę.
, .
nierz, usłyszawszy swoje na z Ameryki a w wojsku nie był my się, że na podstawie doko tów maszyn do pisaniaję' liczą
Treści artykułów tych nie będziemy poruCzasy ogórkowe i kanikuły zwisko, odpowiadał krótko: użyty, proponował mu katedrę nanego przez jednego z1 więk cenę maszyny do pisania a
PIEKŁO
I szać, zaznaczając tylko, że dzielą się one na letniej, więc ku rozrywce Sza
Kołłątaj. I nietylko znał legen szych producentów automobi $1,000 zamiast obecnej c-.w.
I dwie części. W jednej góruje nuta “klerykal- nowni Czytelnicy i Czytelniczki — Ja!
dę o głowie wawelskiej (tej z o- lowych obliczenia, automobil,
— Jakie to głupie chłopy, paska'na ustach), co krzyknę którego obecna cena wynosi która sięga około $100.
Jeden z misjonarzy, obeznany dobrze z ży 1 na;” w drugiej, widnieje chęć, traktowania ka znajdą poniżej felieton p. St.
czyli zegar alarmo
ciem Eskimonów, opowiada, że gdy pewnego płana, jako obywatela.
Ćwierciakiewic^a, jednego ze pomyślał Moniek, — pan rot ła do Zygmunta Augusta: “Rex $600.00 kosztowałby $3,500 bę wy,Budzik,
kosztowałby
około $25.00
mistrz
woła
ich,
a
żaden
się
razu przybył do odległej od wszelkiej cywiliza
Auguste iudica iuste” (królu dąc wyprodukowany niemasoRzeczą wysoce charakterystyczną jest, że znakomitych humorystów pol
cji osady eskimonów, żyjących w domkach z nawet prasa, t. z. narodowa, poglądami lekarzy skich. Użyta się jak po maśle:. nie ruszy tylko woła: — Ja!! Auguście, sądź sprawiedliwie), wą metodą produkcji. Nie jest według oświadczenia wicepre
zydenta jednej z czołowych fa
Takie ordynarne, chamy, nie
lodu i począł im opowiadać o piekle, wszyscy I na tę bardzo ważną kwestię społeczno-narodoWzięto Mońka Cyterszpilera znają się na wychowaniu. Ja ale dodawał, że ta sama głowa zupełnie trudnym zorientowa bryk zegarów.
nowonawróceni objawili ochotę natychmiasto . wą nie zajęła się wcale.
nie
się
o
skutkach
tej
niemasokrzyknąć miała Stanisławowi
do wojska, choć bynajmniej te inaczej robię!
wego udania się do piekła. Poszli by tam z
Fabrykant lodowni elektryi -Augustowi: “Na wojnę, a nie na wej produkcji, biorąc pod uwa
go nie pragnął, a nawet robił
I
Nie
będziemy
krytykować
tego
postępowa

chęcią, mówili, bo tam ciepło, a oni niena
gę,
iż w roku 1930 z pośród nych podaje, że lodownie kon
tany,
gdy
naród
nosi
kajdany
’
.
wszelkie
usiłowania,
by
go
ka

Kilka Dni “Paki”
widzą zimna, lodu, śniegu i ustawicznej walki nia, bo byśmy mogli zajść za daleko.
riera wojskowa ominęła. Takie
Legenda ta nie przyjęła się. automobili o przeciętnej cenie struowane dla celów ekspery
o opał.
Sądzimy jednak, że byłoby wskazanem, aby same starania robił i jego “ta
Zato
był Kościuszko twórcą no $3,000 zostało tylko sprzeda mentalnych kosztują około 6
Jakoż istotnie, gdy rotmistrz
Jest to w naturze ludzkiej, że człowiek dąży j zarządy obu Stowarzyszeń wysondowały pod tusiu”, uciekając się przy tym wymienił nazwisko Cyterszpiler wej, wspaniałej legendy — rac nych 2,428 w Stanach Zjedno razy więcej od wyprodukowa
nych metodą masową.
czonych oraz w Kanadzie.
do tego, czego niema. Temu chyba należy i tym względem opinię wybitniejszych kapła do rozmaitych sposobów.
— Moniek wyskoczył z szeregu, ławickiej.
przypisać, że niektórzy postępowi Amerykanie nów, aby mieć podstawę do dyskusji.
Wezwany do komisji poboro podbiegł do rotmistrza, schwy Prelegent nie rozporządza
marzą o dyktaturze, aby amerykańska dykta
Tyle “Pittsburczanin.”
wej Moniek stawił się tam wraz cił go za rękę i potrząsając nią nowymi źródłami do tej bitwy,
tura skończyła raz na zawsze ze złem, wyni
z ojcem, który oświadczył, że energicznie, zaczął jakby recy wszystko, co ma w rękach, zna
Prasa
polska
na
temat
współpracy
inteligen

kającym z demokracji.
ne było poprzednikom. Jednak
cji polsko-amerykańskiej wiele już napisała. metryka Mońka zaginęła, on tować przygotowaną lekcję:
Tak samo jak Eskimosi marzą o piekle.
Ale na pisaniu się skończyło. Bo gdy przyszło zaś nie kwalifikuje się do woj — Dzień dobry pana rotmi ci poprzednicy nie mieli takiego Pisze Dr. Franciszek A. Dulek, Lekarz Naczelny Z. N. P.
do wprowadzenia projektów w czyn, gadano na ska, ponieważ liczy już 47 lat. strza! Dziękuję za pamięć, że fachowego przygotowania do
— A wy ile lat macie? — spy- pan rotmistrz nie zapomniał o krytycznego odczytywania tek
ROOSEVELT MA TERAZ WOLNE RĘCE zjazdach, gadano i na gadaniu się skończyło.
tak
Mońkowego “tatusiu” prze mnie! Co słuchać u pana rot stów oraz planu bitwy, a zwła
backie były schowane w odpowied
A słowem nie złamie się nawet skorupy jaja!
szcza znanego już Konstante Wyjeżdżacie Na Wakacje? nim pudelku, bo wiele dzieci poka
wodniczący
komisji.
mistrza? A żona zdrowa?
Przedwczesny zgon senatora Robinsona do
mu Górskiemu p’^nu dostarczo
się tymi rzeczami, a były też
— Kto? Niby ja? Ja mam
prowadził walkę polityczną o zmiany w Naj / CHICAGO ZACZYNA IŚĆ NAPRZÓD
Dostał za to Moniek kilka nego przez wywiad austriacki, Mamy obecnie sezon wakacyjny i leczyło
wypadki
połknięcia haczyków przez
czterdzieści
osiem.
wyższym Trybunale krajowym do punktu kul
dni “paki”. Siedział więc pod którego oryginał znajduje się w w tym roku, podobnie jak w latach
— Jakżeż to może być? Wy kluczem, ale nic go to nie Wiedniu, a którego redakcja poprzednich, wiele osób wybierze się małe dzieci. Jeśli jedziecie na polominacyjnego. Chodzi tu o określenie wielu
Sędzia miejski Dougherty zasiadający w są 48, a syn 47?
I wanie, bądźcie podwójnie ostrożni.
najwyższych sędziów jak i o obsadę wakansu.
zmartwiło. Przeciwnie, nawet polska znalazła się w warszaw z domu z nadziejami spędzenia świe
co razem wziąwszy, ma mieć w przyszłości dzie dla ruchu ulicznego począł stosować na — Bo proszę pana dyrektora, rad był, że przez ten czas nie skim Muzeum Wojska. Z tych tnych wakacji, a powróci z rozcza Wogóle lepiej nie brać żadnej bro
wpływ na nowe ustawodawstwo, a przede reszcie prawo, nowo uchwalone, zezwalające na ja byłem dwa razy żonaty i on potrzebuje czyścić konia, ani źródeł udało się naszemu histo rowaniem z powodu jakichś cierpień ni ani naboi, gdy się jedzie na waka
odebranie prawa jazdy automobiliście jadącewszystkim na losy Nowego Ładu.
fizycznych lub wypadku. Plany wa cje z dziećmi.
mu nieostrożnie albo po pijanemu. Prawo zu właśnie jest z pierwszego mał nie stykać się z tym niebezpie rykowi w sposób pełniejszy, a- kacyjne należy układać z wielkim Jeśli jedziecie na wakacje, weźcie
cznym karabinem. Mając te niżeli dotąd, wyjaśnić sens po
Tocząca się walka polityczna o tak wysokim pełnie słuszne i roztropne, tylko nie dość jasne żeństwa...
rozsądkiem jak najważniejsze rze z sobą trochę waty, gazy, jodynę, araz
wiele czasu wolnego, zro
napięciu i tak szerokim zainteresowaniu po i nie dość ostre.
Pomimo to wszystko wzięto bił Moniek bilans posiadanych ruszeń obustronnych, mających czy w naszym życiu, bo zależnie od moniak, dwutlenek sody, lepką taś
lityków i ogółu mieszkańców kraju nie mniej
doprowadzić do bitwy.
Nie ulega bowiem najmniejszej wątpliwości, Mońka do wojska. Kiedy się o
tego jak je ułożymy możemy nasze mę do zalepiania ran, agrafki, nóż i
powinna zasługiwać na pilną uwagę społeczeń że conajmniej 10 procent automobilistów w tym dowiedział, oświadczył “ta pieniędzy. Okazało się, że ma
Kościuszko,
wyruszywszy
z
nożyczki. Poza tym nie zaszkodzi
stwa polskiego w Stanach Zjednoczonych, po Chicago nie powinno zasiadać do koła stero tusiu”, że będzie prosił, ażeby ich bardzo mało, a również ma Krakowa, obrał drogę przez Ko ciało albo wzmocnić na zdrowiu al wziąć ze sobą książkę traktującą O
bo
też
go
zrujnować.
ło
miał
nadziei,
że
mu
“
tatu
nieważ i nasze pośrednie korzyści wchodzą do wego i nie powinno kierować autem, gdyż nie go zaliczono do kawalerii.
siu” coś przyśle. Ale od cze niuszę, Imbramowicze na Piń Jeśli ciało wasze nie jest przy nor niesieniu pomocy w wypadkach na
grj.
nadają się do tego fizycznie i intelektualnie.
— Ty wariat potrzebujesz go spryt? Napisał do ojca, że czów. Atoli z Imbramowic na malnym zdrowiu, powinniście przed głej potrzeby, jak w porażeniu sło
Pominąwszy ogólne znaczenie reformy i
Dlatego legislatura stanu Illinois źle zrobiła, być, czy co? Ty się wcale ko jako żołnierz musi sobie kupić głym skrętem kieruje się na udaniem sę na wakacje zwrócić się necznym, omdleniu, złamaniu kości,
przez owady, ukąszeniu
zmian w Najwyższym Sądzie, pamiętać należy, że nie uchwaliła prawa licencjowania kierow nia nie boisz?
karabin, na co potrzebne mu północny zachód. Co go skło do lekarza, ażeby Wam mógł dać pe ukąszeniu
przez
psa,
ukąszeniu przez jadowi
iż w instytucji tej istnieje wakans z powodu ców autami aby utrzymać ich w kontroli i nie
niło
do
tego
rodzaju
zmiany
wne rady i wskazówki, jak i gdzie
— Dlaczego ja się nie mam 50 złotych.
przejścia w stan spoczynku sędziego Willisa j dopuścić do nadużyć. Naprzykład w jednym
drogi? Oto doszła do niego wia możecie feobie najkorzystniej i naj tego węża, zatruciu pokarmami, zaVan Devantera. Na miejsce to był upatrzony miesiącu czerwcu w Bostonie, w stanie Mas- boić? Ja się boję, ale widzi ta Wymienić Nie Można
domość, iż maszerują na niego lepiej (o ile się tyczy zdrowia) wa | truciu wodą, zatruciu rośliną “poison
zmarły senator Robinson. Było jego najwięk j sachusetts, gdzie obowiązuje prawo licencjono- tusiu, na koniu to można prę
w dwóch grupach wojska ro kacje wasze spędzić. Jeżeli przez I ivey” i t. p. Gdy jesteście na waszym życzeniem zakończyć karierę polityczną I wania kierowców, odebrano prawo jazdy prze- dzej uciekać, niż na piechotę—
syjskie,
które wyszły ze Skal- cały rok pracujecie wewnątrz bu i kacjach, zdała od miasta, gdzie truPoskutkowało: tatusiu przy
na najwyższej ławie sędziowskiej w kraju i [ szło 2000 automobilistów za jazdę po pijanemu, prawda?
słał pieniądze, po pewnym tedy mierza (oddziały gen. Deniso- dynku, nie próbujcie, wyjechawszy j dniej o lekarza, musicie w razie, wyPrezydent Roosevelt miał mu przyobiecać, że | za zbyt szybką jazdę i za jazdę nieostrożną.
czasie Moniek zwrócił się znów wa i Tormasowa). Nie chcąc na wakacje, opalać się na słońcu ! padku lub nagłej choroby polegać
W Pułku Strzelców
podniesie go do tej godności przy pierwszej
do tatusiu z prośbą o — przy się dostać w obcęgi, dokonał zaraz cały pierwszy dzień. “Słonecz więcej na sobie, dlatego uważajcie,
Chicago byłoby niebem, gdybyśtny i my
byście wyjeżdżali na wakacje odpo
okazji.
Kościuszko tego zręcznego ma
mieli takie tu prawa!
Na usilne prośby Mońka zali słanie 300 złotych, bo jako ka- newru flankowego, przerzuca nik” (sun burn) jest poważnym wiednio przygotowani, a wracali
walerzysta
musi
sobie
kupić
wstrząsem
dla
całego
systemu
i
mo

Nominacja Robinsona, jak mpwią, nie spo
Wypadków automobilowych byłoby wtedy czono go do pułku strzelców konia. Tatusiu znów przysłał. jąc się z traktu skalmierskieao
że spowodować dużo cierpienia i I zdrowsi i wypoczęci.
tkałaby się z najmniejszą kwestią panów se znacznie mniej.
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ZŁOTE MYŚLI
Obchodu Jubileuszowego
który miał go obchodzić i biegi, skoki i całodzienne pływanie.
wpływami zasłużył sobie na uznanie i nagrodę.
mistrz wręczył Mońkowi kara nieśli do kawalerii, a tam każ sów
szedł
prosto
na
Proszowice,
zja

dy
żołnierz
musi
mjeć
swoją
Ciało wasze jeszcze nie jest przy
Teraz wszystko się zmieniło. Prezydent Bo to rzecz doświadczona, że człowiek człowie binek z następującą przemową: armatę.
wił się dopiero na samym koń zwyczajone do nagłych zmian, i po Pińsk. — Odbyła się uroczystość
Roosevelt ma mieć obecnie wolne ręce w mia
ka
— Słuchaj, rekrucka ofermo!
cu bitwy, nie mogąc już wpły
wakacji możecie wrócić do {jubileuszu 25-Iecia kapłaństwa i 15I tego również tatusiu nie nąć decydująco na jej rozstrzy takiej
nowaniu sędziego na wakujące miejsce. Dla Bardziej lubi niewidząc i kocha zdaleka.
Masz tu karabin. Masz o niego
miasta
w gorszym jeszcze zdrowiu lecia sakry biskupiej arcybiskupa
członków senatu jest więc jeszcze jedno zmart i Obecność zaś nasyca; dzień trzeci i goście
dbhć więcej, niż o ojca i matkę, odmówił, przysłał jednak wraz gnięcie. Była to istotnie bitwa, niż przedtem.
| prawosławnego Aleksandra. Na uwienie, ponieważ — jak wygląda — żaden I ryby brzydzi (stara to powieść choć w poście. bo to teraz twój ojciec i matka, z pieniędzmi list takiej mniej a nie potyczka, jak chcą niektó
Jeśli jedziecie spędzić wakacje w Lroczystość tę przybył cały kler pra
więcej treści:
z nich nie ma szans zdobycia tego stanowiska. 1 Tenże.
rozumiesz?
rzy nowsi historycy. Kościusz namiocie, poza tym, że macie spę wosławny z Polski.
Większe możliwości znajdują się po stronie wy
—
— Dziękuję panu. panic | — Słuchaj, Moniek, ty me ko miał bowiem około 6,000 dzić pierwszy dzień bardzo spokoj ; Podczas uroczystości jubileuszobitnych prawników poza senatem i kongresem.
Niedarmo głowę tak ludzie szanują, mitrę, wachmistrz, ■ — odpowiedział { bądź wariat, ty nie daj się I wojska, co na ówczesne czasy nie, uważajcie na swoje narzędzia. i wych w soborze prawosławnym
Prezydent Roosevelt, aczkolwiek ma teraz koronę na nią kładą, bo głowa jest najwyższą Moniek, — ale ja wolę bez ka- { przenosić do marynarki, bo było wcale niemało, a w tym ' Uważajcie, aby siekiera czy toporek wskutek wadliwego urządzenia in
“wolne ręce”, znalazł się również wobec nie- [ częścią ciała; w niej skupiają się prawie wszy- rabina. On może czasami, broń wtedy ty będziesz chciał, że 1920 kosynierów. Siły rosyj-! miał odpowiednią pochwę czy przy stalacji elektrycznej wybuchł pożar,
lada problematu do rozwiązania. Ze względu I stkie zmysły człowieka i ona jest siedzibą władz Boże wystrzelić. A po drugie, bym ja ci przysłał pieniędzy skie były; mniejsze (do 6,000 w I krycie, a gdy się go nie używa, aby i którego pastwą padly' dekoracje so
na- harmonię partii demokratycznej i geogra ' umysłowych.
gdzie tu może być mój ojciec i |lna parnernik, a ja ci przyślę . . obu grupach), jednak niepo-1 był schowany w ^takim miejscu, boru. Pożar ten wywołał wielką pa
ficzne przywileje, wybór rzekomo powinien
gdzie go dzieci nic dostaną. Jeśli je nikę wśród wiernych. Energiczna
moja matka kiedy to jest tylko
Niestety, tego, co mu tatu równanie lepiej wyćwiczone.
paść na jedną z wybitnych osobistości z Połud I Bo nic tak okrutnego po ziemi nie chodzi,
kawałek żelaznej dziury, a na siu obiecał przysłać, wymienić
Wypadki na lewym skrzydle | dziecie na ryby, uważajcie, aby wa akcja służby cerkiewnej ugasiła
nia czy środkowego zachodu. Tymcżasem I Jako człowiek, co jawnie kocha, cicho szkodzi. końcu kawałek drewna?
I nie można.
1 polskim, gdzie dowodzili Zają- sze haczyki, wędki i inne sprzęty ry pożar.

Nowe Spojrzenie Na Bitwę Racławicką
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Gdyby Przedmioty Codziennego Użyt
ku Wykonywane Były Pracą Ręczną

Zasady Zdrowia i Zabiegi Lecznicze

DZIENNIK ZWIĄZKOWY (ZGODA).

Kwestia Żydowska w Polsce —
To Kwestia Japońska w St. Zj.
wała się coraz gorsza. Twierdzi że
4 czerwca 1936 r. premier Poiski oficjalnie poparł bojkot, które to po
parcie dało antysemickiemu rucho
w Polsce, by ta zaprzestała uciskać wi hasła i dozwoliło na wprowadze
i przywróciła pełne i równe prawa nie krwawych pogromów w miej
sce zimnych pogromów. Niedokład
żydom.
Delegacja, na czele której szedł ne raporty za okres od Igo lutego
prezes żydowskiego kongresu, ra do 30go czerwca 1937 r. poKazują,
bin dr. Stephen S. Wise, wyszcze że było 152 ataków na żydów w
gólniła rzekome gwałty i dyskry różnych miejscach w Polsce, że 426
minacje przeciw żydom, a oskarży żydów zostało ranionych a 2 zabi
ła rząd polski o to, że zaprzecza on tych — głosi memorandum, które
“nietylko praw gwarantowanych ! dodaje, że rząd polski nie ma za
konstyutcją i traktatami, ale wszel miaru chronić mienia i życia żydów
kich podstawowych praw humani co wykazują dwa pogromy większe
w ciągu 5 tygodni. Jeden był w
tarnych”.
Hull wyraził swą głęboką sym Brześciu Litewskim 13 maja, gdzie
patię nad losem polskich żydów i “dozwolono, by tłum szalał przez 16
obiecał “skorzystać możliwie naj godzin bez interwencji policji”, a
lepiej” z dat podanych przez dele drugi 19 czerwca w Częstochowie,
gację w memorandum. Ujawnił on, który przeniósł się na wioski i —
jak to powiedziano — ‘ścisłą znajo trwał przez tydzień, “podczas gdy
mość” warunków, w jakich żyją policja patrzała na wszystko przez
palce”.
polscy żydzi.
Takie wypadki, mówi memoran
Kongresman Ellenbergen z Fennsylvanii, członek delegacji, powie dum, zdarzają się często na mniej
dział p. Hull, że opinia kongresu szą skalę w setkich miasteczek i
jest w olbrzymiej większości za po wiosek w dni jarmarczne.
‘Władze lokalne, jak głosi memo
średnictwem rządu.
Przemawiali krótko domagając randum, ostrzeżone naprzód o nie
się akcji ze strony naszego rzą’du, uniknionym ataku nie idą z pomo
dr. Samuel Margoszes, przewodni cą żydom i zostawiają ich na łasce
czący komitetu dla spraw polskich napastników. A nawet stało się
przy żydowskim kongresie i M. zwyczajem policji aresztować ży
Fertig, który był adwokatem pre dów, którzy byli napadnięci, a nie
zydenta Roosevelta, gdy ten był gu ich napastników Żydzi polscy zo
stali całkowicie zubożeni przez nie
bernatorem stanu New Yorku.
oficjalny bojkot i urzędową dyskry
Chce Zniszczyć Żydów.
minację. 40 procent żydów jest bez
Memorandum wręczone sekreta pracy, a bezrobocie między nimi
rzowi Hull przez rabina Wise, o- jest dwa razy większe niż między
skarża również — rząd polski o ogółem ludności. 50 procent za
dążenie do “ekonomicznego znisz trudnionych zarabia zaledwie $2 do
czenia żydów” i do ich ewentual $4 tygodniowo. W kwietniu rb. było
nego wypędzenia z Polski.
80 gmin, w których ludność żydow
Żydów pozbawia się sposobności ska musiała prosić o pomoc dobro
zapracowania na życie i kształcenia czynną, by się utrzymać przy ży
się — brzmi memorandum — ich ciu”.
posiadłość jest niszczona i “oni sa
Żądają Interwencji
mi są brutalnie bici, kaleczeni i za
Delegacja ta wyraziła pogląd, że
bijani”, a nawet — grozi się im wy jako amerykańscy obywatele mają
gnaniem “masowo z ich rodzinnego prawo prosić rząd w interesie pol
kraju”.
skich żydów ze względu na uzna
“Prezydent Mościcki wprowadził ne zasady prawa międzynarodowe
oficjalnie w Polsce politykę anty go i na zwyczaj oddawna ustalony
semityzmu, eliminującą żydów z e- między cywilizowanymi narodami;
konomiczhego życia kraju przed dalej ze względu na dyplomatycz
ich ostateczną ekspatriacją” — jak na historię Stanów Zjedn., która ugłosi memorandum.
kazuje jako stałego szampiona praw
“Dnia 19 marca r.b. prof. Mości humanitarnych w całym świecie,
cki we własnym imieniu i w imie oraz ze względu na przyjaźń, jaką
niu szefa armii marszałka Śmigłe amerykański rząd i naród zawsze
go-Rydza ogłosił poparcie dla Obo okazywał rządowi i narodowi pol
zu Zjednoczenia "arodowego. Obóz skiemu, a która doszła do najwyż
ten proponuje utworzyć totalitarne szego punktu, gdy Ameryka poma
państwo z Polski i już wszczepił gała Polsce osięgnąć niepodległość.
rasizm w polityczne życie kraju,
Przypominają Stanom Zjedn., że
wyłączając żydów- na tej podstawie, “były głównym projektodawcą pra
że są “rasowo ni żsi” od Polaków. wa humanitarnego przyjaznego
Obóz ogłosił, że będzie dążył dc,
pośrednictwa” i podając za przy
rozwiązania p 0 j/.ich problemów kład takie pośrednictwo na rzecz
przez ‘masową emfe**cję żydów żydów w Rumunii w 1872 i 1902,
przede wszystkim i ie będzie upra memorandum twierdzi, że “sytua
wiał tę politykę bez względu na na cja żydów w Polsce w roku 1937
stępstwa.”
jest tak zła, jeżeli nie gorsza, jak
“Do czasu całkowitego wypędze była sytuacja żydów w Rumunii w
nia żydów, obóz stara się ich wy 1872 i 1902 roku, a zasady sprawie
pędzić z ekonomicznego życia kra dliwości i ludzkości, które są wiecz
ju, celem dania zatrudnienia nie- ne, są tak ważne teraz, jak były
żydowskiej ludności w przemyśle, wtedy”.
handlu i rzemiośle.
Odpowiedzialność za “obecną
“Obóz ten w dniu 26 kwietnia niedolę żydów kładą na progu rzą
r.b. przyjął dezolucję z żądaniem du polskiego dlatego, że tolerował
pozbawienia żydów prawa głosowa rozwój złośliwego i anty-semickienia, na lej zasadzie, że stanowią go ruchu przez partię opozycyjne,
główną przeszkodę do konsolidacji Narodowych Demokratów — czyli
polskiego narodu.”
Endeków, oraz Narodowych Rady
Sytuacja Gorsza
kałów, co się wyraziło w ogólnym
Memorandum mówi dalej, że w bojkocie żydów w handlu i rzeostatnich czterech latach, a zwła mio#e, a co ma okrutny wpływ na
szcza od czasu śmierci marszałka ekonomiczne stanowisko żydów w
Piłsudskiego, sytuacja Żydów sta Polsce”, a z rozwojem antysemic
kiego ruchu przez partię opozycyj
ne rząd rozwinął swą własną po
litykę dyskryminacyjną przeciw ży
dom “na całym obszarze ekonomicz
nego życia kraju”.

Tak Stwierdza Znany Pisarz Amerykański, William
Phillips Simms
W trzecim z rzędu artykule red.
Williama Philipa Simmsa’, jaki na
temat problemów polskich zamiesz
czają pisma syndykatu Scripps-Howarda, znajdujemy ciekawe uję
cie kwestji żydowskiej w Polsce,
którą to kwestię porównuje pan
Simms do kwestii japońskiej na Da
lekim Zachodzie w Ameryce.
Stwierdziwszy między innymi, że
władze Państwa nie tolerują zgoła
wybryków anty-źydowskich czego
choćby dowodzą cytowane przez p.
Simms’a słowa premiera Polski,
który zagroził zsyŁką do obozu
koncentracyjnego w Berezie lide
rom Narodowego Stronnictwa, jeśli
nie da się utrzymać pokoju w kra
ju — pisze dalej p. Simms, co na
stępuje:
“Jeśli Amerykanin chce zrozu
mieć problem żydowski w Polsce,
to powinien zopoznać się z pro
blemem japońskim na naszych brze
gach Pacyfiku. W obu wypadkach
podłożem kłopotów jest raczej go
spodarcza kwestia, a niżeli rasowa.”
Nienawidzą Japończyków.

Red. Simms stwierdza dalej, że
przed 15-tu laty studiował on sy
tuację japońską w Kalifornii, Ore
gon i Washingtonie i doszedł do
wniosku, że w niektórych częściach
Kalifornii anty-japońskie uczucia
niosły się bardzo wysoko, a w in
nych częściach ludność lubiła tych
kosookich synów Wschodu.
Kalifornij czycy widzieli bowiem,
że nie mogą konkurować z Japoń
czykami w pewnych dziedzinach
pracy.
Tymczasem w Japonii każdy był
oburzony na Amerykę za jej “an
ty-japońskie uczucia”. Tam uwa
żano to za walkę czysto rasową,
która atoli była walką czysto go
spodarczą, a nie rasową.
Red. Simms stwierdza, że w tych
okolicach, gdzie nie było “forsow
nej kolonizacji” Japończyków i w
których ci żyli jako rozprószone jed
nostki czy rodziny na szerokim te
rytorium, tam witano ich serdecz
nie.
Podobnie rzecz się ma i w Pol
sce. Problem żydowski tamże, choć
o wiele dawniejszy, jest podstawowo gospodarczym. Mimo atoli, że
jest starszy i dawniejszy, to zbliża
się tym do japońskiego w Ameryce,
ze w obu wypadkach chodzi o przy
byszów ze wschodu. Tak samo w
Polsce jak i w Kalifornii, gdzie ży
dzi są rozrzuceni i nie mieszkają w
zwartych masaci.
' oni tolerowani
«z ludność po' xą.
To samo,
miem red. Simmsa, nd-osi się i I
do problemu żydowskiego w innych
częściach i xrajach Europy.”
Sympatie Sekr. Hulls

W związku z cytowanym powy
żej a ńykułem p. Simmsa, warto
zapoznać się z obszerną rewelacją,
jaką podał nowojorski “Times” z
wizytą delegacji żydowskiej u se
kretarza stanu, Cordell’a Hull’a w
Washingtonie, któremu ta delega
cja kongresu żydowskiego przedło
żyła memorandum w sprawie ży
dowskiej w Polsce.
Otóż w memorandum tym dele
gacja żydowska zarzuca, że polityka
Polski w stosunku do jej ludności
żydowskiej zrobiła z tego ludu “naj
bardziej uciskaną i może najbar
dziej zrozpaczoną grupę ludzi w
Europie”. Delegacja prosiła p. Hul
l’a o pośrednictwo rządu U. S. A.
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Krótkie Wiadomości z Milwaukee
Co Słychać w Grodzie Śmietankowym
W ubiegłą sobotę wyjechali z
Milwaukee dó kolegium w Cam
bridge Springs na kurs polonistyki,
Berton Duzykowski, Sylwia Mikorska i Wiktoria Adamkiewicz, wszy
scy czynni związkowcy należący
do Centrali Młodzieży w Milwau
kee.
W Miwaukee już od dłuższego
czasu daje się zauważyć prąd, czy
też tendencja w kierunku łączenia
się mniejszych towarzystw w silne
dobrze zorganizowane grupy związ
kowe.
Jest to bardzo pocieszający ob
jaw, gdyż niektóre grupy tak zaskle
piły się w sobie, że stały się niezdol
ne do jakiejkolwiek twórczej pracy
organizacyjnej i prowadziły żywot
wegetacji.
Na ostatnim ’posiedzeniu Tow.
Nowa Polska gr. 1294 ZNP., zebra
ni członkowie opowiedzieli się więk
szością głosów za połączeniem się z
Tow. Króla Władysława Jagiełły,
Gr. 563 ZNP. — Połączone towa
rzystwa zatrzyma nazwę Nowa
Polska, a numer grupy pozostanie
563.

Życie związkowe w Milwaukee
znajduje się od pewnego czasu pod
znakiem Harcerstwa. — Wciąż się
mówi, radzi i układa plany rozwi
nięcia tej młodej organizacji ZNP.,
lecz niestety... kończy się prawie
wszystko na gadaniu.
W prawdzie w tym roku Gmina
nr. 8 ZNP. wyasygnowała $100, na
zakupno namiotów, potrzebnych do
założenia letniego obozu, a i po

szczególne grupy też przyczyniły się
do pewnego stopnia w dołożeniu
swojej cegiełki, alt pomimo wszy,
stkiego, nie jest tak, jak mogłoby
być. — Dlaczego? O tym kroni
karz przemilczy tym razem, gdyż
nie chce przyjmować na się obo
wiązków krytyka, pozostawiając
to właściwym czynnikom.
We czwartek 15. b. m. nastąpił
wyjazd Harcerzy i Harcerek do let
niego obozu na kursy. — Zapowia
dane było, że około pięćdziesięciu
Harcerzy i Harcerek weźmie udział
w kursach... Zbiórka naznaczona
była o godz. 1:15 po południu i do
2:30 stawiło się na miejsce zbiórki
około 15 dzieci, przeważnie Harcerek
— piszący niniejsze zauważył bo
wiem zaledwie dwóch Harcerzy.
Młodzież miała był przewieziona
do obozu ciężarowymi samocho
dami, o które wystarać się miał ko
mitet, lecz z powodu, że ani jeden
członek komitetu nie stawił się
na miejscu zbiórki, przeto komen
dant okręgowy, Ziemiański zmuszo
ny był do wyproszenia od jakiegoś
przygodnego znajomego, samocho
du i zabierając kilkoro młodzieży do
własnej maszyny, z trudem prze
transportował młodzież do obozu.
Nawiasem mówiąc, dopiero pra
wie, że w ostatniej chwili komitet
zadecydował zmianę miejscowości
da obóz, gdyż jak się okazało pierwotnie wybrane miejsce nie odpo
wiadało warunkom zdrowotnym.
Nowa miejscowość leży przy 42
drodze i Grange ave., pomiędzy &
Milwaukee i Cudahy, niedaleko
brzegu jeziora.

(V niedzielę, to znaczy jutro,
dzielny i zawsze znakomicie spisu
jący się chór Echo przy gminie nr.
8 ZNP. urządza wycieczkę do Lake
Five.
Jest to doroczny piknik, na któ.
*ry gmina wyasygnowała $40.00,
lecz tym razem naprawdę miała z
czego, gdyż chór Echo tak dzielnie
się spisał w urządzeniu ostatniego
koncertu i balu, że po opłaceniu
wszystkich kosztów zdolen był
przelać do kasy gminy $200,00 z
czystego dochodu z tej afery. Słusznie więc należy się członkom chózu nagroda i chwila rozrywki po
uciążliwej prący uwieńczonej wspa
niałym sukcesem.
Zbiórką odbędzie się jutro przed
salą Kościuszki o godz. 8 rano. —
Odjazd automobilami nastąpi punk
tualnie o godz. 8:30, przeto człon
kowie i członkinie, oraz przyja
ciele tego sympatycznego grona
proszeni są o punktualność.

Bardzo czynnym i ruchliwym or
ganizatorem na niwie związkowej
w Milwaukee, jest prezes gminy nr.
115 p. Józef Karaś. — Podobno
zdołał już zaciągnąć w szeregi
związkowe kikudziesięciu nowych
członków, z których zamierza utworzyć nową grupę.
Niezadługo, bo już 8-go sietpnia
odbędzie się od dawna już plano
wany i starannie opracowany pro
gram “Dnia Związkowego” w par
ku Polskich Strzelców.
Będzie to poniekąd rewia siły li
czebnej związkowców, należących
do gminy nr. 8 i, o ile sądzić można
ze sprawozdania komitetu zajmu
jącego się tą aferą, ze starym związ
kowcem p. Warchołem na czele,
to. “Dzień Związkowy” powinien
wypaść naprawdę imponująco.

PATTERN 1416

Kolista Kołdra—Modelko Nr. 1416

Na ostatnim posiedzeniu gminy
nr. 8. delegaci i delegatki przyjęli
Milwaucki Polski Klub Artystycz
następującej treści znamienną re ny będzie reprezentowany na nie
zolucję, potępiającą czyn arcybi dzielnym koncercie w parku Ravinia.
skupa Sapiehy:—
Gromadka miłośników muzyki z tej
‘My, delegaci do Gminy nr. 8, dzielnej organizacji już zamówiła
Z. N. P., reprezentujący czteroty- sobie bilety od prezesa lokalnego
sięczną rzeszę Związkowców i Klubu Artystycznego p. W. Wie
Związkowczyń, należącej do naj czorka.
Milwauczanie od Wielu lal przyby
większej Organizacji Polskiej w
Stanach Zjednoczonych A. P. — wają na polskie kóncerty w Ravinia
Związku Narodowego Polskiego — parku. Precedens ustanowił swego
łączymy się z Narodem Polski i ni- czasu sławny Polski Klub Operowy
. niejszym zgłaszamy jak najostrzej- z grodu śmietankowego.
i rzy protest przeciwko karygodnel mu i samowolnemu usunięciu przez Piknik Chóru ‘‘Nowe Życie”
! arcybiskupa Sapiehę drogich zwłok
Marszałka i Wodza Narodu z Gro
W dniu 8-go sierpnia, w niedzielę,
bów Królewskich.
odbędzie się piknik Chóru “Nowe
“Oburzający ten wybryk pięt Życie” w pięknym lasku “Marvel
nujemy, jako karalną obrazę Ma- Grove”, tuż naprzeciw głównej bra
' jestatu Rzeczypospolitej Polskiej, my cmentarza św. Wojciecha, w
| narażając w świecie ten Majestat Niles, III. Miejsce to dobrze jest znana szwank i lekceważenie — jako nem Polonii, ponieważ w ubiegłym
obrazę najświętszych uczuć naszych roku chór również tamże miał swą
i całej ludzkości.
doroczną wycieczkę letnią, gdzie też
“Wara komukolwiek lekceważyć i każdy mile się ubawił. Komitet prosi
świętości Narodowe, wara niegod Szanownych Przyjaciół Chóru o za
nym rękom od trumny Ojca Naro- rezerwowanie tej daty. Bilety wstę
I du!
pu tylko 35c, płatne przy kasie ze
“Ci z nas, którzy są obywatela względu na to, że chór tylko przez
mi polskim*, domagają się stanow- urządzanie podobnych imprez może
j czo, aby Sejm i Rząd uwolnił Wa- nadal z powodzeniem kontynuować
i wel, Groby Królów i Wodzów Na swą pracę ideową, uprasza się o po
rodu z pod zakrystyjnej kurateli, parcie naszych wysiłków.—S. K.
by nie podlegały nadal niepoczytal
Zapisujcie dziatwę Waszą do
nym zachciankom przygodnych bi
i Harcerstwa przy Zw. Nar. Pol.
skupów”<

Teraz Zaoferowane Pożądanym Osobom

’32 Mile
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OD CHICAGOSKIEGO ŚRÓDMIEŚCIA
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Gdzie możecie mieć wakacje przez całe lato
Mniej niż 45 minut jazdy głównymi drogami
W pobliżu ślicznego Nc iii Skore
Odosobnione pomiędzy pagórkami i wąwozami
Gęsto zalesione i bardzo urocze
Z ograniczeniem pod względem domów i pożądanych osób
Posiadłość oddzielona celem zabezpieczenia prywaty
POSIADŁOŚĆ PRZY JEZIORZE PO ZADZIWIAJĄCO
NISKIEJ CENIE I NA ŁATWE SPŁATY — możliwe
dzięki sile zakupna i umiejętności rozwoju

-i

To Są Powody Dlaczego
NOWA

Letnia Kolonia
Rozwija Się Tak Szybko Przy

FOREST LAKE
Tylko krótka przejażdżka codziennie autem z pracy i do pracy. Była to
poprzednio prywatna własność, z której ani jedna stopa nie była na
sprzedaż. Teraz jest ona przeznaczona dla odpowiedniej klasy ludzi do
sformowania szczęśliwej Kolonii przy Jeziorze.

Z DOSTĘPEM DO WODY ’
DŁUGI CZAS DO WYPŁACENIA
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DRIVING DIRECTIONS
ź
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Miasto ......

i
PARK

Nr. Modelka ...

leieton Village 5591

Illinois Title Co
Przyjedzcie T eraz—Dzisiaj
—Wieczorem—Lub
w Niedzielę
Pytajcie o

Geo. A. Kwaśniak
lub

Stanley Mistalski

NIEPRZYJACIEL
REUMATYZMU

Stan .... .................... ...

Tytuł własności
gwarantowany przez

i“ ■

DZIENNIK ZWIĄZKOWY. 1406 West Division St.. Chicago. Ul.

Adres ...M
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Niskie ceny za te piękne Parcele pod Letnie domy wzbudziły zaintereso
wanie w Forest Lake i są głównym powodem dlaczego tak wielka liczba
osób zwiedza tę okolicę i szybko wybiera dla siebie parcele. Wiedzą oni
bowiem, że już nigdy nie znajdą podobnego miejsca na chłodny letni
dom w pobliżu Chicago—gdzie mogą spocząć jak również bawić si? pod
czas lata—korzystać z plaży i kąpieli w jeziorze, jeżdżenia na łódkach,
rybołostwa, canoeing, wycieczek i t, d„ a wszsytko to tak blisko miejsca
waszego zajęcia. Nie pomińcie tej sposobności!

Klub Parafii Straszęcin
Urządza Piknik w Niedzielę

Ról w rekach
<ioxdch
krzyżach, a Doza skórą
jakby mrówki łaziły ’ —
MIZAK słoik kosztuj* S4
Xa.leżytość
wysyłać
na
adres: SOKKO
W N
I'ayloi Ave.—oo uark
IU

Af

WIELKIE PARCELE

Śliczna kołdra do zrobienia której możecie użyć różnych pozostałych
szmatek nawet najmniejszych gdyż piękno tej kołdry właśnie zależy od te
Klub Parafii Straszęcina zaprasza
go by użyć jak najwięcej różnych kolorów i deseni. Modelko 1416 składa
na
piknik w niedzielę, 18-go lipca,
się z dokładnych wskazówek skrojenia, zeszycia i wykończenia kołdry na
pojedyńcze lub podwójne łóżko, wraz z sugestiami ułożenia kolorów. Cena w ogrodzie M. Czajkowskiego, przy
Rivei- Road, 1 blok na południe od
moderna 10 centów w znaczKacn pocztowycn.
Higgins Road. Wiele niespodzianek
zapowiada komitet.
Imię i Nazwisko

M1LWAUCZANIE BĘDĄ
JUTRO NA KONCERCIE
W PARKU RAVINIA

Tylko Kilka Mil na Zachód od Highland Parku

Kto Był w Delegacji?

FEATHERED STAR

Izba poleciła następnie zarządo
wi gminy nr. 8my, przesłanie po
wyższej rezolucji do ambasady Rze
czypospolitej Polskiej w Washing
tonie.

OLD ESTATE LAKE

Wzory Laury Wheeler

Rzeczona delegacja u sekretarza
Hull’a składała się z 19 osobników,
przedstawiających 17 gmin w 15
stanach. Była zamianowana przez
konferencję delegatów na zebraniu
w hotelu Willard. Podczas gdy se
kretarz Hull przyjmował tę dele
gację, inni delegaci przedłożyli me
morandum — kongresmanom i pro
sili ich także o pośrednictwo.
Prócz wymienionych wyżej, w
delegacji byli: Leo Lowitz z Chica
go, Simon Sobeloff z Baltimore,
Dawid Wertheim z New Yorku, Le
on Gellman z New Yorku, May
Hollander z New Yorku, Oskar Ber
man z Cincinnati, Kollin z Cleve
land, Irwing Epstein z St. Paul, I.
M Padway z Milwaukee, Oskar
Robbins z Pittsburgha, Samuel Lie
berman z Detroit, Sigmunt Kanengieseir z Newarku, Louis Levine
(lotnik) z New Yorku i rabin M.
Duschewitz, też z New Yorku.
Cleveland “Monitor”.

Na tę związkową uroczystość
przyjęli już zaproszenie, następu
jący goście honorowi i mówcy: kon
sul generalny R. P. dr. Wacław
Gawroński; J. Romaszkiewicz pre
zes Z. N. P.; F. X. Świetlik, cenzor
Z. N. P.; Phillip La Follette, gu
bernator stanu i mayor miasta D.
Hoan.

10 FORię- . i- £

ARTHUR T. MCINTOSH & COMPANY

160 NORTH LA SALLE ST.
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I

AND SOCIAL ACTIVITIES

NATIONAL CORDIAL FAUNTS
PLAY 1000 BRAVES MONDAY
■*■*■■■■■ 4*

jut

GR. 1460 MEMBERS
PLAY IN ALL-STAR
GAMES TOMORROW

NEW KING OF PROMOTERS

Mike

JACOBS
naww ■

"

BE ANOTHER
Rickard,
Hff is the FirstprcmoTor to
BREAK
GARDEM
MOAJOPOLy O/i - ■
'IhlHEAvZ
Title-.

Throttling down a furious last
inning rally of the Scorpion A. C.
ball team, the Quo Vadis PNA club
eased through to a closely contested
8 to 7 ^victory on the strength of
their 4-run spurt in the last half
of the sixth round.
Grochowski held the losers to 9
hits while his teammates were gar
nering 13 of the offerings of Bak.
Chwalisz paced the attack with 3
hits for Quo Vads with Grochow
ski ranking next with a single and
homer. Wotek and Smith poled out
2 hits apiece for the Scorpions.
Box score:

FROM

V
i-

%&&&

■■...■Jjg'1

Not since the palmy days of the
one and only Tex Rickard has one
man dominated the promotorial
scene of fistiana as Michael Strauss
Jacobs does today.
Uncle Mike may not be another
Rickard—there was only one Tex—
SCORPIONS A. C.
QUO VADIS PNA
AbR.H.
AÓ.R.H. but he’s certainly the head man
Mieczko’ki 3b 4
1 Pozen lb
among present-day magnates of
Kwiatko’ki lb 3
1 Lili 2b
4
2 maul. His rise to the top has been
3
1 Smith scf
Pikula 2b
3 Borucki c
3
Chwalisz scf 3
In the
3
3
2 Halagera ss
1 spectacular and sudden.
Lizik c
2 2 space of a couple of years, Mike has
3 0 1 Witek rf
Twardo ki
0
0
0
3
1
Budny
cf
3
Grocho’ski cf
3 0 0 Janusze'ski H 3 0 0 risen from an obscure ticket broker
Graca If
3 o a to the most influential position in
3 O 1 Bak p
Boruta ss
3 3 2 Green 3b
3 o o
C.Groch’ski
the fight world.
You may call it luck—without the
„010 030
advent of Joe Louis it might never
.106 304
...—rro
Kwiatkowski

have happened—yet the canny Ja
cobs has outsmarted all his rivals
in no uncertain fashion.
For the first time since Rickard’s
day, Madison Square Garden’s
stranglehold on the heavyweight
title has been broken, and Mike was
the lad who turned the trick.
With so many legal tangles in
volved, clever maneuvering was
necessary to crack the Garden mon
opoly, but with the aid of Joe Louis’
heavy fists, Jacobs not only acquired
control of the heavy crown, but
brought back a new golden era of
boxing.

ThreS

Renaissance Members To
Powers Lake Tomorrow
Given away! A fortune in fun j
at the Bus Picnic given by Ren- j
aisance July 18, 1937, Powers Lake.
$1.75 per person, meal included.
Bus leaves 7:30 a. m. Division and
Milwaukee.
Games, swim races!

St. Hyacinth’s To Stage
All - Star Show July 28th
Boxing and Mat Card Dedicated to Aid. JV. Orlikoski and
Ward Committeeman J. Szumnarski

L.O.F.’s Stage Big Picnic
Tomorrow at Slocum Lake

With an attraction of 8 all-star
bouts, the St. Hyacinth’s CYO chap
On St. Hyacinth’s
ter looks forward to a big night,
Wednesday, July 28, in presenting
Boxing Committee
Don’t forget our big picnic at its fourth annual boxing show on
Slocum Lake all day tomorrow. We the school concourse at George st.
meet in front of Sons of Liberty and Lawndale ave. Twelve hundred
Hall, 1042 N. Damen Ave., at 8:00 se^ts are available to followers of
A. M. sharp. Don’t oversleep and amateur fisticuffs. The seats sell
be on time as the committee will at $1.00 for reserved ringside, and
not wait for late comers.
range down to 60c and 35c.
Committe.
The evening is being dedicated
to Messrs. John Szumnarski and
Walter J. Orlikoski of the 35th Ward
Craftsmen Hold Picnic At for
their zealous and kindly interest
Caldwell Woods Tomorrow in behalf of the development and
well being of the youth of this comThe Craftsmen younger element, muinty.
Many political and ecclesiastical
their friends and all dance enthusi
asts are invited to the Forest Pre luminaries are expected to attend.
bcive
well Woods),
YYUUUb/, IYIHYVCIUACV
UAGIU will
Will be
UC uioiiup
Bishop uuvu,
Shell,
serve (Caldwell
Milwaukee Leading them
and Devon avenues, then two blocks I CYO’s biggest booster; Mayor Edto the right, tomorrow to attend’ ward J. Kelly, Honorable Joseph
a picnic of the Polish Craftsmen Gr. Ziemba, and last but not the least,
1119 PNA. Many prizes and sur our very own Very Reverend Steph
prizes are in store for all. Plenty en A. Kowalczyk, C. R., pastor of
of floor dance space. Refreshments St. Hyacinth’s.
and a “De Luxe” orchestra.
The wrestling card features Tony
Kozakiewicz and three unknown op
ponents.
Advance sale of tickets indcates
a strong interest amongst fisticuff
followers. Ducats are available at
John Marcinkiewicz, Jr.
AMERICAN LEAGUE.
the St. Hyacinth’s Rectory, Mack
Laskowski Funeral Home, 2827 N. cinkiewicz Tavern, 3534 Diversey
W.UPrt
W.L.Pct
4» 23 ,«8t Cleveland 37 34 .521
Boston
42 29 .592 Wash’ton 30.41 .423 Central Pk. ave., and John Mar- avenue.
Louis 23 49 .319
CHICAGO 45 32 .534 St.
__ ______
Detroit
43 31 .581 Phila’phia 21 31 .292
TESTERDAVS RESULTS.
Chicago, 9; Philadelphia. 4.
Cleveland, 11; Washington, 5.
Detroit, 14; New York, 7.
GAMES TO DA I.
Boston at Chicago.
Philadelphia at St. Louis.
Washington at Detroit.
New York at Cleveland.

NATIONAL LEAGUE.
w.L.rci.
w.u. rci
CHICAGO
46 29.613 Boston
33 42.455
New York
47 30 .608 Brooklyn 32 41 .438
Pittsburgh
41 33 554 Cincinnati 29 44 .397
St. Louis 41 33 .554 Phlla’phia 29 48 .377
YESTERDAY'S RESULTS.
Boston. 6; Chicago. 1.
St. Louis, 10-18; Philadelphia, 3-10.
Brooklyn, 6; Cincinnati, 5.
Pittsburgh, 4; New York, 3 (11 innings).
<iA31ES TODAY.
Chicago at Brooklyn.
Cincinnati at Boston.
St. Louis at New York.
Pittsburgh at Philadelphia.

a u Obozowanie Młodzieży Harcerskiej

Drogowskaz Do Obozu Harcerskiego w Yorkville, III.

Okr.XIIiXIIIwYorkvilleRozpoczęt
WSZYSCY ZWIĄZKOWCY I ZWIĄZKÓW CZYNI SĄ PROPROSZENI DO ZWIEDZENIA OBOZU

^

AVENGE 1ST ROUND Kurs Obozowy Rozpoczyna Się Dnia 1-go Sierpnia b. r.
10-INNING DEFEAT Z dniem dzisiejszym okręgi że w niedalekiej przyszłości sta

Local PNA baseball fans will be
out at Wrigley Field tomorrow af
ternoon to follow the fortunes of
two Group 1460 players in the Chi
cago Federated league’s all-star
double header starting at 1:30 o’
clock.
The players in question are “Lef
ty” Swiess, most brilliant of all Fed
erated league pitchers, and Ed Zurawik, an infielder, who rates as
one of the most consistent and hard
est hitters in the circuit.
Group 1460 fans will gather at
3801 So. Spaulding ave., from which
gathering place they will depart for
Wrigley Field by bus and automo
biles at 12:30 p. m.

QUO VADIS P. N. A,
BALL TEAM WHIPS
SCORPIONS BY 8-7

aami

chicagoskie rozpoczęły prowa nie tam cała masa różnych za
dzenie obozu. Pierwsze trans budowań nie tylko jako pomie
Council 91 Meets Rens; porty szczęśliwej dziatwy har szczenia dla dziatwy harcer
cerskiej przybyły na obóz, roz- skiej ale jako miejsce letnisko
PNA. Employees Face
kwaterowując się szybko pod we dla rodzin związkowych.
National Gab
namiotami, zaludniając dotąc) Pierwsze lody przełamane i od
pustą polanę a gwar wesołfej tąd praca pójdzie stale i nie
MAPERVILLE
The National Cordial Co. Faunts młodzieży miesza się ze śpie przerwanie naprzód.
and the North division lead co-shar- wem leśnego ptactwa.
Instruktorski Kurs Obozowy
ing Thousand Braves, who were in
Komitet Obozowy pomimo
volved in the scoringest game un
Poza obozowaniem dziatwy
reeled thus far this year in Circuit niezliczonych trudności zdołał harcerskiejw przyszłym miesią
13 PNA softball league competition, pokonać wszystkie przeszkody,
aurora
will renew their rivalry Monday wykończając prace na czas o- cu zostanie przeprowadzony
także instruktorski kurs obozo
evening in the feature encounter of
a three-game card billed for Eck głoszonej daty, tak pod wzglę wy, przy pomocy sił instruk
hart Park, 1343 W. Chicago ave.
dem budowy jak i też wyposa- torskich z Polski. Kurs ten bę
OSWEGO
rzenia obozu w potrzebny e- dzie miał bardzo doniosłe zna
FAUNTS EYE 3RD PLACE
Three runs in the last half of the kwipunek. Obecnie obóz ten czenie dla okręgów chicagos10th inning of their first meeting jest do rozporządzenia Braci kich nie tylko przez po
this year, after the Faunts had scor Związkowej Okręgów XII-go i
większenie tak bardzo brakują
ed two markers in their half of the XHI-go.
cych sił instruktorskich, ale
round to assume a 16 to 14 advan
tage, carried the Braves to hair- Czy Obóz Ten Będzie Nale- zdobyta wiedza w kierunku
BRISTOL
XJfORKVHL£
raising 17 to 16 verdict. Janus,
♦ życie Wykorzystany?
właściwej pracy harcerskiej na
first sacker of the Indians blasted
Powyższe pytanie rzucane miejscowym terenie, będzie
out 3 home runs during the long
struggle to aid materially in the jest bardzo często wśród tych, mogła być z łatwością wykony-,
-F,ARIMA
Buck .triumph. Joe Sporton, how którzy z zaparciem się siebie wana w pracy w drużynach,
ever, carried off the batting laurels
HARCERZA
for that game when he connected pracowali dotąd i dalej pracują tymbardziej że w zakresie pro
for six hits, one a double, in as nad zrealizowaniem dawno już gramu kursowego jest przepro
many trips to the plate.
rozpoczętego dzieła. Niepokój wadzić kurs tak obozowy jak
In the event the Faunts succeed ten o los obozu, aczkolwiek i też świetlicowy.
in scalping the Braves and the Rens mógł powstać z braku objawu
Zgłoszenia na wyżej wspo
triumph over Council 91, they will
assume undisputed tenancy of third silniejszego dotąd zaintereso mniany kurs należy natych
place in the standings and creep wania u szerszych mas a tak miast nadsyłać, ażeby kierow
to within one game of a tie for first że niektóre gminy i grupy, któ nictwo obozowe mogło według
place.
re pozostały obojętne na apel tych zgłoszeń ustalić podział
Manager Ed Richards of the Stowarzyszenia, to jednak o- kursaków i przygotować odpo
Faunts has been priming his charges
up for this tussle which will find statnie dnie dobitnie wykazały wiedni program. Aplikacje zo
the Cordials gunning for their 4th że obóz ten nie tylko zyskuje stały już wysłane, a które na
win of the race against 3 reverses. coraz to szersze masy zwolen leży bez żadnej zwłoki wypeł
Pyzik will do the slabbing for the ników wśród Braci Związkowej nić i przesłać do biura harcer
DLA ZWIEDZAJĄCYCH 1 Zawiadomienie Odnośnie
Faunts against Lesniak of the Bucks.
ale także i niezwiązkowcy przy skiego.
RENS VS. COUNCILS
OBÓZ HARCERSKI Transportacji Do Obozu
jeżdżają gromadnie by w zaci
Aplikacje Obozowe
Renaissance Society’s team, which szu wypocząć po całotygodnio
—— Harcer. w Yorkville, III.
has been idle for three weeks as a
Stosownie do nieurzędowych
Niniejszym podajemy do wiado
result of inclement weather and a wej pracy, łowiąc ryby w rzece zawiadomień, wiele grup i gmin
Wszystkim tym. którzy nie posiarevision of another playing date be Fox lub też w gronie rodzin ma w zamiarze wysłać dziatwę mości wszystkim tym, którzy stale
cause of a meeting of the club mem nym czy przyjaciół spędzają
: dają własnych automobili, a chcieH
jeżdżą
na
farmę
Harce,
w
Yorkdo
obozu
w
przyszłym
tygodniu
bers, will return to North section
i by zwiedzić Obóz Harcerski w Yc
wars when it does battle with Coun czas na różnych grach i zaba t. j. z dniem oficjalnego otwar vii’e,
i.‘vw któ viUcly
pouajeriij ' <iv wSSŚfić .v
cil 91, which suffered a humiliating wach.
cia.
Grupom
tym
i
Gminom
i
setback at the hands of the Sofinies
Wnioskując z powyższego, szczerz^ radzimy złożyć apli rzy pojadą , » az pierw ’v. że na-! że pociąg linii Burlington odchodzi
on a muddy field last week, 11-1, należy raczej mieć obawę, że w
leży jechać dregą 34 do 47 wediug i każdego dnia, z wyjątkiem niedziel,
The Rens, who have been cuffed niedalekiej przyszłości miejsce kacje obozowe w biurze har
ze stacji Canal 1 Jackson, o g odzinie
cerskim lub u sekretarza obo powyżej podanego drogow .azu.
around on 5 occasions as a result
9:25 rano i 4.58 po południu (czas
of the absence of many of their reg to, pomimo rozległych obsza zowego, przynajmniej kilka dni
Na drodze 65, jaką wielu jechało chicagoski); natomiast z Yorkville
ulars from the lineup, will be hop rów, może okazać się za szczu przed czasem. Zaniedbanie tej
obecnie zamknięto most celem prze do Chicago o godz. 9:28 i 5-ej po po
ing for the best when they line up płe, gdy liczne rzesze Braci
against the Councils who were with Związkowej i niezwiązkowej bę czynności może wprowadzić prowadzenia reperacji. Most ten, łudniu (czas chicagoski). Bilet $101
poważne zamieszanie z powodu według otrzymanych informacji, bę
out the services of two regulars in
their game against the Sonnies. dą gromadnie każdego tygod ograniczonych miejsc pomiesz- dzie zamknięty przez parę miesię w jedną stronę.
Transportacja autobusem “Grey
Either Dziedzic or Gniazdowski will nia zapełniać niegdyś puste
pitch for Council 91 against Hank przestrzenie rozległych pól far nia. Stowarzyszenie Obozu w cyhound Busses” przedstawia się jak
razie potrzeby może postarać
Repeta of the Rens.
następuje: Autobus odchodzi ze sta
merskich.
się o więcej namiotów, lecz mu
EMPLOYEES FACE NATS
cji przy 12-ej i Wabash każdego dnia
Baczność,
Drużyna
Miasto Z. N. P.
si wiedzieć przed czasem że ta
The Nationals, who have experi
o 7:40 rano, 1:40 po południu i 10:48
enced little difficulty in subjugating
Wnioskując z nadesłanych ka potrzeba istnieje, nie chcąc
Grapy
1354
Zw.
N.
P.
wieczorem, powrót z Yorkville do
the erratic PNA Employees in two projektów od grup i gmin, a narażać się na niepotrzebne wy
Chicago o 3:15 po południu i 9:25
Northwest section battles to date, także od poszczególnych osób, datkowania, mając w planie w
will conclude their season’s 3-game
Wycieczka harcerska do Obozu wieczorem. Cena biletu okrężnego
series with their so-called “cousins” można już dziś być pewnym, przyszłości budowanie domków. odbędzie się w przyszłą niedzielę, $1.80.
»
on the North diamond.
Nabycie większej ilości namio 18-go lipca; zbiórka punktualnie o Do czasu więc aż Komitet Obozo
Softball fortunes are shifting with
tów jak aktualnie potrzeba (by godzinie 8-ej rano w Domu Wetera wy ustali wyłączną transportację Oamazing speed this year as far as
łoby
w takich warunkach tyl nów, 1239 N. Wood ul. — Proszę bozową, zwiedzający obóz mogą po
MONDAY’S GAMES
the Nationals and Employees are
ko wyrzuceniem tak bardzo po przysłać dzieci w mundurach—Ja sługiwać się transportacją powyżej
concerned. The Nats have bowed
trzebnych pieniędzy.
twice to the pesky God-Fatherland
nina Kliczko, przewodnicząca Komi wyszczególnioną.
’S GAMES
Reds, a team which has failed to xFaunts vs.MONDAY
Sekretariat Obozowy.
Uprasza się przeto bardzo o tety Harcerskiego.
Braves—W. D.—Ump. Bronski
gain a decision against the Em xCouncll 91 vs. Rens—E. D.—Ump. Sawczuk
ployees. The latter squad in turn xNationals vs. PNA Employees—N. D.— zastosowanie się do powyż
szych wymagań co nie tyiko
has been soundly drubbed on two
Ump. Lipski.
xHome team.
occasions by the Nationals.
ułatwi pracę Komitetu Obozo Z Posiedzenia Koła Przyjaciół Harcer
Whether or not the Nats will con
wemu, ale przyczyni się wielce
tinue to exercise their superiority Council 91 Stages Picnic
do sprawnego działania tak stwa Przy Tow. Tysiąc Walecz., Gr. 877
over the Employees on Monday re
mains to be seen. The former com At Crystal Lake Tomorrow spraw administracyjnych jak
i technicznych.
J. h.
bination has fallen off in its pitch

ing and fielding of late, and the
Employees may pull off a surprise
if they display the brand of ball
they are capable of playing. Joe
Bomba has been selected to twirl
for the Nats against the Employees’
Brzurka.

All friends of Council 91 S. A. C.
are reminded to attend a picnic
with us tomorrow at Crystal Lake.
Transportation and entree to grove,
50 cents. We will leave from in
front of Polish Veterans’ Hall, 1239
N. Wood street, at 8:30 a. m.

Tie For 2nd Place In St. Salomea Loop

IN LOCAL CIRCLES
Treasure of Poland Picnic and Dance
The summer picnic and dance will To soft music that enchants at the
be held tomorrow,
Treasure of Poland Picnic and
So come on and attend together dear
Dance on the day of July 19,
fellow,
1937
We will go where other sweethearts A great band is selected to furnish
go
music for all on hand.
To play and dance once more where
lights are low.
You’ll see that everyone is feeling
gay
We’ll see couples gliding over the When the band begins to play,
floor,
So if you want romance
With ones whom they worship and Just go to Treasure of Poland Pic
adoi e,
nic and Dance
Which will be held again this
summer at the beautiful Natoma
Park, 6510 Milwaukee Avenue, Re
freshments of all brands will be
available at the bar in all qauntities.

North-WestSportingGoodsMfg.Co.
COMPLETE LINE OF ATHLETIC GOODS
NORTH SIDE STORE AND FACTORY
1628-32 MILWAUKEE AVENUE
PHONE HUMBOLDT 9179
MANUFACTURERS OF

SOFTBALL JERSEYS
THEO. F. OSOWSKI, Mgr.

The Pochron Halls bowed to the Pisarski softball team in a battle for
first place in the St. Salomea League last Sunday, 13-7, with Majchrzak
getting 4 hits. Members of the Pochron team are pictured above. Front
row (left to rig!4): Kulig, Dybis, Pochron, Romanowski, Kosik. Back
row: Madziarczyk, Netro, Godfryd, Drabik, Duda, Wroblewski and
Lachcik.
♦'
STANDINGS
HALLS LOSE AGAIN

“Man Mountain” Dean
Fractures Leg in Bout
LOS ANGELES, July 16.— Man
Mountain Dean, beefy wrestler who
was tossed out of the ring by Sandor
Szabo in a match here Wednesday,
has a fractured leg, physicians annouced today.

CHICAGO

Pochron Halls suffered a second
defeat Monday when they were
beaten 11 to 3, by a fighting Read
ing Coal team.
Wednesday night the Pisarskis de
feated the Barnas Demos by the
score of 18 to 6.
Laroccas and Gouwens game was
called off because of darkness when
Teddy Obral hit a homer to tie the
score in the last of the ninth with
three men on base for the Gouwens.

Senior Division—
W
L.
Pisarski Morticians ______________ 6
0
Pochron Halls ___________________ 4
2
Reading Coals ___________________ 4
2
Sobolewski Druggies ____________ 2
4
Barnas Demos ____________________ 1
5
Pakulaz Boosters_ .1.______________ 0
5
Junior Division—
W.
L.
Mat Summers _________________
5 0
Gouwens Autos _____________
2 3
Jarmuth Photos _________________ 2
3
Larocca’s _________________________
I
4
GAMES MONDAY (Senior)
Pisarski Morticians vs. Pakulaz
Pochron Halls vs. Sobolewski Druggies
Barnas Demos vs. Reading Coals.
GAMES TUESDAY (Junior)
Mat Summers vs. Gouwens Auto
Jarmuth Photos vs. Larocca’s.

Posiedzenie Komitetu Har
cerstwa i Koła Przyjaciół
Gminy 41-ej Związku N. P.
Komitet Harcerstwa i Komitet
Koła Przyjaciół z Gminy 41-ej ZNP.
będzie miał bardzo ważne posiedze
nie w poniedziałek, 19-go lipca, w
Świetlicy Harcerstwa pnr. 2028 Car
ver ul., punktualnie o godzinie 7:30
wieczorem.
Każdy członek należący do tych
dwóch komitetów jest obowiązany
być obecny na tym posiedzeniu, bo
będzie do załatwienia bardzo wiele
ważnych spraw w sprawie wyciecz
ki do Obozu Harcerskiego, która od
będzie się w niedzielę, 25-go lipca,
z Świetlicy Harcerstwa pnr. 2028
Carver ul., o godzinie 7:30 rano.
Również Komitet Harcerstwa i
Koła Przyjaciół prosi wszystkich
członków poszczególnych Komite
tów Drużyn Harcerstwa z Gminy
41-ej, i hufcową Reichert, ażeby
przybyli na to posiedzenie, bo spra
wy omawiane tyczą się wszystkich
komitetów drużyn harcerstwa z
Gminy 41-ej.
Również każdy prezes i sekretarz
jak i każdy przewodniczący po
szczególnych Grup i drużyn harcer
stwa z Gminy 41-ej jest proszony o
przybycie na to posiedzenie i
uiszczenie się z biletów, ażeby ko
mitety wiedziały, ile zagodzić auto
busów na tę wycieczkę. — Józef Jóźwiąk, prezes; Edward Idaszak,
przewodniczący kom. harcerstwa;
Józef Okoń, przewodniczący Kom.
Koła Przyjaciół; A. Zawojowska. se
kretarka Kom. Harcerstwa; B. Łą
czyński, sekr. Koła Przyjaciół.

Posiedzenie Koła, odbyło się w
ubiegły wtorek, na którem omawia
no i uchwalono mianowicie:
Kurs Obozowy Instruktorski
w Yorkville.
Uchwalono wysłać i koszta poby
tu pokryć dla druhny Janiny Siepak, jak również dla jednego druha,
o ile się zgłosi do Komitetu Opie
kuńczego.
Udział w Otwarciu Obozu. Dnia
25-go Lipca
Uchwalono by drużyna harcer
ska grupy, dziatwa z Wydziału Ma
łoletnich, jak również starsi wzięli
jak najliczniejszy udział.
Transportacja do Obozu.
Komitet Opiekuńczy zamówi au
tobusy, stosownie do zgłoszonej li
czby starszych i młodzieży. Opłata
za przejazd tam i z powrotem 75
centów dla starszych. 25 centów dla
młodzieży.
Gdzie Należy Zamówić Miejsce
w Autobusach.
W poniedziałek, 19-go lipca. od
godziny 7-ej do 10-ej wieczorem w

sali Tow. Synów Wolności pn. 104246 No. Damen ave., gdzie podczas
ćwiczeń drużyny, będzie urzędował
Komitet Opiekuńczy, w inne dnie
tygodnia zamówienia można zała
twić telefonicznie, u sekretarza Ko
mitetu druha Jana Załugi, Berk
shire 5399.
Uwzględnienia.
Rodzice, którzy posiadają kilkoro
dzieci, a trudno im pokyrć koszta
przejazdu, po zgłoszeniu się do Ko
mitetu Opiekuńczego, otrzymają
zniżkę do połowy ceny.
Czas odjazdu autobusów do i z
obozu podany będzie przez Komitet
przy zamówieniu miejsc.
Sprawa Własnego Schroniska
w Obozie.
Koło uchwaliło wnieść wniosek
na posiedzeniu Towarzystwa ! gru
py, aby wyasygnować potrzebną su
mę, na budowę własnego schroni
ska to jest dla młodzieży i star
szych.
Za Koło Przyjaciół Harcerstwa:
T. Trybus, prezes:
M. Kostecki, sekretarz.

Słuchajcie Codziennie Programu

DZIADKA GAWĘDY
OD 3-EJ PO POŁUDNIU ZE STACJI WSBC
Wesoła Muzyka—Śpiew Zosi Żydanowicz—Nowości Dziadka Gawędy

ANTONI BEDNARCZYK, Kierownik

DZIENNIK ZWIĄZKOWY (ZGODA), SOBOTA, 17-GO LIPCA (JULY), 1937

KODEKS BUDOWLANY MA BYĆ
JUŻ WKRÓTCE WYKOŃCZONY

Po ciężkich trudach, po wiel
kich cierpieniach, ba katu
szach w okresie lat depresyj
nych — kodeks budowlany,
przez dziesięć lat starannie
podlewany różnymi sugiestjami — nareszcie dojrzewa. Sie
dem sekcji już ostatecznie zo
stało ukończonych w formie
preliminarza, w dniu wczoraj
szym, i oddanych komitetowi
budowlanemu do rozpatrzenia.
Przesłuchy w tej sprawie na
znaczone zostały na wtorek —
jak zapowiedział radny James
J. McDermott. Komitet będzie
się starał szybko załatwić z
przejrzeniem przygotowanego
kodeksu, tak aby mógł on iść

pod obrady “ojców miasta’’ nie
później, jak w dniu 29-go lipca.
Najważniejszą, jest sekcja 31.,
ponieważ dotyczy ona budowy
małych domków i dopuszcza używanie tańszych materiałów,
nowych na rynku, co utrudnia
jej wykończenie. Znajduje się
ona jeszcze w rękach eksperta
F. J. Thielbara. Alderman Mc
Dermott zaznaczył, że zobo
wiązał eksperta, aby się z jej
wykończeniem pośpieszył.
Przeciw niektórym punktom
kodeksu wniósł sprzeciwy In
stytut Stali, oraz przemysł
szklany, wyrabiający tafle do
wykładania ścian, sufitów etę.
Sprzeciwy te rozpatrzy komi
tet kodeksu.

KRONIKA ZE SZCZEPANOWA
Kooperacja gospodarza wardy; Ks. Bubacz odprawi mszę
na otwarcie obozu harcerskiego; Srebrne gody pp.
Sitko; Gość z dalekiej Panamy.
I
Gość z Republiki Panamskiej.
Kooperacja gospodarza wardy.
Kaplicę Róż i Klejnotów na Szcze
Z uznaniem ks. proboszcz S. A.
Bubacz podkreśla fakt, że aiderman panowie zwiedziła ostatnio p. Eloisa
26ej wardy, obejmującej między in Navarro, mieszkanka Panama City,
nymi także Szczepanowo, p. Fran z Republiki Panamskiej. Nazwisko
ciszek E. Konkowski dokłada swych jej figuruje własnoręcznie wpisane
starań, ażeby tę polską placówkę do księgi pamiątkowej, którą wypeł
podnieść pod względem zewnętrz niają zwiedzający Szczepanowo go
nego wyglądu. Oto wynik koopera ście z różnych stron.
cji p. Konkowskiego: usunięcie po
Zaproszony do Dubuque, la.
łowy starych, szpetnych szyldów za
słaniających widok na kościół św.
Arcybiskup archidiecezji w Du
Szczepana; instalacja nowych świa buque, la., ks. Francis Beckman,
teł elektrycznych; przygotowanie profesor ks. proboszcza Bubacza z
gruntu pod boisko zabawowe dla czasu studiów seminaryjnych, zapro
dzieci, które będzie urządzone na sił go specjalnym listem na uroczy
wrzesień; budowa nowych chodni stości jubileuszowe z okazji 100-lecia
ków wzdłuż zabudowań parafial założenia diecezji. Uroczystości roznych; wybrukowanie ulicy Sanga poczną się w przyszłym tygodniu.
mon, etc. Dzięki tym zabiegom p.
aldermana, Szczepanowo powoli, pod
Zwierzyniec.
kierunkiem ks. Bubacza, podnosi się
Ostatnio do zwierzyńca na Szcze
stale i przybiera coraz piękniejszy panowie przybył nowy gość w po
wygląd.
staci małpy z gatunku “baboon.”
Nowy przybysz posiada piękną klat
Odprawi mszę w obozie.
kę i wyprawia figle, ku wielkiej uKs. Szczepan A. Bubacz, proboszcz ciesze dziatwy. Poza tym w zwie
parafii św. Szczepana, spędzi nie rzyńcu znajdują się: poważny miś,
dzielę, 25go lipca, wśród licznych leniwe żółwie, chytry lis, sprytne
szeregów Braci Związkowej i mło-l kozy, amatorzy świeżych jaj rakudzieży harcerskiej na farmie w ny, świetna pływaczka dzika kacz
Yorkville, gdzie wybiera się w tym ka, gęś o trzech nogach, stale “bydniu dla odprawienia mszy o godzi zy” piesek “Prince,” mała figlarna
nie 11:30 rano na otwarcie tegorocz małpka, i “Polly” jest także — a
nego obozu. Gospodarz Szczepano jakże i inne okazy królestwa zwie
wa czym to na zaproszenie prezesa rzęcego i ptasiego. Dziatwa często
< -idu Centralnego ZNP. p. J. Ro- przychodzi, ogląda i obserwuje zwie
.kiewicza i komendanta Okręgu rzęta, odciągana w ten sposób od
iSg.fy'Xfozefa Hawrylewicza.
psot ulicznych.

Na ślubnym kobiercu.
Na kobiercu ślubnym w kościele
iw. Szczepana staną w przyszłą so
botę, 17go lipca, o godzinie 3:30 po
południu Jerzy Soucoup z panną Jó
zefiną Kurtyką; o godzinie 4:30 Wła
dysław Komewicz z panną Florentyną Kryczką, i godzinie 5:30 Ed
ward Zbylut z panną Eleonorą Olender.

Srebrne gody pp. Sitko.
W przyszłą niedzielę srebrną rocz
nicę swoich godów małżeńskich ob
chodzą pp. Franciszek i Julianna
Sitko. Msza w intencji jubilatów
o lOej rano.
Skomponował pieśń.
p. Stanisław Nawrocki, parafianin
Szczepanowa, skomponował ostatnio
pieśń kościelną p. t. “Kwiateczek,”
którą ofiarował ks. proboszczowi S.
Bubaczowi. Pieśń słyszy się pięknie
i ks. Bubacz ma zamiar rozpow
szechnić ją jako twór miejscowego
muzyka wśród swoich parafian.

Z karty żałobnej.
W przyszły poniedziałek odbędzie
się z kościoła św. Szczepana na
cmentarz św. Wojciecha pogrzeb śp.
Eugenii Dobrzańskiej, która zmarła
w ubiegły czwartek przeżywszy na
tym padole 49 lat.

Młodzież Gminy 91 Wyjeż
dża Do Crystal Lake
Już w przyszłą niedzielę, 18go lip
ca, odbędzie się dawno zapowie
dziana wycieczka do Crystal Lake.
Zbiórka przed domem Weteranów
Armii Polskiej, 1239 N. Wood ul.,
o godzinie 8:30 rano. Przejazd i
wstęp do ogrodu 50c od osoby. Ko
mitet, aby uprzyjemnić przejazd,
postarał się o harmonię, mandolinę
oraz kilka innych instrumentów,
które będą grać w podróży.
A więc, wybierają się wszyscy ci,
co lubią muzykę, taniec, pływanie,
sport na świeżym powietrzu. — J.
Gałązkiewicz, koresp.

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.

JT
*

Przyszła niedziela pamiętną bę
dzie w historii Zakonu Sióstr Fran
ciszkanek pod opieką św. Kunegundy, dawniejszej królowej Polski,
bo w dniu tym odbędzie się uroczy
ste poświęcenie klasztoru Matki Bo
ski Zwycięskiej w uroczej okolicy
miasteczka Lemont, zwanej willa
św. Franciszka, przy Archer ave.,
Do Lemont jedzie się po Archer
ave., znanej w szeregach automobilistów jako 4A. Dla osób, nie posia
dających samochodów będą dla ich
użytku wielkie i obszerne autobusy,
które opuszczą miasto Chicago o
godzinie 11-ej z następujących
punktów zbornych: z Kantowa z
domu p. Apolonii Smolka, 1343
Walton ul.; z okolicy Humboldt

? j3 5 .
' 13 3 3

1r

Parku z przed biura p. Franciszka
Kruppy, 2659 Augusta ul., z Jackowa i Wacławowa z domu Sióstr
Franciszkanek (Domu Starców św.
Józefa), 2649 N. Hamlin Ave.) z
przed Ochronki św. Elżbiety przy
rogu ulic Ashland i Blackhawk; na
Pankracowie z przed Domu Sióstr;
z przed Ochronki Anioła Stróża, róg
47-ej ulicy i Gross ave., i z przed
Domu Sióstr przy parafii Pięciu Po
laków i Męczenników; z Romano
wa i Kazimierzowa, przy 22-ej i
Washtenaw. Cena przejazdu auto
busem w obie strony wynosi tylko
dolara od osoby.
'Naczelnym dowódcą niedzielnej
pielgrzymki i ceremonii przy kla
sztorze w Lemont jest ob. Franci
szek J. Kruppa.

NOWINY Z SOUTH CHICAGO
Centralna Rada Polskich Organizacji Zabiera się do Ro
boty; Wyjechał Za Interesem; Gr. 87 Jedzie Na Otwar
cie Obozu Harcerskiego; Poddał Się Operacji; A
Zielska Rosną i Rosną...
Wybrano zarząd i dyrekcję Centrali
Pol. Organizacji.
Na ostatnim posiedzeniu Centra
li Rady Polskich Organizacji, jaka
niedawno temu się zawiązała do
konano wyboru zarządu oraz dyrek
cji. Na posiedzeniu było reprezen
towanych 36 towarzystw i klubów.
W skład zarządu weszli dr. H. J.
Urbanowicz, prezes; Jan Nowicki,
wiceprezes; Agnieszka Lenard, wi
ceprezeska; Fran. X. Rydzewski,
sekr.; Agnieszka Klawitter, asys
tentka sekr.; Jan Krzywiński, kas.
i Klemens Ulatowski, doradca
prawny.
Dyrekcję stanowią Wincenty Adamski prezes Stow. Tawernistów
A. Ciesielski, prezes Okr. ligo S P.
Z. Czarobski, znany kupiec; Antoni
Dybiec, prezes Gm. 23ej ZNP.; S.
Gołkowski, kierownik młodzieży, J.
Gas; Konstanty Henciński, wicekomendant Post. Woodrow Wilson,
P. L.; L. Jarecki, pani A. Łyk, wiel
ce czynna pracowniczka w organi
zacjach, S. Lisowski, Fr. Michalak,
F. Menclewicz, sekr. Gm. 23ej ZNP.
dr. St. Mintek, S. Michałowski,
przemysłowiec; dr. A. Mioduski, pa
ni M. Kielar prezeska Korpusu Po
mocniczego W. A. P. adw. M. Ostrowski, M. Przybyła, prezes Osady Fr. Rybicki, prezes Gr. 887 Z.
N. P., pani C. Rybicka, działaczka
organizacyjna, pani Rucińska, C.
Szarkowski, M. Zuchowska, Wiktor
L. Schlaeger, klerk wyższego sądu,
A. Urbanek, pani C. Wiśniewska, J.
Tomczak, właściciel składu węgli,
Józef Walczak, właściciel biura realnościowego i sekr. Calumet Fe
deral Loan and Savings Ass’n pani
Weronika Tańska, i adw. W. Ignowski.
Przewodniczącym dyrekcji został
zamianowany A. T. Spinder wła
ściciel składu węgli i budulcu oraz
prezes “‘South Chicago” Klubu Obywatelskiego.
Motor już zbudowany, tylko trze
ba go dobrze naoliwić i puścić w,
ruch.
Ze składu zarządu jak również
dyrekcji można się wiele spodzie
wać. gdyż to prawie same tuzy obywatelstwa w So. Chicago. A no
zobaczymy jak ta maszyna będzie
funkcjonować. ’

z Chicago Heights, Ill. i przy okazji
był obecnym na posiedzeniu Stow.
Pol. Tawernistów, z którymi do
szedł do porozumienia, i stał się
głównym dostawcą wszelkich trun
ków dla członków stowarzyszenia.
Ob. Jaszczak jest związkowcem od
wielu lat, członkiem Tow. Kr. Jana
Ulgo Sobieskiego gr. 770 ZNP.

Administracja Gr. 87 jedzie do obozu
Na główne otwarcie obozu harcer
skiego w Yorkville, Ill., które na
stąpi 25 lipca jedzie cała admini
stracja Gr. 887 ZNP. wraz z gro
nem przyjaciół oraz z członkami
komitetu harcerskiego, i drużyny
trębaczy i doboszy. Całe tak dobra
ne towarzystwo pojedzie specjalna
“ciężarówką”, na której znajdą się
miękkie siedzienia, oraz będzie do
syć towaru do pokrzepienia spra
gnionych. Pojadą jak na jarmark w
starym kraju, tylko bez muzyki.
W ten sam dzień wybierają się
do obozu inni związkowcy, którzy
pojadą własnymi autami.
Kiedy będą kosić zielska?
Przejeżdżając koleją czy tram
wajem w dalsze strony na połu
dniową stronę miasta Chicago, za
uważyć można jak robotnicy z W.
P.A. koszą zielska i chwasty na
próżnych parcelach zdała od do
mów mieszkalnych położonych, ale
— gdy się przechodzi przez niektó
re dzielnice zamieszkałe dosyć gę
sto przez ludność widzi się wiele
zielska, tylko nie ma go kto sko
sić.
Wartoby zwrócić uwagę komu
należy, by najpierw skoszono chwa
sty w dzielnicach zamieszkałych, a
nie gdzieś tam, gdzie rzadko kiedyludzka noga postoi. Między inny
mi można takie chwasty widzieć
rozsiadłe wzdłuż Commercial ul.
począwszy już od 87-ej ul. aż da
leko na północ. Chyba, że te ziel
ska zostaną ochronione, by więcej
nasienia było na rok przyszły, i by
ło więcej chwastów, w których ko
mary obierają sobie siedzibę.

Poddał się operacji.
Przed paru dniami Henryk Mac
kiewicz zam. pnr. 8742 Commercial
ul. poddał się mniejszej operacji w
szpitalu So. Chicago i czuje się
Wyjechał za interesem.
znacznie lepiej. Przyjaciele życzą
W tych dniach do stanu Minne mu rychłego powrotu do zupełnego
sota wyjechał p. Józef Walczak, zdrowia.
sekr. Spółki Calumet Federal L. and
S. Ass’n, której biura mieszczą się
Uwolnieni
pn. 8905 Commrecial ul. Wyje
Leon Gil i Ignacy Insiewicz zam.
chał on w interesach swej spółki, pnr. 9039 Brandon ul. zostali are
i zabawi tam przez kilkanaście dni. sztowani na skutek skargi wniesio
nej przez Williama Hojsona o zakłó
Przybył z Chciago Heights.
cenie spokoju publicznego. Stawie
W zeszły czwartek bawił w So. ni dnia następnego przed sędzią O’
Chicago, J. Jaszczak, znany kupiec Connell zostali uwolnieni od wszel-
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222 W. ADAMS UL
Pokój 1517, 1519, 1521
Telefon CENTRAL 5209
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Polskie Radio ’’NOWY ŁAD"
OD 2-EJ DO 2:30 PO POŁUDNIU
Słuchajcie codziennie interesującego, urozmaiconego programu
radiowego. Codziennie najświeższe wiadomości z Polski t całego
świata — podawane przez “Dziennik Związkowy”

NOWY LAD - NEW DEAL
Kierownik programu — MARIAN MARSKI
FLORIANA WIATRAKA interpretuje we
wlasnvtn skeczu BRONISŁAW MRÓZ
W spr
e ogłoszeń, prosimy się zwrócić do

1166 MII.V

ANCISZEK 2OŁYŃSK1
AVE.
Telefon ARMitage 2602

“*■

WW

3 lwi

:
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Kruppy, zajmujący się niedzielną
uroczystością składa się z następu
jących osób: Jan Nering honorowy
przewodniczący; Władysław J. Pabis, sekretarz; Stanisław Wójcik,
Jan Pabis, Adolf Jarząb, Leon Kawczyński, Władysław Jarząb, Win
centy Starzyk, Wojciech Menkicki,
Jan Smolka, Józef Wesol, Józef Nie
miec, Mieczysław Wójcik, Katarzy
na Sobota, Pelagia Wesol, Anna
Wójcik, Katarzyna Rajca, Janina
Karłowicz, Katarzyna Jakowiec,
Katarzyna Gulik, Waleria Niemiec,
Józefa Pilipczuk, Maria Merk, Pe
lagia Obrzycka, Agnieszka Link, Br.
Madura, Anna Penkała, Katarzyna
Pinkowska, Helena Ratajczak, Ma
ria Witkowska, Apolonia Polak, Ja
dwiga Polak i Joanna Arendt.

>] Specjalne Taniości w Poniedziaek i Wtorek (,

Stow. Polskich Realnościowców
(United Real Estate Board of Cook
County), urządza w przyszłą nie- 1
dzielę, 18-go lipca, swój pierwszy j
wielki piknik w Elk Grove, Forest
Preserve, na który zaprasza wszyst
kich członków z rodzinami, oraz |
przyjaciół i sympatyków. Komitet
zaręcza, że wszyscy ubawią się do- I
skonale, przygotowano bowiem moc
niespodzianak, nowości i uciech tak
dla starszych, jak i dla młodzieży.
Dojechać można ‘drogą Higgins Rd., j
13 mil na zachód od Milwaukee
Avenue, Route 14. — Komitet.

/

GOLDBLATT
--Br—

—

( NEW STATE ST. STORE
y

Also at All Neighborhood Stores

Stote. /oehaon, Van Buren

Lincoln at Belmont
Chicago at Cass St*.
Joliet (III.)

47th St. at Ashland
91st St. A- Commercial
Hohman Ave. at Sibley
Hammond (Ind.)

Chicago & Ashland Av.
26th and Turner Ave.
645-665 Broadway
Gary (IM.)

Croserje Tanio!
Snider's Orzeźwiający.

Pomidorowy Sok X

DWIE ARTYSTKI,
POLKI, W DRODZE
DO HOLLYWOOD

Czysty i apetyczny. 13% uncj. 4 dla odbiorcy. ’MBF

ję;

Różne Owocowe Smaki!

3 pa“ki | g

JELLO

Bardzo smaczne. Trzy dla odbiorcy.

>/.

AK

Arrow Borax do Prania

MYDŁO 1Okmik’w i <|

Żółte mydło do prania.
odbiorcy.

10 kawałków dla

M K»m
Egs
Eg

Crystal White Mydlane

GENERALNI AGENCI
Bankers Indemnity Ins. Co.
Columbia Fire Ins. Co.
Michigan Fire & Marine Ins. Co.
Sentinel Fire Ins. Co.

Stowarzyszenie Polskich
Realnościowców Urządza
Piknik w Elk Grove, III

W Niedzielę Poświęcenie Polskiego Klasztoru w Lemont

Po Dziesięciu Latach Siedem Ostatnich Sekcji Już Jest
Opracowanych; Jeszcze Tylko Nie Gotowa Sekcja
Budowy Małych Domków

7

Poco Czekać lub Odkładać
Dla bezpieczeństwa obywateli. Kongres Stanów Zjednoczonych
w 1933 roku ustanowił Spółki Federalne.
Jest to jedyny i najlepszy system oszczędzania w kraju, bo w do
mu zawsze pieniądze się wyda na różne przedmioty.
Można w każdym czasie zacząć od $1.00 na miesiąc, lub więcej,
albo odrazu większą sumę ulokować i żadnego wstępu się nie płaci.
Pieniądze do $5,000.00 są zabezpieczone przez agencje

Rządu Federalnego w Waszyngtonie.
Ostatnie dywidendy 4% rocznie, wypłacone co 6 miesięcy.
Spółka jest pod kontrolą Rządu, POSIADA PRZESZŁO $1,000,000.
ZASOBÓW co jest najlepszą gwarancją dla każdego członka.
Udajcie się zaraz do

CALUMET FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
Pod Nr, 8905 Commercial Avenue
W BIURZE BRACI WALCZAK.
po nową książeczkę. Dalsze informacje będą chętnie udzielone
w biurze.

kich oskarżeń, gdyż dowody winy
były nie zupełnie wystarczające.

CHIPS ^3 ,u",ow

g

Czuje się dobrze
W 2%-funt. paczkach. 5 funt, dla odbiorcy.
Po nieco dłuższym pobycie w
szpitalu Helena Dohreniecka zam.
Elżbieta Rudnicka.
I Przepraszamy, lecz bei zamówień tel. ani poczt.— L
pnr. 8610 Burham ul. po poddaniu
Aktorka filmowa Elżbieta Rudnic
| Zastrzegamy sobie prawo Ograniczenia Ilości I
się operacji mniejszej wagi czuje ka, występująca w Hollywood pod
się prawie zupełnie dobrze.
nazwiskiem Betty Ruth, powróciła
kilka dni temu z Polski i obecnie ba- !
Gracze w podkowy
wi w New Yorku. W drodze po- j
Dudek pobił Dudka w czasie O- wrotnej
do Hollywood zatrzyma się
statniego turnieju gry w podkowy, kilka iej
ftygodni
——
’U!'—~~ TT1
—-—l- ■
w rChicago,
ukończyła
o ski o
jaki odbywa się w Russell Square ona ostatnio
stain in sraśrin-mipsi
AP7nv knn**
sześcio-miesięczny
kon- !
Józef Dudek pobił swego brata trakt w Warszawie w Studium Cho
Echa Dnia Polskiego Dziecka
punktami 50 do 27miur-co upoważ pina, gdzie występowała w głó
względu wszystkie członkinie pro
nia go do gry w finałach o szam- wnych rolach i była doradczynią
Uroczystości “Dnia Pol szone są o przybycie.
pionat. Do ostatniej rozprawy sta techniczną dla dyrektora Witolda skiego Dziecka”, urządzone ubiegłej
ną trzej inni Polacy a mianowicie Bredsznajdera-Dunina. W Warsza niedzieli w Parku Narodowym, sta Wycieczka Chicagoskiego Okręgu
Z. N.
S. Kołecki, C. Janik i Cześ. Bart wie spotkała się z wielkim sukce raniem wszystkich parafii ohicagoczak.
W sobotę, 24. lipca br., Okręg Chiskich, wypadły znakomicie. Wielki
sem.
park zaroił się od młodzieży postro- cagoski Zjednoczonych Niewiast N. .
jonej w nowe, piękne mundurki o K. , urządza Wielką Wycieczkę do
Wycieczka Tow. Rzemieśl
barwach narodowych. Program za Parku Narodowego, w której wezmą
ników Pol., Gr. 1119 ZNP
baw i zawodów sportowych, rozpo- udział członkinie wszystkich towa- '
I częto solennym nabożeństwem polo- rzystw żeńskich ze wszystkich para
W niedzielę, 18-go lipca, Tow.
wym, które odprawił ks. bp. L. Gro fii chicagoskich i okolicznych. Wy
Rzemieślników Polskich, .gr. 1119 Z.
chowski, w asystencji: ks. prób. W. cieczka ta rozpocznie się polowym
N. P., urządza wycieczkę do lasku
Januszewskiego z Pennsylvanii i ks. nabożeństwem, które odprawi ks. bp.
powiatowego (“Caldwell Woods”)
prób. Z. Snopczyńskiego z So. Chi L. Grochowski w asystencji miejsco
przy Milwaukee i Devon Ave.
cago. Płomienne kazanie do licznie wego duchowieństwa.
Komitet wraz z administracją
zgromadzonej dziatwy i młodzieży
z prez. Krzywonosem na czele za
Z RODZINOWA
wygłosił sam ks. biskup, w którym
Z Życia Naszych Towarzystw
prasza wszystkich członków, sym
zachęcał do miłości zamorskiej Oj
patyków i przyjaciół towarzystwa,
Ostatnio odbyły swoje posiedzena
czyzny i tego wszystkiego, co pol
by przybyli jak najliczniej zabawić
skie i narodowe. Nastrojowe pienia T-wa Bożej Miłości i A. N. S., na
się przy dźwiękach orkiestry w wy
wykonał chór katedralny >od kie których panie: Zofia Kocimstyi
godnym pawilonie. Komitet przyrze
runkiem prof. L. Cis«ykowśtkiego®& iw' U,luza i Maria Wieczorki^,
ka ubawić starszych i młodszych
przygrywała kapela młodzieży z pa zdały dłuższe sprawozdania z II go
programem i rozmaitymi niespo
rafii narodowej z S. Bend, Ind., któ Zjazdu Zjedn. Niewiast N. K. Spra
dziankami. Dojazd: Milwaukee Ave^
ra zwracała uwagę wszystkich ze wozdania te pobudziły członkinie
tramwaj do Devon Ave., potem dwa
względu na swe barwne stroje. Ba jednego i drugiego towarzystwa do
bloki na prawo. — Komitet: J. Pa
jecznie też wyglądała nasza młodzież jeszcze gorliwszej pracy.
Cecylia Wapniarska.
nek, przew.; C. Szumski, F. FabiT-wo mężczyz im. św. Józefa,
z E. Chicago, Ind., z parafii sędziwe
W drodze do Chicago p. Rudnickiej go ks. dziekana J. Plagi, której pa którego prezesem jest p. J. Sowiń
szak, S. Zarembka, G. Silarski.
towarzyszyć będzie Cecylia Wap tronował p. dyrektor J. Stachura. — ski, wstępując w ślady T-wa Adora
niarska, śpiewaczka radiowa i ope Podczas programu wystąpili też do cji N. S., uchwaliło na ostatnim po
Tow. Rzemieślników
rowa, występująca w New Yorku, bosze i trębacze im. K. Pułaskiego siedzeniu, które miało w ub. środę,
Zmieniło Salę Posiedzeń Detroit i Chicago pod nazwiskiem z parafii katedralnej. Śpiewy chó piękną ofiarę na potrzeby naszej pa
Celia Warna. Skoro tylko obydwie ralne, deklamacje, przemówienia, rafi. Trzeba podkreślić, że to naj
Tow. Rzemieślników Polskich Nr. zajadą do Hollywood, zaczną swoje zawody, defilady i t. p. złożyły się młodsze z towarzystw istniejących
1, gr. 1119 Z. N. P., zmieniło salę prace filmowe.
na piękną całość bogatego programu przy naszej parafii, godnie odpowia
posiedzeń. Następne posiedzenie od
“Dnia Polskiego Dziecka”, który na da swemu powołaniu.
będzie się w środę, 21-go lipca, o Klub Uniw. Pol.-American długi czas pozostanie w pamięci
Szkoła Parafialna
godzinie 7:30, w sali Lenchard..s,
czestników.
1052-59 N. Lincoln ul. Obecność Urządza Zabawę Kąpielową
Przez cały okres wakacyjny, ks.
wszysktich pożądana. Piknik To
prob. K. Krysiński prowadzi szkół
Klub Uniwerstytecki Pol.-AmeZ T-wa Bożej Miłości
warzystwa odbędzie się w niedzie
kę języka polskiego i świetlanych
lę, 18-go lipca, w lasku powiatowym rican, do którego należy zgórą 70
T-wo Bożej Miłości Niewiast, któ dziejów Narodu Polskiego w każdą
Caldwell Woods, Milwaukee ave. i młodych panienek i panów, stu rego długoletnią prezeską jest p. Ja sobotę od 9 do 12 w południe. Nie
Devon. Początek o godzinie 10-tej dentek i studentów na pobliskich dwiga Winiarska, odbędzie swoje chaj rodzice korzystają z tej okazji i
kolegiach i uniwersytetach, przy
rano.
; posiedzenie półroczne w poniedzia posyłają swoje dzieci, aby poznawa
gotowuje się do gremialnego udzia łek, 19-go lipca' o godz. 7:30 wiecz. ły piękno mowy ojców, a tym sa
łu w wycieczce kąpielowej, jaką u- 1 Jest bardzo wiele ważnych spraw mym uczyły się miłości dla zamorPiknik Tow. Wolność,
rządza Kółko Dramatyczne Orzeł do załatwienia, a więc z tego też skiej Ojczyzny.
Grupy 1776 Zw. N. P. Biały, w niedzielę 8-go sierpnia, do (
przepięknej miejscowości Sher- '
wood
camp, Lake Villa, Park, Ill.,
W niedzielę, 25-go lipca, odbędzif
się doroczny piknik tego znanego około 30 mil poza miastem. Już te
zespołu Gminy 75-tej. Uroczo poło raz napływają rezerwacje klubow
żona miejscowość lasku powiatowe ców, którzy chcą tyć pewni, że bę
Polski interesujący program radiowy, nadawa- T
TJ0 O
ny codziennie (z wyjątkiem sobót i niedziel)
W J
go Schiller Park na Irving Park dą posiadali wygodne miejsca w l
o godzinie 4-tej po południu, z rozgłośni
blvd. blisko rzeki Desplaines, będzie omnibusach do podróży.
Podróż
w
omnibusie
w
obydwie
tem miłym dla każdego spotkaniem
wielu znajomych i przyjaciół wiel strony, oraz wstępne do Ogrodu i
jeziora, wynosi $1,10 od osoby. Re
kiej Rodziny Związkowej.
DEKLAMACJE I WIADOMOŚCI ZE STAREGO KRAJU
Komitet składający się z pp. J. zerwacje należy telefonować lub
Lis, R. Hadała, Ed. Wójcik, M. Ko- pisać do panny Marianny Kiełbasa,
ziarz, W. Chrapek, B. Bykowski i A. 2320 North Campbell ulica, Bruns
Wanek, przygotowuje wiele uroz- wick 3722, jaknajwcześniej. Ogród
1937*
maiceń oraz doborową muzykę, nie Sherwood camp posiada ekwipu
wspominając dobrze zaopatrzonego nek na rozmaite zabawy: — piłkę,
bufetu. Dla wygody gości rozmiesz tennis, golf, tańce, łódki do wyczone zostaną drogowskazy a już od najęcia, motorówki do oglądania
10 rano można spotkać się w dobo- jeziora, pływanie itd. Jestto idealrowem gronie członkostwa i sympa ne miejsca dla spędzenia całego
tyków Tow. Wolność, gr. 1776 Zwią dnia! Uprasza się członków i czł.onzku Narodowego Polskiego.—H.T.
kinie, oraz przyjaciół i sympaty
ków klubu, do wzięcia licznego udziału. Prosimy telefonować po re
Krewni i przyjaciele w Europie zawsze są
Piknik Tow. Zwycię
zerwacje jeszcze dzisiaj! — A J.P.

Z Parafii Katedralnej WW. Świętych
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SKOCZNA POLSKA MUZYKA

Przekazy do Europy

stwo

Pod Warszawą,
Grupy 2798 Z. N. P. Letnia Wycieczka
Klubu Mikluszowice

Znane Tow. Zwycięstwo pod War
szawą, grupa 2798 ZNP., urządza
Wielką Roczną Wycieczkę, czyli
piknik, w niedzielę, dnia 1-go sierp
nia b. r., w lasku powiatowym
Caldwell Woods, przy Milwaukee
Ave. i Devon ul. Początek o godzi
nie 10-ej rano. Dojazd Milwaukee
ave. tramwajem do końca linii i
dwa bloki na wschód. Uważać na
drogowskazy. Muzyka doborowa —
wiele niespodzianek i platforma do
tańca.
Komitet pikniku jak najuprzej
miej zaprasza wszystkich członków,
oraz ich przyjaciół, znajomych i
sympatyków, aby wspólnie zabawić
się raz w roku na łonie natury w

Klub Mikluszowice urządza wy- ,
cieczkę letnią do lasku Caldwell
Woods, Devon i Milwaukee Ave., w
niedzielę, 18-go lipca. Dojazd Mil
waukee Ave., do Devon, a stamtąd
dwa bloki na wschód do lasku, gdzie I
będą drogowskazy. Klub Mikluszo- j
wice zaprasza wszystkich przyjaciół |
i sympatyków na tę wycieczkę. —
S. J. Piotrowicz, prezes; K. Wiecek,
sekr.

wdzięczni za nadesłane im pieniądze. Nasz
Dział Zagraniczny jest należycie wyposażony
do załatwiania tego rodzaju przesyłek.

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

The First National Bank
of Chicago
Członek Federal Deposit Insurance Corporation

doborowym towarzystwie. — Józef
F. Mańka, przewodniczący; Jan,'
Sklanowski, Maria Wojtowicz, komitet.

DEARBORN

MONROE i CLARK

STREETS

DZIENNIK ZWIĄZKOWY (ZGODA), SOBOTA, 17-GO LIPCA (JULY), 1937
S. Tatar, 4336 S. Marshfield Ave. i “Paul Kurr Pienie Grove”, pnr.
z przed sali Kościuszko, 48-ma i S. 7410 Archer ul., naprzeciw cmenta
Wood ul. Przejazd 50c od osoby w rza Zmartwychwstania. Miejsce uro
obie strony. Większe dzieci będą cze na wycieczki, a sala odpowiednia
lipca, w sali ob. J. Kozubowskiego, płacić 25c. Wstęp do ogrodu wolny. do tańca, są najlepszą gwarancją
pnr. 4934 So. Loomis ul., o godzi Zarząd Koła i komitet wycieczki za dla wycieczkowiczów, iż każdy bę
praszają uprzejmie przyjaciół i sym dzie mógł się ubawić należycie. Bę Sobota, 17 Lipca
nę 2-ej po południu.
patyków do wzięcia udziału w wy dzie to zabawa przy świetle księży
Tow. Podtatrzańskie, Grupa 1250
ca w gronie sympatycznych LutniCo Powinni Robić Właściciele Do- cieczce.
ZNP.,
odbędzie miesięczne posiedze
stek
i
Lutnistów.
mów w Dzielnicy Naszej?
nie
w
sobotę, 17-go lipca, w sali
Posiedzenie Tow. Tęcza, Gr. 2825
Ponieważ urząd zdrowia orzekł,
Związku Polek, pod nr. 1309 North
Z
N.
P.,
odbędzie
się
w
poniedzia

Polka
Lekko
Ranna.
że dzielnica w okolicy rzezalń jest
W czasie kolizji automobilowej Ashland ave., o godz. 8-ej wieczo
jedną z najwięcej zdrowotnych w łek, 19-go lipca, w sali Domu Pol
jaka
wydarzyła się u zbiegu 46-ej rem. — Frań. Czwaliński, prezes; W.
skiego
inj.
Jul.
Słowackego,
48-ma
Chicago, właściciele realności po
Dąbrowski, sekr.
winni zacząć modernizować swoje i S. Paulina ul. Zarząd Tow. prosi i Albany ul., lekkich pokaleczeń do
znała
pani
Paulina
Czerniak,
żona
budynki lub burzyć stare rudery i wszystkie członkinie i członków o
przybycie. Początek posiedzenia o Stanisława Czerniaka, zam. pnr. Niedziela, 18 Lipca
stawiać nowoczesne domy.
5539 S. Mozart ul., którego samo
Wielu nawet poważnych ludzi po godz. 7:30 wieczorem.
Tow. Kosynierów Pol. im. T. Ko
chód zderzył się z autem niejakiego ściuszki, Gr. 1405 ZNP., odbędzie
siadających dobrze płatne zajęcia w
Tow. And. Kmicica, Gr. 1340 Mat. Pernela, zam. pnr. 4406 So. swe półroczne posiedzenie w niedzie
okolicznych fabrykach z chęcią by
wydzierżawiali nowoczesne miesz Z. N. P., ma posiedzenie półroczne Whipple ul.
lę, 18-go lipca, w sali zwykłych po
kania, by bliżej być miejsca zajęcia. jutro, 18-go lipca, o godz. 1:30 po
siedzeń, o godzinie 2-ej po południu
Kontrakt Już Podpisany.
punktualnie. Uprasza się członków
Wartość realności szybko by się południu, w sali ob. J. Piekarczyka,
W tych dniach został podpisany o łaskawe przybycie na to posiedze
podniosła, interesy by kwitły, a pnr. 4745 So. Hermitage. Sekr. fin.
prosi szan. Braci i Siostry o uiszcze kontrakt na odbudowanie składu nie, oraz uiszczenie się ze swych za
sprzedaż realności byłaby łatwą.
Nasi przywódcy polityczni i Sto nie się z swych podatków. — A. Sa- Basińskiego, który padł pastwą pło ległości, jako tęż i za bilety z ostat
warzyszenie Kupców lokalnych baciński, prezes; Józef Poznański, mieni, nieco dłuższy czas temu. Bu niego pikniku. A ponieważ mamy
dynek zostanie odbudowany i urzą ważne sprawy do załatwienia i będą
wspólnie z duchowieństwem winni sekr. fin.
dzony nowocześnie, przez co wielce sprawozdania, przeto obecność każ
się nad tym poważnie zastanowić, bo
Regularne posiedzenie Zw. Mł. na przyozdobi polską dzielnicę. W bu dego członka jest wymagana. — M.
powietrze za 55-tą ulicą nie jest
lepsze niż przy 43-ej. Tylko inicja Ziemi Washingtona i dyrekcji, od dynku po ukończeniu robót zosta Jurczak, sekr. prot.
będzie się w sobotę, 17-go lipca, o nie otwarty skład mebli.
Tow. Majowe, Gr. 2470 ZNP. od
tywy i czynu potrzeba.
będzie swe półroczne posiedzenie w
godz. 8-ej wiecz., w sali im. Juliusza
Słowackiego. Obecność całego za
niedzielę 18-go lipca o godz. 2-ej
Karnawał na Janowie.
Gościł na Town of Lake.
po poł., w sali Zbawicela, pnr. 2548
Jak można było zauważyć na o- rządu gen. i dyrekcji jest koniecz
Przedwczoraj bawił w dzielnicy W. Cortez ul. Obecność wszystkich
statnim posiedzeniu odbytym w u- nie pożądana. — W. A. Kużniewicz,
p. Antoni Brzęk, urzędnik Konsula jest pożądana. — Stefania Kelbiegły wtorek, w sali par. św. Jana sekr.
tu Rzeczypospolitej Polski, i przy man, sekr. prot.
Bożego, komitetu obywatelskiego,
Tow. Bóg "i Ojczyzna, Grupa 688
Półroczne posiedzenie Tow. Młody tej sposobności zwiedził salę im. Jul.
który stawił się bardzo licznie z gó
rą 150 osób, poszczególnych towa Las, grupy 2891 Z. N. P., odbędzie Słowackiego oraz bibliotekę i wiel ZNP., odbędzie półroczne ważne po
rzystw kościelnych i narodowych, się w niedzielę, 18-go lipca, o godz. ce był zachwycony, że Polonia w siedzenie w przyszłą niedzielę, 18.
klubów i różnych zrzeszeń, w spra 2-ej po południu, w sali Juliusza tej części miasta posiada ośrodki, w lipca, o godz. 1-ej po południu w
wie karnawału, który się ma odbyć Słowackiego. Uprasza się wszystkich których nietylko bawi się, odbywa sali zwykłej. Uprasza się członków
w dniach od 6-go do 18-go sierpnia członków i członkinie o przybycie swe posiedzenia, ale zarazem, krze o obecność. — Kazimierz Ochwat,
na gruntach parafialnych przy 57-ej na to posiedzenie, ponieważ jest wi oświatę. P. Brzęk nie będąc ni prezes; Andrzej Śmietana, sekr. pr.
Tow. Naród Polski Gr. 1898 ZNP.
i So. Elizabeth ul. Przemawiali ks. wiele spraw do załatwienia, które gdy w dzielnicy Town of Lake,
komandor Lud. Grudziński, pani nie cierpią zwłoki. — J. Merta, wielce był zdumiony pracą organi niniejszym zawiadamia wszystkich
zacyjną oraz duchem polskości, ja członków Tow. Naród Polski i uJanicka, p. Burdziński, p. Haśkie- sekr. prot.
ki przejawia się prawie z każdego prasza o jak najliczniejsze przy
wicz, p. Buksa, to karnawał w obec
Tow. Dzwon Zygmunta, gr. 1979 domu. Przyrzekł, iż więcej będzie bycie na posiedzenie w niedzielę,
nym roku będzie w o wiele więcej
różnych rzeczach wyposażony, bo Z. N. P„ odbędzie wycieczkę leśną, bywał w tejże dzielnicy, by bliżej dnia 18-go lipca, do sali parafial
nawet film z wojny światowej bę 18-go lipca b. r., w Maple Lake zapoznać się z życiem Rodaków, i nej, o godz. 2-ej po południu. Z
dzie wyświetlany Wiele pięknych i Woods. Do współudziału zaprasza zapoznać się z wpływowszymi oby powodu, że są bardzo ważne spra
wy do załatwienia, obecność każ
cennych rzeczy będzie rozdane na się całą Polonię. Wiele niespodzia watelami tak dzielnej dzielnicy.
P. Brzęk bawił również w biurze dego członka jest wymagana. Po
nagrody, bo za blisko 2 tysiące do nek czeka na gości. Troki odjeżdżać
larów. Dochód ma być przeznaczo będą z przed sali Jul. Słowackiego, p. Staudachera, gwoli załatwienia odroczeniu posiedzenia Tow. wystą
ny na powiększenie domu Sióstr- 48-ma i S. Paulina ul., o godz. 10-ej interesów związanych z jego urzę pi in gremio na karnawale Stow.
Domu Polskiego przy 119ej i Michi
nauczycielek. Do komitetu weszły rano. Drogowskaz dla aUtomobili- dem.
gan Ave. — Fr. Kabat, prezes; Fr.
stów: Jechać na południe do 95-ej.
następujące osoby:
Komitet egzekutywny stanowią: Po 95-ej na zachód do 104 Ave., na Wiele Osób Wyjechało do Polski. Cecierski, sekr.
Przez polskie biura kart okręto
Tow. Braci Z Pod Trzech Koron,
A. J. Graczy, przew.; St. Sekulski, stępnie skręcić na południe i jechać
Franciszka Dymek i P. Janicka, wi- około 3 bloki. Drogowskazy będą wych wyjechało wiele osób z dziel Gr. 1990 ZNP., odbędzie półroczne
ceprzew.; Stasia Świdergal, sekr.; J. rozmieszczone na skrętach. Bilety nicy Town of Lake do Polski, by posiedzenie w niedzielę 18-go lipca,
Kaczanowski, kasjer; Fr. J Goryl, przy trokach 35 centów od osoby. zwiedzić swe rodzinne strony i na w sali zwykłych posiedzeń o godz.
A. A. Zdrojewski, gospodarze; Jan Dla dzieci bilety 10 centów. Muzyka cieszyć się przyrodą polskiej krainy. drugiej po południu. Obecność
wszystkich członków jest wymaga
Grzegorczyk i Jan Pietrowicz, audy doborowa. — Stef. Rusiecka, sekr.
Kalendarzyk Posiedzeń.
na, bo mamy wiele spraw do zała
torzy.—Komitet honorowy: Ks. L.
Grudziński, ks. F. Scieszka, ks. E. Do Tow. Synowie Korony Polskiej,' W niedzielę, 18-go lipca, w sali im. twienia. — M. Węglarz, sekr. fin.
Jul. Słowackiego, odbędzie się po
Gr. 681 Z. N. P.
Tow. Synowie Gór z Nad Skawy,
Schuster, ks. M. Warkocki, sędzia J.
siedzenie Tow. Wł. Reymonta, gr. Grupa 1524 Z. N. P., odbędzie swe
J. Sullivan, Franc. V. Zintak, James
Zawiadamiam członków Tow. Sy
J. McDermott, Jan C. Kluczyński, nowie Korony Polskiej, gr. 681 Z. 2418 Z. N. P., o godz. 1-ej po po posiedzenie półroczne w niedzielę,
Stefan I. Witmański, J. P. Boyle, N. P., iż posiedzenie półroczne od łudniu, na które wszyscy członko 18-go b. m., o godz. 2-ej po poł., w
M. A. Ruddy. St. Sekulski, Franc. będzie się w niedzielę, 18-go lipca, wie proszeni są o jak najliczniejsze sali Atlas. Równocześnie zawiada
miam członków i członkinie, którzy
Słowiński, Marian Opas, Ig. Zwa- w sali ob. Draniczarka, o godz. 1:30 przybycie.
Tow. Polek Opoka, gr. 987 Z.N.P., zalegają z podatkami, aby raczyli
rycz, P. Patka, Jan Talaczyński, W. po południu. Ponieważ mamy wiele
Kurowski, Rozalia Chrobak, Ant. ważnych spraw do załatweinia, jak odbędzie swe posiedzenie w niedzie przybyć na posiedzenie i uregulo
Haśkiewicz, W. Hytkowski, W. Na- wycieczka, obowiązkiem członków lę, 18-go lipca, o godz. 1-ej po po wać swe rachunki, aby uniknąć surel, Klara Walwokie, Dr. J. Drybal- jest stawić się licznie. — Józef Macz- łudniu, w sali im. Jul. Słowackiego, spendowania. — M. Nowak, prezes.
Tow. Wolność Ludu, Gr. 2742 Z.
ski, Dr. B. J. Knitter, Dr. M. Ko- kawiak, prezes; Bronisław Bacho, róg 48-ej i Paulina ul.
Tow. św. Michała Archanioła N. I„ N. P., odbędzie półroczne posiedze
strubala, Dr. Jan Szukiewicz, Dr. M. sekr., fin., 5311 S. Marshfield Ave.
gr. 434 Z. N. P., będzie miało swe nie w niedzielę, 18-go lipca, w sali
Filipiak, Dr. F. Kroll, Dr. J. Koposiedzenie
w niedzielę, o godz. 1-ej parafialnej Św. Jadwigi. Ponieważ
strubala, Dr. E. S. Łukaszewski, R. Piknik Towarzystwa Króla Jana III
po
południu,
w sali Jul. Słowackie mamy wiele ważnych spraw do za
J. Kowalewski, Feliks Frankowski,
Sobieskiego, Gr. 298 Z. N. P.
go.
łatwienia .obecność każdego człon
G. B. Łukaszewski, M. E. Koszuta,
W niedzielę, 1-go sierpnia, odbę
Tow. Bratnia Dłoń, gr. 2402 ZNP., ka jest konieczna. — F. Raczkowski,
B. J. Kozłowski, Tomasz Paczyński,. dzie się piknik w pięknym lasku
Jan Kosiński, W. Nowakowski, W. powiatowym obok Buffalo Grove, odbędzie posiedzenie w niedzielę, prezes; J. Madej, sekr. prot.
Lagocki, And. Krysiński, P. Kezon, przy 87-ej i Keane Ave. Przejazd 18-go lipca, o godz. 1-ej po połu
Henryk Piasecki, Jan Perlikiewicz, “trokami” w obie strony 25c od star dniu, w sali im. Jul. Słowackiego. Poniedziałek, 19 Lipca
Tow. św. Józefa, gr. 440 Z. N. P.,
Franc. Pałka, Franc. Lipiński, Józ. szych, a od dzieci poniżej 12 lat 15c.
Posiedzenie Tow. Nowy Ład, Gr.
Pałka, Ig. Postanowicz S. Samuel, Odjazd trokami z przed sali Jul. odbędzie swe posiedzenie w ponie
działek,
19-go
lipca
,o
godz.
8-ej
2875
Z. N. P., odbędzie się w ponie
Józ. Matecki, S. Sekulski, M. Zimny, Słowackiego, 48-ej i So. Paulina ul.,
Józ. Glapa, Franc. Piotrowski, Ro o godz. 10-ej i 11:30. Komitet przy wieczorem, w sali im. Jul. Słowac działek, 19-go lipca, o godz. 8-mej
wieczorem, w sali Wilson Bark, Mil
man Draniczarek, Józ. Rajk, Józef gotowuje wiele niespodzianek, kiego.
waukee
i Wilson Aves. — J. Pisz
W
poniedziałek,
19-go
lipca
odbę

Wabich, Jan Kozak, Henryk Gonia, przeto zapraszamy całą Polonię.
Józef Panowicz, Jan Wieciech, Jan Drogo wskaz dla automobilistów: dzie się lekcja śpiewu chóru Filo- czek, prez.; J. Wojdak, sekr.
Kółko Amatorskie im. Ossoliń
Miałkowski, Jan Kowalczyk, Jan Wszystkimi ulicami na południe do menów, o godz. 8-ej wieczorem, na
Kozubowski, Fr. Woźniak, W. Li 95-ej, 95-tą na zachód do Keane którą wszyscy członkowie proszeni skich odbędzie miesięczne posiedze
nie w poniedziałek, 19-go lipca br.,
gocki, Józ. Lewandowski Fr. Rogers. Ave., po Keane na północ do 87-ej są o liczne przybycie.
We wtorek, 20 lipca odbędzie się w sali kol. J. Stefanika, pod nr. 1401
lub jechać Archer do Keane Ave. i
W. Superior ul. Obecność każdego
Po najpiękniejsze ślubne suknie i Keane Ave. na południe do 87-ej.— ważne posiedzenie Stow. Biblioteki
Jul. Słowackiego, w sali tej samej członka jest pożądana, albowiem jest
welony udajcie się do polskiego Komitet.
składu p. n. Martha’s Bridal Shop
nazwy. Początek o godz. 8-ej wie wiele ważnych spraw do załatwie
pe,, 5012 South Ashland Ave.
nia. — J. Wieczorek, prezes; W. Go
czorem.
Klub Okręgu Maków Urządza
W środę, 21-go lipca odbędzie się lonka, sekr. prot.
Posiedzenia i Pikniki.
Jarmak.
Tow. Przodownica, Grupa 871 Z.
o godz. 8-ej wieczorem posiedzenie
Tow. Kopiec Piłsudskiego, Gr.
Klub Okręgu Maków Podhalań Gn. 37-go Z. S. P., w sali Jul. Sło N. P., będzie miało regularne posie
2833, urządza wielki piknik w nie- skich urządza “jarmak w Makowie”
dzenie dnia 19-go lipca, 1937 r., o
wackiego.
dzielę7, 18-go lipca, w lasku przy w niedzielę, 1-go sierpnia, w pięk
Wszyscy członkowie i członkinie godzinie 7:30 wiecz., w sali zwyk
87-ej i Keane Ave., obok Buffalo nym lasku Pułaskiego, przy 95-ej i
powyżej wymienionych towarzystw łych posiedzeń. — Maria A. KuflewGrove. Przejazd trokami w obie Maple Lake. Jarmak ten obfitować
proszeni są o liczne przybycie na ska, prezeska; Helena Wiktor Lat
strony 25c od starszych, a od dzieci będzie w różne towary, między in
posiedzenia swych odnośnych grup, kowska, sekr. prot.
powyżej 12 lat 10 centów. Odjazd o nymi kramarze makowscy i okolicz
Stow. Rzeźników Polskich, Gr.
aby sprawy jakie są do przeprowa
godz. 10-ej rano z narożnika 46-ej ni przygotowują kramy z piernika
dzenia pchnąć na tory rozwoju dla 1615 ZNP., odbędzie swoje ważne
i Gross ul., obok Ochronki Anioła mi, buglami, zabawkami i kiszony
dobra organizacji, jak i samych posiedzenie w poniedziałek, 19-go
Stróża. Komitet ma wiele niespo mi ogórkami i wiele innych łakoci.
lipca, o godzinie 7:30 wieczorem w
członków.
dzianek i prosi członków i sympa Podczas jarmaku przygrywać bę
sali Weteranów, 1239 N. Wood uli
tyków o wzięcie udziału.—M. Janik, dzie makowska muzyka pod dyr. K.
ca. Wszyscy członkowie proszeni o
sekr.
Drabika, chłodzące napoje chronić Baczność, Grupa 688 ZNP. przybycie, bo moc spraw jest do za
Półroczne posiedzenie odbędzie łatwienia. — Stefan Lagona, prezes;
będą uczestników jarmaku od upa
się w niedzielę, 18-go lipca w sali Jan Malinowski, sekr. prot.
Pierwszą wielką wycieczkę urzą łu.
dza Klub Parafii Rabka-Zdrój, w
Dojechać można którąkolwiek ul. zwykłych posiedzeń. Ważne sprawy
niedzielę, 18-go lipca, w “Pułaski do 95-ej, zaś 95-tą na zachód do do załatwienia. Obecność każdego Syn Burmistrza, powieść.............. 25c
Dziennik Związkowy,
Grove” na południowej stronie. Od Maple Lake, miejsce jarmaku na członka wymagana. — Czesław No
(16,17) 1406-08 W. Division St., Chicago, Ill.
jazd trokami o godz. 9:30 i 10:30 południowo-zachodniej stronie Ma wotarski, sekr. prot.
rano z przed domu pnr. 4324 So. pie Lake. Autobusy odjeżdżać będą
Marshfield ul. Drogowskaz: Western z przed sali Kościuszko, przy 48-ej
Ave. do 95-ej uli., 95-tą na zachód i Wood ul., punktualnie o godzinie
do Wolf Rd., a potem jechać 4 blo 11-ej przed południem, przejazd w
ki na południe, aż zobaczycie napis obie strony 50c od osoby. Komitet i
‘‘Pulaski Grove”. Komitet zaprasza zarząd zaprasza na jarmak wszyst
wszystkich rodaków, pochodzących kich Rodaków i Rodaczki z okręgu
z Rabki i okolicy.
Makowa, również przyjaciół i sym
Optometrysta
patyków. Kto chce coś kupić, sprze
Gruntowna Egzaminacja Oczu 1 Dobre Okulary
Tow. Kadetów Tad. Kościuszki, dać lub dobrze się ubawić na świena Wszelkie Wady Wzroku
Gr. 1689 Z. N. P., odbędzie swoje po żem powietrzu pomiędzy swoimi tak
1958 West Division Ulica
siedzenie jutro, to jest w niedzielę, pc starokrajsku, niechaj przybywa
Róg Dimen Avenue
Telefon ARMitage 8628
18-go lipca, w sali Kościuszko, 48 na jarmak w Makowie.
Godziny: Codziennie od 9-ej rano do 9-ej wieczór.
W niedzielę i święta od 9-ej rano do 12-ej.
i S. Wood ul. Ze względu na ważne
Wyjechali na Wakacje.
sprawy (między innymi sprawa
drugiej wycieczki) obecność wszyst
W ubiegłą niedzielę, U-go lipca,
kich członków pożądana. Posiedze pani Wiktoria Konecka, z pnr. 5042
Optometrysta
nie rozpocznie się o godz. 1:00 po So. Marshfield Ave. wraz z córką
Ekspert w naukowym badaniu oczu
południu i potrwa do godz. 3-ej, panią Rozalią Klash i jej mężem
i w przypisywaniu okularów
więc będzie dosyć czasu wyjechać Władysławem Klash i ich córeczką
1551 W. Division St.
ARMitage 2464
Godziny: od 9:30 do 8; środy od 9:30 do 6;
do lasu po posiedzeniu.
Alicją wyjechali na wakacje do
w niedzielę za umówieniem
Berrien Springs, Michigan.
Koło nr. 8 im. Gen. And. Galicy,
Związku Podhalan w Am. urządza Chór Lutnia Zaprasza na Wycieczkę.
Chór Lutnia jeden z największych
wielki piknik w niedzielę, 18-go lip
OPTOMETRYSTA
ca, w laslęu powiatowym w River i najpopularniejszych chórów w
Egzaminacja Oczu—Dopasowanie Okularów
Szkiełka
Szlifowane na Miejscu
side, Ill., w pawilonie nr. 1-szy 4-go Chicago, zdobywca pierwszej nagro
West Tower
dy na ostatnim zjeździe Śpiewaków,
Bldg., 2-gie Piętro
Zakład ^Optyczny
1608 Milwaukee Ave. North
Dystryktu.
TELEFON
BRUNSWICK
6640
—
Godziny
Ofisowe:
10
—
4:30
I 6—9.
Autobusy odjeżdżać będą już od urządza wycieczkę z soboty na nie- |
W Środy od 10—6. W Niedziele tylko za nprzedniem umówieniem.
dzielę,
7-go
sierpnia,
w
ogrodzie
[
godziny 10-ej rano z przed sali ob.

Kalendarzyk PROGRAM POLSKIEGO ŚPIEWU
I TAŃCA W PARKU GRANTA
Posiedzeń

Wiadomości z Town of Lake
Wszystko Przygotowane Do Karnawału Weteranów.—Na
Ślubnym Kobiercu. — Wycieczki i Pikniki. — Kto Za
początkuje Odnowienie Domów? — Przystrójcie Dziel
nicę. — Spędzają Wakacje. — Jarmak Klubu Maków.
— Zachorował w Drodze z Pracy Do Domu. — Kon
trakt Podpisany. — Dziewczynka Pokaleczona.
Dawno zapowiadany karnawał, 1 zowała cały zastęp nadobnych paktóry urządza tutejsza Polonia na nienek i zapewnia nas, że będzie to
korzyść weteranów Armii Polskiej; najładniejszy i najsłodszy kiosk na
odbędzie się w dniach od 23-go lip- | całym karnawale. Panno Obiała, a
ca do 1-go sierpnia. Komitet, w może ze dwóch ładnych chłopców
skład którego wchodzi około 180 o- do pomocy?
Komitet uciechy od siedmiu bole
sób pracuje ponad siły, aby powo
ści, w skład którego wchodzą różni
dzenie zapewnić.
specjaliści, gwarantują sto uciech 1
.
Program karnawału odbędzie się zadowolenie każdemu. Kto więc
chce się ubawić i dobrej sprawie
w następującym porządku:
Czwartek, 22-go lipca—parada pomóc—niechaj pamięta datę kar
automobilowa o godzinie 7-ej wie nawału, bo będzie to impreza jakiej
na południowej stronie jeszcze nie
czorem w dzielnicy.
Piątek, 23-go lipca—Gremialne było.
otwarcie.
Domy najtaniej kupicie w każdej
Sobota, 24-go lipca—Dzień paradzielnicy gdy się udacie do poważIii Św. Józefa.
. , nych realnościowców Jana May i W.
Niedziela, 25-go flipca — Dzień Gałeckiego, 4641 So. Ashland Ave.,
Gmin 39, 123 i 143 Z. N. P.
__________
____ .piętrze
.
'T I pokój
nr. 209, na drugim
nad
Poniedziałek, 26-go lipca—Dzień | apteką obok biura Zaleskiego.
parafii Jana Bożego.
Na Ślubnym Kobiercu.
Wtorek, 27-go lipca—Dzień Zje
W sobotę, 26-go czerwca, w kodnoczenia P. R. K.
Środa, 28-go lipca—Dzień parafii ściele św. Jana Bożego, o godzinie
6-ej wiecz. pobłogosławiony został
Serca Jezusa.
związek
małżeński znanego na Po
Czwartek, 29-go lipca — Dzień
lonii i czynnego członka chóru Lut
Związku Polek, Związku Młodzieży
Polskiej na ziemi Washingtona, nia, Jana Wundrach z panną A. E.
Supińską. Drużbowali państwu mło
Podhalan i Macierzy Polskiej.
dym:
N. Lipiński z panną K. Szczu
Piątek, 30-go lipca—Dzień Prze
ka i W. Kuciński z panną M. Wun
mysłowców i profesjonalistów.
Sobota, 31-go lipca — Śpiewacy drach, siostrą pana młodego. Pod
chórów narodowych i kościelnych. czas ceremonii ślubnej chór Lutnia
Niedziela, 1-go sierpnia—Wetera odśpiewał “Veni Creator”, a panna
ni Armii Polskiej i Amerykańskiej, i H. Kwiatkowska odśpiewała solo
Legony Pań, Korpusy Pomocnicze, “Ave Maria,” marsza weselnego
grał na organach p. P. Szawica.
Sokoli i Sokolice.
Uczta weselna odbyła się w pięk
nej sali restauracji Syrena, gdzie
przy suto zastawionych stołach i
P o maga Weteranom
gęsto krążących kolejkach rozmowy
toczyły się gładko, a prym dzierżył
stary przyjaciel pana młodego p.
R. Drzewiecki, który jako toastmistrz
powoływał niektórych z gości do
złożenia życzenia. Między innymi
życzenia złożyli: p. N. Lipiński, M.
Wundrach, siostra, L. Wundrach,
brat, W. Kuciński, Kazimiera Szczu
ka ze St. Louis, Klara Drzewiecka,
p. M. Lorenc. Wszyscy życzyli jak
najlepszego zdrowia oraz powodze
nia, no i przynajmniej sto lat ży
cia. Kol. C. Staudacher po złożeniu
życzeń wręczył państwu młodym w
imieniu chóru Lutnia mały upomi
nek, a na zakończenie przemówiła
kuzynka pana młodego p. J. Lipiń
ska, a chór Lutnia odśpiewał “Sto
lat niechaj żyją nam.”
Państwo młodzi serdecznie dzię
kowali za tak liczne przybycie na
J. WROBEL
ślub do kościoła jak również i ucztę
Józef Wróbel, prezes Zwi&z- weselna' oraz
serdeczne życzenia,
k
Młodzieży Polski*) .w uómr-^ocaśni-^oszącgości.abybaW lingtona. dzielny przewodnicząa* do raila> to te^ goście stor- Centrali Międzyorganizacyjnej | SUJ6C się do zyczeń pp. młodych
pomocy Weteranom Armii Polskiej tańczyli’ śPiewali i bawiU si« do
rana.
w dzielnicy Town of Lake.
_____
Dodać należy, że byli pp. LipińA teraz idzie na front nasz kącik. ’ scy z Cleveland, kuzyni pana młoKs. J. Ostrowski, asystent przy deg°parafii św. Józefa, znany nam wszy
Jeżeli masz stary zegarek, który
stkim ze swej pracy społecznej, jest
tak zainteresowany sprawą karna- ; nie chodzi dobrze i wciąż wydajesz
wału, że zapomniał o swym rodzin- I na jego reperacje, przynieś go do
nym domku i o tych pięknych ryb nas, a dopłacając zamienisz go na
kach, które w nurtach tamtejszych I nowoczesny, bardzo trwały, Bulova
wód na niego czekają. Ależ księże, Wrist Watch. Marian Ast, jubiler,
4618 S. Ashland Ave.
choć się odwlecze to nie uciecze.
Sekretarz Komitetu Zaproszeń,
Powrócili z Wakacji.
St. Mazur, gniewa się o to, że ci,
Znani
związkowcy i przemysłowktórzy by mogli, mało mu w pracy
pomagają. Koleżko, a któż ci poma i cy pp. M. Opas i F. Frankowski po
gał na froncie, gdy ci śmierć w oczy wrócili z wywczasów wakacyjnych
| ze stanu Wisconsin, do swych zwykzaglądała. Dałeś sobie rady tam —
I łych zajęć, gdzie dalej będą obsłu----—i-’-_ p. m. Opas
Panna Frania Pęczkowska (gdyż |
swą klientelę,
ma
do
sprzedaży
setki różnych au
tak jest zaprotokółowana) uśmiech
tomobili
przy
51-ej
i So. Racine
nięta i zadowolona, bo ze swym
Ave.,
gdzie
jest
zarządcą
p. V. Je
dzielnym Komitetem zebrała już do
żewski,
a
w
biurze
buchalterką
jest
syć lodów i miękkich napoi i życzy
sobie, aby był jak największy upał, p. Bronisława Kowynia, zaś p. F.
Frankowski,' realnościowiec przy
by wtedy interes będzie lepszy.
Weteran Armii Polskiej, Jan 51-ej i So. Loomis ul. ma wiele róż
Drętkiewicz, którego ktoś najnie- nych budynków na sprzedaż.
słuszniej pod słońcem nazwał Hitle
Wycieczka Koszykowa.
rem, chętnie zakupił książeczkę na
Klub Lipniczan Przem. Rat. urzą
lodówkę, ale szuka jeszcze książecz
dza wycieczkę koszykową w nie
ki na otrzymanie pieca.
dzielę, 25-go lipca, w| lasku powia
Pani A. Ostrowska chce zostać towym przy 86 Ave. i 115-ej ul.
artystką-malarką poza pracą w Miejsca na ciężarówkach zamawiać
komitetach na rzecz inwalidów, czy wcześnie u komitetu ob. F. Serafin,
ści, maluje i dekoruje swój dom, Laff. 4348, które odchodzić będą o
ależ pani Ostrowska niechże się Pa godzinie 10-ej rano z przed sali
ni nie zamęcza, bo podczas karna White City, pnr. 4759 So. Throop
wału wiele pracy panią czeka.
ul. Lipniczanie powinni w tym dniu
Przewodniczący komitetu Karu zgromadzić się licznie tak z połu
zeli, p. F. Gilewski, razem z komi dniowej strony miasta jak i z pół
tetem mają wielkie zmartwienie, nocnej strony, bo rodacy w Ojczyźnie wiedzą jeszcze czy karuzela jaw
dniu będą mieli walny
ką dostaną będzie pędzona elektry- zja2tj 2 całej Polski więc i my tu na
ką czy też będą musieli ręką koło wychodźtwie zbierzmy się razem i
obracać. Ależ Panowie — macie zabawmy się po naszemu,
tam w swym komitecie barczystego
_____
p.. J. Siepkę, on dużo pomoże.
Piknik 14-ej Wardy.
Natomiast pani M. Szymańska | polski Reg. Dem. Klub 14-ej
twierdzi, że jej kiosk będzie praw-; Wardy urządza wielki piknik w odziwą nowością karnawału, a w do- ’ grodzie Red Gate”, przy 97-ej i
datku kołdry, które mieć będzie do Archer Ave., w niedzielę, 1-go sierp“sprzedania” będą tak wygodne, że nja_ Komitet przysposabia wiele naw zimie będą grzać, a w lecie chło- \ gród, które będą rozdane w różnych
d?ić. A no zobaczymy.
I zabawach. Spodziewanem jest, że
Pan Biermak, przewodniczący nietylko Polonia z Town of Lake,
Komitetu Rozmaitości tyle już ma ale i z innych ward, nasi przyjatych rozmaitości, że zmuszony jest ciele polityczni przybędą gromadnie.
trzymać dwóch sekretarzy. Panie Bilety rozdawane są bezinteresow
Biermak o ile zajdzie potrzeba do nie przez członków Klubu. Ktoby
damy jeszcze jednego.
miał życzenie jechać “trokiem” za
Pan Ant. Kostrubała, szeroko zna- 1 opłatą 35c w obie strony, niechaj się
ny i szanowany wiarus w dzielnicy, zgłosi do kwatery klubowej we
zdrowymi i rozsądnymi radami po- wtorki i czwartki od godziny 7ej do
maga nam w naszej pracy, za co 9-ej wiecz., pnr. 5145 So. Ashland
należy mu się uznanie, a mógłby i ' Ave., gdzie bilety można otrzymać,
powinien go ktoś w tej pracy wy-------ręczyć.
Tow. Zwycięstwo pod GrunwalPrzewodnicząca Komitetu Cukier- dem, Grupa 1192 Z. N. P., odbędzie
ków, panna Helena Obiała, zorgani-; swe posiedzenie w niedzielę, 18-go

W Niedzielę Wystąp Chór Nowe Życie i Tancerze Związku
Polskich Kółek
Świetną reklamą dla polskiej
sprawy są różni? .^występy publiczne
wśród których największy procent
znajduje się amerykanów nie pol
skiego pochodzenia. Następną taką
imprezą będzie niedzielny program
w parku Granta w pobliżu Jeziora
Michigan, a blisko muzeum Fielda.
Na programie tym wystąpi sławna
orkiestra symfoniczna P. A. Cavallo,
która swymi występami zdobyła sła
wę w całej Ameryce i Kanadzie.
Wstęp wolny dla wszystkich.
W czasie tego programu orkiestry
symfoniczne^ p. P. A. Cavallo wystą
pi najlepszy Chór chicagoski “Nowe
Życie” pod kierownictwem p. Z.
Skubikowskiego, generalnego dyry
genta Związku Śpiewaków oraz naj
lepsi tańcerze szkoły Tańca Związ-

| Kalendarzyk Zabaw i Wycieczek
Niedziela, 18. Lipca
Roczną wycieczkę połączoną z
różnymi atrakcjami urządza Tow.
Ojczyźnie Służ, grupa 1936-ta Zw.
Nar. Pol., już w tę niedzielę, 18-go
lipca, w lasku powiatowym ‘Beli
na” przy zbiegu ulic Foster i Kostner ave. Upraszamy członków i
członkinie, oraz całą brać związko
wą, skupioną przy Gminie 177-ej
Zw. Nar. Pol. o liczne przybycie.
Drogowskaz: — Elston ave. tramwaj
do końca linii, potem pieszo dwa
bloki na północ do lasku. — P. Mi
kołajczyk, prezes; J. Ciba, sekr.
Tow. Kopiec Piłsudskiego, grupa
2833 ZNP., urządza wielki piknik
dnia 18-go lipca, 1937 roku, w la
sku przy 87-ej i Keane ave., obok
Buffalo Grove. Przejazd trokami w
obie strony 25c od starszych, a od
dzieci powyżej 12 lat 10c Odjazd o
godzinie 10-ej przy 46-ej i Gross
ave.. przy ochronce Anioła Stróża.
Tow. Skarb Polski, Gr. 1215 ZNP.,
urządza piknik w niedzielę, 18-go
lipca, w Natrona Ogrodzie, 6510
Milwaukee Ave., przy końcu linii
tramwajowej. Cena biletu 25c. od
osoby. Doborowa Muzyka. Wiele
niespodzianek.
Tow. św. Michała Archanioła, nr.
2, gr. 629 ZNP., urządza wielki pik
nik połączony z bazarem w niedzie
lę, 18-go lipca, w Liberty ogro
dzie, 4615 S. Mozart ul. Komitet
przygotowuje wiele niespodzianek,
więc się prosi wszystkich członków
i członkinie oraz naszych sympaty
ków o wzięcie udziału. Muzyka
doborowa. — Tomasz Zator, przew.;
Józef Jagiełło, sekr.
Tow. Księcria Józefa Poniatow
skiego, Grupa 1784 ZNP., urządza
roczny piknik w niedzielę, 18-go
lipca b.r., w ogrodzie “Shady
Grove”, przy 123ej i Ridgeland ul.
Troki będą odjeżdżać z 19ej Hoyne
ul. od 10-tej rano do 2-ej po połu
dniu. Bilet wstępu 10c. Muzyka do
borowa.
Tow. Grajewianie, Grupa 1845
ZNP., występuje in gremio na pik
nik Klubu Ziemi Łomżyńskiej, któ
ry odbędzie w niedzielę, 18-go lip
ca b.r., w Forest Glen Preserve. Uprasza się wszystkich członków o
jak najliczniejsze przybycie. — W.
Rypstat, prezes; W. Malinowski,
sekretarz.
,

Dr. F. M. Stapiński

Dr. A. WARCHAŁOWSK!

Tow. Nadwiślańskie gr. 759 ZNP.
urządza wycieczkę w niedzielę, dn.
18-go lipca, w lasku powiatowym
(Schiller Park nr. 6 B.). Odjazd z
przed sali posiedzeń 831 N. Ash
land ave. o godz. 11-ej przed połu
dniem, a na spóźnionych troki będą
oczekiwać przy końcu linii tram
wajowej, na Irving Park blvd. Po
pisy Harcerstwa i wiele innych nie
spodzianek dla gości. Pogoda za
pewniona. — Józef Nasiatka, pre
zes; Walenty Juszczak, sekr.
Tow. Króla Zygmunta I, Gr. 486
ZNP., wystąpi na piknik Tow. ŚŚ.
Apostołów Piotra i Pawła, w nie?
dzielę, 18-go lipca, w ogrodzie Tav
ern Grove. Drogowskaz: Ogden
Ave. Route 34 wprost do Lisle, Illi
nois, i do Schwartz ave., potem je
den blok na północ do Tavern
Grove. — J. Renkiewicz, prezes; W.
Krupkowski, sekr. prot.

GOŚĆ Z POLSKI

NA PIKNIKU KLUBU
ZIEMI ŁOMŻYŃSKIEJ
Klub Ziemi Łomżyńskiej urzą
dza letnią wycieczkę w niedzielę 18
lipca, w lasku powiatowym Forest
Glen przy Elston Avenue. Początek
o godzinie dwunastej w południe.
Komitet zaprasza członków Klubu
oraz przyjaciół i sympatyków na tę
wycieczkę, jak również osoby po
chodzące z miasta Grajewa i okoli
cy z powodu, że będziemy mieli
przyjemność gościć między sobą go
ścia z Polski, a jest nim ksiądz An
toni Kin, który obecnie jest w mie
ście Grajewie wikarym. Ksiądz
Antoni Kin miał właśnie opuś'
Chicago, gdy dowiedział się, że
Ziemi Łomżyńskiej urządz? "• ...
czkę 18-go lipca i skomunikował się
z komitetem, że będzie obecny na
wycieczce od początku do końca.
Ksiądz Kin prosi od siebie Grajewianów i z okolicy, ażeby przybyli
na wycieczkę. Jeżeli kto będzie
miał życzenie dowiedzieć się o swo
jej rodzinie lub familii z chęcią każ
demu udzieli informacji. Tak samo
zawiezie pozdrowienia do ich naj
bliższych. Drogowskaz: — Elston
Avenue do końca linii, a później au
tobusem do drugiego mostu i pieszo
na północ jakie trzy bloki do lasku.
— Komitet.

UROZMAICONY
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POLSKI PROGRAM :
RADIOWY

W Każdy

S POLA-LOLA id
♦

WIADOMOŚCI TELEGRAFICZNE

:

Skoczna i Wesoła Muzyka.

Anonsują: Ludwik i Halina Paiuszkowie

X

W soboty o 6:30 wieczorem z tej same] stacji.

4

Chociażby
Najmniejsza

♦

J

OfllDTlID
A. Sama Się
UT I AJ BNUJ A Nie Wyleczy

r ł
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 jaką pracę wykonujesz.

A. DIADUL & SONS

1562 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.
—

OPTOMETRYŚCI

Dr. W. Sowiński

ku Polskich Kółek Literacko Dra
matycznych w Ameryce. Tancerze
tejże szkoły wystąpią w strojach lu
dowych pod kierownictwem p. Wła
dysława Sokalskiego, dyrektora za
rządu centralnego.
Koncert ten odbędzie się na wol
nym powietrzu i wstęp jest wolny
dla wszystkich. Zarząd parku posta
rał się o krzesła dla największej
liczby uczestników.
Polonia chicagoska powinna gro
madnie przybyć na ten koncert i po
słuchać nietylko wspaniałej muzyki
p. P. A. Cavallo, ale także śpiewu
naszego Chóru Nowe Życie i przy
glądnąć się pięknym polskim tań
com. Program ten, jak już zaznaczy
liśmy odbędzie się w niedzielę, dnia
18-go lipca o godz. 8ej wieczorem.

LEKARZE
Dr LEWIŃSKI

1113 MILWAUKEE AVE.
Róg Clearer Ulicy.
Telefon: BRUnswick 8334

Godziny: 12 do 3 po połud. i 7 do 9 wieczorem. W niedziele od 11 do 12.
LECZY CHOROBY KOBIECE, SKÓRNE.
SPECJALNOŚCIĄ CHOROBY WENERYCZNE I MOCZOWE.

TNTJ

'7TT13 H TITCTZT

L-'Ia. £iUl\nWol\l

1608 MILWAUKEE AVENUE
(NORTH I DAMEN)

12-ta do 2-ej - 6-ta do 8-ej, prócz środy wiecz
Choroby Skórne — Weneryczne — Moczo-Płciowe — Wady Cery i Skóry

DR. L. t>AOL£K , lc^g
Telefon Rezydencji: LAFayette 1761
Godziny Otisowe od Z do 4 po poł.

Telefon Biura: ‘-.AFayette 1044

4178 ARCHER AVENUE
Pomiędzy Sacramento i Richmond
7 do 9 wieczorem oprócz środy

DR. JOZEF F. KONOPA
Ofls i Rezydencja: TELEFON

ARMitage 6145

Godziny od 10—12 w poł.: 3—4
t 6—8 wiecz.: w niedziele 10—12

OFIS: 1628 W. DIVISION ST.
Naprzeciw N. Marshfield Ave.
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Palące Zagadnienie
Jednym z najważniejszych
zagadnień — nietylko dla sta
nu Illinois, ale i dla całych Sta
nów Zjednoczonych—jest spra
wa tak zwanych parolów.
Do tego czasu, jest to sprawa
wyłącznie stanowa.
Władze federalne nie mie
szają się do spraw parołowych,
— jeżeli chodzi o więźniów, od
bywających kary w więzieniach
stanowych.
Każdy stan, sprawę parolów
załatwia po swojemu.
Przyjął się jednak jeden typ,
co do organów zajmujących się
parolowaniem.
Po za gubernatorem, które
mu przysługuje prawo pardonu,
zmniejszania kar i t. d. — usta
nowione są tak zwane komisje
parolowe, od których zależy,
czy więzień może być parolowany czy nie.
I ciekawa rzecz.
Kandydatów do komisji parolowej jest zwykle bardzo wielu.
Różne motywy kierują owy
mi kandydatami.

Odstraszający Przykład
Sprawy, jakie wyszły na jaw
w Detroit, są jaskrawym przy
kładem — czem są komisarze
parolowi.
Jednym z takich komisarzy
był szef armii zabijaków zakła
dów automobilowych Forda —
Bennett.
Masowo zabierał on różnych
bandytów, morderców i złodziei,
dając im pracę w fabryce For
da.
W ten sposób — jak podawa
ła prasa detroicka — miał on
zabrać około 300 ludzi ze sta
nowego więzienia i dać im robo
tę w fabryce.
Bennett nie robił tego z po
budek humanitarnych.
Jemu potrzebni byli tego rodzaju ludzie w fabryce.
On to robił dla byznesu.
Taki drab wypuszczony z wię
zienia przez Bennetta, oddawał
mu się potem na śmierć i życie.
A on takich właśnie ludzi po
trzebował.
Uczciwy człowiek, nie zechce
szpiegować towarzyszy pracy.
Nie zechce mordować ludzi
w interesie wielkich zysków dla
Forda.

I obecnie politykierzy otwar
cie nie popierają parolów.
Przynajmniej gdy chodzi o
zbrodniarzy.
Ale tak jak się śpiewa w ku
plecie — zawsze się znajdzie
taka dziura, którędy będzie
można wleźć — znajdzie się i
sposób poparcia.
Dopóki komisja mandatów
zależną jest od wpływów poli
tycznych, dotąd politykierzy
będą w niej odgrywać główną
rolę.
Poprawka zostanie na papie
rze.
Bo jak można takie rzeczy
jak wpływy politykierskie —
skontrolować.
Chcąc odpędzić politykierów
od komisji trzebaby ją powie
rzyć jakimś instytucjom spo
łecznym.
Ale czy na to politykierzy się
zgodzą ?
Niech kto spróbuje wnieść ta
ki wniosek w legislaturze stano
wej, zobaczy jaki się zaraz pod
niesie krzyk.
Dlatego możemy być pewni,
że długo jeszcze będą grasować
tacy jak Le Velle.

Zmiana Czasu Godziny
“Polskich Wiadomości”
Zawiadamiamy że godzina “POL
SKICH WIADOMOŚCI”, która po
przednio była nadawana na stacji
W. S. B. C. od 8-ej do 9-tej, będzie
dziś wieczorem i podczas całego se
zonu letniego nadawana na stacji
W. G. E. S. (1320 kilocyklów) od 6:30
do 7:00.
Godzina “POLSKICH WIADO
MOŚCI” jest nadawana staraniem
doktora M. W. Majchrowicza, znane
go polskiego Optometrysty, którego
biuro mieści się p. n. 4644 So. Ash
land Avenue, na drugiem piętrze.
Godziny biurowe od 1-ej do 8-ej co
dziennie. W sobotę od 10-ej do 5-ej
a w środę biuro zamknięte. (R.M.)

Piknik Góralski Koła Nr. 2
Im. W ład. Orkona

Koło nr. 2-gi im Władysława Orkana Z. P. P. A. urządza wielki pik
nik góralski w przyszłą niedzielę.
18-go lipca, w ogrodzie św. Miko
łaja, przy Higgins road blisko Ri
ver road. Muzyka góralska i balo
wa. Początek o godzinie 12 30 po
południu. Troki odchodzą o godzi
nie 11-ej rano z przed sali ob. PraParole i Politykierzy
nicy, róg ulic Huron i Paulina. —
To co się dzieje w stanie Mi Drogowskaz: — Jechać Milwaukee
chigan, działo się i dzieje w in Ave. tramwajem do Higgins Road,
blok na Lawrence, potem po Higgins
ch stanach.
misje parolowe są całkowi- Road do ogrodu.

od wpływf;"' polityKierskich.
Na jakiej podstawie został do
kcmisji parolowej, zamianowa
ny taki człowiek jak Bennett.
Starszy “waćman” Forda, ko
misarzem parolów!
Czy nie dziwne?
Zamianował go były guber
nator republikański.
Ot i jest odpowiedź, jakim
prawem znalazł się Bennett w
komisji.
Zażądał tego Ford, a żądanie
królewiąt kapitału, są zwykle
dla politykierów nakazem.
Nic też dziwnego, że potem
buszują po miastach parolowani bandyci, gangsterzy i zło
dzieje.
że niema dnia aby prasa nie
podała jakiegoś nazwiska zbro
dniarza* który wczoraj został
wypuszczony na wolność, a dziś
już przyłapany został na nowej
zbrodni.
Takich — jak Le Velle, o któ
rym pisały wczoraj pisma chicagoskie, jest cały legion.

GRUPA NAUCZYCIELI
ZWIEDZIŁA DRUKAR
NIĘ DZIEŃ. ZWIĄZK

35 nauczycielek i nauczycieli uczęszczających na specjalne kursy
letnie do uniwersytetu Chicago, od
wiedziło drukarnię i biura Dzien
nika Związkowego w piątek wieczo
rem. Celem wizyty było zapozna
nie się z największym polskim wy
dawnictwem dziennikarskim w mie
ście oraz dowiedzenie się coś o
Związku Narodowym Polskim, pod
którego egidą pismo to jest wyda
wane.
Gości przyjął sekretarz-kasjer
wydawnictw p. A. J. Łukaszewski,
który przemówił krótko do nich oraz odpowiedział na zapytania mu
stawiane. Każdy z gości ciekawie
przeglądał sekcję rotograwiurową
naszego pisma i dodatek na nie
dzielę. Zabrano je ze sobą.
Po odwiedzeniu cała gromada udała się do restauracji Lenarda,
gdzie zamówiony był z góry obiad,
składający się z czysto polskich po
Ostatnie Reformy
dań. Różne naroaowości były re
Legislatora stanu Illinois, prezentowane w tej grupie nauczy
uchwaliła kilka reform, do pra cielskiej.

wa o parolach w naszym stanie.
Trzy z tych praw, podpisał
gubernator Horner.
Jedna z tych poprawek prze
widuje, że komisja parolowa,
musi podać nazwisko parolowanego, oraz osoby komu został
powierzony — prokuratorowi
powiatu z którego parolowany
został zasądzony — w przecią
gu 30-tu dni.
Nazwiska te mają być ogło
szone publicznie.
Druga poprawka ustanawia,
że posiedzenia komisji parolo
wej, muszą być publiczne.
Pozatem komisja musi ujaw
nić wszystkie nazwiska tych,
którzy są za, lub przeciw uwol
nieniu.
Dawniej odbywano posiedze
nia tajne.
Trzecia wreszcie — zabrania
polity kierom, którzy piastują
urzędy publiczne, są pracowni
kami publicznymi, lub urzędnikami, partii jak “Committeeman” — popierania, lub wpły
wania w sprawach parolów.
Do tego czasu — zbrodniarze
najczęściej wychodzili na parol,
dzięki poparciu politykierów.
Drogę do takiego sponsora
nie było trudno znaleźć.

Czy To Pomoże?
Pierwsze dwa prawa, gdyby
b^ły przestrzegane, oddałyby
Ppwne dobre usługi.
'■ Natomiast trzecia poprawka,
w zasadzie niema znaczenia.
1

Półroczne Posiedzenie
Grupy 2002 Z. N. P.
Niniejszym zawiadamia się człon
ków Tow. Zjednoczona Polska, gr.
2002 ZNP., iż przyszłe posiedzenie,
które przypada w niedzielę, 18-go
b. m., jest posiedzeniem półrocznym,
na którym będą przeprowadzone
sprawy ważne, a których nie mo
żna przeprowadzić na zwyczajnym
posiedzeniu miesięczn. Posiedzenie
odbędzie się w zwykłej sali posie
dzeń pod nr. 1446 W. Huron ul., o
godz. 2-ej po południu. — St. Słupik, prezes; A. Figiel, sekr. prot.

Najlepiej i Najładniej
Załatwi Wam Pogrzebową
Obsługę

W M.

POMIERSKI
Jdziekolwiek mieszkacie udaj
cie się do zakładów Pomierskiego w razie śmierci w ro
dzinie a otrzymacie obsługę
oogrzebową od najskromniej
szej do najwspanialszej po ce
nach najniższych.
' ’'
~
Dwie
’ kaolice

1059 W. 32-ND STREET
4748 SO. PULASKI RD.

Tel. BOULEVARD 4421

Julian S. Kruoa

~ PRZYGODY RYSZARDA ARNOLDA
BEZ TRACENIA CZASU
NASI WCHODZĄ DO RA
KIETY-- WANDA
PIERWSZA...........

czy BĘDZIESZ
WIEDZIAŁ DOK
TORZE JAK JĄ
PUŚCIĆ W RUCH?

ANO - ZOBACZYMY.... MOŻE
SIĘ UDA- TO NIC NO
WEGO DLA MNIE-

EKSCELENCJO..
piEęzABNicy dono
szą ŻE RYSZARD I
KOLEDZY ZBIEGLI —

W

MOMENCIE

HM.. CO
NATO PO
WIŁ SOAR ?

RAKIETA ŚWIS

NĘŁA Z UKRYTEGO MAGAZY
NU I... PĘDZI... ALE DOKĄD?

CO POCZNIE?

36/

Do
Gmina 3-cia Zw. N. P. Wybiera
Obozu Harcerskiego Już w Te Niedzielę
Wycieczka Gminy 3-ej do Obozu
Harcerskiego w Yorkville, odbędzie
się w niedzielę, to jest jutro, dnia
18-go lipca: wyjazd o godzinie 8-ej
rano .
Zarząd Gminy jakoteż Komitet
Harcerstwa uprasza wszystkich chę
tnych członków i członkinie z Grup
przynależnych do Gminy 3-ej, by
wraz z swoimi dziećmi zgłosili się
przed godziną 8-mą w niedzielę, 18.
lipca, przed Domem Weteranów Ar
mii Polskiej, 1239 N. Wood ul.
Oddział doboszy i trębaczy, jak
również harcerze i harcerki, tak
drużyny Gminnej jak i Grup, po
winni się stawić o ile możności w
mundurkach.
Na wycieczkę tę harcerze i har
cerki oraz dzieci zostaną przewie-

zieni darmo, a jedynie starsi za prze
jazd tam i z powrotem opłacają je
dnego dolara. Przejazd od Domu
Weteranów do obozu w Yorkville
omnibusami 57 mil, a wieczorem o
godzinie 8-ej nastąpi przyjazd z po
wrotem do Chicago.
Podaje się do wiadomości wszy
stkim członkom Komitetów Opie
kuńczych z Grup, Komitetu Harcer
stwa z Gminy 3-ej oraz instruktorom
i instruktorkom harcerstwa, aby
przybyli na zbiórkę już o godzinie
7:30 rano, aby móc przypilnować na
leżycie odjazdu wycieczkowiczów do
obozu. — Ża zarząd Gminy 3-ej Z.
N. P.: Józef P. Szymański, prezes;
Stanisław Krygowski, sekr. Gminy i
przew. Kom. Harc.

Kogo Kłuje w Oczy Polska Szynka

KOMISJA STYPENDIALNA

Tow. Tysiąc Walecznych
Urządza Wycieczkę

Polskiej Rady Międzyorganizacyjnej Zakwalifikowała
Kandydatów Na Stypendia Światowego Związku

W niedzielę, 18-go lipca, Tow. Ty
siąc Walecznych, gr. 877 Z .N. P., urządza wycieczkę w ogrodzie p. Nomak’s, 4500 N. Cumberland ave. Ko
mitet, zajmujący się urządzeniem
tejże wycieczki, przygotował wszyst
ko dla miłych gości. Będą tam różne
gry tak dla dziatwy jakoteż i star
szych, smaczne do wyboru przekąski,
chłodzące napoje i t. p. Dochód obró
cony zostanie na przewiezienie dzia
twy do Obozu w dzień oficjalnego
otwarcia 25-go lipca.
Drogowskaz: dojechać można
Irving Park tramwajem do końca
linii, przesiąść się na autobus, a od
auto busa będzie dowoził trok do ogrodu.

Komisja Stypendialna Polskiej
Rady Międzyorganizacyjnej pod
przewodnictwem ks. T. Ligmana od
była dwa posiedzena, w dniu 8-go
i w dniu 12-go lipca b. r., rozpatru
jąc szczegółowo aplikacje na stypen
dia Światowego Związku Polaków z
Zagranicy na Kurs Wiedzy o Polsce,
zebrane przez prof. S. Mierzwę, dy
rektora Fundacji Kościuszkowskiej i
wiceprezesa Komisji Stypendialnej
P. R. M.
1—grupa obejmuje 16 najlepszych
zdaniem Komisji kandydatów i kan
dydatek,
2—grupa obejmuje 16 kandydatów
(tek nadających się do uwzględnie
nia,
3—grupa obejmuje 17 kandydatów
(tek) najsłabszych.
Wszystkie aplikacje przesłano do
Światowego Związku Polaków z Za
granicy. Z pośród przedstawionych
ogółem kandydatów i kandydatek
Główna Komisja Stypendialna Świa
towego Związku wybierze 16 osób,
przyznając im ostatecznie stypendia
na Kurs Wiedzy o Polsce.
Nazwiska stypendystów Polska
Rada Międzyorganizacyjna ogłosi w
pierwszych dniach września b.r.
Odjazd do Polski nastąpi około
1-go paźdizernika.
Jaki Jest Cel Stypendiów Na Kurs
•
Wiedzy o Polsce?
Stypendia na Kurs Wiedzy o Pol
sce, udzielane przez Światowy Zwią
zek mają na celu, oprócz dania mło
dzieży możliwości zdobycia w synte
tycznym skrócie ogólnej wiedzy o
Polsce, przeszkolenie młodych dzia
łaczy we wszystkich dziedzinach
pracy społeczno - kulturalnej.

Tak jest, biedna ta polska szyn wszystkim poparciu ludu polskiego
ka. Firmy amerykańskie wydają w Ameryce, rośnie import ten szy
miliony dolarów na ogłoszenia w nek z każdym miesiącem.
Cyfry podawane co miesiąc nie
prasie i na radio, a gazety są prze
pełnione artykułami o niebezpie kłamią. Przede wszystkim najwięk
czeństwie tej szynki polskiej dla szym konsumentem polskiej szynki,
jest polski robotnik w tym kraju, za
miejscowego przemysłu rolnego.
Najwięcej ich to boli, że szynki nim idzie polski profesjonalista i
tak smacznej, jak szynka polska nie ludzie innych narodów. To są fak
mogą zrobić, a następnie bez pomo ty, które stwierdzają ci, którzy co
cy rządu nie są wstanie zatrzymać dziennie stykają sęi z tym proble
importu szynek z Polski, który ro mem. Masy ludu polskiego są więc
śnie z każdym dniem i jest więk tym filarem, na którym spoczywa i
szy niż ze wszystkich innych krajów opiera śię ten wywóz szynek pol
skich do Ameryki.
razem wziętych.
Wobec braku mięsa wieprzowego
w Ameryce, miejscowi fabrykanci
Na Polu Chwały, H. Sienkiewicza,
przetworów mięsnych dawno już niezmiernie ciekawa powieść.......50c
podnieśliby ceny na szynki, ale na
Dziennik Związkowy,
przeszkodzie im stoi szynka z Pol 1406-08 W. Division St.. Chicago, Ill.
ski. To też ataki w prasie na szyn
kę polską przybierają na sile. Usi
łują oni poniekąd zmusić rząd do
podniesienia cła na szynki z Polski.
W czasie ostatnich wyborów krajo
wych w roku 1936, szynka polska
była straszakiem na łamach tz. pra
sy żółtej.
Wszystkim krewnym i znajomym donosimy tę smutną
Import polskich szynek rozwinął
wiadomość, iż najukochańsza żona moja, matka, siostra i szwaby się może więcej, ale niektórzy
gierka nasza
,
importerzy sami szkodzą szynce
polskiej, sprzedając hurtownikom i
grosernikom po tej samej cenie. I
(Z DOMU DADEJ)
Dlatego poważne hurtownie amery- i
członkini
Bractwa
Niewiast
Różańca Św., Apostolstwa Mo
kańskie nje chcą polskiej szynki I
dlitwy, Matki Boskiej Szkaplerznej, Ozdoby Kościoła, Trzeci
sprzedawać, bo nie mają na niej od
Zakon Św. Franciszka, Klub Obywatelek z Trójcowa, Tow. Św.
powiedniego zysku.
Anny, nr. 57 Z. P. w Am., Sodalicji Św. Teresy od Dzieciątka
Jezus, Sodalicji Matki Boskiej z Lourdes, Św. Anny przy pa
Szczególnie
przy dystrybucji
rafii Św. Szczepana., po długiej i ciężkiej chorobie, pożegnała się
szynki polskiej jest szkodliwy typ (
z tym światem, opatrzona św. Sakramentami, dnia 17-go lipca,
“nad-importera”, to znaczy takiego
1937 roku, o godzinie 7:20 rano, w starszym wieku.
Pogrzeb odbędzie się we wtorek, dnia 20-go lipca, o godzi
hurtownika, który niema żadnych
nie 9:30 rano, z domu żałoby pnr. 1326 Chestnut (dawniej Cor
impoterskich zobowiązań. Cóż jego
nell ul.), do kościoła Św. Trójcy a stamtąd na cmentarz Św.
obchodzi rzeczywisty rozwój handlu
Wojciecha na parcelę familijną.
szynek z Polski? Traktuje ot taki
Na ten smutny obrządek zapraszamy wszystkich krew
nych i znajomych, w ciężkim żalu pogrążeni:
sobie pan tę sprawę jako niby rzecz
Franciszek Rogusz, mąż; Siostra M. Euzebia, siostra; M.
przygodną.
Donalda ze Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek, Klara, Alicja i
Natomiast solidna firma polska
Ludwika, córki; Józef, syn; Anna i Aniela, siostry; Jan i Fran
ciszek Wojdach, szwagrowie; (Marianna Pienkosz, Julianna
importerska ogłasza zwykle w praPostawa, siostry; Józef Dadej, brat w Polsce); Wiktoria i Wła
sie polskiej i amerykańskiej, prodysław Rzepka, szwagier i szwagierka.
wadzi swój interes uczciwie, gdyż
Pogrzebem zajmuje się Wojciech J. Michalik, 1056 W. Chi
nie traktuje go przygodnie. Bierze
cago Ave.s telefon Haymarket 0936.
(17-19)
rzeczy po kupiecku i oblicza pro
wadzenie interesu swego handlu im
portu z Polski na długie lata.
Prowadząc handel w ten sposób,
firma nie może operować frazesa
mi, chwalbą, a tylko ciężką wytę
żoną pracą pionierską, bo dotych
czas tak^ pionierską pracą, jest
sprowadzanie szynek z Polski. Dzię
ki tej wytężonej pracy, a przede

Ś. p. ROZALIA ROGUSZ

Program Kursu Wiedzy o Polsce
obejmuje wykłady ogólne, oraz kur
sy specjalne z różnych dziedzin, jak
naprzykład: harcerstwo, dyrygenctwo chórów i orkiestr amatorskich,
organizowanie i prowadzenie pracy
świetlicowej, teatrów amatorskich,
nauka tańców ludowych i narodo
wych, dziennikarstwo i t. p.
Stypendyści powinni wykazać się
już w przeszłości pracą społecznoorganizacyjną, oraz dawać gwaran
cje moralne, że po ukończeniu Kur
su i powrocie na teren zdobytą wie
dzę i umiejętności specjalnie szerzyć
będą wśród naszego młodego poko
lenia.
Inkwest w Sprawie Śmierci
Tymi względami powodowała się
Panny Strach Odłożony
Komisja Stypendialna Polskiej Ra
dy Międzyorganzacyjnej opiniując
Inkwest'w sprawie śmierci panny
kandydatów na stypendia Światowe
Janiny Strach, lat 18, młodej Polki
go Związku Polaków z Zagranicy.
z pn. 1949 Crystal ulica, która zo-

Tow. Polskich Krawców, grupa
5-ta Zw. Nar. Pol., uchwaliła na
półrocznem posiedzeniu, odbytem
12-go lipca, aby poprzeć obchód
polski setnej rocznicy miasta Chi
cago, w dniu 8-go sierpnia na Polu
Żołnierza. Stańmy wszyscy w sze
regach pochodu jak jeden mąż! —
Franciszek Żamowski, prezes; Jó
zef Jankowski, sekretarz prot.

Podziękowanie
Dotknięci bolesną stratą naj
ukochańszego męża mego i oj
ca naszego

Ś. p. Szymona Krall
składamy niniejszem nasze
najserdeczniejsze podziękowa
nie wszystkim krewnym i
przyjaciołom, którzy brali udział w pogrzebie. A miano
wicie Wiel. ks. Józ. Plaga za
wyprowadzenie zwłok z domu
żałoby, za odprawienie żało
bnego nabożeństwa i eksportację«włok na cmentarz. Dzię
kujemy tym, którzy nieśli tru
mnę, członkom Ligi Morskiej
za udział w pogrzebie i odda
nie zmarłemu ostatniej usłu
gi; dziękujemy tym wszystkim,
którzy nadesłali kwiaty i bu
kiety duchowne; tym, co od
wiedzili dom żałoby i wyrazili
swe współczucie; tym co przy
byli do kościoła i na cmentarz;
tym, którzy życzliwie udzielili
automobilów na pogrzeb; po
grzebowemu p. Boi. Leśniak za
wzorowe kierowanie pogrze
bem; wogóle wszystkim tym,
którzy w jakikolwiek Sposób
przyczynili się do upiększenia
pogrzebu zasyłamy staropol
skie Bóg zapłać!
W smutku pogrążona
Rodzina Krall.

Wyroki Najwyższego są niezbadane, tak się Najwyższemu Stwórcy
podobało i tak się stało. Podobało się Najwyższemu Stwórcy powołać do
siebie Najukochańszego Męża i Ojca naszego jakoteż i Dyrektora Z. P. R. K.

Ś. p. Apolonia Esker
po krótkiej chorobie pożegna
ła się z tym światem, opatrzo
na Św. Sakramentami, dnia
16-go lipca 1937 roku, o go
dzinie 8:55 wieczorem, w po
deszłym wieku. .
Pogrzeb odbędzie się we
wtorek, dnia 20-go lipca, o go
dzinie 9:30 rano, z kaplicy po
grzeb. Henryka A. Patka, na
rożnik 48 i So. Hermitage ave.,
do kościoła ŚŚ. Cyryla i Me
todego, a stamtąd na cmentarz
Zmartwychwstania Pańskiego.
Na ten smutny obrządek
zapraszamy wszystkich krew
nych i znajomych, w smutku
pogrążeni:
Franciszek, syn; Helena,
Anna, Józefa, Teresa, Marta,
córki; Waleria, synowa; Michał
Tesmer, Władysław Mróz,
Franciszek Malinowski, Ed
ward Dura, Czesław Floersh,
zięciowie; Jan Świątkowski,
brat i bratowa; wnuk, wnu
czki, prawnuczki; wraz z całą
rodziną.
Pogrzebem zajmuje się Hen
ryk Alvin Patka,
(17,

Rezolucja
Członkinie Tow. Dzwon
Wolności Gr. 1103 Z.N.P. zasy
łają wyrazy szczerego współ
czucia rodzinie zmarłej
J-P-

Eugenii Dobrzańskej
naszej prezeski. Członkinie są
proszone zebrać się przed ko
ściołem św. Szczepana, 923 W.
Ohio ul., o godz. lOej, aby od
dać ostatnią usługę zmarłej.
H. Skudnig, wiceprezeska
M. Majewska, kasjerka

Polscy Krawcy Poprą Dzień
Polski Na Pola Żołnierza

PODZIĘKOWANIE

Wszystkim krewnym i zna
jomym donosimy tę smutną
wiadomość, iż najukochańsza
matką, siostra i babcia nasza

stała zabita przez samochód cięża
rowy na rogu ulic Division i Halsted. został wczoraj odłożony do
23-go lipca przez deputowanego koronera Edwarda Edelsteina, ażeby
policja mogła przeprowadzić w tej
sprawie dokładniejsze śledztwo.
Na pannę Strach najechał tro
kiem Peter Paul, lat 19, z pn. 3927
Addison ul., gdy dziewczyna prze
chodziła przez ulicę z dwoma kole
żankami. t Paul i matka panny
Strach, zeznawali wczoraj na inkweście.

Ś. p. Antoniego J. Zygmuntowicza
więc my w nieutulonym smutku pozostała Rodzina, pragniemy podzięko
wać wszystkim tym, którzy, w jakikolwiek sposób przyczynili się do upięk
szenia tegoż pogrzebu a mianowicie Ks. W. Balcer za wyprowadzenie zwłok
z domu, odprawienie żałobnego nabożeństwa i odprowadzenie na wieczny
spoczynek jak również Ks. Józefowi Swałtek i Ks. Ignacemu Ręklewskiemu
za asystę i Ks. Walerjanowi Pach i Ks. Leonowi Hintz za odprawienie Mszy
św. przy bocznych ołtarzach jakoteż Ks. Kapelanowi B. Celichowskiemu
za podniosłą egzortę którą wygłosił nad otwartą mogiłą, oraz Ks. Pr. Toma
szowi Bona, Ks. Józefowi Mszanowskiemu, Ks. Stanisławowi Radnieckiemu
i Klerykom Stanisławowi Wojciechowskiemu i Józefowi Mrowca za wzię
cie udziału w pogrzebie. Panu F. Obirek miejscowemu organiście i Stowa
rzyszeniu Polskich Organistów i Pani Jadwidze Turalskiej za odegranie
i odśpiewanie Mszy Żałobnej, Siostrom Felicjankom za udekorowanie
Ołtarzy i za wzięcie współudziału w pogrzebie. Także dziękujemy główne
mu Zarządowi ZPRK. Panu J. Olejniczakowi, p. Józefowi Barć, Dr. M. Badzmierowskiemu i Dyrek. Stanisławowi Babiarz, Stanisławowi Adamkiewicz
i p. B. Chamskiemu za niesienie trumny. Całej Administracji za wzięcie
udziału w pogrzebie. Jakoteż wszystkim Towarzystwom. Osadom połączo
nym i Organizacjom. Z.N.P., jak również Związkowi Podhalan w Ameryce,
pogrzebowym Stanisł. Bafia i B. F. Malec, za tak umiejętne kierowanie po
grzebem i wszystkim tym. którzy nadesłali wielkie mnóstwo kwiatów ży
wych, jakoteż i bukietów duchownych, jak również wszystkim tym. którzy
przybyli do domu żałoby, ażeby wyrazić swe współczucie dla stroskanej fa
milii jeszcze raz pragniemy podziękować staropolskim Bóg zapłać.
Marjanna Zygmuntowicz, żona wraz z dziećmi.

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

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

Ś. p.
Józefina Mikołajczyk

Ś. p.
Eugenia Dobrzańska

(z New Chicago, Indiana)
po krótkiej chorobie pożegna
ła się z tym światem ,opatrzo
na Św. Sakramentami, dnia
15-go lipca 1937 roku, w szpi
talu Mercy, o godzinie 4:40 po
południu, przeżywszy lat 49.
Pogrzeb odbędzie się W po
niedziałek, dnia 19-go lipca, o
godzinie 9-ej rano, z domu ża
łoby przy Harrison ulica, New
Chicago, Ind., do kościoła Mat
ki Boskiej Niep. Poczęcia, a
stamtąd na cmentarz Kalwarii.
Na ten smutny obrządek
zapraszamy wszystkich krew
nych i znajomych, w smutku
pogrążeni:
Józef, mąż; Stefan, Lorenc,
Władysław, Franciszek, syno
wie; Estella, Lilian A. Mac
kiewicz, córki; Kazimierz i Jó
zef Kaplińscy z South Chica
go, bracia; J. Wandachowicz,
z So. Chicago, oraz M. Wojna
rowska z New Chicago, sio
stry; S. Mikołajczyk, synowa;
A. Mackiewicz, zięć; wnuki i
wnuczęta.
Pogrzebem zajmują się Superczyński-Szostakowski, 17ta
i Connecticut ulica, Gary, Ind.

(Z DOMU ZDZIEBŁOWSKA)
człon. Tow. Dzwon Wolności,
Gr. 1103 Z.N.P. Niobi Klubu
Gr. 411 Z. P. w A., po krótkiej
i ciężkiej chorobie, pożegnała
się z tym światem, opatrzona
św. Sakramentami, dnia 15go
lipca, 1937 r., o godzinie 3:30
rano, w średnim wieku.
Pogrzeb odbędzie się w po
niedziałek, dnia 19go lipca, o
godzinie 9:30 rano, z zakładu
pogrzebowego, 6833-35 Fuller
ton ave., do kościoła św.
Szczepana, a stamtąd na c
tarz św. Wojciieńa na parcelę
familijną.
Na ten smutny obrządek za
praszamy wszystkich krew
nych i znajomych, w smutku
pogrążeni: Konstanty, mąż;
Olympia, córka; Dr. Włady
sław Simiński, zięć; Włady
sław Jr., wnuk; Józefa Sos
nowska, siostra; wraz z całą
familią.
Pogrzebem zajmuje się Fr.
Ringa. Tel. Merrimac 8280.

WSPOMNIENIE
POŚMIERTNE
w piątą rocznicę śmierci

ś. P-

Marianny Lubiewski
z domu
(Superczyńska, Menkicka)
będzie odprawiona Msza św. o
godzinie 8mej rano, w dolnym
kościele Św. Stanisława Kost
ki, w poniedziałek, dnia 19go
lipca. Pierwsza Matka-Polka,
która została złotą Matką woj
ny światowej przez ofiarność
syna Antoniego Lubiewski
(Tony Lubek) z Amerykań
skiej Regularnej Armii. Niech
ta ziemia amerykańska będzie
jej lekką.
Na tę smutną uroczystość
zapraszałby krewnych i zna
jomych w smutku

Wszystkim krewnym i zna
jomym donosimy tę smutną
wiadomość, iż najukochańszy
syn i brat nasz
Ś. p. Edwin Głód
członek Tow. Najświętszego
Imienia Jezus, przez nieszczę
śliwy wypadek pożegnał się z
tym światem opatrzony Św.
Sakramentami, dnia 15go lip
ca, 1937 r., o godzinie 8:30 ra
no przeżywszy lat 18.
Pogrzeb odbędzie się w po
niedziałek, dnia 19go lipca, o
godzinie 9ej rano, z domu ża
łoby pnr. 1009 N. Francisco
ave„ do kościoła św. Fidelisa,
a stamtąd na cmentarz św.
Wojciecha.
Na ten smutny obrządek za
praszamy wszystkich krew
nych i znajomych, w smutku
pogrążeni: Stanisław i Karoli
na. rodzice; Władysława i Ka
mila, siostry; Idzi Mazurkie
wicz, Paweł Cywiński, szwa
growie, siostrzeniec i siostrze
nica, wraz z całą rodziną.
Pogrzebem zajmuje się Hen
ry Wm. Obartuch, 2123 W.
Cermak Rd. Tel. Canal 2202.

Rodzina.

PODZIĘKOWANIE
Pozostawieni w nieutulo
nym smutku po utracie naj
ukochańszego syna i brata
naszego
Ś. p.

Edwarda Grzebieniak
składamy nasze najserdecz
niejsze podziękowanie wszyst
kim, którzy brali udział w po
grzebie. A mianowicie dzięku
jemy harcerzom z grupy 877
za niesienie zwłok i oddanie
ostatniej usługi, i doboszkom
z gr. 877 za eskortę; tym
wszystkim, którzy nadesłali
kwiaty, którzy przybyli do
kościoła i na cmentarz, wo
góle wszystkim tym, którzy w
jakikolwiek sposób przyczy
nili się do upiększenia pogrze
bu, zasyłamy serdeczne Bóg
zapłać.
W smutku pogrążeni
Anna i Władysław Grzebie
niak. rodzice wraz z rodziną.

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

Ś. p. Janina Strach
przez nieszczęśliwy wypadek
pożegnała się z tym światem,
jpatrzona św. Sakramentami,
Inia 15go lipca, 1937 roku, o
godzinie 4:30 po południu,
a-zeżywsży lat 18.
• xizie się w po
niedziałek, dnia 19go lipca. o
godzinie 9:30 rano, z domu żaoby pnr. 1949 Crystal ulica,
do kościoła św. Trójcy, a stam
tąd na cmentarz św. Wojcie-ha, na parcelę familijną.
Na ten smutny obrządek za.my wszystkich krewwch i znajomych, w smutku
oogrążeni: Jan i Marianna
(z domu Olszówka) Strach,
rodzice; Eleonora, siostra, wraz
: całą rodziną.
Pogrzebem zajmuje się Jan
Wojciechowski. 5325 Fullerton
ul. Tel. Berkshire 2876.
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Długi Miasta Wzrosły o 6,762,530
Dolarów w Ciągu Trzech Miesięcy

ATTENTION!
CONTRACTORS!
BUILDERS!
HOME OWNERS!
LUMBER USERS! /

MUSIMY
SIĘ.
;
WYPROWADZIĆ
’ OF FINEST
LUMBER
■
PLYWOOD, PLASTER BOARD,
ROOFING, DOORS & PLUMBING
Nie powinniście przeoczyć tej SPRZEDAŻY OLBRZYMIEGO ZA
PASŁ' najlepszych materiałów budowlanych jakie można dostać. Na
wet jeżeli n!e użylibyście tych materiałów przez cały rok, opłaci się
KUPIĆ TERAZ. Porównajcie nasze ceny—przeczytajcie poniżej po
dane ceny—ZWRÓĆCIE UWAGĘ NA OSZCZĘDNOŚĆ jaką oferu
jemy! KUPUJCIE TERAZ!!!

POPATRZCIE NA NASZE CENY!

ZNIŻKI, JEŻELI PRZY ZAKUPNIE
POKAŻECIE TO OGŁOSZENIE
Z Wypustką i z Rowkiem
Najlepsze, Zupełnie
Nowe
2%

1x6 DESKI

2x4s
Nr. 2 i lepsze, czyste, proste, we
wszystkich długościach, żółta so
śnina—Okazyjne zakupno.

2'rC stopa bieżąca
Zwykła
Ct
S49.00
& * B
Wartość
HgB Bba
Za 1,000 stóp desek

Nowe i czyste, żółta sośnina — na
oszalowania, pod podłogi, do da
chów i ogrodzeń.

100 St. Wiązka. S2.70
Zwykła
$42.00
Wartość
B
Za 1,000 stóp desek

2,000 Rolek Pierwszorzędnej

1OOO DRZWI

PAPY NA DACHY

5-X panel świerkowe
drzwi, dhnie zrobio
ne — Najlepsze jakie
można kupić — Kup
cie zapas teraz—Mu
simy je usunąć. Rze
czywista taniość.

Stanowczo Pierwszorzfrdnv Gaiuhek
“ - rolka.
Zwykła
S2.35 wartość. Nasza
cena
tylko
rolka
Zwykła
$2.15 wartość. Nasza
cena
tylko
35 ft. rolka. Zwykła
$1.15 wartość Nasza

$1.60
$1.50
80c

Barrett’s 14 i 15-ft. De
karski Filc. O f Eft
$2.35 wartość V ■ •

Zwykła $1.50
wartość

PLYWOOD—WSZYSTKIE ROZMIARY
cal.. Potrójne, świerkowe Panels—Najlepsze jakie
można dostać.
Rozmiar 4x6 Stóp
NIGDY PRZEDTEM NIE
Rozmiar 4x7 Stóp
ZAOFEROWANE ZA TE
Rozmiar 4x8 Stóp
CENĘ

,Kwadr.
1 Stopa

Z ASBESTOWYM SPODEM WALL TiLE
Słynny wyrób Keaseby & Mattison, najładniejsze ko-0^
lory i wykończenia. Zwykle po 65c stopa kwadratowa.
■
(Także górne i dolne paski za bezcen!) Do kuchni
i łazienek.

wsi

ku,OIłr
nndul.
Ctnnn
v OlOPa

r

8” SHIPLAP

2x4, 2x6, 2x8

Nr. 2 i lepsze gatunki. Nigdy przed
tem nie oferowane po tak niskiej
cenie! Nie pomińcie tej sposobno-

Budulec z dobrej jakości Hemlock.
Nowy, czysty zapas. Wszystkie dłu
gości. Dobry budulec.

Zwylł/a C
J50.00 * .Th
Wartość
0x9

ZwyWa
W7.50

Za
1,000
Stóp
Desek

Wartość

PŁOTY I BRAMKI

$2850
7-.a

1,000 Stóp Deski

NOWE WALL BOARDS

Płoty z najlep
szej American
stali i drutu.
Wartość do 6c.

Wszystkie rozmiary aż
do 4x12 stóp Najlep-r**”"
szy gatunek. 4c war-i
tość, po niezwykle ni-\
skiej cenie
1

W
o
®
||

2c
Bieżąca
Stopa

Stupa Kwadr.
MR*:
Nigdy Przedtem Po Tej Cenie

STALOWE FUTRYNY
Najlepsze Zupeł- Q
T fi
nie Nowe. $6 War- U | » I t)
tość, Sztuka

WANNY
Wartości C
do $18

Roof Coatings.
50c wartość.

W 5-gal.

Najlepsze Nowe Gwoździe.
100-funtowa baryłka .........

4 ft
WW i I U

Najlepsze
puszkach.
Galon za

INSULATING BOARD
Do poddasza, garażu i tylnych we
rand. Faktycznie poniżej kosztu!

Zwykła
4c
Wartość

Sztuka

Nie Przeoczcie
Tej "'•.niości

Stopa
Kwadratowa

w IG

Farba do Malowania Wewnątrz
Zewnątrz. Wszystkie kolory. O |
$2.25 wartość. Galon .. . $ I

Najlepsze Nowe Futryny i Ramy we
wszystkich rozmiarach taniej niż za
ceny.

4.000 Wiązek Lath.
Wiązka ........................

Nowe 7-stopowe Cedrowe
Słupki. Sztuka

i

Nowe i Używane Stalowe Ogrodzenia
i Oszalowania. Dostaniecie po wła
snych cenach!

Nowe stalowe słupy napełnione ce
mentem. Aż do 10 stóp.
ftf?
Sztuka ..................

Bl—?

Orędzie Zjazdowe Komendanta Okręgu
I-go Stowarzyszenia Weteranów A. P

POLACY KUPUJĄ LOTY
PRZY FOREST LAKE

2,000,000 FEET

#

REBUILD/
KSgffliaiMMfc'.

Już jutro odbędzie się piknik urządzany Staraniem Am.-Pol. Klu
bu Handlowego w Avondale w
“Marvel Inn” ogrodzie w Niles, Ill
i
Komitet postarał się o wiele nagród,
- ■ ______ '______ ______
które zostaną rozdane w czasie za
bawy. Niektóre nagrody ofiarowa
. - j"''
ne przez członków klubu są warto
ści 25 dolarów i wyżej. Bilety
wstępu można nabyć jeszcze u
członków klubu lub przy wejściu.
W czasie zabawy zostaną urządzo
ne wyścigi dla osób starszych i mło
dzieży, jak również będą inne za
wody, a zwycięscy dostaną ładne
nagrody. Dla pań będą lody i ochła
dzające napoje a dla panów likie
ry krajowe i importowane. Miej
sca dla automobilistów wiele. I za
bawa odbędzie się bez względu czy
pogoda lub deszcz. Komitet zapra
Jak ogłosił wczoraj kontro na sumę $10,000,000 w roku
sza
swych przyjaciół i sympatyków
Apel
do
pań
ler miasta Robert B. Upham w 1937-ym.
ZJAZD ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 4-Gą. 5-GO Do Pań Korpusu Pomocniczego kupiectwa polskiego i zapewnia
swoim kwartalnym raporcie,
Miasto już od kilku lat koapeluję, by nadal niosły swą huma przyjemną zabawę w dobranym
długi miasta w ostatnich trzech rzysta ze sprzedaży wyroków1
I 6-GO WRZEŚNIA W CHICAGO
nitarną pomoc inwalidom-wetera- gronie.
miesiącach wzrosły o $6,762,- podatkowych.
Armii Polskiej, a że wielu
530.00. Wobec tego długi mia pod^tkmnneydocŁ
Zjazdu—Sale Domu Weteranów Armii Polskiej, nom
z nich nie są w stanie opłacać swych Huczne Gody Wesdne
sta Chicago z końcem roku fi
podatków do swych Placówek, niech,
skalnego, to jest w dniu 30-go nie trzy miesiące wynosiły za1239 N. Wood Ulica
Na Wacławowie
że nadal Placówki Korpusu Pomoc
czerwca, wynoszą pokaźną su ledwie $6,646,087.72, gdy same
pensje wynosiły $10,623,838.24. Koledzy Weterani Armii Polskiej którego Stowarzyszenie nasze wy niczego, jak to dotychczas czynią, W parafii św. Wacława w Avon
mę $199,259,853.65.
Pensje pracowników w tych
Okręgu I-go S.W.A.P.! Niniejszym płaca stałe choć bardzo skromne za opłacają te za nich podatki. By ża dale, odbyły się huczne gody wesel
miesiącach w sumie $10,623,zwołuję 7-my Zjazd Okręgu I-go do pomogi miesięczne dla inwalidów- den weteran-inwalida nie stał poza ne p. Raymonda Bartell z panną
836.24, jak stwierdza raport,
Chicago, 111. na dn. 4-go, 5-go i 7-go weteranów, dodaje do pogrzebów naszą organizacją, i w razie zgonu Leokadią Ziębka. córką znanej i za
mogły być wypłacone tylko dla
września 1937 roku, do Domu Wete coraz liczniejszych, oraz musi iść w był pozostawiony trosce ludzi o lep służonej rodziny w tej dzielnicy
tego, że miastu udało się spie
ranów A. P., 1239-45 N. Wood ul.
pomoc niektórym wdowom i siero szym sercu chcć nie zawsze o peł państwa Marka i Rozalii Ziębka, z
niężyć wyroków podatkowych
Otwarcie Zjazdu naznaczam na tom po weteranach, a które nie są niejszej kieszeni.
pn. 5433 N. Ridgeway ave.
W imię sprawy narodowej i na
godzinę 4-tą w sobotę po południu w stanie zaradzić sobie same w trud
Ślubu młodej a dobranej parze
Wielka sprzedaż lotów przy tym je dnia 4-go września b. r. w dużej sali nych warunkach życiowych. A szej weterańskiej apeluję do wszyst udzielił miejscowy proboszcz ks.
ziorze w niedzielę — szcze
Domu Weteranów A. P. W tym dniu we wszelkich innych godnych spra kich Placówek Okręgu I-go SWAP., Teodor Cząstka. Po ukończeniu ceNAJWIĘKSZY ZAPAS
odbędzie
się sprawdzenie delegatów, wach musimy wszyscy pracować oraz Korpusu Pomocniczego do na- remonji kościelnych nowożeńcy,
góły
w
ogłoszeniu
UŻYWANEGO BUDULCA
którzy złożą swe Mandaty Komisji z poczucia obowiązku, bo nie jeste leżytego obesłania tego 7-go Zjazdu i liczni zaproszeni goście wyDrali się
W CHICAGO
...
A - i .rtC
'ta 1’ ' ,
... , , ,
, .
,, ,
Polacy którzy mają zamiar kupić Mandatów, zorganizowanie Izby śmy organizacją bogatą i wielce w dniach 4, 5, i 6-go września b. r. do sali Wonderland, gdzie odbyło
2,000,000 STÓP NOWEGO
do
Domu
Weteranów
A.
P.
w
Chi

się huczne weselisko.
loty na letniska w pobliżu miasta Zjazdowej i naznaczenie Komisji wpływową, byśmy mogli należycie
I UŻYWANEGO BUDULCA.
wynagrodzić ?a pracę swym urzęd cago, 111. A kolegów nie będących | Młodej parze drużbo wali, pan
powinni przejechać się w niedzielę Zjazdowych.
Przyjdźcie oglądnąć i zapoznać się.
do jeziora Forest, niedaleko od mia
W drugim dniu w niedzielę, 5-go nikom, którzy swą pracę muszą wy delegatami by przybyli jak najlicz Czesław Ziębka z panną M. Bo
Drzwi—25c; Klonowe deski na podło
gę—$10 M. Pokrycia na Dachy, Przy
sta Highland Park. Autem można września b. r. zbiórka wszystkich konywać z zaparciem się siebie. I że niej umundurowani, a inni po cy brzycką; p. Edward Szplit z panną
bory Elektryczne i Plumbiarskie.
zajechać na miejsce w 45 minutach. biorących udział w Zjeździe w Do jest tak a nie inaczej, dlatego ci co wilnemu. To samo dotyczy Pań Kor Olgą Zamer i p. Sylwester Dudek z
Pomocniczego SWAP. By ten panną Dorotą Whitney. Damą ho
HARVEY WRECKING Bliższe szczegóły są podane w ogło mu Weteranów A. P., o godzinie przyjmują urzędy, jak i ci co ich pusu
Zjazd wypadł jak najlepiej dla do norową była p. Rosembary Bartell,
wybierają
pamiętają,
że
tylko
szeniu
agencji
Arthur
T.
McIntosh
9-ej
rano,
skąd
wyruszymy
do
ko

COMPANY
Po skończonem weselisku nowoCo., której biura znajdują się pod ścioła Św. Heleny przy Augusta wspólnymi siłami możemy poddać bra naszej weterańskiej organizacji.
1701 W. Cermak Rd.
Seeley 6761
no. 160 N. La Salle ulicy.
blvd. pomiędzy Oakley blvd. i Wes coraz to cięższemu zadaniu naszej! Polonii amerykańskiej, Macierzy- żeńcy wyjechali na dwutygodniową
Kilku wybitnych Polaków już za tern ave., gdzie będzie odprawione organizacji. Bo praca nasza nie mo i Polski i Stanów Zjednoczonych, dla podróż poślubną do Colorado.
kupiło sobie loty zeszłej niedzieli solenne nabożeństwo o godzinie że być tylko dla pustego blichtru, którego wielkości i polska krew się
BRACIA BIELAWA
ale jest i będzie nadal dalszym tru obficie lała, a dłonie ludu polskie Reguły Robertsa, jak się prowadzi
kiedy to setki ludzi zwiedziło tą uro 10:30 rano.
Największy Polski Skład Farb,
go ciężko pracowały.
czą okolicę. Sprzedaż ta jest teraz
Po nabożeństwie odmarsz na salę dem żołnierskim.
Tapet i Pokostów w Chicago
posiedzenia. Cenny podręcznik dla
Cześć!
prezesów grup i towarzystw
10c
w
pełnym
biegu,
więc
najlepiej
bę

do
Domu
Weteranów
A.
P.,
gdzie
Wychowanie naszej młodzieży
1434 West Chicago Avenue
Adam Trygar,
Dziennik Związkowy
dzie zarezerwować sobie parę lotów odbędzie się obiad dla gości, dele
Tel. Monroe 0266
Kom. Okr. I-go SWAP. 1406-08 W. Division St.. Chicago. HL
Jako weterani Armii Pol. musimy [
jak najrychlej. Sprzedawane są po gatów i delegatek Korpusu Pomoc
Dostawa Darmo Wszędzie w Chicago
w
sprawie
wychowania
młodzieży
|
bardzo niskiej cenie i na bajecznie niczego SWAP. Po obiedzie nastą
dogodnych spłatach rozdzielonych pią dalsze czynności zjazdowe, po polskiej zrodzonej w Ameryce zaj
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wiska narodowego i żołnierskiego. I
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czynniki ustalonego.
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Obesłać Zjazd licznie!
weterańskie, nie myślimy wcale |
żą polscy reprezentanci firmy, pp.
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Pokrywamy Dachy
w skład Okręgu obesłanie Zjazdu rańska może należeć do wszystkich próbowane przez wydział ubez- mesiony do 2.7 w proku 9o8 1
Prosimy przeczytać sobie ogłosze
Każdego rodzaju i wykonujemy
kon
pełną liczbą delegatów. Nawet Pla powyższych organizacji, a do naszej pieczeń społecznych.
w takiej skali będzie nadal konwszelkie roboty blacharskie.
nie w tym wydaniu i dowiedzieć się
Wczoraj Rada Wydziału w tynuowany.
cówki z dalszych stron powinne organizacji należeć musi dlatego, że
bliższych szczegółów.
Robotnicy na ten fundu .z
J. FOLLMER
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S.W.A.P.,
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dowe prawa jak również i odziedzi- j
interesie. Liczne polskie rodziny na
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weszło
w
moc
od
1cówki
winne
to
uczynić
na
swych
czy
obowiązki
na
terenie
naredo-1
były od niej swoje domy w tym
! go lipca. Wypłaty ubezpiecze śttóadcza Rada Wydziału Ubez
czasie.
(R.M.) regularnych posiedzeniach, zawiada wym po swoich ojcach. Dlatego ma- )
miając swych członków korespon my swą młodzież wychować jak nia wejdą w życie dla tych, któ pieczeń Społecznych — skbmSZYMAŃSKI
dencją, tak aby każdy miał możność najlepiej i to pod każdym względem, rzy nie z własnej woli utracili pletowało wszystkie 48 stanów
korzystania
ze swego przywileju by z niej wyrośli godni szermierze pracę z dniem 1-go czerwca' i trzy terytoria w ramach nowe
ELECTRIC SERVICE
Wycieczka Chóru
go prawa o wypłacie zapomóg
głosowania,
a
najwięcej uświado
Rok Założenia 1900
narodowej, obywatelskiej i 1939 roku.
w razie bezrobocia.
Chopina Nr. 1 mieni sprawami weterańskimi i na sprawy
Pracodawcy
zatrudniający
8
[
1016-18 MILWAUKEE AVENUE
ogólno-ludzkiej. I wtedy z takich
Tel. Armitage 4324—6629
rodowymi powinni być wybierani na szeregów niech czerpie cała Polonia
ZAKŁAD ELEKTROTECHNICZNY
I INŻYNIERSKI
W niedzielę, 1-go sierpnia, urzą delegatów Zjazdu. Wybierając dele amerykańska, Stany Zjednoczone, i
Urządzenia Do światła—Motory—Wy
dza Chór Chopina No. 1 doroczną gatów na Zjazd Okręgu Placówki nasza Macierz Polska dobl-y i godny
konujemy Wszelkie Prace z Drędziny
Elektryczności—Przyjmujemy do Na
wycieczkę
do ogrodu Smulskiego w mają się trzymać normy: jeden de materiał, których hasłem niech bę
prawy po umiarkowanych cenach:—
Odkurzacze—Żelazka—Lampy—Toast
Lake Zurich. O godzinie 10-ej ra legat na dziesięciu członków i uła dzie “nie dla zysku ani sławy ale
ers—Perkolatory—Maszyny do Prania
no będą oczekiwały autobusy na go mek. Kawalerzy Virtuti Militari o dla ojczystej sprawy”.
—Maszyny do Szycia—Wszelkie Przy
bory Elektryczne i Mechaniczne.
ści przed klubem Chóru Chopina ile są członkami Stowarzyszenia ma
Sprawę umundurowania kolegów
Wysiłki znanego dyrygenta-1 cić, aby się skomunikowali z p.
No. 1, 1232 Milwaukee Ave. W le ją prawo i przywilej delegatów.
i Pań Korpusu Pomocniczego SWAP,
Koledzy Weterani Armii Polskiej! jak również Oddziałów Synów i Cór kapelmistrza Leopolda Hibne- Hibnerem. Chłopcy mogą przy
sistym ogrodzie będą urządzone ró
żne atrakcje przez Wiązankę Pań Zjazdy Okręgu I-go odbywamy co Weteranów A. P. polecam specjal ra, aby zorganizować poważną być w najbliższą, jak i w każ
Chopina; dla wszystkich zaś roku i zawsze w innej miejscowości, nej uwadze delegatów i delegatek. orkiestrę z młodzieży polskiej, dą następną środę, do Liberty
Progress Roofing Co. Chóru
pań będzie konkurs popularności o czy dzielnicy wielkich miast, co Gdyż bierzemy i brać musimy licz któraby z jednej strony mogła Hall, 1511 Cortez ul. (dawniej
nagrodę, dla panów konkurs siłaczy czyni się dla podniesienia poczucia ny udział w różnych występach na reprezentować na szerszych Emma ul.), przy Ashland, o go
też o nagrody, dla młodzieży tańce. organizacyjnego kolegów danej Pla rodowych, tak polskich jak i amery publicznych występach polski dzinie 7:30. W sali tej odbywa
*
W razie nawałnicy, jest zapewnio cówki, jak również danie sposobno kańskich, oraz pomni na towarzy dorobek muzyczny, a z drugiej ją się lekcje.
ne, że mogą się goście schronić nie ści mieszkańcom zobaczenia swego stwo broni z Aliantami, musimy i w strony torowała młodzieży pol
Płaskie-1 hagonty odpowied pod drzewami, lecz w ubikacjach żołnierza polskiego-weterana, tego
skiej drogę do szerszej kariery Przyjęcie Dla Prezesa
nim materjalem i wszystkie pod dachem. Drogowskaz dla auto- żołnierza co w wielkiej mierze wyje ich uroczystościach brać udział. A muzycznej — powoli dają re
jednak nieraz bardzo nas mało przy
p. A. Hinkelmana
roboty -blacharskie.
mobilistów: Milwaukee Ave. do Bal chał stąd z za morza, by walczyć bywa na zbiórki. I to musi być po zultaty.
apel zamieszczony w
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No. 60 prosto do Lake Zurich. Pro roku Zjazd odbywać się będzie w pewne obowiązki reprezentacyjne
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■
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we- :
Makowskich, 1106 N. Hoyzdolnionych
młodzieńców,
któ

stów lub telefon Arm. 0242, do Klu warunkach, to też niech ten Zjazd teranów, a zwłaszcza w obchodach
ne avenue, na cześć Al. Hinkelma
bu. — J. Handke, za komitet.
będzie jednym z największych i naj- narodowych. Tu wiele są odpowie rzy pragną kształcić się dalej.
na, z okazji objęcia przez niego pre
Do
orkiestry
zgłaszają
się
' wspanialszych, jakie dotychczas dzialni członkowie i członkinie Zamłodzieńcy z orkiestr szkol zesury Centrali Ligi Morskiej i Ko
mieliśmy.
w Ameryce.
rządów.
nych.
Z kilku szkół otrzymał lonialnej
Wycieczka Koszykowa
Nasze prace i zabiegi
Przy
suto
zastawionym stole prze
20-lecie Czynu Zbrojnego
p. Hibner rekomendację niektó mówiła pierwsza
Klubu Starego Sącza Na zjazdach mamy możność po
pani Makowska,
zdolniejszych uczniów od która jest niestrudzoną
W tym roku jest 20-to letnia rocz- |rych
1
praeowniczwiedzenia licznym gościom i repredyrektorów tych szkół.
ką na niwie społeczno-narodowej,
Już w przyszłą niedzielę odbędzie zentantom organizacji społecznych, nica Czynu Zbrojnego naszego i Po- 11
się wycieczka koszykowa Klubu br. narodowych i obywatelskich nasze lonii amerykańskiej, przeto są i będą | Organizator orkiestry p. Hib życząc panu prezesowi powodzenia
Pomocy Starego Sącza do Lasku racjonalne i konieczne potrzeby, liczne obchody narodowe jesienią, ner, spodziewa się, że już w w jego pracy nad rozwojem Ligi
szybko i łatwo udzieli
na pierwszy tnorgecz
i
21-go sierpnia będzie mógł Morskiej. Przy końcu programu
Powiatowego, zwanego Deer Grove, gdyż jesteśmy organizacją ideową w których nietylko my weterani A. dniu
NAJWIĘKSZA W STANIE 17 mil od Chicago na drodze wiodą i niesiemy pomoc naszym unieszczę- P. będziemy brać udział, ale i cała izaprezentować orkiestrę złożo przemówił p. prezes, przyrzekając,
cej do Wauconda nr. 60. Wygodny śliwionym kolegom-inwalidom. — zorganizowana Polonia. I w tej pra- ]ną z młodzieży polskiej na Chi- że nie zawiedzie w nim pokłada
ILLINOIS POLSKA
autobus wyruszy z przed Sokolni I tamże na Zjazdach ten głos ma cy mamy obowiązek czynienia icagoskim Muzycznym Festiva nych nadziei.
SPÓŁKA
jaki się odbędzie tegoż dnia. Pan Al. Hinkelman jest założy
]
Świątkiewicza punktualnie o godzi najwięcej szansy być zrozumianym wszystkiego, by te obchody były ls
SECOND FEDERAL
Młodzież polskiego pochodze cielem prezesem Oddziału Bałtyk,
nie 9:30 rano, a o 10-ej przystanie i wysłuchanym. I tu również mamy godnymi tego historycznego Czynu
zajmująca się muzyką, do a pani Makowska wiceprezeską.
na Diversey i Pułaski Road obok możność gromadnego złożenia ser Zbrojnego Polonii amerykańskiej, a nia,
:
SAVINGS AND LOAN
fabryki dywanów Olsona, gdzie decznej podzięki wszystkim tym, co gdzie my odegraliśmy najważniejszą brze zrobi, jeżeli skomunikuje
ASSOCIATION
z p. Hibnerem i weźmie u- Zmarła Po Wzięciu
zbiorą się ci. którym tam będzie do nas w naszych koniecznych potrze rolę. Czyn Zbrojny docenia tak Po- się
I
(Zasoby przeszło $1,700,000
dział
w organizującej się orkie
godniej i wszyscy razem pojedziemy
Ionia
amerykańska
jak
i
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Nai
bach popierają tak moralnie jak i
Pigułek Na Spanie
strze. Spędzi przyjemnie czas,
dó przepięknego lasku na świeże
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w
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to
też
tembardziej
my
I
Pożyczki w sumie aż do 65%
materialnie, a temi jest cała zjedno
oszacowanej wartości.
nie zapomni tego co się do te Pani R. E. Chloupek, lat 45, zmar
powietrze. Każdy powinien zabez
weterani
Armii
Polskiej
musimy
w
Miesięczne spłaty na 5 do 15 lat. pieczyć się w przekąski, gdyż na czona Polonia Amerykańska z Jej pracach obchodów powyższych zaj- igo czasu nauczyła, rozwinie ła wczoraj w łóżku po wzięciu zbyt
Duchowieństwem, organizacje pol
swoje zdolności dalej i przygo wielkiej dozy lekarstwa na spanie.
Raty tak niskie jak $8.44 na $1000. poje dostarczy komitet. Dojazd dla skie społeczno-narodowe i obywa mować czynne stanowiska, i w po- I
automobilistów: Jakąkolwiek dro
trzebie innych rodaków do tej pra tuje się do przyszłej szerszej ka Martwe jej zwłoki znalazł jej syn,
4048 WEST 26-TA ULICA gą wiodącą do Desplaines lub Mil telskie, prasa polska, kupcy i prze cy pobudzać.
riery na polu muzycznym.
Thomas, student uniwersytetu North
TEL. ROCKWELL 6100
Rodzice, mający chłopców western. Pani Chloupek zamieszki
waukee ave. do drogi nr. 60. która mysłowcy, zawodowa inteligencja,
Jako organizacji ideowa, huma grających na jakimkolwiek in wała pod nr. 724 Noyes ulica, w
zaczyna się za cmentarzem św. Woj dzielne panie Korpusu Pomocnicze
Jan A. Sierociński
Prezes i Zarządzający Dyrektor ciecha i tą na zachód jechać około go SWAP-, Legion Polek, Wiązanka nitarna i społeczna należymy do zor strumencie, powinni ich zachę- Evanston.
piętnastu mil do Kitty Corner po- Pań, i inne zrzeszenia dobroczynne, ganizowanej i zjednoczonej Polonii
Słuchajcie programu radiowego tym skręcić na lewo dwie mile do oraz szerokie masy ludu polskiego amerykańskiej i w Polskiej Radzie
Spółki Second Federal w każdą Deer Grove, gdzie napisy wskażą w Ameryce, z którego krwi i kości Międzyorganizacyjnej w Am. i tu)
rode pomiędzy 7—8 wieczorem.
i my weterani Armii Polskiej po musimy brać pełny i należyty udział I
Słuchajcie Codziennego Programu
mićjsce wycieczki
c;a WEDC.
we wszystkich godnych poczyna-1
chodzimy.
Jako weterani Armii Polskiej niach. Praca ta nie może ograniczać j
. winniśmy godnie spełniać swe obo- się tylko do samego miasta Chica
j wiązki, tak w naszej organizacji, go, gdzie jest zarząd tej Pol. Rady i
i na szerszym terenie wszelkich Międzyorganizacyjnej, ale i na pro
Czyścić sciiny i obicia za pomocą 1I jak
8:15 Rano WCBD 1080 Kilocykli
spraw społecznych, narodowych i wincji, gdzie sięga nasz Okręg I-szy
Przepisy kucharskie
SWAP.,
organizacja
nasza
i
koledzy
i
obywatelskich.
A
tej
pracy
i
oboŁŁABOURO
Śpiew Tadeusza Łopackicgo oraz śpiewy
j wiązków jest przed nami jeszcze winni brać nie mały udział w tej
Marii Gruszczyńskiej i Ireny Ścisłowskiej
bardzo wiele. I choć się starzejemy, pracy, dla dobra sprawy polskiej, i
i to jednak pracy nie ubywa, ale się lepszej przyszłości Polonii amery
Marysia Kocurek
| takowa pomnaża. Dlatego musimy kańskiej, w tym kraju Stanów Zjeznany typ radiowy
Gwarancja zwrotu pieniędzy
więcej intensywniej zabiegać i j dnoczcnych, jak również dlfr dobra
od czterech lat
W Waszym składzie farb lub żelastwa
I wzmacniać Fundusz Inwalidzki, z | narodowego Macierzy-Polski.
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Wielki Czas
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iupcy z Avondale
Urządzają Wycieczki

. '-v ” < -.

Trailers na Budulec. Wdo QQE f|A
skonałym stanie. Sztuka WfcWiUw

Używane Drzwi.
Sztuka ...............
Używane Futryny.
Sztuka

Umywalki.
Sztuka . . .

$1.00

Wielka Piła do Cięcia Drzew, Kompletna z Waukesha Motorem: $1,000 war
tość za tyłki, $200. Liczne Inne Taniości!

Bldg. Material Liquidators ★

SÓUTILEAŚT- CORNER
22nd ST. and ASHLAND
OPEN ALL DAY SUNDAY

r,

Czytajcie Ogłoszenia w Dzień. Związ

Prawo o Ubezpieczeniu Od Bez

FOLLMER
ROOFING CO.

robocia w Stanie Illinois - Ważne

Wzrosło Wśród Młodzieży Zaintere
sowanie Orkiestrą Polskiej Młodzieży

POKRYWAMY
DACHY

POŻYCZKI

na Domy i na Budowę

ŁATWIEJ!

PILSEN
KWIK KLEAN

Poranek Słoneczny
LIDII PUCINSKIEJ

Sztuka:

Kłopoty Marysi Kocurek

DZIENNIK ZWIĄZKOWY (ZGODA). SOBOTA, 17-GO LIPCA (JULY), 1937

Z CRAGIN

Z Tow. Walecznych Pola

ków, Grupy 1612 Z. N. P.
t

Przyjęcie dla porucznika Antoniego
Na ostatniem posiedzeniu uchwa
Jabłońskiego.
lono wziąć udział w pikniku urzą

LR55IFIED CLASSIFIED CinSSIFIED CLASSIFIED CLnSSIFIEDELRSSIFIE

DROBNE OGŁOSZENIA

dzanym przez Tow. Tysiąc Walecz
nych, 877-mą Zw. Nar. Pol., w nie
dzielę 18-go lipca, w ogrodzie J.
MEBLE
Nowak 4500, Cumberland ave., w
Norwood Park, III. Zbiórka w par
ku o godzinie 2-ej po południu. Do
parku można dojechać Irving Park Wielki wybór nowych mebli jak garni
do pokoju, jadalni i sypialni po
tramwajem do końca linii, przesiąść tury
$29.75, oraz piecy i dywanów. Spłaty.
wieczorami do lOej; w niedziele
na autobus, a od autobusa będzie Otwarte
do 4ej.
dowoził trok do ogrodu. Zarazem
BAER STORAGE
zawiadamiamy Szanownych braci,
1927 Milwaukee Avenue
że bierzemy udział w dniu Polskim
STORAGE wyprzedał faZw. Nar. Pol., urządzanym przez O- SCHAULEKS
brycz okazów. Komplet mebli do 3 lub 4
pokoi $129 — $149; na spłaty; garn, do
kręgi 12-ty i 13-ty w niedzielę, 29 sypialni $29; garn, do bawialni $25; im
dywany $15. 4642 North Western. Co
sierpnia, w parku Harms, 4100 N. port.
dziennie do 9:30, w niedzielę do 5-e.j po poł.
Western ave. — Szymon Ostrowski,
sztukowy garnitur do
prezes; Jan Paluch, sekretarz prot. DZIEWIĘCIO
jadalni na sprzedaż. Tanio. 4842 N.
Kedzie Ave.
DWU-KAWAŁKOWY garnitur na
Józefina Mikołajczyk
sprzedaż, “Overstuffed.” Cena bar
Porucznik Antoni Jabłoński,
dzo niska. 2712 N. Albany Ave.,
Nie Żyje
Członek straży pożarnej m. Chicago.
Isze piętro.

DROBNE OGŁOSZENIA

DROBNE OGŁOSZENIA

NA SPRZEDAŻ NA SPRZEDAŻ NA SPRZEDAŻ

BAER STORAGE

W przyszły wtorek wieczorem, w
sali parafialnej Św. Stanisława B.
M., przy Fullerton i Lorel Avenues,
w Cragin, Obywatelski Klub Ulep
szeń w Cragin urządza wieczorek
recepcyjny i zgromadzenie obywa
telskie dla porucznika straży pożar
nej Antoniego Jabłońskiego, wycho
wanka Cragin, który ubiegłego mie
siąca otrzymał lepszą posadę w de
partamencie straży pożarnej.
Porucznik Jabłoński pracuje w
departamencie straży pożarnej od
lat 13. Przed paru laty złożył egza
min na porucznika i dwa lata póź
niej został umieszczony na liście
tych, którzy złożyli egzamin celują
co, a w miesiącu czerwcu otrzymał
swój awans na porucznika i obe
cnie jest stacjonowany w kwaterze
trzeciej dywizji, przy North i Hud
son Avenues.
Porucznik Jabłoński jest synem
pp. Stanisława i Marii Jabłońskich.
W Cragin mieszka blisko lat 40. Tu
chodził do szkoły elementarnej i tu
dotychczas zamieszkuje. Jest on
pierwszym wychowankiem craginskim, który dostąpił rangi porucz
nika w departamencie straży pożar
nej.
Na wtorkowym przyjęciu, pomię
dzy innymi, będzie Aiderman W. J.
Orlikoski, komityman Jan A. Szumnąrski, kapitan Kazimierz Pawłow
ski, szef batalionu straży pożarnej
Paweł Zwiefka, kapitan George
Gillmeister i inni. Pogrzebowy Jan
Wojciechowski, mistrz toastów klubu
craginskiego, czyni wszelkie przygo
towania .ażeby uczestnicy tej imprea& nabyli wytrwulszego ducha w
staraniu się o lepsze posady dla na
szych, w różnych gałęziach służby
publicznej.
Porucznik Antoni Jabłoński pojął
za żonę Annę, córkę pp. Jana i Ka''•zyny Zwych. Państwo Jabłoń* eszą się czworgiem dzieci, a
wicie: Eleonora lat 22, Antoni
lat .'9. Ernest lat 16 i Roy lat 3. Pań
stwo Jabłońscy z rodziną zamiesz
kują w ich własnym domu pod nr.
2243 N. Mason Avenue.

Wycieczka Tow. Listopado
wego, Grupy 348 Z. N. P.
Tow. Listopadowe urządza wycie
czkę koszykową (piknik) do piękne
go lasku powiatowego p. n. “Schil
ler Park, Forest Preserve, Section
C No. 1, mieszczącego się przy Ir
ving Park ave. nad rzeką Desplaines, w niedzielę, 18-go lipca.
Drogowskaz: Dla automobilów jak
również jadących tramwajami jedna
droga, mianowicie: wziąć tramwaj
Irving Park blvd. jadąc na zachód
do końca linii, następnie przesiąść
się za tym samym transferem na
omńibus i jechać do końca, później
iść w tym samym kierunku po tej
że drodze na lewej stronie znajdu
je się miejsce zabawy nad samą rze
ką przy drodze. — Komitet.

W szpitalu Miłosierdzia zmarła w
zeszły czwartek śp. Józefina Miko
łajczyk, lat 49, przez 28 ostatnich
lat mieszkanka New Chicago.
Pogrzeb odbędzie się w przyszły
poniedziałek, 19-go lipca, o godzi
nie 9-ej rano z domu żałoby przy
ulicy Harrison do kościoła Niepoka
lanego Poczęcia Matki Boskiej, a
stamtąd na cmentarz Kalwarii.
Zmarła pozostawiła w głębokim
smutku utulonych męża Józefa,
czterech synów — Stefana, Wa
wrzyńca, Władysława i Franciszka,
— trzy córki — panią Mackiewicz,
Estelę i Lilianę oraz dalszych krew
nych.

Z WEST HARVEY, ILL.

Z NOWEJ POLSKI

1937 LICENCJA DARMO
$3— WPŁATY — $3
Reszta tak mało jak $2 tygodn.
Bez poręczycieli—Bez zwłoki

35 Plymouth Sedan....$375.00
35 Chevrolet Sedan....$345.00
35 Ford Sedan......... $335.00
34 Terraplane Sedan $295.00
32 Auburn Sedan.... $195.00
32 Pontiac Sedan.... $265.00
32 Studebaker Sedan $245.00
31 Essex Sedan........$ 75.00
30 Nash Sedan......... $ 65.00
100 więcej, wszystkich modeli
i marek.

1134 N. Ashland Avenue

DROBNE OGŁOSZENIA

PRACA
PRACA MĘSKA

POTRZEBA pracowników do drze
wa. Muszą mieć doświadczenie przy
korpusach handlowych samochodów.
Maremont Auto Prod. Inc., 1625 So
Ashland Ave.

Przyjdźcie Na Największą Parcelę
z Używanymi Samochodami
w Chicago
Dobre Używane Automobile na Sprzedaż
w Wielkim Wyborze
Z Gwarancją Sześcio Miesięcznej Usługi.
Mamy rekordy naszych aut.
Chrysler Airflow
po Specj. Cenie
°37° 6 Pass........... i...
Chrysler Custom Im po Specj. Cenie
perial “37’* 9 Pass..
Ford
<45 Pontiac
$125
Sedan •«..«
Pontiac
<5Q Buick
$145
Sedan ............... *
Sedan • • • • •
Nash 2-Door
<65 Dodge
$145
Sedan ......
Willys Knight <75 Sedan • • •. •
Nash
Coach .
*
$145
•..•,
Chrysler
$85 Sedan
Sedan .
Buick
Reo
$85 Coupe ......... $165
Sedan .
Dodge
Nash
$95 Roadster ... $165
Sedan •
Chrysler
Reo
$95 Sedan ......... $175
Sedan .

POTRZEBA sprzedawaczy trunków
z wyrobionym interesem pomiędzy
tawernistami. Wszelkie rodzaje wó
WPŁATY JUŻ OD $5.00
dek. Płacimy 65% z dochodów i da STONY ISLAND MOTOR CO.
my listę odbiorców. Tel. Motel,
7131 STONY ISLAND AVE.
Prospect 7008.

POTRZEBA sprzedawacży Roofing i
Siding. Doświadczeni mogą robić do
bry interes przez cały rok pracując
dla odpowiedzialnej firmy. Szybka
usługa. Kompletny wybór, z zupeł
ną kooperatywą. Komisowe. Ameri
can Home Improvement Co., Suite
748, 140 South Dearborn St.
PRACA ŻEŃSKĄ—
DOŚWIADCZONEJ dziewczyny, do
pracy domowej, do gotowania; wła
sny pokój; musi lubić dzieci; reko
mendacje; $10. Cedarcrest 0884.
POTRZEBA doświadczonych kobiet
do czyszczenia w budynkach i hote
lach; niżej 45 lat; stała praca; niskie
opłaty; zgłaszać się wcześnie. Mod
ern Hotel Bureau, 879 North State
Street.

DOŚWIADCZONEJ dziewczyny do
ogólnej domowej pracy, bez goto
wania, bez prania, zostać, $7. Dr.
Saxon, Diversey 7805.

DZIEWCZYNY do domowej pracy
i pomocy w opiekowaniu się dzie
ckiem, do pomocy w gotowaniu, bez
prania. Dobry dom. South Shore
5340. 7554 Essex Ave.

POTRZEBA kelnerek doświadczo
nych przy “counter work”. Muszą
być zwinne. Stała praca. 1102 W.
Madison St.

Tow. Rozwój Polski, grupa 2780
PATENTY
Zw. Nar. Pol., odbędzie swe posie
dzenie w niedzielę, 18-go lipca, w
PATENTY
sali zwykłych posiedzeń, o godzinie
Wyślę na żądanie mOj •PRZE
2-ej po południu. Członkowie jak i
WODNIK PATENTOWY” zawie
członkinie są proszone o przybycie.
rający informacje i pouczenia
w patentowym postępowaniu. —
Tow. Rozwój Polski, grupa 2780 Z.
Piszcie po niego dzisiat
P., urządza piknik dnia 1-go sier
B PELECHOW1CZ
pnia w Forest Prezerve, przy 87-ej |
Registered Patent Attorney
3300 W Chicago Ave..
Dept. I
i Keen avenue. Komitet: — Roman ■
CHICAGO ILLINOIS
Cieszkowski, sekretarz.
ami—■

1935 Plymouth Sedan $375
Cztero drzwiczkowy, pięcio pasażerowy, de luxe sedan, pełnie wyekwipo
wany, $375. Najlepsza Plymouth war
tość ofiarowana. Napewno zobaczcie
ten automobil dzisiaj: wasz stary au
tomobil wzięty wzamian. Spłaty do
waszej dogodności; 90-dniowa piś
mienna gwarancja. Uczciwa obsługa.
Pewne miejsce do zakupienia dobre
go automobilu.

1134 N. Ashland Avenue

DROBNE OGŁOSZENIA

DROBNE OGŁOSZENIA

DROBNE OGŁOSZENIA

NA SPRZEDAŻ NA SPRZEDAŻ NA SPRZEDAŻ
DOMY

DOMY

DOMY

DOMY
TANIOŚĆ!
3
piętrowy
dom
blisko
WYJEŻDŻAM
z
miasta;
oddam
za
W
ŚLICZNYM
Forest
Glen
5
pok.
PIERWSZEJ klasy grosernia i buSPRZEDAŻ — nowy 5 pok. ko
Park Elevator. Tel. New murowany bungalow; wielka lota; bezcen murowany 2 mieszkaniowy; NA
czernia na sprzedaż. Niema kredy Humboldt
lonialny dom z łazienką; kominek,
castle
3697.
dochodu
$960.00
rocznie;
$2,200
go

FHA
finansuje.
Tąniość
przez
wła

tów. Elektryczne ochładzanie. Tanio.
bezment, garaż, konkretówki, mały morgecz. Zgłosić się: izolowane,
ściciela. Tel. Kildare 6726.
Telefon Albany 6851.
towy wjazd. Cieniste, i owocpwe
WIELKA TANIOŚĆ
1-sze piętro, 1024 N. Spaulding.
drzewa, kwiaty, $5,500. Właściciel
NOWOCZESNY wyrobiony interes. Skład, i 3 mieszkania, na sprzedaż. SPRZEDAM tanio budynek 5 poko
E. Mitzner, Valparaiso, Indiana, 809
jowy
z
apteką
na
dole.
5121
Eddy
Stary
wyrobiony
interes
w
polskiej
TANIO!
3
po
sześć
dom
piecem
oDelicatessen i skład cukierków do
Street.
grzewany. 2037 W. Erie St. Cena Beach Street.
wynajęcia, naprzeciw kościoła św. dzielnicy. 4742 S. Honore St.
$2,500. Zgłosić się 814 N. Maple CZTERO MIESZKANIOWY drew
Turybiusza. 4122 W. 56th PI.
POTRZEBA do sprzedania domów NA SPRZEDAŻ w Cragin w ładnej wood Ave., Isze piętro.
niany budynek, lota 50x179, gorącą
okolicy
dom
2
piętr.
mur.,
5
pokoi
SKŁAD CUKIERKÓW, cygar, pa byznesowych, budynków i lotów w
wodą ogrzewanie, zaszklone weran
pierosów, lodów, przybory piśmien okolicy Detroit. Wszelkie informa ogrzewane wodą, 4 pok. piecem. Ga LIKWIDACJA — 6 apr. murowany dy. wielki garaż na 2 auta. Dochód
ne i rozmaitości sprzedam, gdyż wy cje nadesłać Marion Matuszewski, raż na 2 auta, lota 75 stóp frontu. budynek, 3-4, i 3-5, parą ogrzewa $120.00 miesięcznie. Cena $8,500.
chodzę zupełnie z interesu. 8 lat w 13147 Michigan Ave., Dearborn Wpłata $3,000. 2416 N. Long Ave. nie, 2 bloki do Logan Sq. L. Na Na spłaty. W pobliżu szkoły, ko
Mich.
moim ręku. 650 N. Wood St.
$300 WPŁATY kupi 2 piętrowy mu szybką sprzedaż $13,500, $7,500 go ściołów; najlepsza transportacja. W
SPRZEDAM lub zamienię 7 poko rowany dom, 4 i 5 pokoi z 4 pok. tówką, reszta Iszy morgecz. Mr. dzielnicy Norwood Park, 6209 New
NA SPRZEDAŻ tawerna na połud jowy
i drewniany cot cottage. Reszta jak czynsz. Właści Grafft, Ravenswood 4222, 4603 Lin ark Ave. Newcastle 3962. Nie aniowo zachodniej stronie; istniejąca tage —murowany
I genci.
coln Avenue.
$200 wpłaty, reszta jak rent. ciel Blvd. 7181.
4 lata, na narożniku krzyżówkowym; Zgłoszenia
1647 W. 47 ul., 2gie pię
cena umiarkowana. Tel. Prospect tro.
1082 pomiędzy 8 — 9 wiecz.
dom z mieszkaniem
TAWERNA istniejąca 14 lat. Sprze 3w PIĘTROWY
bezmencie, garaż na 3 auta, dwie
daj ę z powodu śmierci. Spaulding loty,
2x5 i 1x6 pok. mieszkania, 4
5882.
pokoje w bezmencie. J. Widell, 4341
ZAKŁAD reperacji obuwia. Istnie Homer St.
jący 16 lat, w dobrej okolicy. Z po SZEŚCIO pok. cottage, $2,900.00,
wodu choroby. 703 Main ulica, 1923 N. Karlov Ave. Gorącą wodą
Evanston.
ogrzewanie, wysokie poddasze i bez
Garaż na dwa auta. Celem oZAKŁAD AUTOMOBILOWY—Bear ment.
Frame i Axle straightener, elektry glądnięcia zgł. się do
czne i acetylenowe welders i wszyst CHAS. JARCHOW & SONS, Inc.
' 3622 Fullerton Avenue.
kie inne przyrządy. Budynek 125x25.
Spaulding 4280.
3050 Armitage Ave.
drewniany dom, 4 i 4
GROSERNIA i skład delicatessen 2 PIĘTROWY
mieszkania i łazienka, podda
na południowej stronie, elektryczny pok.
ochładzany kantor, na sprzedaż lub sze i bezment. 1433 Wolfram St.
zamianę; polska okolica. 3329 So. Właściciel na pierwszym piętrze.
Morgan St.
$2,000 WPŁATY weźmie piękny 2
mieszk. murowany budynek, słone
TAWERNA na sprzedaż tanio. Do czny parlor. Okolica Lawrencebry interes. 2254 “Fullerton Ave.
Crawford. 2-5 pokoi, kaflowa ła
zienka i prysznica. Murowany ga
1844 N. ASHLAND Ave. narożnik raż na 2 maszyny. W pierwszorzęd
Cortland, mała restauracja i skład nym stanie. Cena $7,400. Edge-delicatesów na sprzedaż, dobra lo water 2042 pomiędzy 1-5 tylko.
kacja, tani rent, powód samotność.
DWU PIĘTROWY murowany budy
NA SPRZEDAŻ skład żelazny, farb nek blisko Humboldt Park, 2 czwór
itp. Znany i dobrze wyrobiony in ki i jedna trójka w bezmencie. Do
teres. Niema kredytorów. A. J. Ba chód z czynszu $64 miesięcznie.
Depresja ekonomiczna mija, ludzie wracają do warsztatów pracy,
siński, 4521'So. Ashland Ave., Yards Wszystkie podatki zapłacone. Cena
2275.
$2,750, w gotówce.
płace ich bywają podwyższane, powraca życie normalne, przedde2 piętrowy drewniany budy
SKŁAD Cukierków, Fountain, Pop- nek 5 i 6 pokoi. Wymaga reperacji.
presyjne, co odczuwa się przez ożywiony ruch w dziedzinie real*
Corn, mieszkalne pokoje; blisko Lota 100x125. W pobliżu Wright
Congress Teatru. $1,400 lub za naj wood Ave. około 6400 na zachód.
ności, żywe zainteresowanie wśród osób zamierzających nabyć bu
lepszą ofertę . Przyjmę w zamia Pełna cena $2,750. W gotówce. Dra
nie samochód lub co innego za część per and Kramer, Inc., 14 S. Central
dynek dla własnego użytku, bezpiecznej inwestycji swoich oszczęd
wpłaty. Wieczorami lub w niedzie Ave., blisko Madison St. Tel. Austin
lę. Bez agentów. 2165 Milwaukee 3367, w niedzielę telefonować Edge
ności, lub w celu spekulacji.
Avenue.
water 2608.
NA SPRZEDAŻ piekarnia z budyn
Związek Narodowy Polski sprzedaje budynki po minimalnych ce
LETNISKA
kiem lub bez. Wiadomość 3651 Di
versey.
nach, na bardzo dogodnych dla kupującego warunkach, często tylko
PRYWATNA osoba sprzeda ze stra
NA SPRZEDAŻ grosernia z domem tą zupełnie nowoczesny letni dom.
za wpłatą dwadzieścia procent sumy sprzedaży, a spłatami osiem
W Pistakee Lake pięćdziesiąt mil na
lub bez. 1854 W .18th St.
półn. zachód. Wszelkie wygody; bie
dolarów od każdego tysiąca miesięcznie, włączając kapitał i przy
żąca woda, gaz, elektryka; na spła
ty. Box 2, Dziennik Związkowy, 1406
padający procent.
W. Division St.
INTERESY

KUPCIE DOM TANIO

NA ŁATWE SPŁATY

ZWIĄZEK NARODOWY POLSKI SPRZEDAJE BUDYNKI
TANIO I NA DOGODNYCH WARUNKACH

ROZMAITE

MASZYNĘ DO SZYCIA
ZA DOLARA zreperuję w waszym
domu. Lubak, TeL Armitage 4815.
NAJLEPSZY jest teraz czas do obi
jania domów “asbestos siding”; —
wszelkie reperacje wykonujemy ta
nio; obliczenia darmo. Telefon Mer
rimac 8314.
NOWA LANDIS maszyneria, zapas
i urządzenie z zakładu reperacji obuwia. Zgł. się 1117 Cleveland St.,
Hammond, Indiana.

PLUSKWY, MOLE

Główny CHRYSŁER-PŁYMOUTH Skład

POTRZEBA jednej lub dwóch ko
biet do sortowania szmat w junk
shop. Godziny od 8 do 4:30 po połu
Wycieczka Kółka Drama dniu. Dobra zapłata. Tylko doświad
czone niech się zgłaszają. Central
tycznego Miłość Ojczyzny Paper Stock Co., 2455 Elston Ave.
lub kobiety do ogólKółko Literacko Dramatyczne Mi DZIEWCZYNY
nej domowej roboty i pomocy przy
łość Ojczyzny, nr. 10 Z. P. K. L. D. dziecku. Doświadczonej. South Shore
w Am., przy Tow. Miłość Ojczyzny,
gr. 1792 ZNP., którego dzielnym DZIEWCZYNY czystej, 20 do 25 lat,
prezesem jest p. Kasper Sechman, do lekkiej domowej pracy, dobra
urządza w przyszłą niedzielę, 18-go zapłata. Zgł. się po lOej rano. Tel.
bm., doroczny piknik w Villa Park, Lin. 6437.
na Slocum Lake.
POTRZEBA 5 polskich kobiet za
Drogowskaz: Rand Road Route 60 stróżki; z doświadczeniem; sześć go
do 176 do Slocum Lake. Autobusy dzin w nocy; zgłaszać się w biurze
4:00 po południu. Wabash Em
będą odjeżdżać z przed sali posie przed
ployment Agency, 202 S. State St.
dzeń Synów Wolności, pod nr. 1042 Pokój 900.
N. Damen ave., o godz. 8-ej rano.
Energiczny komitet stanowią: H. DOŚWIADCZONYCH kobiet do
przebierania sheep casing. Zgł. się
Szymaszek, przewodniczący; J. Wój- 1335 West 47th Street.
«lk, J. Czepczyński, E. Borowińska
DZIEWCZYNY 18 do 22 lat; ze wsi
1 F. Jagoda.
ma pierwszeństwo; schludnie wyglą
dającej do lekkiej domowej pracy;
bez prania; zwykłego gotowania; 2
Piknik Tow. Św. Izydora,
dorosłe osoby: pokój, wikt. Stewart
Gr. 406-ej Zw. Nar. Pol. 2321.
Znane sympatyczne Tow. św. Izy
dora Gr. 406 ZNP. urządza piknik
w niedzielę dnia 18-go lipca, b.r., w
ogrodzie Stickney Grove, 43-cia i
Harlem Ave. Początek o godz. lOej
rano. Troki odjeżdżać będą z pod
p. P. Brodło, 3048 W. 24ta ulica obok Fire Dept., o godziny lOej, llej,
12tej, lej ostatni o godz. 2-ej.

(Odzież na Sprzedaż)

HUDSON Seal Żakiet; 31 cali dłu
gi; tanio; w bardzo dobrym stanie;
telefonować wieczorami Bunckingham 1314, Pokój 702,
AUTOMOBILE

Tow. Wolna Polska, grupa 2204
Zw. Nar. Pol., odbędzie posiedzenie 1934 TERREPLANE COACH; radio,
w niedzielę, 18-go lipca, o godzinie ogrzewacz; doskonały; $95 wpłaty.
2-ej po południu na sali parafialnej Newberry, 3155 North Cicero.
św. Zuzanny. Obecność wszyst
kich członków jest wymagana, bo
1936 FORD $395
są ważne sprawy do załatwienia.
Równocześnie zawiadamai się człon Cztero drzwiczkowy. pięcio pasażeroków i członkinie, kótrzy zalegają z wy, de luxe sedan. Mało używany, nie
można odróżnić od nowego. 90-dnio
opłatami do Tow. i Związku, ażeby wa,
piśmienna gwarancja. Oryginal
raczyli przyjść na to posiedzenie i ne wykończenie. Wasz stary samo
zaległości uregulować, ażeby unik chód weźmiemy w zamian. Zróbcie
nąć suspendowania. — Wojciech wasze własne warunki.
Salach, prezes; Walenty Palczak,
882 Milwaukee Avenue
sekretarz finansowy.

ŁRS5IFIE

11

Nie wyrzucajcie swych starych mebli
STUDIO COUCHES, MATERACE
FUMIGOWANE, $2.00 wzwyż
SPRĘŻYNY POKRYJEMY EMALIĄ,
ZE BĘDĄ WYGLĄDAĆ JAK NOWE
$1.50
ODNOWIMY MATERACE,
$2.50 wzwyż
POKRYJEMY I ODNOWIMY STUDIO
COUCHES I MEBLE—WSZELKA
- ROBOTA GWARANTOWANA

ORCHID BED SPRING CO.
1337 W. Madison Tel. Haymarket 0139

SPOSOBNOSC JEDYNA
W ŻYCIU
Znowu mówimy — Kupcie samochód wprost w U. S.
Auto Finance Company, największej w Chicago firmie fi
nansującej samochody, 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 nałeżytości w fabryce.
Najlepszy i największy wybór nowszych modeli samo
chodów każdej marki, po cenach niezrównanych nigdzie
w Stanach Zjednoczonych.

.NIOŚĆ; letni i zimowy dom przy
x River, Rawson bridge, Cary,
nois. Prywatna plaża; łódki, i me■. Właściciel, Pensacola 2941.
LETNISKO-Hotel. Grass Lake, 20
umeblowanych pokojów. Tawerna
i duża sala jadalna. Wszystkie no
woczesne udogodnienia. 1150 stóp
jeziora i Channel frontu, 10 akrów
ziemi. Słoneczna weranda z 42 ok
nami, frontem do jeziora. 20 łódek.
Wyrobiony interes. Można zara’ lać
duże pieniądze. Taniość za gotówkę,
zgodzę się na małą zamianę. Mr.
Miller, 6138 N. Avenue, Merrimac

iTEL, tawerna, 4 cottages; umewane; na sprzedaż tanio. Soren:, Channel Lake, Antioch, Illinois.
NISKO dobrze znane od 20 lat
:dam z kompletnym urządze. Pisać po angielsku: BendoriCottages, Muskalunge Lake,
e River, Wis.

WYNAJĘCIA 6 pok. mieszkanie
,...em ogrzewane i łazienka, mu
rowany garaż na miejscu. 1467 W.
Huron St.

POKÓJ do wynajęcia dla inteligent
nej pani, z wszelkimi wygodami.
1050 N. Ashland Ave. Mrs. Bara
nowska.
DO WYNAJĘCIA 5 pokojowe mie
szkanie czyste i widne. 1518 W.
Cullerton St.

FARMY
1 AKR, 4 pok. dom, kurnik, garaż,
także 6 pok. nieukończony dom, ra
zem za $2,500; $500 wpłaty, $15 mie
sięcznie; Walter Avenue, na zachód
od Pfingsten Road, następnie 1 blok
na południe od Keystone; na zachód
od Keystone 1 blok. Berwald, North
brook, Illinois.

20 lat finansowania samochodów i liczne tysiące zado
wolonych klientów są dla Was gwarancją zadowolenia.

1937-1936 De Sotos—1937-1936 Chryslers—1937
Terraplanes—1937 i 1936 Buicks—1937-1936 Che
vrolets—1936 Fords—1936 Packards—1936 Pontiacs—1937 i 1936 Plymouths—1936 Grahams—
1936 Dodges—1936 Lafayettes—Za POŁOWĘ CE
NY, 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 $45.
Gwarantujemy, że oszczędzimy Wam
Przynajmniej 50 Procent.

PIAST FEDERAL SAVINGS

Nie Musicie Płacić Gotówką

& LOAN ASSOCIATION

U. S. AUTO FINANCE COMPANY

1340 W. 63rd St.,

Róg Loomis

Bez względu na to, gdzie mieszkacie, opłaci się Wam przybyć
i oglądnąć te taniości!

Przekonajcie się o ich niskich cenach i przyjdźcie do naszego biura
po dalsze informacje i dla omówienia warunków k*
LOKACJA

POŻ.

Peters Bros. & Co.
1647 WEST 47th STREET

POŻYCZAMY
PIENIĄDZE
Na Pierwsze Morgecze Na
DOMY od 1 do 4 mieszkań.
Niskie Raty.

1710

K. ROPA, Sekretarz
WEST 21-SZA ULICA

MORGECZE
KUPUJEMY morgecze z procentem

płaconym albo niepłaconym, złote i
polskie bondy N. W. Securities i in
ne bondy. Opałka & Co., Inc.. 100 W.
Mon roś St., Room 1401. Tel. State
1409.
Amerykanin, bardzo ciekawa po
wieść z czasów Kościuszki.......... 25c
Dziennik Związkowy
1406-08 W. Division St., Chicago. 111.

Trzy piętrowy muro
wany, 1 po 6 i 2 po 8
Ogrzew. parą. Garaż
drew, na 2 maszyny.
Dwu piętrowy muro
wany, 2 po 6. Ogrzew.
wodą. Garaż drewnia
ny na 2 maszyny.
Dwu piętrowy muro
wany, 2 po 6. Ogrzew.
turnesem. Garaż dre
wniany na 2 maszyny.

1632 Humboldt Blvd

5672

3816 N. Kimball Ave

4821

5038 Hutchinson St

1353

2017 W. Superior St

Dwu piętrowy muro
wany, 4 po 4. Ogrzewa
ny piecem.

1368

2004-6 W. Huron St

Dwu piętrowy dre
wniany, 1x4 i 2x3.
Ogrzewany piecem.

Dwu piętrowy dre
wniany, 4 po 4. Ogrze
wany piecem. Garaż
drewniany na 2 masz.
Trzy piętrowy muro
wany, 6 po 4. Ogrzewa
ny piecem. Garaż drew,
na 1 maszynę.
Dwu piętrowy muro
wany, 2 po 5. Ogrzewa
nie furnesem. Garaż na
2 maszyny.

$12,000
11,000

8,500

4,400

2335

9257 S. Park Ave

2349

1741 W. Erie St

2563

1736 N. Mansfield Ave

2623

8626 Manistee Ave

Dwu piętrowy dre
wniany, 2 po 6 pokoi.
Ogrzewanie piecem.

4,000

3452

2130 Canton St

Trzy piętrowy muro
wany. 1 po 2 i 2 po 4
pokoi. Ogrzewanie
piecem.

2,500

5685

3040 Belmont Ave

Wypożyczamy Pieniądze
Na 1 i 2 Morgecze—Dogodne
Warunki i Niski Procent.

DłjKRYPCJA

2730

Do Wynajęcia

Absolutnie Gwarantujemy To Oświadczenie

Przyjmiemy Wasz stary samochód jako wpłatę a resztę
możecie spłacać w małych miesięcznych ratach
nawet przez 2 lata.
Każdy samochód posiada naszą bezwzględną 90-dniową
gwarancję i 10-dniową próbę jazdy.
OTWARTE CODZIENNIE AŻ DO 10:00 WIECZOREM
I CAŁY DZIEŃ W NIEDZIELĘ

Zobaczcie którykolwiek z niżej podanych budynków.

5674

Dwu piętrowy drew.
Sklep i 1 po 4 i 1 po 8.
Ogrzew. piecem. Garaż
drew, na 2 maszyny.
Dwu piętrowy murów.
3 po 2 i 3 po 4. Ogrzew.
piecem, i jedno piętro
wy murów, po 4 pokoi.

8,500

3,000
3,500

5508

835 N. Rose St

Dwu piętrowy “stucco”,
1 po 3 i 1 po 4 pokoi.
Ogrzewanie piecem.

1,000

5096

1336 W. Ohio St

Cztero piętrowy muro
wany Sklep i 3 po 4 i
3 po 5. Ogrzew. piec.

8,500

6626

1331 Dickson St

Dwu piętrowy murowany 4 po 4. Ogrzew
piecem

3,800

Interesowane Osoby Po Oglądnięciu Któregokolwiek Wyż Podanego
Budynku Po Dalsze Informacje Proszone Są Zgłaszać Się Wprost Do

BIURA REALNOSCIOWEGO
ZWIĄZKU NARODOWEGO POLSKIEGO
1200 N. ASHLAND AVENUE

CHICAGO, ILLINOIS

BIURA OTWARTE CODZIENNIE OD GODZ. 8:30 RANO DO 5-EJ PO POŁ..
ZAŚ W SOBOTY DO GODZ. 12-EJ W POŁUDNIE.

WWVWARVMUIHW

DZIENNIK ZWIĄZKOWY (ZGODA), SOBOTA, 17-GO LIPCA (JULY), 1937
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Akcja Z. N. P. Za Konsulatem Amerykan
skim w Gdyni Życzliwie Przyjęta

Troje Dzieci Zostało Wczoraj Zabitych
wie Obchodu Setnej Rocznicy Chicago
w Wypadkach Samochodowych w Chicago
Odezwa Do Braci Związkowej w Spra

Drodzy Bracia i Siostry Związkowe:
Sto Jat temu, bo w roku 1857-mym, dalej naprzód pa
TYLKO PÓŁ GODZINY
trzący mieszkańcy podówczas małej wioski Chicago widząc MOTORZYSTA, CHCĄC UNIKNĄĆ NAJECHANIA NA
OTWARCIE KONSULATU NAWIĄŻE ŚCIŚLEJSZE WĘ
jej wzrost postanowili ją zainkprporować jako miasto, szersze
DZIEWCZYNKĘ, ZABIŁ MAŁEGO CHŁOPCA
Słuchajcie dziś wieczorem o
ZŁY HANDLOWE OBYDWÓCH KRAJÓW
nakreślając jej granice i plany na przyszłość.
6:30 informacyjno-pouczającą go
Lecz nawet najbardziej przezorni z nich nie wyobrażali Liczba Ofiar Tegorocznej Automobilady Rośnie: 424 Za dzinę radiową na stacji W.G.E.S.
(1320 kilocyklów).
sobie,
że nowe to miasto weźmie tak szybki rozwój, że w nie
Sekretarz Hall Wziął Pod Rozwagę Sugiestię Podaną
Godzina ta poprzednio nada
bitych,
11,666
Rannych
długim czasie zajmie ono czwarte miejsce pod względem lud
wana od 7-ej do 8-ej na stacji
Przez Z. C. ZNP.; Cały Szereg Wybitnych Polityków
W.S.B.C. przez doktora Majchro
ności w rzędzie miast świata, że miliony mieszkańców liczyć
Troje dzieci padło wczoraj oPani Jennie Bus, lat 61, z pod wicza, podczas sezonu' letniego
będzie,
a
granice
jego
obejmą
setki
mil
kwadratowych,
że
Wypowiedział Się Za Poparciem Tej Akcji
została zmieniona jak powyżej
stanie się twierdzą handlu i przemysłu, placówką szkolnictwa fiarami wypadków samochodo nr. 1736 North Long ulica, od zaznaczono.
wych.
Jedno
zostało
zabite
w
niosła
śmiertelne
rany,
gdy
do

i sztuki, środowiskiem zbiorowego życia milionowych mas ludu
ciągu dnia, dwa inne zmarły z stała się pod tylne koła tram
Na ostatnim posiedzeniu Za ślał o tern. W miarę wzmoże
amerykańskiego i przybyszów z za oceanu.
rządu Centralnego Zw. Nar. P., nia się eksportu do Polski,
I słusznie miasto Chicago obchodzić będzie w miesiącu pokaleczeń odniesionych przed waju kursującego po Central
przyjętą została uchwała, roz wzmoże się i import z Polski.
sierpniu, r. b. o szeroko zakreślonym programie uroczystości wczoraj. Ofiarami padli: Ken avenue przy ulicy Madison, i Wiceprezes Hibner
Lewis Dressier, lat 55, z pod I
poczęcia starań u rządu amery Bo taka jest zasada obecnej po
swego stulecia, udział w którym wezmą wszystkie narodowości, neth Paschke, lat 6, z pod nr.
1144
Pleasant
ulica,
z
Oak
nr.
5242 Hyde Park bulwar,
kańskiego, aby ten otworzył lityki w handlu zagranicznym
pod którym to względem Polacy powinni zająć pierwsze miejsce,
konsulat amerykański, w porcie wszystkich państw. Dlatego ojako że stanowią oni największą narodowościową jego skła Park; John Dekalaita, lat 10„ z z m a r ł wczoraj w szpitalu Powrócił z Polski
twarcie konsulatu w Gdyni,
polskim w Gdyni.
dową część, i że w olbrzymim stopniu przyczynili się do jego pod nr. 611 Woodland park, i Woodlawn z ran, jakie c dniósł
W myśl tej uchwały na pole- wyjdzie na korzyść i Stanom
rozwoju przez swoją niezmordowaną pracę, wysokie zalety Geraldine Herschfield, lat>5, z 11-go czerwca, gdy został ude Wiceprezes Zarządu Central
nie Zarządu Centralnego, rozpi Zjednoczonym i Polsce.
charakteru, oszczędność, lojalność, łączenie uczuć miłości do pod nr. 8037 South Carpenter rzony taksówką na Michigan nego ZNP. p. Czesław Hibner
Dla Polski ma to jeszcze i, in
avenue przy ulicy 55-ej. Kie powrócił wczoraj do Chicago z
jane zostały listy do sekretarza
kraju rodzinnego z umiłowaniem do nowej przybranej ojczyz ulica.
Kenneth Paschke i mała rowca taksówki, Murzyn Oliver Polski, gdzie bawił przez jakiś
Stanu, od którego głównie zale ne- znaczenie. Ustanowie
ny, wnosząc do kultury amerykańskiej kulturę polską.
ży otwarcie konsulatu, jak rów nie konsulatu w Gdyni, wzmo
Uroczystości jubileuszowe miasta Chicago rozłożone zo dziewczynka, z którą się bawił, Skinner, 4705 South Michigan czas na kuracji w Iwoniczu dla
nież do wielu wybitnych poli cni stanowisko Polski na wy
stały na czas paru miesięcy, dając w ten sposób możność po wbiegli pod automobil, którym avenue, będzie oskarżony — poratowania nadwątlo
tyków, aby ich zainteresować tą brzeżu Bałtyku. Dlatego korzy
szczególnym narodowościom urządzenia stosownych pro kierował Leonard Berenson, jak twierdzi policja — o zabój nego zdrowia.
stne to będzie dla przestrzeni
1337 North Spaulding avenue. stwo.
sprawą.
“Krótki ten pobyt w Ojczyź
gramów.
Berenson
wjechał na chłopca,
x Konsulat w Gdyni jest konie państwa polskiego, co głównie
Dzień 8-go sierpnia przeznaczony został dla Polonii.
Hattie Jones, lat 42, Murzyn nie” — powiedział wiceprezes
cznie potrzebny, aby więcej za zadecydowało, że ZNP. posta
Komitet składający się z przedstawicieli życia politycznego, chcąc uniknąć uderzenia dzie ka z Robbinsź została wczoraj Hibner — “wzmocnił moje siły
interesować obydwa kraje wy nowił zająć się tą sprawą.
z duchowieństwa, przedstawicieli polskich organizacji, wydaw wczynki. John Dekalaita zo zabita, gdy samochód, w któ i gotów znów jestem do pracy
mianą handlową w Polsce, któ Co Mówią Politycy w Tej
nictw, i ideowych towarzystw nakreślił i przygotował wspaniały stał pokaleczony w zeszły rym jechała, poślizgnął się na na niwie organizacyjno-związra ma z górą 30 milionów lud
Sprawie.
program, który odbędzie się w olbrzymim stadionie Soldier’s czwartek przez automobil, któ So. Kedzie ave. i wjechał do ro kowej”.
ności i jest miejsce na kilka
Pan Hibner wygląda rzeczy
Field, dając tym możność dla tysięcznych mas patriotycznej rym kierował Murzyn Robert wu przy ulicy 141-ej w Blue Is
Na rozpoczętą w tej sprawie
Jones, z pod nr. 3647 South land. Dwoje jej dzieci odniosło wiście zdrów, czerstwy, wypo
konsulatów amerykańskich.
Polonii
wzięcia
udziału
w
obchodzie,
ażeby
wykazać
naszą
akcję na ręce prezesa Zw. Nar.
Konsulatu Amerykańskiego
siłę i dumę narodową, nasz patriotyzm, dać dowód, że Polak Kedzie avenue. — Chłopczyk pokaleczenia w tym wypadku. częty. Swoim znajomym, przy
Pol. — p. Jana Romaszkiewim a r ł w szpitalu Michael
jaciołom i Związkowcom opo
Wymaga Handel z Polską.
nie
tylko czci rocznice ważniejszych wydarzeń narodu pol zReese.
cza, nadszedł już cały szereg li
Herschfield
Od początku tego roku do wiada teraz dużo o Polsce,
skiego, ale chętnie i wzniośle uczci ważniejsze wydarzenie przy zmarła wGeraldine
Do tego czasu, wymiana han stów od wybitnych polityków
szpitalu Auburn Park dnia dzisiejszego w wypadkach gdzie, jak twierdzi, stosunki z
branej ojczyzny lub swej miejscowości zamieszkania.
dlowa z Polską, była przez A- amerykańskich, którzy się zain
z
ran,
jakie
odniosła najechana samochodowych w Chicago zo każdym rokiem zmieniają się
W zapowiadanym obchodzie weźmie udział cała Polonia przez automobil
merykę niedocenianą. Dawniej teresowali akcją przez Z. N. P.
Peter Ridde- stało zabitych 424 osób, a poka na lepsze, kraj rozbudowuje
miasta Chicago i okolicy.
trzy państwa załatwiały intere rozpoczętą. Najlepszym tego
ning
’
a,
9421
South
Albany ave. leczenia odniosło 11,666.
się, rośnie w siłę i znaczenie.
Dzień 8-go sierpnia będzie dniem naszym, Dniem Polskim.
sy handlowe za Polskę. Ofi dowodem, może służyć list ta
Tam i z powrotem p. wice
Liczbą uczestników i całą wspaniałością prześcignie dotych
cjalnie z Polską St. Zjednoczo kiego wybitnego w życiu ame
prezes
Hibner odbył podróż
czas
kiedykolwiek
urządzane
przez
Polonię
Chicągoską
obchody.
ne żadnych stosunków handlo rykańskim polityka, jak Frede
morską na okrętach polskiej
Zarząd Centralny mając na uwadze znaczenie i doniosłość Na 30 Więźniów w “Alimentowej Warwych nie prowadziły. Dopiero rick Von Nuys, który w tej
linii Gdynia-Ameryka, którą
podobnego zbiorowego obchodu, który stanie się manifestacją
z powrotem państwa polskiego sprawie tak pisze do sekretarza
sobie ogromnie chwali.
publicznego stwierdzenia szlachetnych uczuć naszych, posta
do życia, wysunęła się potrzeba stanu.
dzie
”
Tylko
Polaszek
Ma
Szczęście
nawia wezwać patriotyczną Brać Związkową i jej dzielną mło
nawiązania stosunków handlo Mój Drogi Panie Sekretarzu:—
CHÓR NOWE ŻYCIE
dzież zorganizowaną w Harcerstwo do wzięcia udziału w za
wych.
Postanowiłem zwrócić pań
Sędzia Gotów Go Puścić Na Wolność, o Ile Przyrzeknie
powiadanym obchodzie.
„Każda nowa rzecz rozbudoŚPIEWA JUTRO W
Niechaj każda gmina, każda grupa w Chicago i z okolicz
Wywa się powoli. Tak jest i ze ską uwagę, na potrzebę konsu
Spłacać Alimenta
latu
amerykańskiego
w
Gdyni
nych miast weźmie jak najliczniejszy udział.
stosunkami handlowymi. Usta
GRANT PARKU
Niechaj dzień 8-go sierpnia, setna rocznica miasta Chicago
nowienie konsulatu amerykań w Polsce. Port Gdynia jest je
Józef Polaszek, przebywają czas nie musiał siedzieć w “ko
stanie się świętem dla nas Związkowców.
skiego w Gdyni jako mieście dynym portem Rzeczpospolitej
cy
w więzieniu powiatowym za zie”, jeśli należy mu się wol Znakomity zespół męski, Chór
Polskiej,
który
w
obecnej
chwi

Niechaj na obchodzie tym nikogo z nas nie zabraknie.
portowem, kt<ye wzrasta z iście
Nowe Życie, wystąpi jutro na pro
niepłacenie
alimentów, będzie ność.
amerykańską szybkością, wysu li liczy już 85 tysięcy mieszkań
ZARZĄD CENTRALNY Z. N. P.
gramie koncertu wieczornego w
zdaje
się
jedynym
z
pośród
30ców,
których
liczba
stale
wzra

wa się już jako konieczna po
Jak zaznaczył sędzia, Pola Grant Parku, pod dyrekcją swojego
tu
lokatorów
“
alimentowej
F.
X.
ŚWIETLIK,
Cenzor
szek będzie wypuszczony z wię
trzeba dla Stanów Zjednoczo sta.
wardy”, który wyjdzie dziś na zienia, gdy przyrzeknie, że bę dyrygenta p. Zdzisława SkubikowM. POWICKI, Wicecenzor
Setki amerykanów polskiego
nych.
wolność. Ma on dziś stawać dzie się starał jakoś spłacić ali skiego, generalnego dyrygenta Zwią
J. ROMASZKIEWICZ, Prezes
pochodzenia, którzy jadą od
zku Śpiewaków Polskich.
Ważna Sprawa dla Polski.
przed sędzią Donaldem . Mc- menta winne żonie.
C. HIBNER, Wiceprezes
wiedzić starą swoją ojczyznę,
Śpiewy Chóru Nowe Życie będą
Kinlay’em w sądzie wyższym.
Polska jest dobrym rynkiem jadą przez Gdynię, również li
F. DYMEK, Wiceprezeska
Polaszek powędrował do wię
Izbytu, na cały szereg produk czni amerykańscy eksporterzy,
Inni więźniowie, którzy nie urozmaiceniem programu symfoni
A. S. SZCZERBOWSKI, Sekr. Jen.
zienia w dniu 1-go czerwca za okazali gorliwości w płaceniu cznego, jaki w jutrzejszy wieczór datów i towarów amerykańskich. importerzy, byznesmani oraz
J. T. SPIKER, Kasjer
niepłacenie alimentów swojej żonom alimentów, poszli tam z je publiczności amerykańskiej Kapę-'
Trzeba jedynie, aby ktoś my- transportowcy, żalą się, że nieDR. F. DULAK, Lekarz Naczelny
byłej żonie, której ogółem za poleceń sędziów Johna C. Le la Symfoniczna pod dyrekcją p. P.
DYREKCJA:
legał $210. Sędziowie rozpo we i Philipa Finnegana. Kilku A. Cavallo.
F. GŁOWA
czynają jutro swoje wakacje, z nich oświadczyło wczoraj, że Początek koncertu o godzinie 7:30
E. JAWOREK
więc sędzia McKinląy kazał więzienie powiatowe jest bar wieczorem. Miejscowe chóry polskie'
DR. M. W. MAJCHROWICZ
przyprowadzić dzisiej przed sie dzo dobrym, chłodnym i miłym i ogół Polonii niewątpliwie zaintere
suje się jutrzejszym bezpłatna
D. F. SAKOWSKI
bie Polaszka, aby Joe przez ten miejscem na lato.
koncertem na ś.vieżym
A. SOBOTA
pod gołym niebem, ze
F. SYNOWIEC
występ polskiego chór’
ń, a
M. TOMASZKIEWICZ
Czy
Polonia
Dopisze
Przybyciem
licznie,
by
usłyszeć
naszych
dziel
Pani William S. Hefferan zło
I. K. WERWIŃSKI
ZDANIEM “ŚWIATŁYCH” ADMINISTRATORÓW żyła swoje oświadczenie w
nych śpiewaków.
A. WÓJCIK
Chóru Nowe Życie jest
B. ZAWILIŃSKA
Na Koncert w Ravinia Parku p. Prezesem
SZKOLNYCH DZIEWIĘĆ MIESIĘCY NAUKI NAJ
sprawie roku szkolnego. Jest
Bazyli Paszkowski.
ona członkinią Rady i gorąco
ZUPEŁNIEJ WYSTARCZY
popierała pełny rok szkolny. W
Utwory Polskich Kompozytorów Na Programie; Wspa DZIŚ I JUTRO MA
oświadczeniu tym pani Heffe Za Flirt w Berwyn Automobilista
Przedstawicielka 4,000 Kobiet, Które Podpisały Petycje, ran powiedziała:
niałe Miejsce Wypoczynkowe
BYĆ CHŁODNIEJ,
❖------------------------------- ------------------

ma tam amerykańskiego konsu
latu, co utrudnia ich stosunki
handlowe z Polską.
Posiadani informacje, że rząd
Wielkiej Brytanii otwiera w
Gdyni konsulat, w którym urzędować będzie brytyjski wicekonsul, również inne kraje
robią to samo.
Bardzo będę zadowolony, gdy
pański departament, weźmie
pod rozwagę tę sprawę.
Kongresman Sabath pisze do
Prezesa Romaszkiewicza:
List pański, w którym Zw.
Nar. Pol. wypowiada się za otworzeniem konsulatu w Gdyni
— otrzymałem.
Skomunikowałem się natych
miast z sekretarzem stanu w tej
sprawie, żądając otwarcia kon
sulatu w Gdyni. Jeżelibym nie
otrzymał przychylnej odpowie
dzi, xpostaram się zobaczyć z
nim osobiście, a w razie potrze
by udam się do Prezydenta.
Kongresman Leo Kociałkowski
pisze:
Najzupełnie zgadzam się z
Panem i Zw. Nar. Pol., że po
winien być konsulat w Gdyni,
jedynym polskim porcie.
Zainteresowałem się bardzo
tą sprawą i fakty poruszone w
liście, przedstawię Sekretarzo
wi Stanu panu Cordell Hull z
żądaniem, aby sprawa ta wzię
ta została pod rozwagę, aby ta
ki konsulat w Gdyni otworzyć.
Z chwilą, gdy tylko otrzy
mam wiadomojć w tej sprawie,
natychmiast postaram się po
słać ją panu.
Kongresman J. Cannon pisze:
Zawiadamiam Pana, że otrzyłem list w sprawie konsulatu amerykańskiego w Gdyni, w
Polsce.
Sprawę tę przedstawię De
partamentowi Stanu i gdy tylko
otrzymam definitywną odpo
wiedź, natychmiast skomuniku
ję się z Panem.
W ten sam sposób odpowie
dzieli również kongresmani
Royal S. Copeland, John W.
McCormack.
Z głosów tych wynika, że
wszczęta przez Zw. Nar. Pol.
sprawa, nabrała już odpowied
niego rozgłosu i znajduje się
na najlepszej drodze do załat
wienia.

Rada Szkolna Odrzuca Żądanie
_ Pełnego Roku Szkolnego

Aby Wrócono Do Pełnego Roku Szkolnego—Pani
Hefferan, Założyła Protest Przeciw Tej Uchwale

Na zebraniu Rady Szkolnej,
na którym było około 150 dele
gatek z różnych klubów kobie
cych i innych organizacji, roz
patrywana była sprawa nauki
w szkołach chicagoskich. Po
wymianie zdań w tej sprawie
Rada postanowiła dalej konty
nuować dziewięcio-miesięczny
rok szkolny.
Przede wszystkim zatwier
dzono, że otwarcie szkół publi
cznych nastąpi w dniu 13-go
września. Nauka trwać będzie
do 11-go czerwca. Petycja 4-ch
tysięcy kobiet, odczytana na ze
braniu, nie zrobiła na radnych
żadnego wrażenia. Na wnio
sek jednego z radnych przeka
zano ją do głównego Komitetu
szkolnego... na przestudiowa
nie.
Zmiany w budżecie

Uchwały styczniowe o tyle zo
stały zmienione, że wyznaczo
no $100,000 rocznie, na nowe
trzy dystrykty szkolne, z któ
rej to sumy mają być opłaceni:
trzech superintendentów, kie
rownik edukacji fizycznej, 10 osób sztabu nauczycielskiego, 4
osoby pryncypałów szkolnych,
oraz 13 osób sztabu urzędnicze
go jak stenografistki, sekretar
ki i buchalterki.

Protest pani Hefferan

“Muszę wyrazić swój żal, oraz głębokie niezadowolenie, iż
w ramach obecnego budżetu,
nie zatwierdzono pełnego roku
szkolnego. Jest to ogromnie
znamienne, że taka duża licz
ba kobiet przybyła na zebranie,
które są zdania, że szkoły po
winny dać naukę pełnego roku
szkolnego.”
Około tuzina wybitnych ko
biecych organizacji wysłało
swoje reprezentantki na zebra
nie Rady Szkolnej.

2 Siostry, Bliźnięta, Poniosły Śmierć
w Zderzeniu Auta z Lokomotywą
Trzej Ich Młodzi Towarzysze Zostali Ciężko Ranni; Kiep
skie Hamulce Przyczyną Wypadku

Dwie siostry, bliźnięta, zo- j śli i zostali odwiezieni do szpiNa zebraniu przejrzano bud
stały
wczoraj zabite, a ich trzej tala św. Krzyża ich towarzy
żet i dokonano pewnych zmian.
młodzi towarzysze prawdopo sze: Cyryl McDonald, lat 20, z
dobnie śmiertelne odnieśli ra pod nr. 6649 South Rockwell uny, gdy ich 8-letni samochód lica, William Carroll Jr., lat 21,
i jego brat, Brendan, lat 20, z
Najlepszy zderzył się z lokomotywą.
Wypadek zdarzył się na dro pod nr. 6511 South Maplewood
środek na
niedoma dze Southwest niedaleko ulicy avenue.
Jak dowiedziała się policja,
gania żo- 75-ej i South Maplewood ulicy.
ł ą d k a Krzyżówka była zabezpieczona trzej chłopcy kupili auto ty
dzień temu za $20.
oczyszcza migającym światłem.
Policja powiada, że nie zna Panna Rorothy Johnson by
ucco
krew, koi
Herbolene
nerwy. lazła żadnych śladów ześlizg ła zaręczona ze starszym z bra
w Waszej
Jeżeli nięcia się maszyny i wyraża ci Carroll, Brendan Carroll,
aptece w
*1.00 i $1.50
Wasz ap przypuszczenie, że auto miało którego noga została tak po
butelkach
gruchotana, że lekarze musieli
tekarz nie kiepskie hamulce.
Śmierć poniosły Mildred i ją amputować. Brendan miał
ma na
składzie, Dorothy Johnson, lat 22, z pod iść do West Poiąt tej jesieni.
piszcie do nr. 3342 West 62-gi place. Mild
red została zabita na miejscu,
Związek N. P. jest organiza
zaś Dorothy zmarła w jakiś cją narodową i społeczną, uczas potem w szpitalu św. tworzoną dla dobra wychodżUniversal Medicine Co Krzyża.
twa oraz wszystkich swych
1901 HERVEY STREET
Ciężkie pokaleczenia odnie- członków.

George Farmer Zapłacił $10.00

Wczoraj oficjalnie zakazany
został flirt w Berwyn, gdy automobilista George Farmer, za
mieszkały pod nr. 1129 N. 9th
avenue, Maywood, zapłacił za
tę przyjemność dziesięć dola
rów.
Przeciwnikiem wszel
kich flirtów jest sędzia pokoju
w Berwyn, Harry Leviton. —
Przyczyną takiej decyzji były
dwie uczennice wyższej szko
ły, panny Rosemary Stelton,
zam. pod nr. 2309 Home ave. i
Dorothy Tomayer, zam. pod nr.
239 Clinton av., obydwie z Ber
wyn.

do miejsca, gdzie w Berwyn
grano w piłkę.
Zasądzony na $10.00 grzywny

Podprokurator stanowy Sa
muel Freedman sugestionował
sędziemu, aby nałożył na koch
liwego młodziana większą ka
rę. Sędzia oświadczył jednak,
'że $10.00 to ani za mało, ani
za dużo. Obecny na rozprawie
policjant, Karol Martinek, któ
rego obowiązkiem jest opieko
wać się młodzieżą, solennie
przyrzekł pani Stelton, że uży
je wszystkich sił, aby nie dopu
ścić do flirtu w Berwyn.

Matka też przeciw flirtowi

Tak się zdarzyło, że flirt za
uważyła pani John W. Stelton,
matka Rosemary, przystojna i
atraktywna przewodni
cząca Stowarzyszenia Rodzi
ców i Nauczycieli z Piper szko
ły. Przybyła ona do sądu i za
żądała, aby dziewczęta szkolne
otrzymały odpowiednią opiekę
i ochronę przed wesołkami, któ
rzy zaczepiają dziewczęta.
Farmer, syn James’a Farme
ra oświadczył sędziemu, że nie
miał on najmniejszej chęci do
flirtu, tym bardziej, że dziew
częta nie były w jego guście. —
Po prostu podjechał do chodni
ka, aby się spytać, jak dojechać

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

Z GMINY 178

Z. N. P.

Stosownie do uchwały Gminy 178
Z. N. P. wszyscy delegaci i delegat
ki proszeni są do wzięcia udziału w
następujących wycieczkach, które
się odbędą w niedzielę, 18-go lipca
b. r.: Wycieczka Tow. Rzemieślni
ków Pol., gr. 1119 Z. N. P., odbędzie
się w lasku “Caldwell Woods,” przy
końcu linii tramwajowej Milwau
kee Ave. i Devon., oraz Tow. Li
stopadowe, gr. 348 Z. N. P. w Schil
ler Parku, przy zbiegu Irving Park
Blvd, irzeki Desplaines. Zbiórka na
miejscu wycieczek.—W. Krawczewski, prezes; W. Krzywonos, sekr.

URZĄDZA

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

KOŁO No. 8-my IM. GENERAŁA ANDRZEJA GALICY,
ZWIĄZKU PODHALAN
JUTRO W NIEDZIELĘ, DNIA 18-GO LIPCA, 1937 ROKU
w Forest Preserves, Pawilon No. 1, Dystrykt 4, w Riverside, Ill.
Autobusy odjeżdżają z 48-mej i Wood ulicy i 43-ciej i Marshfield Avenue
o godzinie 10:30 rano.
CENA BILETU 50c OD OSOBY.
:
MUZYKA PODHALAŃSKA

W niedzielę, 18-go lipca, o
godzinie 4-ej po południu bę
dziemy mogli słyszeć koncert
polskiej muzyki w uroczym
parku Ravinia.
Każdego lata, od 1926 do
1931 r. kiedy Polski Klub Ar
tystyczny zapraszał Polonię na
tak zwane “Polskie Dnie” w
Ravinia, Polacy licznie przy
jeżdżali nie tylko z Chicago,
lecz również z Gary, Milwau
kee, Waukegan i innych sąsied
nich miast, tak że klub z ła
twością mógł rozsprzedać gwa
rantowaną ilość biletów w licz
bie tysiąca. Czy Polonia dopisze koncertowi swą obecno
ścią jak w latach przeszłych?
Ufamy, że tak, że i w tym ro
ku miłośnicy dobrej muzyki się
zjada wysłuchać programu, ja
ki szczegółowo podajemy:

Otwarty pawilon w którym
słucha się muzyki jest otoczo
ny cudnymi ogrodami i ziele
nią. Po bokach pawilonu jest
1500 bezpłatnych siedzeń. Dla
tych, co pragną przekąsek lub
lekkich napoi jest pawilon ja
dalny, gdzie można kupić po
przystępnych cenach, śliczne
cieniste aleje do spaceru w an
traktach dla tych, którzy lubią
podziwiać przyrodę.
Uprzejmie prosimy wszyst
kich, którzy pojadą na niedziel
ny koncert, ażeby kupowali bi
lety od Polskiego Klubu Arty
stycznego, który pomyślnie
przeprowadził pertraktacje, ażeby mieć polskich kompozyto
rów w programie. Bilety można
nabyć u prezesa klubu, p. W.
Wieczorka, 1174 Milwaukee
ave., tel. Humboldt 2671, po 75c
Program
od osoby. Wstęp dla dzieci po
1.—Uwertura do “Der Frei- niżej 14-tu lat 25d. Radzimy
schutz”—Weber.
rodzicom przyprowadzić swą
2. —Symfonia Nr. 4, F minor, dziatwę.
«
* •
Tschaikowski.

POWIADA PROROK
Jeżeli spełnią się zapowiedzie pro
roka J. R. Lloyd’a, chicagowianie nie
będą potrzebowali się tak pocić dzi
siaj i jutro. Wczoraj temperatura
doszła do 91 stopni.
Na dzisiaj i jutro Llyod zapo
wiada powietrze nieustalone i po
chmurno. Wiatry będą z północnozachodu. Wiatry z południa były
przyczyną wczorajszej gorączki.

Nowakowski Utonął
w Rzece Fox
Franciszek Nowakowski, lat 40, z
Chicago, który od trzydziestego
kwietnia tego roku przebywał w
szpitalu stanowym w Elgin, znikł
wczoraj z gruntów szpitalnych. Wnet
potem znaleziono go bez życia w
rzece Fox, gdzie utonął.

wycieczkową kolację na otwar
tym polu, poczem nastąpią gry
towarzyskie. Klub zaprasza
wszystkich, którzy pozostaną
Antrakt
WYCIECZKA KOSZYKOWA po koncercie do przyłączenia
3. —Cztery polskie tańce (no
P. K. A.
się do ich grona, ażeby wspól
we) — Tansman.
Po koncercie, od 6 do 8-ej nie, w miłym, doborowym to
4. —Poemat Symfoniczny —
wieczorem, członkowie P. K. A. warzystwie sie ubawić.
“Anhelli — Różycki.
M. J. S.
4.—Mazur z opery “Straszny mają się zebrać na wspólną
Dwór” — Moniuszko.
Orkiestrą dyrygować będzie
słynny dyrygent holenderski,
Hans Kindler.
Do Ravinia można dojechać
Znany dyrygent muzyczny szuka 25 dobrych mie
autem po Sheridan lub Green
szanych głosów—ludzi w wieku od 22 do 35 lat, któ
Bay Road. Kolej Chicago, No.
rzy mają dobre a możliwie wyszkolone głosy, znają
Shore i Milwaukee ze stacji
się nieco na muzyce itd. Ci co będą wybrani, nagro
Adams i Wabash kosztuje w odzeni zostaną miłą podróżą po jeziorze Michigan na
bie strony 78c, zaś z Howard
znanym i popularnym okręcie. Aplikanci proszeni
ave. w obie strony 42c. Ostatni
są o podanie nazwiska, adresu i możliwie numeru
pociąg, jaki zdąży na czas wy
telefonu. Zgłoszenia adresować na Box 25, Dziennik
jeżdża ze stacji Adams i Wa
Związkowy, 1406 West Division Street, Chicago.
bash o godz. 3-ej po południu,
z Howard ave. o 3:25.

BACZNOSC ŚPIEWACY POLSCY

KOLZE’GO
WYCIECZKA LETNIA TROJCOWA ( Jutro > W OGRODZIE
DUNNING, ILLINOIS
Początek o Godzinie 1-ej Po Południu
Odbędzie Się

Urządzona Staraniem Połączonych Towarzystw

PRZY KOŚCIELE ŚW. TRÓJCY
JEDZIE SIĘ TRAMWAJEM MILWAUKEE AVENUE DO IRVING PARK BLVD. STĄD NA ZACHÓD, AŻ DO SAMEGO OGRODU

18-c> Lipca

Do Współudziału Jak Najserdeczniej
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ROBERT i BARBARA Mówią
O HOLLYWOODZKIM ROMANSIE No. 1.

1

z filmu p. t. “This Is My Affair’’
OZA popularnością osób zamie On lubi muzykę, a czasami szuka roz niu kasy—gdyby tak na raz znalazł się i planowaniu prac na swych sąsiadu
jących, lecz nieprzyległych, ranczach
szanych. znajduje się jeszcze do rywki w sporcie. To samo ze mną. On z własną małżonką.
Na przeszkodzie znajduje się nawet w dolinie San Fernando Valley.
bry powód, dlaczego istnieje hol lubi teatr i film, i pracować w filmie.
Zgadzamy się więc zupełnie na tych jeszcze bardziej stały fakt, nowy kon
lywoodzki romans nr. Iszy między
Pani Stanwyck jest posiadaczką rantrakt Taylora—zaofiarowany mu i pod czu do spółki z Zeppo Marxes. Mają na
Robertem Taylor i Barbarą Stanwyck punktach."
pisany przez niego, kiedy było już rze nim założyć hodowlę koni. Aktorka
—i czemu oni ani myślą przyznać się,
TAKI sposób przemawia pani czą jasną, iż padł na niego wybór i on przystąpiła tam również do budowy
że się kochają.
Teraz są tam Clark Gable i Carole
Stanwyck. Nie dziw też, że ani miał być wysunięty na czoło krajowych domu.
palpitatorów
—przewiduje, iż nie po
Lombard. Jeżeli którekolwiek z nich
ona, ani Taylor, nie wspomina słów

Taylor stał się właścicielem ranczu
proszone jest o wywiad (na wyzna kiem o powszechnie znanych przyczy winien wchodzić w związek małżeński.
w
znacznej mierze przypadkowo. Pew
Dopóki
więc
w
jego
umowie
nie
na

czonym spotkaniu przy pośrednictwie nach unikania planów małżeńskich.
departamentu publicystycznego) kore Przyczyną są ich kariery, szczególnie stąpi poprawka, z błogosławieństwem nego pięknego dnia, znajdując się na
zarządu wytwórni filmowej, małżeń przejażdżce w okolicy, wyraził się iż
spondenci są ostrzegani naprzód, iż mi kariera jego.
Pani Stanwyck była już raz zamężna, stwo jest dla niego zamknięte na okres chciałby posiadać z jednego kucyka.
łość nie będzie wcale poruszana w ma
Brzmiało to jakby niejeden powiedział:
jącej się odbyć rozmowie.
z Frankiem Fay. W dniu 16go lipca następnych sześciu lat.
Lecz Taylor—jest przecież tym męż skończyła lat trzydzieści. Jest dziś so
Większość psychologów - amatorów “Chciałbym mieć słonia”—czy balon
czyzną. co zna siebie! On występuje bie jedną z najwyżej postawionych kolonii filmowej sądzi, że p. Stanwyck sterowy.
Lecz życzenia gwiazd filmowych są
otwarcie i powiada: “Napewno, szaleję gwiazd, a w ostatnich miesiącach naj była nawet oryginalnie zbliżona do
bardziej zajętą aktorką w Hollywood. Taylora jako ochrona przed nagłością brane poważnie. Następnego dnia Tay
za moją lubą!”
Tymczasem pani Stanwyck, znajdu Z obrazu “Banjo On My Knee” prze małżeńską. Jemu brakło sporo na do lor posiadał dwa kuce. Obowiązany był
jąc się wystawiona dłuższe lata na tra rzuciła się pośpiesznie do “The Plough świadczeniu. Ona zaś poznała już moc je zatrzymać, ponieważ były mu poda
dycyjne milczenie Hollywoodu, zboczy and the Stars.” Zanim ostatni obraz ułudnych sztuczek w przemyśle tea rowane. Najął więc jednego człowieka,
mile drogi byle ino uniknąć słowa “mi był wykończony już udaje się do Para tralnym od czasu, kiedy jako Ruby niejakiego Howarda Rygaarda, aby się
łość.” Zresztą, cóż może powiedzieć ko mount i gra w “Internes Can’t Take Stevens tańczyła charlestona w Broad nimi zaopiekował. Parę dni później
bieta. która nie jest formalnie zarę Money.”
Taylor i p. Stanwyck siedzieli na pło
way’s Club Anatole.
Zanim ten obraz był kompletny, za
cie i podziwiali koniki, gdy aktor za
czona ?
Dlatego też ona powiada: “Lubię częła już częściowo pracować w filmie
uważył wspaniałą klacz na przyległej
BOJE znajdują się daleko od sie parceli. “To jest piękna klacz”—rzekł
Roberta od pierwszego spojrzenia. Po “This Is My Affair,” razem z Tay
bie pod względem temperamentu. Taylor.
siada on genialne zdolności i jest po lorem. A w czasie ostatnich tygodni
Ruby Stevens zmuszona była walczyć “Właściciel chce za nią tysiąc pa
tężną siłą w Hollywood. My się jakoś “My Affair” znajdowała się już w Uni
godzimy od samego początku.”
ted Artists przy wyborze kostiumów o każdy stopień w swoim wspinaniu się pierków”—odpowiada Rygaard.
Na samym początku, Taylor, o ile i na próbach mającego się ukazać Sa do góry, począwszy od nieszczęśliwego
“Na miły Bóg!”—wykrzyknął Taylor,
wiadomo, zabiegał o względy i towa muel Goldwyna obrazu “Stella Dallas.*' sieroctwa w dzieciństwie. Taylor zaś lecz
nie myślał o tym więcej, dopóki
Cała działalność nie jest żadną za wypłynął szeroko otwartą drogą do
rzyszył Irenie Hervey. Pierwszy raz
spotkał Stanwyck dwa lata temu na sługą promieniejącej kobiety, ale skoń gwiazdozbioru. Ona jest wiotką, naj nie przybył znów z wizytą do swoich
zebraniu towarzyskim w rezydencji pa czonej aktorki. Być może byłaby pew zupełniej samodzielną, i posiada paru kucyków parę dni później i nie znalazł
klaczy uwiązanej razem z swy
na różnica, gdyby ponownie wyszła przyjaciół. Taylor ufa i lubi wszystkich. pięknej
ni Zeppo Marx, żony agenta aktora.
mi
konikami.
Rygaard wyjaśnił mu ra
Przynajmniej
takim
był.
Panna Stanwyck powiada znowu: zamąż.
Para ta rzadko kiedy udaje się na dośnie, jako udał się na licytację i kupił
“Gdy poczęliśmy dotrzymywać sobie
Taylor też znajduje się definitywnie
towarzystwa, przekonaliśmy się, iż na w pełnym blasku. Liczy 26 lat. Nigdy wielkie zabawy towarzyskie i prawie klacz tylko za 450 dolarów. Uczynił to,
sze upodobania są jednakowe w wielu nie był żonaty. Trudno określić, ile nigdy nie uczęszcza do klubów noc ponieważ wiedział, iż Taylor chce ją
tysięcy serduszek wstrząsnął—by ból— nych. Oboje większość swego wolnego mieć.
rzeczach. To pomaga, oczywiście.
I w ten sposób Taylor stopniowo na
“Robert lubi konie i przejażdżki, ja taki, co właścicielom teatrów sprawiłby czasu spędzają razem—na przejażdż
też to lubię. On lubi samochody, ja też. również przykre uczucie przy odbiera- kach samochodowych, konnej jeździe był rancz.
Barbara Stanwyck i Robert Taylor w scenie
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Mało tego: większa część dozoru skła
da się z więźniów. Zaledwie kilkadzie
siąt osób stanowi tzw. nadzór wolny, tj.
składający się z osób nieuwięzionych.
Reszta — to byli czekiści lub bolszewicy
wojskowi, którzy, będąc przysłani za
różne przestępstwa do obozu, pełnią tu
funkcje, odpowiadające ich specjalnoś
ci. Tak samo jak nadzór wolny uzbro
jeni są w karabiny, tak samo ubrani
w długie sowieckie szynele z tą tylko
różnicą, że na kołnierzu zamiast czer
wonej odznaki noszą czarną. I, trzeba
&
"
C 7 ■”
przyznać, że ci niewolni dozorcy byli
srożsi, bardziej wymagający i znacznie
mniej humanitarni w stosunku do swo
ich uwięzionych towarzyszy, niż dozor
cy wolni. Bo na Solówkach zaprowadzo
no tego rodzaju system, że każdy, kto
posiadał jakąkolwiek władzę, gnębił
swoich podwładnych: dziesiętnik był
.............
bez litości dla zwykłego robotnika, za
rządzający przedsiębiorstwem był po
g-J..
. .
- ■
strachem dla wszystkich podległych
mu pracowników. Każdy starał się za
służyć, przypodobać zwierzchności, uTłum przed sklepem żywnościowym jest zjawiskiem, któremu w Związku Sowieckich
zyskać jakieś ulgi, bądź to w postaci
Republik Robotniczych ..nikt się nie dziwi
zezwolenia na mieszkanie w jakiejś ko
mórce przy swym przedsiębiorstwie za
miast ogólnej, zapluskwionej celi kom
panii, lub pozwolenia na nabycie ja Gruzinki, Ormianki, Węgierki, Niem ny ustępował za opłatą swą budkę strókichś produktów spożywczych, lub, co ki i t. d.
żowską, rekwizytor teatralny, udzielał,
najważniejsze — trafienia na listę tych,
azylu w rekwizytorni. Zdarzało się, że
Od
złodziejki
do
damy
dworu,
od
pro

którym skracano termin kary.
kobieta-komendant
“żen-roty” nieraz
stytutki do mniszki — wszystkie szcze
ble drabiny społecznej mają tutaj swo powierzonym jej pieczy kobietom ułat
Zmniejszenie kary.
je reprezentantki. Ta masa obdartych, wiała spotkania z mężczyznami, ciągnąc
również jak mężczyźni owszonych ko stąd oczywiście zyski. Bywały wypadki,
Co roku, w jesieni, przyjeżdżała na biet mieści się w oddzielnym baraku, że pomysłowi i odważni mężczyźni
Solówki komisja z Moskwy, składająca który nosi nazwę “żen-roty” (kobiecej przez okna “żen-roty” przedostawali się
się z dygnitarzy GPU z Glebem Bokim, kompanii). Tutaj panuje ten sam co u do wnętrza lokalu, by tam spędzić noc
opiekunem obozu sołowieckiego, na mężczyzn rygor więzienny, tak samo u boku swej “ukochanej”.... na wspól
czele. Komisja parę dni polowała w la kobieta — komendant (więzień) posia nych pryczach, ryzykując, że nocny pa
sach sołowieckich, wieczorami bankie da swój uniform — czarne klapy na trol złapie zakochanych.... in flagranti.
towała, wreszcie podpisywała listę wię “buszłacie” z odpowiednimi blaszanymi
Obok prostytucji kwitło również suźniów, którym skracano karę o pół ro naszywkami.
tenerstwo. To bynajmniej nie znaczy,
ku, o rok, czasem nawet o dwa. Lista oPomimo to, że kobiety spotykały się że sutener był opiekunem i obrońcą
wa już z góry była przygotowana przez
miejscową władzę, to też nic dziwne z mężczyznami na robotach, w kancela swej żywicielki — przed nim lub przed
go, że każdy chciał się wysunąć na wi riach, na torfowiskach i t. p. — wszel czym miałby ją bronić i w jaki sposób?
doczne miejsce, przypodobać się swej kie towarzyskie obcowanie mężczyzn — lecz był wprost potrzebą jej serca.
władzy, zyskać jej sympatie, by trafić z kobietami było surowo zakazane. Ka
Mając kilku kochanków czyli, jak ich
rano nie tylko za stosunki miłosne, lecz
następnie na ową wymarzoną listę.
Pomimo jednak tego systemu napę za niewinną rozmowę przy spotkaniu, nazywano językiem sołowieckim “chadzania do pracy i wyzyskiwania siły- za zamienienie paru słów ze sobą, wre chałów”, którzy bądź nieśli jakieś dary
ludzkiej do ostatecznych granic — robo szcie za zwykłe powitanie przy spotka żywnościowe lub pieniężne, bądź prote
ta nie dawała pożądanych rezultatów. niu. Karano przeważnie aresztem 14- gowali kobietę, ułatwiając jej otrzyma
nie lżejszej pracy — kobieta potrzebo
Zawsze coś się nie udawało. To praco dniowym.
wnia obuwia nie wykonała przewidzia
Pomimo to jednak kwitła prostytucja. wała jednocześnie mężczyzny, któremu
nych w planie robót obstalunków, to Zbyt mały odsetek kobiet był w obozie, mogłaby się oddać zupełnie bezintere
cegielnia zawiodła, to znów tartak zale a zbyt wielki był na nie popyt — oprzeć sownie, z którym pragnęła podzielić się
gał z wykonaniem włożonego nań za się pokusie było trudno. Złodzieje kra- troskami swego życia codziennego, wy
dania itp. Oczywiście, w takich razach dli, więźniowie, mający w obozie odpo płakać tragedię ofiary, rzuconej na
odpowiadają za niewykonanie planu wiedzialne stanowiska, czynili sprze pastwę szakali. Takiego pocieszyciela—
stojący na odpowiedzialnych stanowis niewierzenia — i wszyscy nieśli swą da wobec znacznej przewagi mężczyzn —
znaleźć było nie trtudno, i z tym wy
kach więźniowie i — niedawny poten ninę na ołtarz “miłości”.
brańcem swojego serca dzieliła się ko
tat — zdegradowany bywa do roli zwy
Kobiety, nie uprawiające prostytucji bieta tym, co otrzymała od przygod
kłego robotnika lub — co gorsze — tra
na szerszą skalę, miały po kilku ko nych chachałów za dostarczone im ufia do karnej kompanii.
W roku 1928 na wyspie sołowieckiej chanków. Każdy z nich niósł swej ciechy miłosne.
było z górą 10,000 uwięzionych. Wśród bohdance, co mógł. Piekarz kradł chleb
Więcej jeszcze....
tej licznej rzeszy więźniów spotykaliś z piekarni, niepalący oddawał swą rację
tytoniową,
zarządzający
sklepikiem
Tu pióro moje na chwilę się wstrzy
my przedstawicieli najrozmaitszych na
rodowości, wchodzących i nie wchodzą wynosił pokryjomu wodę kolońską lub muje. Boję się, że czytelnik nie uwierzy
cych w skład Z. S. R. R. Od jakutów o parę pończoch, tamten garść cukru, za w to, co piszę—do tego stopnia to jest
spłaszczonej twarzy do synów Kaukazu oszczędzonego z racji żywnościowych, potworne. A jednak jest to fakt i wcale
o orlich nosach, od Finów do Uzbeków, inny znów dzielił się otrzymaną od żo nie pojedyńczy.
od Niemców do Chińczyków. Spotka ny z wolności przesyłką żywnościową.
Kobiety, posiadające niemowlęta, ołem dość dużo Węgrów. Po rewolucji
Bardzo często przywożono na Solów
węgierskiej młodzież (komsomoł wę ki młode małżeństwa. Małżeństwa o- trzymywały dodatkowy “pajok” (rację
na dziecko w postaci nie
gierski) zamieszana w akcji rewolucyj czywiście separowano: ją zamykano żywnościową)
znacznej ilości cukru, trochę mleka, ka
nej, masowo emigrowała do Rosji. Po w “żen-rocie”, jego zaś przydzielano do wałka
szarego chleba. Otóż kobiety od
paru jednak latach pobytu w Sowie jednej z kompanii męskich lub wręcz
tach, zapragnęła powrócić do kraju, wysyłano na inną wyspę. Jeśli małżon dawały swym “chachałom” ową otrzy
przekładając parę lat więzienia w swym kowie znajdowali się nawet na jednej i maną dla dziecka rację żywnościową,
państwie “kapitalistycznym”, niż “wol tej samej wyspie, spotkania były im a niemowlę.... żuło przez cały dzień uw ślinie matki okruch czarne
ność” w państwie budującego się socja najsurowiej wzbronione. Jeżeli kobieta maczany
lizmu. Nie tylko nie pozwolono im wró była młoda i ładna wnet znajdywała go chleba.
cić do Węgier, lecz zaaresztowano, o- wielbiciela spośród więźniów, posiada
Dla dzieci starszych ponad jeden rok
skarżono o.... szpiegostwo i zesłano na jących władzę, którzy czasem byli prze był urządzony w osobnym, schludnym
10 lat na Solówki. Zbyt dużo bowiem łożonymi jej własnego męża. Od nich domku w lesie przytułek. O ile pozwa
wiedzieli prawdy o państwie Sowietów, zależało posłać nieszczęśliwego męża lały warunki, władza sowiecka starała
mieli autorytet wśród mas robotniczych na takie roboty, gdzie łatwo mógł ducha się pielęgnować dzieci należycie. Spo
w swojej ojczyźnie, mogliby przynieść wyzionąć, kobieta zaś była zdana na śród uwięzionych kobiet rekrutował się
szkodę akcji komunistycznej na Wę łaskę i nie łaskę różnych “zawów” — etat nianiek, których pieczy powierzo
grzech.
(zarządzających), “naczów” (naczelni no maleństwa. Władza często zagląda
ków) i in. ubiegających się o jej wzglę ła do przytułku i dozorowała, by nie
Kobieta na Solówkach.
działa się dzieciom krzywda. Gdy sytu
dy potentatów.
acja żywnościowa na Solówkach była
Opierać
się
było
zbyt
trudno....
Wśród wielojęzycznej, kilkutysięcz
nieco lepsza, karmiono dzieci ryżem,
nej masy przygnanych z różnych krań
Za miejsca spotkań latem służyły za mlekiem, dawano dostateczną ilość cu
ców Europy i Azji na wyspę sołowiecką rośla lasu sołowieckiego, w zimie naj kru, kuchnię zaopatrywano nawet w
więźniów znajduje się 17—18 proc, ko rozmaitsze ubikacje — kryjówki, od- białą, pszenną mąkę. Dziś jednak apro
biet. Zarówno jak mężczyźni, rekrutu najmywane ad hoc od tych, którzy z u- wizacja obozu o tyle zmieniła się na
ją się z najrozmaitszych narodowości i rzędu swego mieli do nich dostęp. A gorsze, że wikt dziecięcy mało się różni
klas społecznych. Polki, Ukrainki, Bia więc woźnice przyjmowali “zakochane” od wiktu dla dorosłych, którego główną
łorusinki, Finki, Baszkirki, Jakutki, pary w stajniach na słomie, stróż noc składową częścią jest solona ryba.

fi
■■

w

-

: -V?-;

STRONICA 2

(WRAŻENIA Z 7-LETHIEGO
POBYTU W WIĘZIENIACH
SOWIECKICH R. 1927-1933)

Zdarzało się, że kobieta ograniczała
się do stosunku z jednym mężczyzną.
Charakterystyczną cechą tych związ
ków była jednak ich krótkotrwałość.
Gdy wiadomość o takim stosunku do
chodziła do uszu władzy, parę taką zwy
kle separowano, ją albo jego przeno
sząc na inną wyspę. Parę łez przy roz
staniu (najczęściej na zawsze!) i — on
znajdywał inną pocieszycielkę, ona in
nego “chachała”.
“Żen-rota” zajmowała piętrowy dre
wniany gmach-poza murami “Kremlu”
na skraju cmentarza. W latach 1927—30
egzekucje odbywały się zwykle o zmro
ku na cmentarzu. Wówczas mieszkanki
“żen-roty” gaciły w swoim baraku
wszystkie światła i przez okna przy
glądały się odbywającej przy świetle
latarek na cmentarzu egzekucji.
Pewnego razu (r. 1930) wśród przy
prowadzonych na śmierć był ex-czekista S., “chachał” pani P., były zarzą
dzający robotami leśnymi na Solów
kach, którego skazano na rozstrzelanie
za nadużycia służbowe. Pani P. (nawia
sem mówiąc, przed rewolucją — żona
milionera, fabrykanta rosyjskiego)
przez okno swej celi wraz z towarzysz
kami przyglądała się odbywającej się
w pobliżu egzekucji. Oczywiście — szlo
chy, spazmy, omdlenie, cucenia....
W dwa tygodnie potem pani P. po
cieszyła się po stracie. Nowy “zaw” za
stąpił swego poprzednika.
Żywot cnotliwy pędzą jedynie ułom
ne, kalekie i stare baby.
Rozmnożona prostytucja pociąga za
sobą znaczny wzrost liczby chorych we
nerycznie. Osoby, stojące blisko spraw
sanitarnych w obozie, twierdzą, że oko
ło 80 proc, kobiet choruje na różne przy
padłości weneryczne, z tej liczby za
ledwie połowa ucieka się do pomocy le
karskiej. Lecz pomijając to, brak środ
ków leczniczych najbardziej -stpi na
przeszkodzie w walce z chorobami' we
nerycznymi.
Całe życie obozu toczy się pod zna
kiem ohydnego przekleństwa rosyjskie
go. Klną, budząc się ze snu, klną idąc
do pracy, wracając z pracy, klną wysta
jąc w kolejce w oczekiwaniu na obiad,
klną ciesząc się, smucąc i klną w każdej
okazji życia. Lecz takich wyrafinowa
nych przekleństw, jakie rozbrzmiewa
ją między ścianami “żen-roty”, rzadko
zdarza się słyszeć w męskich kompa
niach. Kobieta zawsze i wszędzie od
znacza się większą swarliwością niż
mężczyzna, w przekleństwa swe wkła
da pewne smakoszostwo, lubowanie się
wyrazami, podczas gdy mężczyzna
kinie, że tak powiem, bardziej odrucho
wo, nieświadomie, nie wnikając w treść
wyplutego przekleństwa....
Element kryminalny wywiera na ko
biety znacznie większy wpływ, niż na
mężczyzn. Kobieta, przebywając na So
lówkach, deprawuje się znacznie prę
dzej, niż mężczyzna.

uwięzionycł^ąa, naturalnie, i
Wśród uwięzionych;^
lekarze. Ci zawaleni są ąftracą, gdyż na
wyspie sołowieckiej olbrzymi procent
więźniów to chorzy. Oprócz chorób we
nerycznych chorują na szkorbut, gruźli
cę, czyraki (wrzody) nie licząc wybu
chających od czasu do czasu epidemii
tyfusu.
Codziennie, o godz. 5 rano otwiera się
główna brama Kremlu i, w asyście
dwóch sanitariuszy w białych chałatach
i długich, czarnych, gumowych rękawi
cach, wyjeżdża wóz z władowaną na
niego olbrzymią skrzynią. Skrzynia mo
że pomieścić do 8 trupów. Grzebano na
cmentarzu dawnym klasztornym w po
bliżu murów Kremla, za żen-rotą. Tam
zawsze była przyszykowana jama,
zdolna zmieścić do 200 trupów. Tutaj sa
nitariusze wyrzucali ze skrzyni przy
wiezione zwłoki, przykrywając następ
nie jamę deskami. Deski nie przylegały
zbyt szczelnie, więc w dzień można by
ło doskonale dojrzeć leżące w jamie
w nieładzie ciała mężczyzn i kobiet,
starców i młodzieńców. Dopiero po na
leżytym zapełnieniu jamy zasypywano
ją ziemią.
(Ciąg dalszy nastąpi)

Sobota. 17-go Lipca. 1937 r.
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DODATEK NA NIEDZIELĘ

Dlaczego Francja Chce Znieść Swe

Kolonie Karne

"ŻYWYCH TRUPÓW"

Napisał Morris Gilbert

RZECHODZĄC straszliwe tortu
ry dusz, wrogowie społeczeństwa,
odcięci od życia ludzkiego, zapę
dzeni do kolonii karnych w Guianie,
które były premier Francji Leon Blum
postanowił znieść—nie mieli innego
wyjścia, jak zbiedz, lub zwariować.
Jeżeli “bagne” kolonii karnej w Guia
nie zostanie zniesione, tragiczne wy
padki, jakie dostawały się do wiado
mości publicznej, jak naprzykład po
niżej opisany, nie będą się powtarzać.
Pewien z więźniów nazwiskiem Sue,
“niepoprawny” buntownik przeciw re
żymowi “bagne,” skazany został na sa
motny karcer. Strażnik przyniósł mu
posiłek, którym doprowadził go do
mdłości, a potem do szału. Sue schwy
cił za nóż, odciął sobie palec u nogi
i wrzucił go do miski, w której przy
niesiono mu ów posiłek.
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Baraki dla więźniów irancuskiej
kolonii karnej w Guiana.

T

Jeden z więźniów udawał trędo
watego. Lekarz wbił mu igłę na
cal głęboko, aby się przekonać
czy nie ma czucia. Więzień ani
drgnął i wysłany został do kolo
nii trędowatych, z której na drugi
dzień zbiegł.
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rany, zanim mając lat 19, stanął przed
sądem w Paryżu, oskaiżony o morder
stwo starej kobiety w celach rabunko
wych.
Sędziowie uwzględniając młodość i
sympatyczny wygląd podsądnego, nie
skazali go na karę śmierci, ale na zsyłkę
do Karnej Kolonii w Guianie.
Po czterech miesiącach pobytu w ko
lonii, Mourey próbował zbiedz. Nie da
leko jednak uszedł i gdy później został
odnaleziony zmęczony i umierający
z głodu—zdawało się, że wyrzeknie się
już na zawsze ucieczki.
Rzeczywiście przez sześć miesięcy
siedział spokojnie, a potem znów zbiegł.
Tym razem przyłapano go po 48miu
godzinach i skazano na 15 dni ciemnicy.
W osiemnaście miesięcy później znów
próbował zbiedz, i znów został przyła
pany. W roku 1915 odsiedział już swoje
siedem lat kary i skazany jedynie był
na przymusowy pobyt w Guiana jesz
cze przez lat siedem.
\

gdyby prace kolonizacyjne były dobrze
ustawione, mogłyby, być korzystne.
Oto garść najnowszych cyfr, wskazu
jących jak prosperują roboty więźniów.
Znajduje się tam około 4,500 ludzi,
skazanych na przymusowe roboty, za
przestępstwa popełnione we Francji.
(Pozostała 1,500 osób, to ci, którzy zo
stali zwolnieni z kary, ale którzy są TKTlE długo potem znów zniknął. Tym
skazani na pewną jeszcze liczbę lat T
razem zniknął na dobre. Potrafił
pobytu w Guiana).
on dostać się do New Yorku, w którym
Z tych 4,500, około 1,500 jest tak zwa dziwnym trafem uzyskał stanowisko
nych niepoprawnych, to znaczy takich, zarządzającego w pewnej znanej rodzi
którzy popełnili więcej niż jedną zbro nie na Washington Square.
dnię i skazani są na całe życie do tej
W domu Alberta R. Shattuck, ban
kolonii.
Alphonse Gabriel Mourey, który zbiegi z Guiana i po otrzymaniu pracy
kiera, nie pytano go o rekomendację.
zarządzającego w znanej rodzinie w New Yorku, obrabował dom z kosz
Ludzie ci, nie chcieli pracować we Jego ujmująca powierzchowność zdo
towności — na rozprawie w Paryżu, gdy został przyłapany po rabunku.
Francji, w warunkach prawnych, jakim była mu stanowisko. Przybrał on naz
więc są oni materiałem na robotników wisko—Henri Boilat i nazywał siebie
Szwajcarem, aby zatrzeć ślady swego
“Zabierz to z powrotem do kucharza drgnął. Lekarz jeszcze jednak nie jest w kolonii karnej? . . .
francuskiego
pochodzenia. “Monsieur
i powiedz, aby z tego zrobił potrawkę” przekonany. Więzień już wychodzi,
Henri”—był jednym z tych “brylan
—zawołał wzburzony.
a ten woła go z powrotem i powtórnie
POZOSTAŁYCH 3,000 kryminali tów,” których czasem poszukują gospo
Tatuowanie jest ulubionym zajęciem przeprowadza eksperyment. Skutek ta*
stów, którzy mają tworzyć sztab darze.
. ,
więźniów w Guianie. Pewien reporter ki sam.
pracowników do wykonywania wiel Ale za innymi brylantami oglądał się
wpuszczony został do.baraku, w któ
W dwadzieścia cztery godziny póź kich robót publicznych, jakie wyimagi
“Monsieur Henri.” Dowiedział się on,
rym 50 więźniów było zamykanych na niej—więzień uciekł do Holandii.
nował sobie Napoleon III—200, jest wy że w domu znajdują się kosztowności
noc. Zobaczył on tam 50 nagich torsów,
Pomiędzy tymi, którzy znajdują łączonych od tej pracy. Pomiędzy resz wartości $24,000.
pokrytych różnymi rysunkami, wyta śmierć
się wydostać z tego tą jest 300 kalek i stu przeciętnie cho
Wkrótce potem znikł, a z nim znikły
tuowanymi na ich plecach. Jeden z tych piekła, apróbując
rych.
tymi,
którzy
giną
z
powodu
i
kosztowności,
wartości $12,000.
więźniów, zupełnie łysy, miał naryso klimatu—znajdują się i tacy, których
Ale Ao nie wszystko. Do tej reszty
waną głowę z pięknymi włosami, zacze zesłano na krótki czas kary, to znaczy należy
Przez
kilka
lat
słuch o nim zaginął.
zaliczyć 200, którzy odsiadują
sanymi na bok. Inny, pokryty był nie na okres pięciu lat. Ci tak samo ska karcery. Około 500 to obłąkani, lub Ale nie zapomniał on o rodzinie Shatprzystojnymi napisami.-; Jęszcze inny, zani są na śmierć.
maniacy, których trzeba trzymać w od tuck’sow. W dniu 2go kwietnia, 1922
widocznie filozoficznie nastrojony—
osobnieniu. Setka potrzebna jest do za roku, wrócił on do New Yorku z Fran
miał wypisane trzy sentencje:
opatrywania w drzewo na opał, jakie cji z trzema takimi samymi ptaszkami
“Przeszłość mnie oszukała.”
OSTATNICH siedemdziesięciu la jest dostarczane z lasów do kolonii kar i włamał się do pałacyku swego daw
“Teraźniejszość męczy.”
tach, do kolonii karnych w Guia nej. Około setki ma lżejszą pracę w nego chlebodawcy.
“Przyszłość przeraża.”
nie, zostało zesłanych z Francji 52,080
Po włamaniu, aby mieć swobodę—
szpitalach, lazaretach etc. Około 150
Historia tej kolonii karnej wykazuje więźniów. Sześć tysięcy z nich jeszcze zatrudnionych jest w piekarniach, rze- Mourey uważał, że najlepiej będzie
wypadki ogromnej siły woli, u ludzi źyje, włączając w to i nie wielką liczbę zalniach lub w kuchni. Pozatem spora zamknąć właściciela i służbę w piwnicy
pragnących się wydobyć z tego piekła. tych, którzy swoją karę odbyli, ale nie liczba pracuje jako służący u urzędni z cementu, pozbawionej nawet dostępu
powietrza. Na szczęście Shattuck miał
Chorzy na trąd, znajdujący się w fran mogą wrócić, a którzy pokonali jednak ków tej kolonii.
cuskiej kolonii karnej w Guianie— wpływ klimatu i zagospodarzyli się
W ten sposób do wykonywania prac scyzoryk przy sobie, którym potrafił
mieszkają na oddzielnej wyspie znaj w tej miejscowości. Z pośród tych— przy wycinaniu lasów, budowie dróg, otworzyć drzwi piwnicy.
dującej się w pobliżu wybrzeży duń jak powiada Charles Pean, pracownik urządzeń w kolonii—pozostaje zaledwie
Dwaj kompani Mourey’a zostali przy
skiej Guiany. Z tej wysepki łatwo moż społeczny Armii Zbawienia, który po 1,000 ludzi. Nic też dziwnego, że nie łapani tego samego dnia. Mourey zbieg?
na zbiedz. To też jest ona marzeniem święcił się niesieniu pomocy tym nie mogą oni nic ważniejszego dokonać do Texas, przeprawił się przez Rio
tych wszystkich, którzy dążą do “La szczęśliwym i który zna dobrze stosun i Guiana do dziś jest nie wyzyskana. Grande i wrócił do Francji, gdzie jed
ki—5,000 było takich, którzy nie byli Tymczasem do kolonii trzeba jeszcze nak dostał się w ręce policji i poszedł
Belle” ... do wolności.
do więzienia za rabunek.
Pewnego razu więzień melduje się do mordercami, lecz zasądzeni byli za dostarczać żywność.
władz lekarskich ze znamienną czer mniejsze przestępstwa.
Tym razem groziła mu śmierć. Ale
Ale co może agonia tych ludzi, obraz
Powiada on, że “bagne” więcej za ki życia tu narysowane—obchodzić Sta ten jego ujmujący wygląd, znów go
woną plamą na szyi, oznaką trądu. Le
karz bacznie egzaminuje ów czerwony mordowało ludzi, niż oni popełnili mor ny Zjednoczone, co mogą one obchodzić uratował. Bankier amerykański zwró
pryszcz. Wygląda jak trąd. Lecz le derstw.”
cił się do prezydenta Francji z prośbą
Amerykanów?
karze na Guianie są podejrzliwi. Praw
Jeżeliby z tego była jeszcze jaka ko
Jest do tego powód. Choćby wziąć o łaskę dla skazanego. Zamieniono mu
dziwy trąd znieczula centr nerwowy, rzyść dla kraju, możnaby to usprawie za przykład Alphonse’a Gabriel’a Mou wobec tego karę śmierci na dożywotnie
tworząc w ten sposób barierę pomiędzy dliwić. Ale nadzieje Napoleona III, na rey, mordercy, złodzieja, gangstera, więzienie i wysłano go znów do Guiany
mózgiem i ciałem.
zdobycie drogą pracy więźniów tego który przygotował słynny rabunek ro na dożywotnią karę.
W dwa miesiące ill dni potem Mou
Przez wbicie igły na cal głęboko kraju dla Francji, kompletnie zawiodły, dziny Shattuck, zamieszkałej w Wash
w węzeł nerwowy, lekarze przekonują pomimo, że kosztują miliony franków ington Square w New Yorku, piętnaś rey znów znikł. Do tego czasu władze
się, czy ma się do czynienia naprawdę rocznie. Odstrasza nawet ludzi od wyr cie lat temu. Od swych najmłodszych francuskie nie wiedzą co się z nim dzie
z trądem czy też z symulacją. Wbija jazdu do tych części Guiany, których lat, Alphonse Mourey, okazywał skłon je. Kto wie, może znów grasuje w New
więc igłę cal głęboko. Więzień ani klimat jest daleko lepszy i w których,. ności zbrodnicze. Dwukrotnie był ka- Yorku,
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Co Słychać
W Stolicy Polski?
CZYŻBY NAPOLEON SOWIECKI? — WARSZAWA MIA
STEM TRANZYTOWYM. — DYPLOMACI PAŃSTW
OBCYCH A GPU. — FAŁSZYWE INFORMACJE. —•
DZIENNIKARZ POLUJĄCY TYLKO ZA SENSACJĄ.

Warszawa, w lipcu.—Ciągle względną kontrolę nad miesz
się jeszcze mówi o Tuhaczew- kaniem. Zna jego układ, nie
skim i pierwszej fazie terroru może się przed nim ukryć naj
stalinowskiego wobec armii so drobniejsza zmiana.
A któż wie, gdzie usłużne
wieckiej. Ileż na ten temat po
czynniki
założyły podsłuch ?
jawia się przypuszczeń! Ileż
doniesień fantastycznych roz Przed paru laty głośna była
sprawa podsłuchu w gabinecie
siewa prasa!
ministra
spraw wewnętrznych,
Cele terroru? Nikt nie wąt
pi, że wiążą się z Stalinem. który spostrzegł się przypad
Czy on ma być Napoleonem kowo, że jest podsłuchiwany,
rewolucji sowieckiej, czy też kiedy przypadkowo był świad
on się boi sowieckiego Napo kiem zdjęcia z ściany kilimu,
leona? Nie zapominajmy, że za którym ukryto przyrząd.
— Jak się panowie porozu
na szafce nocnej każdego re
wolucjonisty rosyjskiego za miewają w rzeczach pouf
wsze leżała historia rewolucji nych ? — skierowałem raz py
francuskiej Aularda, której tanie do pewnego nie polskie
się oni uczyli na pamięć. I go dyplomaty.
— Rozmawiamy albo w na
stamtąd czerpali naukę, że tyl
ko dzięki głupocie rewolucji szym samochodzie, albo pod
mogą wyrastać Napoleonowie. czas przechadzki, gdzie na uli
cy trudniej być podsłuchiwa
♦
nym,
albo w mieszkaniu staWarszawa jest miejscem
tranzytowym. Sporo przez nią jemy na środku pokoju, zdała
przejeżdża cudzoziemców, od od wszelkich przedmiotów,
których można się czegoś do które mogą kryć przyrządy
wiedzieć o życiu sowieckim. podsłuchowe. *
Wprawdzie przybywa stam
Jak ze służbą informacyj
tąd i sporo Rosjan czy urzęd
ników sowieckich, ale od nich ną? Jeszcze trudniej. Dzien
niczego dowiedzieć się nie po nikarz w Moskwie może stu
dobna. Istnieje jakaś żelazna diować życie zewnętrzne, mo
dyscyplina wewnętrzna, jakiś że bywać w teatrze, w skle
postrach, wiszący nad tymi pach, na ulicy, w parku. Ale
ludźmi, jakaś przepaść pomię informacyj nie może zaczer
dzy człowiekiem Zachodu, a pnąć znikąd poza oficjalną areprezentantem rzekomo no gencją Tass lub biurem praso
wego, a tak zgniłego świata,— wym komisariatu spraw za
że porozumienie jest trudne. granicznych.
Aresztowany właśnie Miro
Człowiek z Rosji nia^powie ani
nów był przeznaczony do kon
słowa. ■ v
Zresztą -nie wiadomo niko taktów z prasą zagraniczną.
mu, z kim się mówi: czy to On zarówno inspirował, jak
prowokator czy agent GPU, udzielał odpowiedzi na pyta
czy też (co bywa najrzadsze) nia. Prasa ogłasza przecież
człowiek zwyczajny. Literaci, tylko to, co do ogłoszenia jej
którzy bywali w Polsce, dzien podano. Już np. kroniki poli
nikarze, artyści, muzycy — cyjnej, opisu wydarzeń, wia
wszyscy są udyscyplinowani i domości o katastrofach — o
nie powiedzą ani słowa kryty ile tego Tass nie podaje — nie
ki na własne wewnętrzne sto ma. Pozostaje tylko wszech
sunki. Milczenie dla nich jest potężna plotka. Ale i nią nie
już nie złotem tylko, lecz—ży można się posługiwać, bo wła
dze sowieckie są bardzo wraż
ciem !
*
liwe na wszystko, co o nich się
A dyplomaci ? Kto sądzi, że pisze i mówi, to też bez pardo
żyją oni w lepszych warun nu nieżyczliwego sobie dzien
kach, ulega grubej pomyłce. nikarza pozbywają się w krót
Nie zapominajmy, że w Sowie kim czasie. Poza tym każda
tach nie ma domów prywat rozmowa telefoniczna jest pod
nych, każdy więc musi miesz słuchiwana i kontrolowana.
kać tam, gdzie mu wyznaczą; Nie przejdzie tedy nic, czego
wolności doboru mieszkania się nie chce. ♦
nie ma, co najwyżej można za
Skądżeż tedy pojawiają się
biegać, żeby udzielono takiego
w prasie zachodniej tak fan
mieszkania, a nie innego.
Ambasady i poselstwa nie tastyczne doniesienia. Np.
posiadają własnych gmachów. prasa angielska donosiła o
Zajmują wprawdzie całe bu koncentracji w czasie procesu
dynki, ale gmachy te są włas Tuhaczewskiego około 100,000
nością państwa. Są wprawdzie żołnierzy, o rozmieszczeniu
eksterytorialne, ale muszą się tych oddziałów itd. Otóż takie
znaleźć tam, gdzie im za ich doniesienia muszą być wyssa
zgodą wyznaczą. To znaczy, ne z palca, bo nikt tego nie po
że państwo może mieć bez trafi skontrolować, chyba te

WOJSKO POLSKIE PIONIEREM OŚWIATY. — Nauka na żołnierskich
kursach rozprasza mroki analfabetyzmu.
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Kolumna Zygmunta III. —
Król w koronie pochyla się nad
miastem, dzierżąc w jednej
ręce miecz, symbol zwycię
stwa, w drugiej krzyż sym
bol apostolstwa. Władysław
IV. wzniósł ten pomnik na
cześć swego ojca a na piede
stale kazał wyryć wszystkie
czyny jego panowania. Zapro
jektował pomnik Konstanty
Tencalla, architekt włoski w
służbie cesarza Leopolda I.
Posąg królewski modelowany
był przez Klemensa Molli,
twórcę posągu Św. Witalisa
w Rawennie, a odlany w bronzie przez Daniela Thyma w
Gdańsku. Odtąd przez trzy
stulecia panuje król nad mia
stem. Jest to jedyny w mie
ście zabytek z początków
XVII wieku, który pomimo
licznych restauracji, nie zmie
nił swego wyglądu.
Wśród milionów ludzi, któ
rzy zjadą się z całego świata

do Francji na Wszechświato
wą Wystawę, większy procent
będzie tych, dla których przy
nętą będą cenne zabytki i oso
bliwości Paryża. A Polak zwie
dzający Paryż, wzruszony
przystanie przed wspaniałym
pomnikiem Adama Mickiewi
cza, cudnym marmurowym
pomnikiem Chopina czy Am
basadą Polską. Lecz najmilszą
pamiątką to kościół polski, po
łożony w samym sercu Pary
ża, kilkadziesiąt kroków od
Place de la Concorde, skąd
rozciągają się już tereny
Wszechświatowej Wystawy.
Tutaj, w kościele polskim,
przez dziesiątki lat skupiała się
liczna emigracja Polski, zaku
tej w kajdany niewoli, oddając
Bogu w opiekę tragiczne losy
swej Ojczyzny. Tu więc scho
dzili się najznakomitsi pisa
rze, poeci, dygnitarze i wszy
scy weterani z powstania li
stopadowego, by, jak mawiali

“Szturmem wymodlić Polskę”.
Lecz nie doczekali się wolnej
Polski — zostali wygnańcami,
jak napisy nad ich grobami
na cmentarzach paryskich
Montmartre i Montmorency
mówią, mort en exil, umarł na
wygnaniu.
Jadwiga Jędrzejowska wy
wołała sensację w świecie te
nisowym gdy pokonała Helen
Jacobs dwa razy i Alice Mar
ble trzy razy. Jej udoskona
lona gra tenisowa ułatwiła jej
zdobyć miejsce w finałach tur
nieju w Wimbledon. Tutaj
spotkała Dorothy Round,
szampionkę angielską i zosta
ła pokonana przez nią w sto
sunku 6-4, 4-6, 7-5. Był to
pierwszy raz gdy wogóle Polka
brała udział w finałach w
Wimbledon. Wobec znamieni
tych rezultatów przez nią osiągniętych została zaproszo
na do Ameryki gdzie będzie
grała w Forest Hills, L. I.,

czynniki, które na swoje usłu Tu Gurdus jest bezkonkuren
cyjnym istnieje konkurencja,
gi posiadają szeroko rozgałę cyjny !
przeto decydującym czynni
Wszak tego samego dnia, kiem jest fantazja i umiejęt
ziony wywiad. Ale one nie bę
dą udzielały żadnych wyjaś kiedy otrzymała Europa do ność kombinowania relacyj z
nień ani żadnych informacyj niesienie oficjalne Tassa o roz prasy i z sowieckiego radia.
aktualnych, żeby nie zerwać poczęciu procesu przeciw Tu- Kto ma wyczucie i zdolność
haczewskiemu, prasa podawa kombinowania, ten w danej
swoich nici.
Siedliskiem tych doniesień ła wiadomości równocześnie i chwili posiada cudowną koniujest ludzka fantazja. Jednym o samobójstwie i o ucieczce kturę. Publiczność zachodnia
z centrów informacyjnych jest Tuhaczewskiego za granicę! zachłystuje się tymi “własny
Warszawa. W kawiarni “A- że zaś na tym odcinku sensa mi” doniesieniami.
dria” codziennie w południe i
pod wieczór spotkać można
dziennikarzy, którzy wymie
niają sobie wiadomości albo
się pocą, coby tu fantastycz
nego dać do swej centrali na
telefon i — pogrążyć konku
renta.
Działa na terenie warszaw
skim dziennikarz niejaki Gurdus. Ciekawy to człowiek.
Ułomny, jeżdżący na kółkach,
ograniczony tedy z przyrodze
nia w ruchach, posiada nie
zwykle różnorodne źródła in
formacyjne i jest specjalistą
od spraw sowieckich. Zdaje
się, że jest to zresztą żyd ro
syjski. On jest koresponden
tem “Daily Expressu”, pisma
żyjącego sensacją: nie chodzi
o prawdę czy prawdopodobień WOJSKO POLSKIE PIONIEREM OŚWIATY. — Wieści ze świata przy
stwo, lecz o aktualną sensację. nosi radio i gazety.
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U ŹRÓDEŁ SATANIZMU
SZYSCY jesteśmy na są
W
dzie historii, ale z ludzi
Sąd Powszechny...—Listy Przybyszewskiego—Jaki Cel?
na widoku publicznym będą
cych specjalną wokandę w
tym trybunale mają pisarze
jako ludzie pomawiani o in
spirowanie życia duchowego.
Oto obecnie złożono temu są
dowi gruby tom listów Sta
nisława Przybyszewskiego z
zapowiedzią, że będzie takich
tomów trzy.
Między dziełami a listami
łącznikiem są “Moi współcze
śni”, wydane przez Przyby
szewskiego pod koniec życia
dzieło pamiętnikarskie. “Li
sty” obecnie wydane są jakby
aneksem do tych pamiętni
ków.
ZYGMUNT WASILEWSKI
Historia,- pomimo tej obfi
tości materiału, sporo będzie
miała do roboty przy docieka
niu prawdy, materiał ten bo ne. Nie było w duszy tej nad 19). Już z pierwszych kart
dodał: bez miłości, bo
wiem jest jednostronny. Na budowy kulturalnej nad zmy życia widzimy, że młodzieniec nieNie
chciał panny zrażać do sie
leżałoby wydać obok listów słami, coby dołączyło swój znajduje się w zupełnej niewo bie. Ale do kogo innego nie
odpowiedzi na nie, a co do pa głos do tęsknot muzycznych, li swych zmysłowych pożądań co później pisał, tłumacząc się
miętników’ — zapytać owych będących przecież tylko na i że ani myśli im się przeciw z tego kalectwa:
“współczesnych”, jak to było strojem, szukającym dla siebie stawiać. Chwali się swoją
“Mogę pogardzać ludźmi,
w rzeczywistości. Można by treści ideowej.
niezależnością, że nie ma żad jestem egoistą aż do okru
łoby się bez tego obyć, gdyby
nego “poczucia obowiązku”. cieństwa, ale to wszystko nie
się miało zupełne zaufanie do
Śmieje się ze skrupułów, któ przeszkadza mi kochać całą
słów Przybyszewskiego. — A
re by mu popędów fizycznych ludzkość . . . Jestem zdolen
żeby
nie
być
gołosłownym,
właśnie o to chodzi. Sprawa
nie pozwalały uznawać za je do wszystkich poświęceń”.
Przybyszewskiego w' historii przytoczę parę zdań z listów dyną prawdę.
najwcześniejszych,
kiedy
to właściwie spór o zaufanie.
Przybyszewski, jako chłopiec
Tutaj mu nie wierzymy. —
17-letni (1885), uczył się w
Współczujemy
tej “ludzkości”
Skarży się przed pannami
Wągrowcu. Pisał wiele listów
i tym sferom socjalistycznych
na
“
cierpienia
”
:
Są twórcy tak osobliwej do panienek, które poznawał
“Wszyscy poeci — pisze do robotników, dla których się
budowy, że są wielkimi pisa na feriach, zapraszany na
jednej
z nich — kłamią, w “poświęcał” w parę lat potem,
rzami tylko gdy tworzą w na wieś przez kolegów. Czaro
jako redaktor “Gazety Robot
tchnieniu; poza tymi transa wał je swoją literackością, poezji szukają absolutyz niczej” w Berlinie.
mu
(!),
szukają
prawdy,
a
mi są ludźmi normalnymi; ich swoją wiedzą, swoim weltZ tych naiwnych satanicz
biedni nie wiedzą, że tam tyl
listy nie mają wiele wspólne szmercem, a wszędzie tłuma ko
nych źródełek w Wągrowcu
cierpienia
i
męki.
Ha!
go z literaturą, nie należą do czył się frazesami z ostatnio
popłynąć mógł do literatury —
ich twórczości, stanowią istot przeczytanej książki. Był tam Więc może ten szał cierpienia i to niemieckiej ;— taki stru
jest
absolutną
prawdą,
a
w
ta

nie tylko materiał uboczny. — i werteryzm i bajronizm, po
mień, który przybrał nazwę
Przykładem listy Mickiewicza tem nietzscheanizm, spence- kim razie jestem uosobioną “Deprofundis”. O tym utwo
prawdą
”
.
i Kasprowicza. Co do listów ryzm i t. d. Spotyka się już
rze pisał do socjalisty war
Przybyszewskiego, zachodzi wtedy cyniczne “he-he”, albo
I tu można trochę wierzyć, szawskiego T. Toeplitza;
ta trudność, że niesposób z szydercze “ha-ha”, wstawiane bo przecież mógł cierpieć w
“Obecnie pracuję nad drob
nich ustalić, gdzie się zaczyna w miejscach patetycznych, klatce tak niewybrednego ną rzeczą, którą wskutek nie
i gdzie kończy rzeczywistość, które tyle dreszczów' budziły sensualizmu. — Tylko wylot słychanych satanizmów tylko
o której informować miałby potem w Krakowie swym sa idealistyczny daje tęsknotom w 200 egzemplarzach druko
adresata, a gdzie literatura. tanizmem. Oczywiście każdą radosne poczucie wolności. — wać będę.”
W tym znaczeniu “listy” nale panienkę zapewnia, że do niej Zresztą i życie samo staje się
To jest właśnie ciekawe, o
żą do literatury. Potrzebna o- jednej na świecie ma zaufanie dramatem, gdy się ma dla nie czym dowiedzieliśmy się z
na była autorowi “listów”: 1) i spowiada się nie tylko z po go tylko cynizm, gdy pozosta- “Listów”, że ów satanizm
jako ćwiczenie i popis, 2) ja glądów, ale z nałogów.
je tylko (he-he) śmiać się mógł mieć swoje początki w
ko środek jednania sobie ludzi
Dowiadujemy się z listów “zawsze i wszędzie”. Takie Wągrowcu. Nie ma już miej
a zwłaszcza wabienia kobiet, do panienek i do matki, że się wyznanie czyni młodzieniec sca na głębsze roztrząsanie
— to była niejako zawodowa narkotyzuje (papierosy, her w liście do ukochanej, doda tej kwestii. Inny był roman
jego skłonność, ale nade wszy bata, wódka). Chłopiec 17- jąc:
tyzm w Wilnie. Romantyzm,
stko: 3) jako potrzeba ciągłe letni pisze do matki: “siła wo
“Pomyśl Pani — jestem to rozwiązanie zagadnienia
go odszukiwania w sobie za li słabnie i dziecinnieje wobec sceptykiem, bez wiary, bez na miłości. Protestanckie racjo
gubionego “Ja”.
siły przyzwyczajenia” (str. dziei, bez celu życia” . .
nalizowanie życia miłosnego
Była to jednostka nie ufun
dowana dostatecznie w pokła
dach moralnych, jakby nic nie
dziedziczyła, przez to chwiej
na, bez plonu i moralnej oso
bowości. Taki rodzaj kalec
twa zdarza się przy intensyw
nej gospodarce na polu inte
lektualnym, gdy do dóbr oświecenia przystępują jed
nostki ze zbyt małym kapita
łem kultury moralnej. Naj
tęższe jednostki twórcze po
chodzą z rodów uprawnych
przez szereg pokoleń w jedno
litej kulturze. Chłopska kul
tura dała świetny plon w Ka
sprowiczu. Tutaj zaś stało się
coś, co świadczy o przerwaniu
tej ciągłości kulturalnego
dziedzictwa. Młody Przyby
szewski zaczyna wszystko na
nowo. Otrzymał od urodzenia
uzdolnienia intelektualne i ta
lent muzyczny, ale w podsta
wach — nieurobiony zupełnie
system uczuciowy i wolowy:
stan duszy nihilistyczny.
Ojciec, nauczyciel wiejski,
I®
uważał się podobno za czło
wieka zdeklasowanego; mat
ka od ojca organisty przeka
zała synowi muzykalność. —
Mrs. Amy O. Earhart
Grały w chłopcu tęsknoty, dla
--------- —• David Putnam
których mógł szukać zaspoko
Matka zaginionej lotniczki, pani Amy O. Earhart nie odstępuje niemal od aparatu radiowego, wierząc, że
jenia wr wyżyciach fizycznych.
Stąd narkotyki i owe odczło- wreszcie dotrze do niej wiadomość o odnalezieniu jej córki, Amelii Earliart. Pasierb lotniczki, David Putman
wieczające “libido” seksual- przedstawiony jest po stronie prawej ryciny.

— Uzupełnienie Pamiętników — Trzeba by Jesz
cze Innego Uzupełnienia — Zycie i Literatura —
W Poszukiwaniu za Zaginionym “Ja”—Bez Dzie
dzictwa— W Niewołi—Satanizm w Wągrowcu —
Współżycie z Żydami—Stąd Hebrajszczyzna, Ka
bała i Niejedno Inne — Cios Legendzie

MATKA I PASIERB AMELII EARHART
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(choćby owa obyczajowa in
stytucja “Schatzów”), a wre
szcie materializm końca XIX
w. nie mogły sprzyjać hodowli
idealizmu. Jakże dramatycz
nie reagowała natura Kaspro
wicza na te ponęty ducha cza
su i środowiska, którym uległ
Przybyszewski A on także był
już w pętach, ale miał kultu
rę mocną. Z tych samych by
li szkół, a jednak “Miłośćgrzech” to rzecz dla Przyby
szewskiego jakby z innego
świata.
To w dziedzinie poezji, ale
jakże w życiu radzić sobie mo
że człowiek nie znoszący za
sad, obowiązku, odpowiedzial
ności “egoista ®ż do okru
cieństwa”, a przy tym wszy
stkim pragnący korzystać ze
wszystkiego, co może dać spo
łeczeństwo lub inna jednost
ka? Nie może być szczery i
prawdomówny.

Przybyszewski miał to już
w naturze od młodości. Do
jednej z panien pisał:
“Nie wierz mi, Droga Pani
— mnie cały świat nie wie
rzy.”
A do matki swojej, gdy go
brała na spytki, odpisuje:
“Nie wiem, czemu to przy
pisać — rzadko kto mi wiarę
daje. Wydaje mi się, że ty
matko moja droga, jesteś zno
wu przysposobiona na jakieś
tam kręty węty i matactwa z
mojej strony.”
Z listów widać, że to mija
nie się z prawdą n;c nie kosz
tuje autora, płynuf z instynk
tu i że doskonale mu służyło.
Jak z tą naturą radził sobie
Przybyszewski w poezji, na to
odpowiadają krytycy, że
“Dichtung” samo jest wymy
słem i neutralizuje osobistość
pisarza. Trzeba mieć co do
tego zastrzeżenia, w każdym
razie listom odbiera ta wada
charakteru wartość doku
mentów obiektywnych.
Jeszcze jedno. Nie wiedzia
ło się dotąd, że Przybyszewski
w Wągrowcu, jako korepety- Vwkri
tor w domu kupca Foerdera,
Żyda, romansował dłuższy
czas z panną Rosą Foerder, a
potem w Berlinie żył w związ
ku nieślubnym (troje dzieci) z
siostrą jej Martą. Porzucona
dla innej pozbawiła się życia.
Fakt tego stosunku jest waż
ny, bo tłumaczy, dlaczego
Przybyszewski, w wczesnej
młodości tak patriotycznie usposobiony, staje się kosmo
politą i z taką łatwością wcho
dzi do literatury niemieckiej.
Wyjaśnia się poza tym, dla
czego Przybyszewski tak gor
liwie wziął się w Wągrowcu
do studiowania języka hebraj
skiego oraz jaką drogą do
szedł do poznania Kabały i w
ogóle wiedzy tajemnej. Wy
jaśnia się jego moda na socja
lizm, tudzież owa “miłość ludz
kości”, idąca w parze z pogar
dą dla ludzi, a wreszcie tak
bardzo uproszczony pogląd na
możliwość życia poza dobrem
i złem.
“Listy” Przybyszewskiegodostarczają wiele cennego ma
teriału historykowi głośnego
zdarzenia, którym Młoda Pol
ska powitała wiek XX. Lek
tura bardzo interesująca, nie
zawsze zdrowa, być może nie
miła dla tych, którzy pragnę
li legendzie Przybyszewskiego
życie przedłużyć.
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NĘDZE I BLASKI
LONDYŃSKIEGO RUCHU
ONDYŃCZYK ma trening
w czekaniu. Czy będzie to
L
bilet do opery, na który trzeba
prosić zlitowania agencji, w
sezonie często do trzech tygo
dni. Czy owe “ogony” przed
kinem, by zdobyć jedno z tań
szych miejsc na sobotni spek
takl.
Wykwit! na tym tle specjal
ny proceder “zabawiaczy” cze
kającej publiczności, — akrobaci i muzykanci uliczni, pro
dukujący się wzdłuż chodnika.
Są wreszcie agenci dla wynaj
mowania składanych krzese
łek przed kasami wielu tea
trów.
Nie dziwiło więc wytrenowanych londyjjczyków, gdy
wybuchł strajk autobusów i
fala ruchu runęła na kolej
podziemną, — że co rano i
wieczór trzy miliony pasaże
rów stawać musiało w ogon
kach “Undergroundu”. — Na

ruchliwych skrzyżowaniach,
jak Oxford Circus, bywało
chwilami, że taki ogon z przed
kasy biletowej sięgał z podzie
mi aż na powierzchnię ziemi i
kończył się gdzieś w zakrętach
na tyłach sąsiedniego bloku.
Ale trzebk było patrzeć na
anielską cierpliwość angiel
skiego tłumu! Bo gdy już
wreszcie bilet jest zdobyty,
czeka druga zasadzka — po
psuta taśma w ruchomych
schodach. Weź tedy, przyja
cielu, nogi za pas i schodź kil
ka dobrych piętr pod ziemię!
Dobrze jeszcze, gdy cl się uda
znaleźć w tłoku stojące miej
sce w wagonie.
I tu znów ta sama angielska
flegma, połączona z dobrodusznością! Oto gruba jejmość
rozdziera się na głos z głębi
wagonu, że chciałaby wysiąść
i prosi o zrobienie miejsca. —
Trudno — bo trudno przy tym

szalonym ścisku. Ale jakoś do
pomaga ogólna życzliwość w
sytuacji — i już wypuszczono
niewiastę przy gradzie dowci
pów i śmiechu.
Ale cóż na to wszystko zro
bić? Nawet największa tole
rancja współjadących n i e
zmieni faktu, że “Under
ground” jest potwornym wy
nalazkiem, którego zrodził mo
loch wielkiego miasta. Scho
dzisz do piwnic witających cię
wichrem maszyn wentylacyj
nych, odbywasz kilometrowe
dystanse nie widząc świata bo
żego, wdychasz ohydny dym
fajek współpasażerów i ledwo
uchodzisz cało z tłoku.
W dodatku powiedzmy, że
cały ustrój londyńskich kolei
podziemnych czyni z nich spe
cjalne — większe niż gdziein
dziej — narzędzie tortur. Pod
czas gdy w szeregu innych
wielkich miast powstawał sy-

NOWE SPOSOBY POSZUKIWANIA
ZAGINIONYCH LOTNIKÓW
| Amelia Karhurt Futnain]
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stem linii podziemnych orga
nicznie, poddany przeważnie
kierownictwu jednej kompa
nii, w Londynie istnieje aż sie
dem różnych linii i bynaj
mniej nie zawsze skoordyno
wana jest ich praca.
Na stacji Kings Cross n.p.
trzeba z jednego peronu na
drugi iść nieskończenie długi
szmat drogi pod ziemią, bo
każda z kompanii obrała sobie
inny punkt pod budowę swego
podziemnego dworca. Ponie
waż zaś podziemia Londynu
podziurawione są niemiłosier
nie tunelami — bo prócz “ko
lei podziemnej” wiele daleko
bieżnych linii ekspresowych
także przeprowadzonych jest
miastem — trzeba z reguły
zjeżdżać w dół głęboko jak do
kopalni, czekać wpierw na
windę i jeszcze na spodzie od
bywać wędrówkę na właściwy
peron. Przynajmniej częścio
wo jest się wynagrodzonym
przez to, że londyński “Under
ground” pędzi z zawrotną
szybkością. Ale sprawiedli
wość każę stwierdzić, iż “me
tro” paryskie jest pod każdym
względem górą.
Prawdziwą tragedią d 1 a
mieszkańców Londynu był
strajk autobusowy. Sprawa
poszła nietyle o wynagrodze
nia, ile o czas pracy. Personel
zażądał skrócenia służby z 8
na 7 i pół godziny, tłumacząc
to coraz forsowniejszym ru
chem londyńskim i wyczerpa
niem fizycznym. Ale ponieważ
taka zmiana wywołałaby dla
tow. “London Transport” pół
miliona rocznie więcej niedo
boru, przy tym dywidenda akcjonariuszów zagwarantowa
na została (w wysokości 5 i
pół proc.) ustawą w r. 1932,
trzeba było albo przeprowa
dzić w parlamencie zmianę u-

stawy, albo wniosek pracowni
ków odrzucić.
Zdawało się pierwotnie, że
pracownicy wygrają, bo stała
za nimi większość opinii. Ale
i dyrekcja przedsiębiorstwa
stanęła od początku twardo
przy swoim. Wbrew przewidy
waniom, że ustąpi choćby z uwagi na prestiż koronacji,
wzgląd ten ją jednak, jak
wiadomo, nie wzruszył — i
Londyn w dniu koronacji obył
się bez “busów”. Był to dla
konfliktu moment przełomo
wy. Jeszcze przetrwali pracow
nicy dwa tygodnie przy tar
gach, otrzymując zasiłki z
strajkowych kas związku, aż
się ich opór wyczerpał. Nie
można zresztą mówić o ich po
rażce, bo choć nie osiągnęli
krótszego dnia pracy, zdobyli
szereg innych ulg w pracy i
mają wynagrodzenie po daw
nemu.
Jak często w Anglii bywa,
skończyło się kompromisem.
Zresztą, nie potrzebuje lon
dyński szofer się zbytnio skar
żyć. Ma miesięcznej pensji
prawie $125, asekurację na
życie i dwa tygodnie rocznego
urlopu. Personel “busów” lon
dyńskich wynosi ponad 25 ty
sięcy ludzi.
Na koniec, takie oto ogłosze
nie znalazło się nazajutrz po
strajku na poczesnych miej
scach stołecznej prasy: ‘Tow.
Komunikacyjne London
Transport przeprasza Szanow
ną Publiczność za niewygody,
jakich doznała przez wstrzy
manie autobusów, zarazem
składa podziękowanie za Jej
wyrozumiałość i cierpliwość
podczas ciężkiego okresu.”
Kurtuazja jest przysłowio
wą cechą Londynu. Oto dyrek
cja, która przeprasza za strajk
personelu!

OD DZIŚ ZA TYDŹIEŃ

24-go Lipca, b. r.
zacznie ukazywać się w

Dzienniku Związkowym

JIMMIE CRAWFORD
j| Victims of crashes at sea

ill
J
[Charles Kingsford-Smlth|

Tragiczny lot Amelii Earhart
Putman i nawigatora Freda Noo
nan, wznowił zainteresowanie w
Stosowaniu nowych środków w ce
lu poszukiwania zaginionych lotni
ków na bezmiarach wód oceanicz
nych.
Główną przeszkodą dla wielkiej
liczby statków i aeroplanów, które
czyniły poszukiwania za zaginioną
letniczką była ogromna trudność
spostrzeżenia tak małego objektu,
jakim jest pływający samolot na
wodach Pacyfiku. Trzeba bowiem
wiedzieć, że jeżeli ocean jest zu
pełnie spokojny i widok nie jest
niczem przesłoniony, samolot mo
żna zobaczyć najwyżej na odległość
ćwierć lub pół mili.
Wziąwszy więc pod uwagę, jak
blisko trzeba dotrzeć do miejsca opadłego samolotu, aby go zobaczy?
i jak krótkim jest czas przed kom
pletnym jego zatonięciem, każdy
zrozumie, że ulepszona metoda
szybkiej akcji ratunkowej będzie
prawdziwem dobrodziejstwem dla
transoceanicznych lotów.
Na niedawno odbytej sesji Fran
cuskiej Akademii Wiedzy, Georges
Claude, wynalazca szyldów neono

wych,
przedstawił propozycję
środka, jaki ułatwi wyśledzenie za
ginionych lotników. Podał on su
gestię, by opadający samolot wy
dzielił z siebie chemiczną substan
cję, jakaby zabarwiła wodę oceanu
a kolorowa taka plama byłaby wi
doczną nawet ze znacznej odległoś
ci. Według zdania Claude’go da się
zakolorować powierzchnię wody, a
farba taka trwać będzie przez kil
ka godzin i będzie widoczna na od
ległość dwóch lub trzech mil.
Claude przeprowadził eksperymenta, posługując się farbą zwaną
“Fluorscein”, jaka może zabarwić
10,000,000 części wody na kolor
żółto-zielony.
Próba wynalazku Claude’go
przeprowadzona była w styczniu
roku ubiegłego, gdy submaryna
francuska wyrzuciła dwufuntową
paczkę "Fluorsceiny”, zmieszanej
z mielonym korkiem. Na wodzie
utworzyła się jaskrawo zielona pla
ma o średnicy 600 stóp i można było
ją widzieć na odległość dwóch mil;
plama ta utrzymała się na wodzie
około trzech godzin.
Następnie Claude zaczął czynić
doświadczenia, by przedłużyć czas

trwania owej plamy. Ponieważ
“fluorsceina” traci swój blask pod
wpływem słońca po trzech godzi
nach i rozpływa się w wodzie,
przyszedł do przekonania, że należy
wyszukać sposób odnowienia tej
mieszaniny. I dopiął celu. Umieścił
więc tą mieszaninę w blaszanych
puszkach dziurkowanych, jakie
następnie włożył do czterech dziur
kowanych skrzynek, przymocowa
nych do linki, na jakiej znajdowa
ły się korki. W ten sposób woda
przepływając przez owe dziurki,
rozpuszczała farbę nie odrazu, lecz
powoli.
Według twierdzenia Claude’go
eksperyment ów tworzy błyszczą
cą, kolorową plamę na wódzie, ja
ka utrzymać się może od 12 do 24
godzin, jeżeli użyje się około dwa
dzieścia funtów "fluorsceiny”, za
pakowanej w 50,000 malutkich
puszkach.
Wynalazek ten jest więc bardzo
ważnym dla wszystkich lotników i
gdyby był wcześniej zastosowany,
ocalił by niezawodnie życie takich
wybitnych lotników jak Nungesser
i Coli, Kingsford-Smith i innych.
STRONICA 6

The G' MAN
(AGENT FEDERALNY)
powieść kryminalna przedstawiona w rysunkach
całostronicowych przez

C. CLARKE i LOU HANLON
w języku polskim
przedstawiająca aktualne walki staczane przez agentów
federalnych ze światem zbrodni.
Druk przygód Agenta Federalnego zaczniemy w

Sobotę, 24-go Lipca w
Dzienniku Związkowym
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SZTUKA - MUZYKA - TEATR
Muzyka Litewska ZGON WSPÓŁPRACOW
POLSKIE DŹWIĘKI
w Pradze Czeskiej
W SZWAJCARII
NIKA WYSPIAŃSKIEGO
Lozanna.—Rzut oka na wy
darzenia muzyczne kończącego
się sezonu w Szwajcarii przed
stawia się o tyle zajmująco, że
Polska dosyć w nich znaczną
odegrała rolę.
Stało się to przede wszyst
kim dzięki Paderewskiemu,
którego koncerty w Lozannie,
Solurze (na świeżo inauguro
wany dom i muzeum Kościu
szki) oraz we Fryburgu były
wydarzeniami artystycznymi
wyjątkowego znaczenia, które
głęboko poruszyły świat arty
styczny i rzesze amatorów mu
zyki trzech kantonów’. Pomi
nąwszy entuzjazm publiczno
ści i uroczyste przyjęcia ofi
cjalne połączone z każdym z
owych koncertów (w Solurze
serdeczne przemówienie Pre
zydenta Związku Szwajcar
skiego p. Motta, we Fryburgu
piękna mowa biskupa Bessona) należy podkreślić rzeczo
wy, a również entuzjatyczny
ton sprawozdań muzycznych.
Nawet tak powściągliwe zwy
kle w swych krytycznych oce
nach głosy krytyków niemiec
kiej Szwajcarii oddały jedno
głośny hołd “wielkiej Sztuce”
wykonawczej Paderewskiego
nie tylko w interpretacji Cho
pina. ale rówmież Bacha, Mo
zarta i Beethovena (Sonata cis
mol “największe przeżycie
koncertu” pisze krytyk pisma
“Solothnurner Anzeiger”). '
*
“Ale nie tylko jako pianistę
mogła publiczność szwajcar
ska podziwiać w ubiegłym se
zonie Paderewskiego: na kon
certach publicznych lozańskie
go Radia została wykonana
dwukrotnie (w odstępie kilku
tygodni) jego Fantazja Pol
ska z orkiestrą przez profesor
kę lozańskiego Konserwato
rium pannę de Crousaz; dzieło
to zapowiada również w pro
gramie przyszłego sezonu or
kiestry symfonicznej (Orche
strę symph. Suisse Romande)
dającej koncerty w Genewie i
Lozannie znakomity jej dyry
gent, u nas również znany, E.
Ansermet. — Przy okazji war
to zanotować, że Wariacje for
tepianowe Paderewskiego a
mol (z fugą) zostały w roku
zeszłym przerobione na kwar
tet smyczkowy; dzieła tego do
konał E. Pochon, skrzypek
szwajcarski, założyciel przed
25 laty — jednego z najsłyn
niejszych (głównie za ocea
nem) kwartetów smyczko
wych (kwartet Flonzaley) ;
Wariacje te figurowały już ubiegłego sezonu w tournee amerykańskiej tego zespołu
(dziś noszącego nazwę kwar
tet Stradivarius) ; są już na

wet nagrane na płyty gramo
fonu.
Mimochodem należy także
wspomnieć pod rubryką “mu
zyka polska” nad Lemanem o
dawnej muzyce naszej, która
rozbrzmiewała jak zwykle w
paru koncertach zespołu: “Mo
tet et Madrigal” (poza jego
koncertem jubileuszowym, z
którego, jak wiadomo, kolendy polskie przepłynęły na fa
lach eteru wprost z Lozanny
do Polski). — W najbliższym
już czasie zostanie wypuszczo
ną na rynek płyta gramofono
wa Columbia (w zbiorze Anthologie sonore) z utworami
polskimi: Gomółki, Szamotul
skiego i Zielińskiego; dotych
czas z naśpiewanych w końcu
zeszłego roku przez “Motet et
Madrigal” w Paryżu utworów
ukazały się: płyta kompozyto
rów francuskich XVI wieku:
Jannequia i Costeley oraz pły
ta poświęcona Palestrinie
(dwa madrygały, motet “O
crux ave” i jedna z Salomono
wych “Pieśni nad pieśniami”).
Wostatnich tygodniach
kończącego się — ale jeszcze
nie ukończonego—sezonu nie
zwykłym powodzeniem tak w
Lozannie jak w Genewie, cie
szył się koncert z programem
złożonym z ludowych pieśni
polskich (w harmonizacji
Szopskiego, Kami eńskiego,
Wieniawskiego i Opieńskiego
w wykonaniu Lydii BarblanOpieńskiej; najlepszym dowo
dem jest fakt, że trzykrotne
(raz na cel dobroczynny) po
wtórzenie tego samego pro
gramu zawsze znalazło sporo
chętnych słuchaczów, co wię
cej, że sprawozdawcy pism lo
zańskich (“Gazette de Lausan
ne”, “Tribune” i “Feuille
d‘Avis”) rozpisywali się dwu
krotnie o tym samym koncer
cie, podkreślając wielkie zain
teresowanie dla piękności na
szego folkloru i chwaląc sub
telność ich interpretacji.
Z wiadomości pozamuzycznych należy podać do wiado
mości zasługującą na uznanie
działalność stow arzyszenia
studentów uniwersytetu lozań
skiego: “Gdynia”, które przy
wydatnym i wielce sympatycz
nym poparciu władz uniwersy
teckich urządziło akademię ku
uczczeniu 201ecia śmierci Hen
ryka Sienkiewicza, a obecnie
z racji tej wydało pamiątkową
broszurę, w której zebrane
zostały opisy i przemówienia
wygłoszone z okazji pogrzebu
Sienkiewicza w 1917 r. oraz
uroczystości przewiezienia je
go zwłok do kraju (m. i. prze
piękna mowa Paderewskiego
w Vevey).

Z Kowna do Pragi przywę
drowało dwoje śpiewaków:
basista Anatanas Kuczyngis,
który śpiewał w Narodnim Divadlo Mefistofelesa w “Fau
ście”, i Kecela w “Sprzedanej
narzeczonej” oraz altystka p.
Jonuszkaite-Zaunienie, która
na koncercie wykonała pieśni
ludowe litewskie, oraz kom
pozycje Czurlonisa i Naulisa.
Akompaniował kapelmistrz opery kowieńskiej p. Mariosius.
Razem z nią wystąpił pianista
Witawtas Bacewiczius, który
odegrał swoją sonatę i trzy
preludia Czurlonisa. Należy
dodać, że p. Baczewiczius jest
rodzonym bratem skrzypaczki
polskiej Grażyny Bacewiczówny, która pracuje w War
szawie.

Zgon śp. Bolesława Raczyń
skiego znów usuwa z widowni
jednego z uczestników “Mło
dej Polski” krakowskiej. —
“Bolcio” Raczyński, jak nazy
wano go powszechnie, był mu
zykiem: skrzypkiem, kompo
zytorem, profesorem Instytu
tu bohemy z pierwszych lat
tego wieku, a przez szereg lat
stykał się blisko z Wyspiań
skim i do jego dramatów ilu
strację muzyczną był projek
tował. np. do “Nocy Listopa
dowej” i “Bolesława Śmiałe

go”. Zostawił po sobie, poza
tym, sporo utworów, w tym
rodzaj opery na tematach lu
dowych, pt. “Królewicz Jasz
czur”. Zawsze wesoły i pełen
życia, nie przeczuwał tragedii,
jaką mu lata powmjenne mia
ły zgotować. Wysiadając z
tramwaju, doznał tak ciężkich
obrażeń, iż stracił oko, prawą
rękę i został kaleką. Smutne
też miał potem życie, chociaż
borykał się z nim mężnie i uśmiechu z ust nie zdejmował.
Przeżył lat 58,

Młody Aktor
Polski Utonql

Sztuka, Która Umarła.
Nim Dorosła...

BEZPŁATNE KONCERTY
DLA MŁODZIEŻY

Zmarły tragicznie młody ak
tor śp. Wacław Pawłowski —
Staraniem Wydziału Oświa o którego utopieniu w pobliżu
ty i Kultury oraz Łódzkiego Gdyni doniosły depesze — na
Tow. Muzycznego odbył się w leżał do zespołu teatrów war
Teatrze Miejskim trzeci i o- szawskich TKKT. Poprzednio
statni w tym sezonie bezpłat pracowrał w teatrze Polskim
ny koncert muzyki klasycznej w Warszawie, (gdzie między
dla młodzieży publicznych innymi grał szekspirowskiego
szkół dokształcających zawo Romea), a zaczai krótką nie
dowych. Na program złożyły stety karierę w Krakowie w r.
się dzieła Glucka, Mozarta i 1929, po ukończeniu warszaw
Beethovena.
skiej szkoły dramatycznej
przy Konserwatorium. Pocho
ORGANISTA UMARŁ PRZY dził z kijowszczyzny. Pozosta
ORGANACH
wił brata Kazimierza oraz sio
strę Romanę, również akto
Słynny organista francuski rów. Kazimierz Pawłowski
Louis Verne, dawał tymi dnia pracuje w Łodzi, Romana Pa
mi recital w kościele Notre włowska, która przez jeden se
Dame. W środku programu zon występowała w poznańs
zasłabł i skonał. Tragicznie kim teatrze Polskim, należy
zgasły artysta liczył lat 67, był obecnie do zespołu krakow
niewidomym prawie od uro skiego.
dzenia. Od r. 1900 był orga
nistą katedry Notre Dame.
ILE OSÓB BYŁO
W TEATRZE W KRAKOWIE

Śpiewaczka Mu
rzyńska w Łodzi
W Filharmonii łódzkiej od
był się koncert pianistki duń
skiej France Ellegard. W Fil
harmonii występowała też pie
śniarka murzyńska Caterina
Jarboro z oryginalnymi pie
śniami murzyńskimi i szere
giem arii operowych. W Tea
trze Miejskim produkował się
Catet Jossa.
PLASTYKA I ZDOBNICTWO

Ze sprawozdania za r. 193637 (od kwietnia do kwietnia)
wynika, że na przedstawienia
w teatrze krakowskim przyby
ło 164,171 osób. Z tego pełne
ceny biletów zapłaciło 19,291,
zaś reszta (przeszło 140,000)
korzystała ze zniżek. Widzi
my, że Kraków stara się uprzystępnić teatr warstwem
niezamożnym, a przez to frek
wencję powiększyć, co jest
najlepszym i najważniejszym
usprawiedliwieniem subwencyj, teatrowi przez miasto
przyznanych.

Wszystkie wysiłki tych, co
chcieli z filmu stworzyć sztu
kę specjalną — nie teatr, nie
literaturę na filmie, nie ma
larstwo ruchome czy rucho
we, lecz “muzykę światła” —
jak się wyraził Gancę—wszy
stkie te wysiłki rozbiły się o
przeszkodę nie do pokonania.
Wdał się w sprawę kapitał.—
Mądry, chytry bożek, śmieją
cy się z mrzonek o sztuce, pa
trzący trzeźw’0, pilnujący swe
go interesu. Agonia filmu nie
mego o artystycznych preten
sjach zaczęła się gdzieś okoo
1926 roku, a wkrótce przy
szedł dźwiękowiec, zalał świat
amerykański szwargotem, na
długo zepsuł doszczętnie kry
tycyzm i gust publiczności ca
łego świata oraz pomieszał
szyki twórcom estetyki filmu
niemego z naszym Karolem
Irzykowskim na jednym z czo
łowych miejsc.
Ta “niema sztuka” umarła
i nie powróci już, przynaj
mniej w tej samej formie. Ale
teraz jesteśmy świadkami
walki o nową, kinową i nieza
leżną, jeśli to możliwe od ry
gorów bezdusznego szablonu
narzuconych przez kapitał. —Walczą ze sobą: film komer
cjalny, ten króty wszyscy zna
my i film awangardowy. Ten
ostatni chcc sobie zdobyć ja
kie takie “miejsce na słońcu”.
KUJAWY W SZTUCE

Dwaj artyści kujawscy pp.
Henryk Czaman i Stanisław
B. Wojewódzki przygotowują
w Inowrocławiu wystawę na
temat “Kujawy Zachodnie w
grafice i malarstwie”.

Szerzeniem plastyki na Wi
leńszczyźnie zajmie się nowo
utworzone w Wilnie Tow. Sze
rzenia Kultury Sztuk Plasty
cznych. Będzie ono m. i, urządzało wystawy okrężne w
miastach 4-ch województw
kresowych, pogadanki, odczy
ty itd. itd. Do zarządu weszli
wybitni plastycy i profesoro
wie Uniw. Stefana Batorego,
który jedyny w Polsce posiada
jak wiadomo wydział sztuki.
IMPREZA
KULTURALNOARTYSTYCZNA W NAKLE

WOJSKO POLSKIE PIONIEREM OŚWIATY. — W żołnierskiej świetlicy,
pięknie przystrojonej, mile płynie czas wolny od zajęć służbowych.

Na rok bieżący przygoto
wuje Nakło igrzyska kulturalno - artystyczne, które mają
się odbyć w dniach 19 i 20-go
czerwca br. Na program Złożą się: tańce ludowe, teatr lu
dowy, popisy chórów, orkie
stry, inscenizacja pieśni ludo
wych i żołnierskich i żywe obrazy. Jako uzupełnienie 1grzysk wchodzą W rachubę Urządzenie wystawy obrazów i
książek.
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POLSKA MŁODZIEŻ Z ZAGRANICY PO STUDIACH W KRAJU
WYJEŻDŻA NA TERENY. — Ostatnio odbyło się zakończenie Kursu Wiedzy o Polsce, zorganizowanego przez Światowy Związek Polaków z Zagra
nicy. Słuchaczami Kursu byli stypendyści Światowego Związku ze wszyst
kich niemal ośrodków polskich zagranicą. Kurs dał gruntowne przysposo
bienie licznej grupie młodzieży polskiej z zagranicy do jej przyszłej pracy
na terenach.
Zdjęcie nasze przedstawia wspólną grupę młodzieży na czele z wiceprezesem Światowego Związku Polaków z Zagranicy — p. Br. Hełczyńzkim. dyrektorem St. Lenartowiczem oraz kierownikiem naukowym Kur*■» — dziekanem Paszkiewiczem.

dodatek na niedzielę

— SJzWlttttk ZllHJJzknttHJ

Sobota. 17-go Lipca, 1937

r.

Sobota, 17-go Lipca. 1937 r.
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Niektóre kobiety chcą zdobyć mę
żów naśladując i to kiepsko męż
czyzn, podczas gdy one powinny być
niczem innym tylko kobiecymi ko
bietami.

Żadne prawo nie zabrania kobiecie
oświadczać się—lecz to nie przyniesie
jej nic dobrego.

I

Dola kobiety—nie agresywnej lecz po
wabnej i uwodzącej jest starą jak świat.

e

TARANIE się o męża jest poważ
nym interesem i każda panna
powinna poważnie tą sprawę
traktować. Powinny one na to poświę
cić przynajmniej tyle czasu i starań ile
poświęcają dajmy na to na zdobycie
jakiejś kariery.
Taką radę daje sławny znawca pro
blemów małżeńskich dr. Paul Popenoe,
dyrektor Instytutu Stosunków Rodzin
nych w Los Angeles. Przemawiając
ostatnio na jednym z zebrań, dr. Po
penoe dał wiele cennych wskazówek
dla panien, szczególnie dla inteligent
nych dziewczyn, które ukończyły ko
legia, a które pragną wyjść za mąż lecz
nie mogą, gdyż nie oświadczają im się
mężczyźni, których chciałyby one so
bie wybrać za wspólników życia. Nie
które z jego wskazówek dotyczą rów
nież młodych mężczyzn poszukujących
żon.
Najsamprzód młoda panna powinna
starać się stać się atraktywną i po
nętną dla tego mężczyzny, którego chce
za męża. Później musi użyć niecc tech
niki aby go zdobyć. W obu wypadkach
dr. Popenoe ma wiele rad i wskazówek
ponętną i są poważną przeszkodą w zadla młodych panien.
mążpójściu. Dziewczyna, która ukoń
czyła kolegium w żadnym wypadku nie
By być atraktywną i poszukiwaną
powinna
polegać na tern, że jej dyplom
dla małżeństwa, trzeba być pod wzglę
może
stać
się przynętą dla mężczyzny.
dem seksualnym normalną. Najszczę
śliwsze małżeństwa są pomiędzy męż
Gdy do 250 szczęśliwych wykształco
czyznami, którzy są męskimi i kobie
nych par małżeńskich zwrócono się z
cymi kobietami. Zbytnią zniewieściazapytaniem co oni uważają za najbar
łość i zbytnie cechy staropanieńskie są
dziej potrzebne i godne podziwu we
uleczalne i należy je wyleczyć psycho
wspólnikach ich życia, kobiety oświad
logicznymi sposobami. Rada dr. Po
czyły, że intelektualna towarzyskość.
penoe dla panien jest—“kultywujcie w
Lecz mężczyźni oświadczyli co innego.
sobie kobiecość.”
Powiadają oni, że za rzecz najważniej
szą zdolność żony do wykonywania jej
Gdy panna chce być ponętną dla męż
obowiązków i równość w dzieleniu od
czyzny musi być dorosłą pod względem
powiedzialności małżeńskich.
emocjonalnym. Dr. Popenoe oświad
cza, że dziecinna dziewczyna bardzo
Kobieta aby była powabną jako żona
często zupełnie podświadomie obawia
musi pojmować emocje mężczyzny, po
się seksualności i to bardzo często stoi
winna potrafić zrozumieć jego “ego”
na przeszkodzie zamążpójścia lub też
i musi być kompetentną w sprawach
osiągnięcia szczęścia w pożyciu mał
domowych. Jeżeli pod tymi względami
żeńskim. Podobne przyczyny psycholo
ona ma braki, to w żadnym' wypadku
giczne odgrywają również bardzo waż
nie może ona tych braków zastąpić ja
ną rolę uh, wielu starych kawalerów,
kąś zaletą, której on nie potrzebuje
którzy nie żenią się.
i nie chce, a więc dajmy na to zdolno
ścią do zadowolenia go pod względem
intelektualnym.
TJODEJRZLIWA, pyszna i niezależna
U mężczyzn najważniejszą przeszko
dyspozycja nie czynią dziewczyny
dą w zdobyciu odpowiedniej małżopki

r
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SŁYNNY ZNAWCA PROBLEMÓW MAŁŻEŃSKICH, DAJE SZEREG ::
RAD DLA PANIEN SZUKAJĄCYCH MĘŻÓW I OPISUJE CO h
IM W TYCH POSZUKIWANIACH PRZESZKADZA, CO UŁATWIA H
panien zostaje prawdopodobnie nauczy
cielkami, bibliotekarkami czy też pie
lęgniarkami i na zebraniach zawodo
wych spotyka tylko przyjaciółki pracy.
Nie mają one przeto zbytniej sposob
ności spotkania na tych zebraniach od
powiedniego mężczyzny.

— flL. %

jest zbytnia rezerwa i niemożliwość
czy też niechęć dania kobiecie tej towarzyskości, której każda intelektualna
kobieta pożąda. Największy jednak kło
pot w zdobyciu małżonka jest ten, że
kobiety starają się naśladować męż
czyzn zamiast postępować tylko tak jak
kobieta powinna postępować.
Realistyczne studia psychologii płcio
wej, które powinny zaczynać się już
w szkole wyższej, dopomogłyby w zna
cznej mierze do zamążpójścia wielu ko
bietom skazanym dziś na samotność.
Dziewczyna z wykształceniem kole
gialnym ma wiele przeszkód do zamąż
pójścia. Przede wszystkim jej wiek
pracuje przeciw niej.
Nie ukończy ona prawdopodobnie ko
legium przed 22 rokiem życia. W tym
roku życia już połowa kobiet w Stanach
Zjednoczonych jest zamężna. Z każ
dym rokiem pogarszają się jej szanse,
gdyż odpowiedni mężczyźni zmniejsza
ją się w liczbie, gdy wychodzą za nich
inne dziewczyny, a po drugie dlatego,
że różnica w wieku stale się powiększa.

TYjTĘŻCZYŻNI zazwyczaj żenią się
z młodszymi kobietami. Mężczy
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zna mający lat 25 może ożenić się z pan
ną mającą lat 22, ale mężczyzna mający
Jat 35 ożeni się z panną mającą lat 28
lub z młodszą.
Jeżeli dziewczyna po ukończeniu ko
legium idzie jeszcze na jakiś czas do
pracy, szanse jej zamążpójścia stale
jeszcze bardziej się zmniejszają. W tym
czasie, w którym jej się zdaje że jest
czas odpowiedni do zamążpójścia, nie
ma w jej otoczeniu już odpowiednich
mężczyzn.
Wykształcona dziewczyna, która chce
wyjść dobrze za mąż powinna nad tym
zastanawiać się już w kolegium. Nie
powinna ona wychodzić jedynie z ko
legami studentami w jej wieku, lecz
powinna utrzymywać stosunki przyja
cielskie z mężczyznami o kilka lat star
szymi od niej, którzy gdy ona ukończy
kolegium będą już samodzielnymi czy
to w profesji czy też w byznesie i będą
gotowi ożenić się z nią po jej graduacji. Po graduacji powinna ona przede
wszystkim starać się wyjść za mąż,
a karierę zostawić na boku albo wogóle
myśl o karierze z umysłu wyrzucić.
Panna zazwyczaj chce za męża męż
czyznę, który ją pod względem intelek
tualnym przewyższa, podczas gdy męż
czyzna woli pannę o mniejszym od nie
go intelekcie.

Scott

Panna z wykształceniem kolegialnym
ma nieraz zachcianki, które są fanta
styczne i doprawdy nie do osiągnięcia.
Ale nawet gdyby się ona zadowolniła
mężczyzną nie lepszym od niej, to i tak
ma przeszkody w zamążpójściu bo ci
mężczyźni, którzy pod względem inte
lektualnym są jej równi, żenią się z pan
nami, które pod tym względem są od
niej niższe. Zamiast przeto zastosować
się do rzeczywistości i sztandar jej wy
magań z roku na rok zmniejszać, panna
Wykształcona sztandar jej wymagań
stale powiększa, gdy staje się ona star
szą i bardziej niezależną ekonomicznie
i kulturalnie. Nic przeto dziwnego że
gdy staje się ona starszą, skarży się czę
sto że nie spotyka mężczyzn za których
mogłaby wyjść za mąż.
Profesjonalna segregacja płci jest
także poważną przeszkodą w zamąż
pójściu wykształconej panny. Na ze
braniach zawodowych czy też byznesowych można spotkać odpowiedniego
mężczyznę, a większość wykształconych

DY panna wybiera jakąś dla siebie
karierę po ukończonym kolegium,
dobrze zrobi gdy wybierze taką karierę,
która daje większe sposobności spoty
kania młodych mężczyzn i zapoznawa
nia się z nimi. Na przeszkodzie stoi
również nieregularna geograficzna dy
strybucja mężczyzn odpowiednich. Nie
które stany północno zachodnie mają
o wiele więcej mężczyzn aniżeli stany
południowo wschodnie.
Miasta szczególnie większe mają nad
miar kobiet, natomiast tereny farmer
skie mają nadmiar nieżonatych męż
czyzn. W niektórych wypadkach osoba
poszukująca towarzysza życia dobrze
uczyniłaby gdyby przeniosła się do in
nej, więcej obiecującej miejscowości.
Czasem nawet się zdarza, że w ja
kiejś miejscowości jest wiele młodych
panien i samotnych mężczyzn, a od
czuwa się tam brak życia towarzyskie
go, które zbliżałoby ich do siebie. Mło
dzież kulturalnie niższa łatwiej ze sobą
się zapoznaje aniżeli młodzież z wy
kształceniem kolegialnym.
System edukacyjny sam w sobie jest
poważną agenturą małżeńską dla osób
wykształconych, lecz gdy te osoby nie
znalazły dla siebie odpowiednich towa
rzyszy w kolegium, jeżeli nie zbliżą się
do tych osób w ich zawodach, i jeżeli
nie zajmują w danej miejscowości to
warzyskiego stanowiska, które mogliby
zawdzięczać stanowisku i stosunkom
ich rodziców czy też innych krewnych,
otrzymać mogą bardzo małą pomoc w
zawieraniu znajomości czy też przy
jaźni, które są potrzebne tak dla ich
higieny umysłowej jak i dla ewentual
nego pobrania się.
Najrozmaitsze kluby i dormitoria, w
których zbierają się panny, jak Y. W.
C. A. Kobiece Kluby Byznesowe i tym

podobne nie mają życia towarzyskiego,
to też zostając w nich, panna coraz bar
dziej przyzwyczaja się do jednej i tej
samej płci i coraz mniej może zawierać
znajomości, których ona pragnie. Dla
mężczyzn życie w podobnym osamot
nieniu jest jeszcze gorsze.
Często dziewczyna żyjąc w takim od
osobnieniu wchodzi w przyzwyczaje
nia, których tak łatwo się nie wyzby
wa. Przyzwyczajają się one chodzić
stale w towarzystwie innych panien i
coraz trudniejszy staje się do niej do
stęp dla mężczyzny, któryby chciał z nią
zawrzeć znajomość.
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tego wszystkiego ona
musi podróżować sama i studiować
mapę. Przede wszystkim ona musi je
chać tam gdzie są mężczyźni i odpo
wiedni mężczyźni, i musi się starać
o wytworzenie warunków, które ułat
wiałyby zawieranie znajomości. Mały
to pożytek gdy się idzie do teatru mi
gawkowego tylko dlatego, że tam są
mężczyźni. Zabawa taneczna również
nie jest w tym wypadku korzystną,
gdyż moża ona spotkać kilku mężczyzn
ale te przygodne znajomości nie pro
wadzą do trwałej przyjaźni.
Im wyższe są danej osoby sztandary
w życiu, tym szersze musi być koło
znajomości. Bardzo często jest zupełnie
odwrotnie. Dziewczyna z wysokim
sztandarem życia zna najmniej odpo
wiednich mężczyzn.
By temu zaradzić najlepiej jest wstą
pić do towarzystw młodzieży. W każ
dym mieście są liczne organizacje i to
warzystwa publiczne i prywatne, spor
towe, muzyczne i kulturalne, i tyle in
nych. Trzeba od czasu do czasu odwie
dzać te towarzystwa i jeżeli są odpo
wiednie w nich jednostki chodzić tam
częściej a jeżeli nie, iść do innych to
warzystw.
W przeciągu roku można odwiedzić
kilkadziesiąt do stu takich towarzystw.
Przynajmniej jedno z nich, musi być
odpowiednie. W tym samym czasie
trzeba rozwijać o ile możności swe
wdzięki osobiste. Wiele osób samot
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nych, które pod innymi względami sto
ją wyżej od innych, stają się z biegiem
czasu tak odosobnieni i tak obawiają
się i siebie i innych ludzi, że nie mogą
zawierać nowych znajomości, ani też
pielęgnować znajomości starych. Przy
jaciele czynią starania by ich zapoznać
lecz te wysiłki są daremne, bo ich wła
sne ustosunkowanie się niszczy znajo
mość i przyjaźń.
Tacy ludzie odnieśliby korzyści z sy
stematycznej pomocy psychologicznej,
lecz również dużo można skorzystać
z czytania dobrych na ten temat ksią
żek. W ostatnich latach ukazał się sze
reg ciekawych książek omawiających
w jaki sposób zawierać przyjaźń.
Brak odpowiednich mężczyzn samot
nych jest częściowo równoważony przez
wdowców i mężczyzn rozwiedzionych,
którzy o ile się żenią ponownie, to wolą
pannę młodszą, aniżeli kobietę im bar
dziej odpowiadającą.
Na nieszczęście mężczyźni, którzy
rozwiedli się, są po większej części
ludźmi nie nadającymi się do współ
życia małżeńskiego. Ilu z nich procen
towo ożeni się ponownie, trudno jest
obliczyć, ale prawdopodobnie tylko zna
czna mniejszość. Ci, którzy ponownie
się ożenią przedstawiają mniejszą część
dobrego materiaru, a jak statystyki wy
kazują sukces w ich pożyciu małżeń
skim jest prawie że taki sam jak i u
tych par, które nie rozwodzą się.
Przed zamążpójściem trzeba poznać
dobrze osobę rozwiedzioną, chociaż le
piej jest wyjść za mąż za wdowca, któ
ry utracił żonę przez śmierć aniżeli za
mężczyznę rozwiedzionego.
Gdy panna dzięki jej staraniom stała
się powabną i gdy ma już koło znajo
mości czy też przyjaciół,, wówczas nad
chodzi czas by użyła nieco techniki.
Nie powinna ona się zbytnio narzucać
ani .też być zbytnio agresywną.
Rola agresywna nie pasuje kobiecie,
trzeba więc zastosować rolę wabiącą.
Rola wabiąca i uwodząca jęst naturalną
rolą kobiety.
Nieszczęśliwi mężowie najczęściej
narzekają na to, że ich żony są zbyt
agresywne, a nieszczęśliwe żony na
rzekają, że ich mężowie są za mało
agresywnymi.
Żadne prawo nie zabrania kobiecie
oświadczać się, lecz to nie przyniesie
jej nic dobrego.
Kobieta, która nie jest na tyle uzdol
nioną by swymi manewrami doprowa
dzić mężczyznę do takiej pozycji, na
której on jej jest zmuszony się oświad
czyć, nie będzie miała również zdolno
ści, by tego mężczyznę utrzymać przy
sobie gdy go dostanie.
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Dla Naszych Najmilszych 5m£*£*J
SERCE MATCE
Obrazek Sceniczny dla Dziatwy Szkółek Polskich

(Osoby: Janek, Staś, Tadek,
Hala i Jadzia. W pokoiku
przy oknie siedzą Janek
i Staś).
STAŚ: Janek, wiesz, Tadek
znowu zmartwił mamusię. Gdy
wczoraj za karę miał siedzieć
w domu, to uciekł. I nie dość
na tern, stłukł szybę u pana
Rydlewicza.
JANEK: Co mówisz? Aha,
to dlatego mama chodzi i
wzdycha, nic nie je i skarży
się na ból głowy.
STAŚ: Teraz położyła się.
(Do pokoju wpada Tadek).
TADEK: Co tak siedzicie
jak mazgaje. Dlaczego nie
idziecie grać w piłkę? Szkoda
z wami gadać, dzieciuchy i
lale!
JANEK I STAŚ: Właśnie to
ty jesteś złośliwy i niedobry.
Mama się martwi, — a przez
kogo?
TADEK: Wara wam do
mnie! (Wchodzi Hala).
HALA: Co znowu za kłót
nie, fe! brzydko z waszej stro
ny! (Smutnym głosem dodaje) Mama leży chora a wy ro
bicie awantury. (Chłopcy spu
szczają oczy, tylko Tadek
gwiżdże i patrzy przez okno).
JANEK: Przebacz Halu, to
nie nasza wina, tylko tego ło
buza Tadka.
TADEK: Uważaj, co mó
wisz !
HALA: Lepiej usiądźmy i
pogadajmy.
CHŁOPCY: O czym?
HALA: A choćby o marszał
ku Piłsudskim, jutro rocznica
jego śmierci.
STAŚ: Co powiesz ?
HALA: Czy wiecie jaki był
Józef Piłsudski za młodu?
STAŚ: Odważny.
HALA: Tak, ale to nie
wszystkie jego zalety. Co wię
cej?
JANEK: Silny!
HALA: Wcale nie. Jeszcze
nie dość. A ty Tadek, co po
wiesz ?
TADEK: (podpiera głowę,
myśli i po chwili) Szlachetny!
HALA: O to mi chodzi. Po
wiem wam coś o małym Ziuku. Działo się to w dworku,
gdzie mieszkał Ziuk z rodzica
mi i braćmi. Od pewnego cza
su mama Ziuka leżała chora.
Mały Ziuk siedział w pokoju i
bawił się drewnianymi żołnie-*
rzami. Po chwili podparł głów
kę rączkami i zapatrzył się w
ukochaną mamusię. Wzrok je
go napotkał ołtarzyk w kąci
ku pokoju. Podszedł do niego,
ukląkł i zaczął się żarliwie mo
dlić. “Boziu, daj zdrowie ma
musi, ja za to nie będę się
bawił przez miesiąc żołnierza
mi i zrezygnuję z obiecanego
przez tatusia konika. “Potem
na paluszkach podszedł do ma
musi i pocałował ją w rękę.
No, móże mi powiecie jaki
był Ziuk?
STAŚ: Kochał swą mamu
się. (Tadek spuszcza głowę i
wychodzi z pokoju. Wszyscy
patrzą po sobie w zdumieniu).
JANEK: Ma wyrzuty su' mienia.
HALA: Szkoda go!
STAŚ: Kiedy on zmądrzeje.
(Do pokoju wchodzi Jadzia).
JADZIA: Wiecie co? Wcale
nie wiedziałam, że tak będzie?
JANEK: Co mówisz?
STAŚ: Coś się jej pomiesza
ło w głowie.
JADZIA: Co wy sobie myślicie? Tak mnie przyjmuje
cie ?

JADZIA (siada) Widzia
łam Tadka, jak szedł ulicą a
w oczach miał łzy. Gdy mu
powiedziałam “dzień dobry”,
pierwszy raz grzecznie mi od
powiedział.
HALA: Dałby Bóg, aby się
poprawił.
JANEK: Gdyby wszyscy
zrozumieli, co to jest matka.
STAŚ: Wiecie, co nam mó
wiła nauczycielka w szkole?
Mieliśmy lekcję polskiego;
nauczycielka mówiła o miłości
i bezgranicznym poświęceniu
matki dla dzieci. Nieraz dzień
i noc pracuje, by dostarczyć
pożywienia dzieciom. Dzieci
wzamian powinny odpłacać jej
wielką miłością.
JANEK: Wiecie co? Ja
mam genialną myśl! Co byście powiedzieli, gdybyśmy. tak
założyli towarzystwo pod has
łem: “Frontem do matki!”
WSZYSCY: Wspaniale!
STAŚ: Tylko nas jest tak
mało!
JANEK (z zapałem) Czy ty
nie wiesz, że początek robią
jednostki i dopiero po czasie
po czynie jednostek sprawa
wzrasta w siłę.
HALA: Janek, bierz papier
i ołówek, napiszemy regula
min. (W tym drzwi się otwie
rają i do pokoju wchodzi
smutny Tadek).
STAŚ: Tadek, chodź do nas.
(Tadek podchodzi do Hali i
odprowadza ją na stronę).
TADEK: Kochana siostrzy
czko, powiedz mi, jak mam
przeprosić mamusię. Czy moc
no się na mnie gniewa ? (Ukry
wa twarz w rękach), żebyś
wiedziała, jak ja żałuję mego
postępku!
HALA: Nie rozpaczaj, radę
znajdziemy. Uwaga! Mamy
radzić nad bardzo poważną
sprawą. Otóż Tadek zwraca
się do nas, byśmy obmyślili
sposób, w jaki przeprosi ma
musię.
JANEK: Tadek! Jak to do
brze! Jak ja się cieszę.
JADZIA: Chłopcy! mamy
radzić!
STAŚ: E, co tam długo ra
dzić. Niech idzie do mamusi,
ucałuje jej drogie ręce i prze
prosi tak, jak mu serce po
dyktuje.
TADEK: A więc idę! (Ta
dek wychodzi. Dzieci chodzą
niespokojnie po pokuju).
STAŚ: Jakoś długo nie wra
ca.
JANEK: Ino go patrzeć.
JADZIA: Rzeczywiście sły
chać kroki. (Tadek wpada do
pokoju z uśmiechem na twa
rzy).
WSZYSCY: No, jakże tam?
Co mamusia powiedziała.
TADEK: Kochana matusia,
przebaczyła i jeszcze do serca
przytuliła.
HALA: A więc pamiętajmy
o haśle: “Frontem do matki”.
Jutro napiszemy regulamin.
JANEK: Serca nasze—mat
ce! (Zasłona spada).

Sport to Zdrowie

Szukajcie a Znajdziecie

“W zdrowym ciele—dusza
zdrowa”—'■
Jakże mądre są te słowa.
Umysł, serce—wiedza krzepi,
Ciało—wzmacnia sport
najlepiej.
W zimie zabaw krąg jest
zwarty—
Tylko łyżwy, sanki, narty.
Choć i to jest miłe przecie,
Nie ma jak sport wiosną, w
lecie...

Pluszczą wody bystrej rzeki,
Nęcą, wabią w świat daleki. ..
Chwytasz wiosło—i w zawody,
Z wiatrem suniesz, zuchu
młody!
Albo kajak, jak jaskółka
Po lustrzanej toni furka....
Ty i woda—żywioł jeden—
W szczęśliwości wszedłeś eden.
Słońce praży bezlitośnie,
Nurka dajesz w toń radośnie
I tniesz wodę na kawały—
Silny, baczny a zuchwały....
W mięką pogrążasz się ciszę.
Woda pieści i kołysze,
To znów grozi, błyska pianą.
Ciśnie falą rozmiotaną.
Zwyciężona karku zegnie
I u stóp pokornie legnie.
Kto się z wodą nie zżył jeszcze.
Kto odczuwa strachu
dreszcze—
Ten na lądzie inne sporty
Ma ciekawe: piękne korty,
gry w siatkówkę, piłkę,
marsze,
Są drużyny młodsze, starsze—
Tamci biegi, inni skoki
Lub ćwiczenia “skłon głęboki”.
Każdy robi, to co lubi,
Nikt nie gniewa się, nie czubi,
Bo w sportowej tej rodzinie
Radość życia wartko płynie.

Si
Kto kupił małemu Tadziowi tego ślicznego konika na biegunach?
Poszukajcie, gdyż ta osoba ukryła się w tym obrazku.

Wezwanie

Nie żałuj nigdy pomocnej
dłoni,
Gdy plecy brata ciężar uciska;
Trzeba niedoli przyjrzeć się
zbliska,
żle, gdy kto tylko za
szczęściem goni.
Nieś między głodnych kawałek
chleba,
Między cierpiącycłi—słowa
pociechy,
Pomiędzy smutnych—jasne
Radzę także, przyjacielu,
uśmiechy,
Popróbować strzał do celu,
Grzesznym—pokazuj drogę do
Na strzelnicy instruktorzy
nieba.
Do objaśnień wszelkich
Nie dla zapłaty to czyń, z
skorzy,
prostotą.
A gdy chcesz uniknąć huku
Ale bądź dumny, jeśli się
Strzelaj w polu—choćby z
zdarzy
łuku.
Wywołać uśmiech na brata
Cnót rycerskich niech się
twarzy,
żarzy
Co zachmurzona była
Blask, wszak nie wiesz, co się
zgryzotą.
zdarzy.

Pod uwagę weź te racje
I gdy pójdziesz na wakacje,
By zmęczonej ulżyć głowie,
Podejm hasło:—
“Sport, to zdrowie!”

Ciekawy Kącik
Siedmnastoletni Anglik zbu
dował radio odbiornik wielko
ści dolarowej monety. Minia
turowe to radio działa bez ba
terii, tylko z antenną i uzie
mieniem. Może być połączone
tak ze słuchawkami jak i z gło
śnikiem.

KROMKA CHLEBA
Jeśli kiedy—drogie dziecię
Chcesz dać komuś kromkę
chleba,
To pamiętaj, że nie ręką
Lecz ją sercem podać trzeba.
Bo jeżeli—drogie dziecię,
Nie , dasz sercem kromki
chleba,
To pamiętaj, że się tego
I przed ludźmi wstydzić
trzeba.
STRONICA
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Ukarana Psota
Lubił Maciulek
Dokuczać kotom,
No i nie było
Końca tym psotom.
Aż raz — słuchajcie
Kochani moi,
Gdy tak nasz psotnik
Figielki stroi,
Senny Butasek
Co dotąd chrapał.
Skoczył i chłopcu
Nosek podrapał.
Odtąd — jak mówią
Maciuś niecnota
Nigdy nie drażni
żadnego kota.

DLA NAUKI
I ROZRYWKI
Łamigłówka

-4------------------4---------------------_|------------------------------ _j------------------------------------

-I-----------------------------4---------------------H----------------4--------------Na miejsce krzyżyków i kre
sek wpisać litery wyrazów o
następującym znaczeniu: 1.
część twarzy; 2. inaczej roz
rywka ; 3. po dodaniu litery r
okrycie rąk; 4. inaczej ucznio
wie; 5. inaczej kolega; 6. cu
downe miejsce w Wilnie; 7.
komunikat, zawiadomienie; 8.
członkowie młodzieżowej orga
nizacji związkowej; 9. wielko
lud; 10. pora roku; 11. stara
a cenna rzecz.
Litery wpisane na miejsce
krzyżyków dadzą wyraz, ozna
czający nazwę cudownego
miejsca w Polsce.
♦
♦
»
Rozwiązanie z poprzedniego
tygodnia: mennica; adwent,
łopatka; ojciec; pacierz; oł
tarz ; lampart; siodło; kazanie;
Anglia. Wyraz początkowy:
Małopolska.
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Szwtuuk Zun^zknttig

* Lilijka z Zaułka *
AH, MOJA NOWA PIŁKA
WLECIAŁA DO WOZU
Z LODEM!
1

AH, ŻEBY TYLKO SIĘ
ZATRZYMAŁ, DZIŚ ZA
GORĄCO ABYM ZA NIM
LECIAŁA!

ALE WOLĘ LECIEĆ ZA NIM
PO CALEM MIEŚCIE, NIŻ
ZGUBIĆ MOJĄ NOWĄ PIŁKĘ!

AH, TO JUŻ ZA DUŻO
TEGO DOBREGO,
ZAMIAST STANĄĆ
SKRĘCA TAM, SKĄD
PRZYJECHAŁ!

-

■

HM, JAKIE TO DZIWNE, PO
JEŻDZIE PO CALEM MIEŚCIE
PRZYJECHAŁ DO
✓
MIEJSCA SKĄD WY"V
JECHAŁ? ALE MAM
)=
PRZYNAJMNIEJ
7"
SWOJĄ PIŁKĘ!!
J

LILIJKO, ODDAJ MI ZARAZ TĘ PIŁKĘ! DZIEWCZYNO
--------- JAK TY WYGLĄDASZ?! NIE
.
MOŻESZ BAWIĆ SIĘ JAK INNE,
"fe/,
SPOKOJNIE I GRZECZNIE, A
hjj

NIE DZIKO!! JESTEŚ ZMĘCZONA, SPOCONA I

/>

Słupy... w Jedwabnych
Pończoszkach
Koło wystawy stała elegan
cko ubrana pani Hermina D.,
a o dwa kroki dalej zatrzyma
ła się z pieskiem pani Anto
niowa K., kichając raz po raz,
jako że miała katar.
Piesek pani Antoniowej był
niemądry i wziął nóżkę pani*D.
za latarnię, czy też za inny
przystanek tramwajowy.
Obwąchał ją więc skrupu
latnie, poczym podniósł tylną
nóżkę i zrobił to, co wszyst
kie pieski w takich okoliczno
ściach robią.
Pani D., poczuwszy dziwne

ciepło na nodze, spojrzała i
krzyknęła przeraźliwie:
— Ach!
— Co się pani stało?—za
pytała, wykichawszy się, pa
ni Antoniowa.
Pani D. nie mogła tchu zła
pać.
— Pies.... Pies! — rzekła.
— No, cóż, że pies — zdzi
wiła się pani Antoniowa —
przecież to nie rasowy, nic
nadzwyczajnego. Ot, taki so
bie kundelek.
— Ależ.... on mi na nogę.;..
— To tak! — zawołała pani

---- z

Antoniowa. — A ty głuptasku
jeden! Mało to masz słupków
po drodze, musiałeś nóżkę pa
nience zmoczyć?!
Piesek stał i z wyraźnym
zadowoleniem merdał ogon
kiem.
—Jakże tak można, proszę
pani? — oburzała się pani D.
— Nowiutkie pończochy, para
osiem złotych, pantofelek zam
szowy....
— Rzeczywiście, niemądre
stworzenie — potakiwała pani
Antoniowa.
— Ach!!! — krzyknęła na
gle przeraźliwie pani D., wi
dząc, że piesek zatrzymał się
koło drugiej nogi i znowu pod
niósł tylną łapkę.—Precz stąd,
wstrętny zwierzaku! Widzi
pani, on mnie znów chciał urządzić!
STRONICA 11

JAKBY CHORA
OD TEJ GRY
w PIŁKĘ!
)

— Niegrzeczny jesteś, pie
sku — rzekła pani Antoniowa.
— Możeby go pani obiła tro
chę? Przecież zniszczył mi
pończochę i pantofel.
— To nie jego wina — tłu
maczyła pani Antoniowa. —
Gdyby był wyższy, to by zro
bił pani to samo na futro, a
że jest mały to nie mógł do
sięgnąć.
Tymczasem, ponieważ doko
ła obu pań i pieska zebrała się
grupka ludzi, podszedł poli
cjant sporządził pani Antonio
wej protokół.
Sąd, biorąc pod uwagę, że
piesek był na smyczy oraz że
nóżki pani D. ogromnie przy
pominają kształtem słupy te
legraficzne, uwolnił panią Antoniową od wiay kary.

\

f1

_/

•
—

PŁÓTNO

— Patrz! Idzie ten sławny
malarz, co to wczoraj sprze
dał płótno!
— Portret? Naturę mar
twą? Pejzaż?
— Nie. Prześcieradło.

DODA TEK NA NIEDZIELĘ
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Szirnmk Zunązkaunj

HUMOR -> ŻART -- SATYRA
PIJAK I ZŁODZIEJ
P. Michał wyjął paszport,
Michał Łuskiewicz po cało
nocnej pijatyce wrócił nad ra bo rzeczywiście imiona rodzi
nem do domu. Zapukał deli ców pod wpływem wódki wy
katnie do drzwi, ale nikt się padły mu z pamięci.
nie odzywa.
— Antoni i Barbara, — od
— Jadziunia śpi jeszcze — czytał.
westchnął i bojaźliwie zapu
— Lat ile masz?
kał po raz drugi.
— 42, Jadziuniu... Szatyn,
— Kto tam — odezwał się średniego wzrostu, nos nor
głos z za drzwi.
malny, cech szczególnych nie
— Ja, Jadziuniu... Ja.
posiada... No! Już teraz wie
— Co za ja ?
rzysz, że ja?
— No ja, skarbie. Twój
— Jeszcze pewności nie
mąż, Michaś.
mam, czyś ty nie złodziej . . .
Głos z za drzwi milczał Idź po kogo z rodziny i z nim
przez chwilę.
przyjdź.
— Kiedy cię nie poznaję —
P. Michał zakłopotany po
odezwał się wreszcie.—Łżesz, drapał się w głowę. Wolno
że to ty.
schodził po schodach i kombi
— Jadziuniu! Niech zdech nował,
kogo z rodziny wziąć
nę, jeżeli nie ja!
na
świadka,
że on, to on.
— Przysięgnij! Djabli cię
Jakież
było
jego zdumienie,
wiedzą, czy to nie złodziej!
kiedy
nagle
ujrzał
wchodzącą
P. Michaś, stojąc za drzwia
po schodach z koszykiem żo
mi, zaczął się walić w piersi.
— Przysięgam. Jadziuniu, nę.
— Jadzia! Ty!
że ja!
— A coś myślał, moczy mor
— Mój mąż ?
do, że kto?
— Twój, twój ! Michaś?
— A kto jest w mieszkaniu,
— Nazwisko?
— Łuskiewicz, skarbie. Je Jadziuniu?
— Nikogo niema. Zamknę
szcze mi nie wierzysz ?
— Zaraz, zaraz! Muszę się łam na klucz.
upewnić. Gadaj imiona rodzi
P. Michał momentalnie wy
ców !
trzeźwiał. Wraz z żoną po
— Imiona?... Chwileczkę, biegł na górę i zdążył jeszcze
Jadziu. Bo, uważasz, trochę przytrzymać złodzieja, który
mi się w głowie kręci... Mo się zakradł do mieszkania, i
mencik... tylko do paszportu przemawiał do p. Łuskiewicza
zajrzę...
kobiecym głosem.
ODPOWIEDŹ BŁAZNA

GRA NIE WARTA
ŚWIECZKI

— Po czemu sprzedają jaja,
które znosisz? — pyta jedna
kura drugiej.
— Po dziesięć groszy.
— A moje po czternaście!
— Wielka rzecz. Dla czte
rech groszy będę sobie zdro
wie nadwyrężać.

Zdarzyło- się, że nadworny,
błazen królowej angielskiej
Elżbiety, nazwiskiem Pace,
przebrał miarę złośliwości, za
co został z dworu wydalony.
Po dłuższym dopiero czasie po
zwoliła mju królowra pojawić się
znowu w swojej świcie.
— Cóż nowego nam powiesz
—- zapytała go z pobłażliwym
uśmiechem królowa — może
zechcesz znowu wytykać mi
błędy i za wiele o nich opowia
dać?
— Nie — odparł na to z po
wagą na twarzy i oburzeniem
w głosie błazen — nie jest mo
im zwyczajem mówić o rze
czach, o których opowiada już
całe miasto.

KOMUNIKAT
METEOROLOGICZNY

Spiker Radiowy: — Przewi
dywani stan pogody. W dniu
dzisiejszym pogoda będzie bar
dzo piękna i utrzyma się przez
czas dłuższy.

OŚWIADCZYNY
Z PRZESZKODAMI

NIEWDZIĘCZNY SYN

Ojciec do syna:—To ja cię
na to wykształciłem na dokto
ra, żebyś mi teraz zakazywał
wódkę pić?
NASZE DZIECI

— Mamusiu, mamusiu, co to
jest Murzyn?
— To jest taki człowiek, sy
neczku, co ma czarną skórę.
— A dlaczego Murzyn ma
czarną skórę?
— Głupie pytanie. Przecież
gdyby miał białą, to by nie był
Murzynem.

JESZCZE SZKOCI

Mac Murphy postanowił odebrać sobie życie. Wszedł do
apteki i zażądał cyjankali za
jednego penny.
— Ta dawka cyjankali kosz
tuje u nas szylinga....
— Oh, jeśli tak, będę żył
dalej.

PORZĄDEK

Pijany gość woła kelnera:
— Kelner! Ten ©....ostatni
kieliszek to.... to był dobry!
Jeszcze raz tego samego!
— Pan wybaczy! — odpo
wiada kelner. — Ale to pan
przez omyłkę zamiast wódki
wypił chrzan ze słoika!

NIE IMPONUJE MU

U JASNOWIDZA

— Widzę skarb ukryty w
ziemi.
— Wiem, wiem, to pierwszy
mąż mojej żony.

— Ależ to nie jest nasze
dziecko! Zamieniłaś przecież
wózek!
— żona: — Cicho bądź! Czy
nie widzisz, że ten wózek jest
o wiele ładniejszy.
KASJER PRZED SĄDEM

Kasjer oskarżony o defrau
dację zwraca si- podczas roz
prawy do swego adwokata:
— Ach, ta rozprawa chyba
nigdy się nie skończy. Jak
długo, zdaniem pana, potrwa
cała sprawa?
Adwokat:—Dla mnie dwie
godziny, a dla pana dwa lata.

Pan Kminek tymczasem na
nowo rozgorzał pod wpływem
umiłowanej i począł szeptać
jej w kształtne uszko miłosne
zaklęcia, gdy po raz wtóry uj
rzał przed sobą pana Grzego
rza.
— Przepraszam — west
chnął pan Grzegorz — czy pan
się nie nazywa Pałkiewicz ?
— Nie — syknął wściekły
Kminek.
— Od razu wiedziałem, że
nie — odparł pan Grzegorz. —
Nawet pan niepodobny do nie
go.
I wrócił powoli na miejsce.
Wówczas do pana Grzegorza
zbliżył się kelner i szepnął:
— Proszę pana. Możeby pan
zechciał podejść do tego pana
Kminka, co tu siedzi i powie
dzieć mu, że flaków już niema.
Sam bym mu to powiedział,
ale pan Kminek jest straszny
gwałtownik, więc się boję, a
obcemu gościowi to krzywdy
nie zrobi.
Pan Grzegorz zgodził się,
podszedł do zakochanych w
chwili, gdy całowali się za
wzięciem rzekł grobowym gło
sem...
— Flaków już niema...
Wtedy pan Kminek nie wy
trzymał. — Chwycił kufel ze
stołu i rąbnął nim po głowie
smętnego pana Grzegorza.

MOCNA WÓDKA
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INTERES PRZEDE
WSZYSTKIM

Z menażerii w pewnym mia
FIZJOGNOMIKA
steczku uciekł lew, szerząc pa
— Twarz pańska jest mi
nikę wśród mieszkańców. —
Przerażony burmistrz dzwoni dziwnie znajoma. Musiałem
już ją widzieć w innym miej
do naczelnika policji.
Panie naczelniku, czy już scu.
— Omyłka. To nie byłem ja.
przedsięwziął pan odpowiednie
— Ale zapewniam pana....
kroki ?
— Powiadam panu, że to
— Tak, oczywiście. Odebra
musiał być kto inny. Ja noszę
łem właścicielowi koncesję.
twarz zawsze w tym samym
miejscu.

W pewnej knajpie siedziała
na pluszowej kanapce para:—
Teofil Kminek i jego wybran
ka.
Na stoliku stała butelka pi
wa i dwa kufle.
Opodal zaś, przy innym sto
liku, dumał samotnie smętny
pan Grzegorz Fubalski, macza
jąc co pewien czas w piwnej
piance zawiesiste wąsy.
Pan Kminek, korzystając
z półmroku, siedział coraz bli
żej damy swego serca i prze
chwalał się po cichu:
— Ja to nigdy urżnięty nie
bywam. Niedawno cały szynk
wytrąbiłem i poszedłem do do
mu, jakby nigdy nic. Tylko mi
ktoś na schodach na rękę na
stąpił.
— Musiałeś na czworakach
wchodzić — zaśmiała się nie
wiasta.
— Co za sprytna dziewu
cha — szepnął zachwycony p.
Kminek i, przepełniony miło
ścią, otoczył swą towarzyszkę
ramieniem.
W tym momencie do czułej
pary podszedł pan Grzegorz
Fubalski i rzeki ponurym gło
sem:
— Która godzina?
Pan Kminek, niemiło ostu
dzony, skrzywił się i rzeki:
— Przecie wisi zegar na
ścianie, po co mnie pan pytasz.
— Racja — odparł smęt
ny pan Grzegorz i wrócił do
stolika.

Matolski przyjechał z głębo
kiej prowincji do większego
miasta, gdzie udał się wieczo
rem do lokalu.
— No, jak tam było? — py
ta go nazajutrz kolega.
Matolski jest rozpromienio
ny.
—Cudownie, wspaniale! By
łem w restauracji, gdzie grała
orkiestra cygańska—wszyscy
na sali śpiewali, tańczyli, a po
tem jeden z muzykantów pod
szedł z talerzykiem, na którym
leżały pieniądze, wziąłem więc
sobie dwa złote.

— Co znaczą wszelkie szyb
kości, osiągane przez ludzi,
wobec szybkości światła sło
necznego, które robi trzysta
tysięcy kilometrów na sekun
dę. To jest dopiero imponują
ca szybkość!
— Wielka sztuka! Przecież
leci z góry na dół.
DOBRY SPOSÓB

— Ciociu, tatuś śpi w oku
larach.
— Cicho bądź.
— Pewnie chce widzieć, co
mu się śni, prawda?

SPRAWIEDLIWOŚĆ
NATURY

ZABAWA W ZOO

— Wiesz co, tatusiu, zaba
wimy się w Ogród Zoologiczny.
-— A jak się w to gra?
— Bardzo prosto: ja będę
małpą, a ty publicznością, któ
ra będzie karmiła małpę cu
kierkami i bananami.

Nauczyciel: — T a k , moi
chłopcy, natura sprawiedliwie
rozdzieliła swoje dary i jeśli
kogo pokrzywdziła pod jed
nym względem to napewno
wynagrodziła mu to pod in
nym. Dlatego, naprzykład nie
widomi mają świetny słuch,
głusi doskonale widzą i t. d.
Może teraz który z was da mi
jeszcze jakiś przykład?
Mały Zygmuś: — Naprzy
kład mój dziadzio ma jedną
nogę krótszą, ale zato druga
jest dłuższa.

NIEPOTRZEBNY
WYDATEK
W GÓRACH

Ona:—Och, jak to trudno
wspinać się w górę. Przydałby
się tu jakiś koń albo osioł.
Maż:—Oprzyj się o mnie,
najdroższa.
STRONICA <2

PRACOWITY

— Najcięższą pracę wyko
nywam zawsze przed śniada
niem.
— A cóż ty robisz ?
— Usiłuję wstać z łóżka,

On: — Kupiłem barometr.
Teraz będziemy zawsze wie
dzieli, kiedy mamy się spodzie
wać deszczu.
Ona: — Czy to potrzebne?
Dotychczas wystarczał nam
twój reumatyzm.

Saiettitilt Ztutijsknwg

dodatek

„a

k.ed^elę

POLSKA NA SIEDMIU MORZACH
■ 'W<

Polskie Flagi Morskie

K'AUK?

W.
t^ffanail! IH i-’11*

S/M. “Piłsudski”.

Pan Prezydent I. Mościcki

Tysiące worków wypełniają maga
zyny portowe.

S/M. “Batory”.
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Pracują dźwigi przy przeładowywa
niu węgla z kopalń górnośląskich.
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Niestrudzony
pionier p o 1 skiego ruchu
mors kiego i
k o lonialnego,
gen. Gustaw
Orlicz-Dreszer
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Defilada ułanów na wybrzeżu

Łopocą chorągiewki na przystrojonych odświętnie
okrętach wojennych.
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Szkoła Handlu Morskiego w Gdyni.

Marsz. J. Piłsudski z min. E. Kwiatkowskim.
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Widok części basenów portu gdyńskiego.
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LUDZIE, KTÓRZY
STRACILI PAMIĘĆ

SANDWICH

FINANSOWY

Największy w Swiecie
Dług Narodowy

Tajemnice Mózgu Ludzkiego
(Ludzie, którzy nie znają swego nazwiska. — Teatry a alko
hol. — Mówcy, którzy maja tremf. — Jak sie rodzi uczucie
strachu? — Z estrady do zakładu obłąkanych. — Zagadkowy
kapitan. — W obliczu śmierci. — Ciekawe tezy naukowe. —•
Do czego doprowadza samotność. — Wpływ strachu na mózg
ludzki.)
Dla Dziennika Związkowego pisze: Roman Hernicz (Wiedeń)

OSTATNICH czasach
zdarzyło się kilka senzacyjnych wypadków, w któ
rych ludzie tracili zupełnie pa
mięć, nie umieli podać miejsca
swego zamieszkania, nazwiska
i pochodzenia. Tymi ciekawy
mi objawami zajęło się pismo
medyczne w Wiedniu “Ars
Medica” i ciekawe podaje w
tym kierunku szczegóły.
Zdarza się często, że niedoświadczeni mówcy, zmuszeni
przy jakiejś okazji do wygło
szenia okolicznościowego prze
mówienia, nagle milkną — nie
umiejąc z ust wydobyć słowa.
Często przygotowywali się
nawet do wygłoszenia przemó
wienia — umieli całą mowę na
pamięć, a w ostatniej chwili,
gdy stanęli -w obliczu słucha
czy — nie umieli słowa prze
mówić. Mamy tu do czynienia
z wpływem bojaźni na system
nerwowy.
Bardzo często przeżywają
podobne przejawy aktorzy.
Tylko, że nauka lekarska szu
ka w tym wypadku przyczyny
w alkoholu. Nieraz nie pomo
że najdzielniejszy sufler, bo
aktor, którego mózg podnie
cony jest alkoholem, zapomi
na swej roli, i ratuje się naj
częściej improwizacją.
Nie zawsze jednak alkohol
w podobnych okolicznościach
jest przyczyną niepamięci —
i nieraz niesłusznie pod tymi
zarzutami cierpieli wielcy ak
torzy. Tak n. p. sławny Thiron,
utknął nagle na scenie — iw
żaden sposób nie mógł dalej
grać, zapomniawszy zupełnie
swej roli. Był jednak przez ca
łe swe życie abstynentem.

W

Próby wypadły doskonale —
ale gdy aktor podczas premie
ry wszedł na scenę — z ust nie
mógł wydobyć dźwięku. Z roz
paczy stracił ponownie zmysły
— i życie skończył w zakła
dzie obłąkanych.

W ostatnich czasach zdarza
ły się wypadki, że ludzie zupeł
nie zapominali o sobie. Stan
taki nazywa medycyna “sta
nem sennym”. Nie są to lu
dzie obłąkani — przeciwnie —
mogą nawet w pewnych zawo
dach pracować normalnie.
Bardzo ciekawy wypadek
rozegrał się ostatnio w Lon
dynie. Pewien Szwed żył w
Londynie przez szereg lat, w
przekonaniu, że jest Amery
kaninem — i że nazywa się
Montalt. Identyczność jego osoby została tylko dzięki przy
padkowi ustalona.
Syn profesora uniwersyte
tu w Sztokholmie Gustaw —
służył w armii szwedzkiej. W
roku 1916 zaciągnął się do ar
mii angielskiej. W roku 1917
odkomenderowany został na
front niemiecko-francuski i
szereg miesięcy znajdował się
w rowach strzeleckich.
Pewnej nocy przybiegł żoł
nierz z meldunkiem, że wróg
wykrył pozycje i wnet rozpocznie się ofenzywa i że wróg po
łożył miny, które lada chwila
mogły eksplodować.
Wszyscy w panicznym stra
chu opuścili rowy — pozostał
tylko Duner. Nagle rozległa
się okropna detonacja. Duner
szukał rozpaczliwie ratunku.
Było już zapóźno. Jakaś ogromna siła wyrzuciła go na
ziemię — i padł bez przytom
Tragiczną była dola świa ności.
towego tenora Montre, który
W szpitalu dopiero przy
wprost z estrady wywieziony
szedł
do siebie. Nie umiał jed
został do zakładu obłąkanych.
Po kilku latach orzekli leka nak nic powiedzieć o sobie, jak
rze, że stan jego zdrowia się się nazywa, skąd pochodzi.
poprawił i że śmiało może na
Stracił zupełnie pamięć o
dal występować na scenie. przeszłości.

■

PRZEDSTAWICIELE KUPIECTWA POLSKIEGO ZE STANÓW ZJE
DNOCZONYCH. — Bawiąca ostatnio w stolicy wycieczka Federacji Zrze
szeń Kupieckich ze Stanów Zjednoczonych podejmowana była przez Świa
towy Związek Polaków z Zagranicy tradycyjną lampką wina. Zdjęcie na
wę przedstawia uczestników wycieczki oraz przedstawicieli Światowego
Związku. W środku pierwszego rzędu kierownik wycieczki — dyrektor
Federacji — p. St. Nycek oraz dyrektor Światowego Związku Polaków
z Zagranicy------- p. St. Lenartowicz.
Z POEZJI

Największe w Swiecie
Zapasy Złota
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MOZAIKA RUMUŃSKA
Dawne Węzły Polsko*Rumuńskie — Polacy Odkryli Naftę
Rumuńską — Cementowanie Kilku Kultur 13 Mniejszości
Narodowych — Wieś Rumuńska Tylko Dla Rumunów —
Ku Wyparciu Żydów z Miast — Porty — Uzdrowiska —
Bogactwo Rumunii Nie w Ciężk im Przemyśle.
Sojusz rumuńsko-polski na
wiązał się właściwie już daw
no w czasach przedwojennych
węzłem serdecznym, węzłem
krwi i współpracy cywilizacyj
nej i kulturalnej. Po upadku
powstania Styczniowego setki
emigrantów polskich przedo
stały się do Rumunii, gdzie
znalazły życzliwe azylum. —
Emigranci wywdzięczali się
swym gospodarzom za gości
nę. Tworzyli oni przeważnie
liczny sztab dzielnej, dobrze
wykwalifikowanej i pełnej
rozmachu inteligencji zawo
dowej (inżynierowie, lekarze
i t. d.), której brakło ówcze
snej Rumunii. To też emigran
ci polscy niebawem znaleźli się
na stanowiskach często kie
rowniczych przy budowie mo
stów, dróg kolejowych, kana
łów spławnych, w fabrykach,
a nawet w armii. W armii “no
wej” Rumunii, powojennej,
spotykamy jeszcze nazwiska
polskie na stanowiskach do
wódców korpusów i t. d. Są to
potomkowie naszych emigran
tów.
Nie koniec na tym. Pierw
szymi odkrywcami rumuń
skich terenów naftowych są
trzej Polacy: Szczepanowski,
Wolski i Odrzywolski. Dzięki
nim właśnie Rumunia zdobyła
swoje największe bogactwo
kopalne — naftę. Tereny naf
towe rozciągają się na obsza
rze 20 tysięcy ha. Jakkolwiek
część tylko tych terenów znaj
duje się w eksploatacji, i to
głównie w departamencie Prahowy na południowym Pod
karpaciu, to przecież o rozmia
rach produkcji nafty i jej
przetworów świadczą dosko
nałe urządzenia, rozbudowane
STRONICĄ

dla ich transportu. A więc do
transportu produktów nafto
wych służy przeszło 3000 cy
stern wagonowych, a nadto
dwa “naftociągi”* (Pipe line),
z których jeden zdolny do
przeprowadzenia 46 wagonów
dziennie. Po zbożu więc nafta,
odkryta przez Polaków, stano
wi artykuł największego wy
wozu i bogactwa rumuńskiego.
(Produkcja roczna wynosi obecnie około 4 i pół miliona
ton, gdy w Polsce niespełna
milion.)
(Nawiasowo dodajmy do
powyższego, że i w zakresie li
terackim zaznaczył się obok
promieniowania francuskiego
dość znaczny wpływ twórczo
ści polskiej, przy czym wspom
nieć warto, że nasz Sienkie
wicz był i jest po dziś dzień
autorem najpoczytniejszym.)
Nowa wielka Rumunia,
szczęśliwie zjednoczona po
wojnie światowej, znalazła się
zrazu w dość trudnym położe
niu; posiadała bowiem kilka
oblicz, kilka kultur. Wymień
my mianowicie nowe dzielnice,
jak Wołosze, Mołdawię, Besarabię, Bukowinę, Siedmiogród,
Dobrudżę. Wszystkie one róż
nią się od siebie tak ze wzglę
du na swoje właściwości tere
nowe, jak i na»przeszłość hi
storyczną. Łącznie z tym uwzględnić należy mniejszości
narodowe. Na 14 milionów
rdzennych Rumunów przypa
da około 4 milionów mniejszo
ści. A jest ich trzynaście, ist
na Wieża Babel. Jedne usposo
bione przyjaźnie, inne oboję
tnie, a jeszcze inne wręcz wro
go (Węgrzy i bolszewizujący
żydzi). Wśród mniejszości
najliczniej reprezentowani są

Węgrzy (1 milion), po tym
Niemcy (750 tys.), Żydzi (700
tys.), Ukraińcy (700 tys.),
Bułgarzy (200 tys., Rosjanie
(100 tys.), Tatarzy (100 tys.),
Cyganie (80 tys.), Polacy (50
tys.), Serbowie (50 tys.), Tur
cy (50 tys.), Grecy (15 tys.),
Ormianie (15 tys.).
Rząd rumuński dąży więc
przede wszystkim i to bardzo
celowo do podniesienia, uświa
domienia, zjednoczenia zcementowania żywiołu narodo
wego rumuńskiego. I tu osięgnął już bardzo dużo — dzięki
swej demokratycznej Konsty
tucji. Na przykład w celu wy
parcia żywiołu obcego, a prze
de wszystkim żydowskiego ze
wsi i miast, umieszczono w
Konstytucji paragraf, że zie
mia nie może być kolonizowa
na ani dzierżawiona przez
ludność rasy obcej. A dla
stworzenia silnego stanu śre
dniego rumuńskiego przepro
wadza się odpowiednią akcję
kształceniową wśród dorostu
rumuńskiego, tak miejskiego
jak i wiejskiego, który by w
miastach i miasteczkach za
garnął w swoje ręce handel,
przemysł i rzemiosło. Pod
wpływem tej akcji zmienia się
gruntownie przede wszystkim
fizjognomia wsi rumuńskiej.
Za przykładem fundacji gen.
Manelescu w dużej wzorowej
wsi górskiej Brasa zakłada się
powoli we wszystkich wsiach
szkoły i t. zw. Casele natszonale” czyli domy ludowe oraz w
większych nadto banki ludowe
Pracę tę cechuje wielki pęd
życia, zanika analfabetyzm,
rośnie uświadomienie narodo
we, miłość wielkiej Rumunii i
zapał dla króla.
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Stan Kalifornia i Jego Dzieje
Krótki Opis Tego Uroczego StanuGóry i Miasta. — Złoto. —
Poszukiwacze Złota
Napisał K. W. Trzepierczyński
Obecny stan Kalifornia do
roku 1554 był własnością wol
nych Indian, szczepu Pintów
i Arktów. Do tej części kra
ju w tymże roku, t. j. 1554
przybył krwiożerczy Kortez,
wódz hiszpańskiej monarchii,
ujarzmił wolnych Indian, wcie
lając złocisto-kwiecistą ziemię
do rozległych posiadłości auto
kratycznej Hiszpanii.
Jak Hiszpanie postępowali z
podbitymi Indianami; historia
ówczesna zapisała krwawymi
łzami.
Dzisiaj możemy sobie przed
stawić położenie nieszczęśli
wych, ówczesnych Indian, bę
dąc naocznymi świadkami bra
tobójczej walki w Hiszpanii.
Nazwa Kalifornii wywodzi
się z dwóch hiszpańskich wy
razów : “Caliento forno”, co się
tłómaczy “gorący piec”. W let
niej bowiem porze w Imperia]
Valley upał dochodzi do 120°
Fr., a w Death Valley do 140°
Fr.
Hiszpanie musieli być nad
wyraz bezlitośni, skoro tak
sromotnie wykurzono ich z ca
łego kontymentu amerykań
skiego.
Dnia 9go września, roku
1850 przyjęto Kalifornię do
Unii Stanów Zjednoczonych
jako wolny stan. Wartość Ka
lifornii obliczono na $18,000,000,000. Obszar stanu Kalifor
nii, wynoszący 158,297 me
trów kwadr., zamieszkuje
5,500,000 dusz.
Naprzykład Polska posiada
149,975 m. kw. z ludnością 34,200,000, czyli Polska o 8 ty
sięcy trzysta czternaści mil
kwadratowych mniejsza od
Kalifornii. Granice Kalifornii:
na Północ stan Oregon — na
Wschód Nevada i Arizona —
na Południe Meksyk — na Za
chód ocean Spokojny, Pacyfik.
" Długość brzegu nad ocea
nem, t.j. od stanu Oregon do
granicy meksykańskiej wyno
si okrągły tysiąc mil.
Główne miasto, kapitol, Sakramento na rzece Sakramento z ludnością 95,000.
Góry: Sierra Nevada z naj
wyższym szczytem Shesta 14,442 stóp tuż przy granicy sta
nu Oregon. Gdziekolwiek się
obrócisz w Kalifornii, wszędzie
widzi się góry, które swym
wspaniałym wyglądem i jakby
królewskim majestatem ozda
biają tę słoneczną krainę.
Między owymi górami jest
mnóstwo dolin i wąwozów, po
siadających żyzną glebę, która
rodzi kilka razy do roku i przy
czynia Kalifornii wiele bo
gactw.
Na wierzchołkach gór, oraz
na górnych zboczach zaryso
wuje się przed oczami widza
blady pas śniegu, a poniżej
niebieskawo-ciemny pas lasów.
"Na dolnych zaś zboczach i u
podnóża gór widać szaro-żółty
pas przestrzeni rozkopanej i
poszarpanej dynamitem przez
poszukiwaczy złota, na którym
to poszukiwaniu Polacy, za
mieszkali w Chicago, w roku
1897 stracili moc dolarków.
Poniżej gór rozciągają się
winnice i sady owocowe i te
różnokolorowe pasy wzgórz w
blaskach promieni słonecznych
łagodnie zlewają się z sobą
tworząc ścianę światła przypo
minającego kolory tęczy.
Łańcuch Sierra Nevada cią
gnie się na przestrzeni 745 mil

wzdłuż; 100 mil wszerz, a od 2
do 5000 wzwyż.
Szczyty gór pokrywają lodo
wce, powstałości dawnych ol
brzymich pokładów lodowco
wych. Cały łańcuch poprzeci
nany jest mnóstwem wąwozów
i szczelin, przez które z szu
mem i hukiem przepływają
rzeki i strumienie.
Prawie wszystkie wąwozy i
głębokie na kilkanaście jardów
szczeliny są dostępne, gdyż po
siadają wiele zrębów i załamań
co ułatwia turyście dotarcie
bez wielkiego trudu do pokry
tego roślinami podóża i stop
niowo aż do zalegających lo
dowcami wierzchołków. W
wielu miejscach wąwozy roz
szerzają się i tworzą obszerne
doliny, pokryte łąkami i krze
wami. Niektóre z tych dolin,
otoczone ścianami gór są zwa
ne parkami. Te skalne ściany
tu i ówdzie popękane i pocięte
szczelinami i ciasnymi wywo
zami, przez które przeświecają
obłoki i czynią wrażenie, że je
steśmy na wielkiej hali jakiejś
olbrzymiej świątyni, oświetlo
nej po bokach mnóstwem bia
łych światełek.
Na zboczach i wywozach
spotykamy olbrzymie jodły,
sosny, świerki, dęby i mnó
stwo przeróżnego drzewa, a
całą panoramę ożywiają wart
ko płynące strumyki, które bu
rząc się i pieniąc, wpadają do
płynących w dole rzek. Często
w lasach spotkać się można z
szarym niedźwiedziem, który
jest oficjalnym symbolem sta
nu Kalifornii, widzimy go na
fladze stanowej.
W lesistym pasie gór jest
również wiele jeleni i sporo ga
tunków różnego zwierza.
To całe pasmo rdzawo-żół
tych pól było świadkiem tra
gicznych lat gorączki złota w
roku 1860. Tutaj poszukiwa
cze złota i chciwi przygód peregrynaci ściągali ze wszyst
kich krańców świata po mo
netę.
Podczas zimy w górnej czę
ści Sierra Nevada, w pasie
środkowym, lesistym obficie
spadają śniegi; niekiedy na
wet podnóże zostaje nieco
przyprószone, lecz tutaj śnieg
szybko topnieje.
Północna połowa pasma
Sierra Nevada prawie całko
wicie pokryta lawą i podziura
wiona przez wulkany i krate
ry. Niektóre z nich powstały
całkiem niedawno. Południo
wa zaś połowa gór Sierra Ne
vada składa się głównie z gra
nitu, od podnóża aż po wierz
chołki.
Góry Kalifornijskie, podob
nie jak ciało ludzkie, przepla
tane są żyłami, które nazywa
my kwarcem, koloru szklistomlecznego. żyły kwarcowe są
różnej wielkości od trzech cali
do kilka stóp. Otóż pewna
część tych żyłek kwarcowych
zawiera różnorakie metale:—
żelazo, piryt (iskrzyk) zwią
zek naturalny siarki z metala
mi, srebro, mikę (łuszczyk),
minerał, dający się łupać na
bardzo cienkie przezroczyste
blaszki o perłowym połysku,
używany zamiast szkła; złoto,
miedź i t. d.
Złoto przeważnie znajduje
się w sąsiedztwie pirytów, że
laza ale w tak drobnej ilości,
że przelewanie kruszczu często
się nie opłaca. Tylko w bardzo
rzadkich wypadkach napoty

kamy złoto w żyłach kwarcu przetrząsał i wodą zlewał, że
w popłatnej ilości, a wtedy na by po osiemnastu godzinach
turalnie natrafiamy na kopal ciężkiej pracy zdobyć złota za
Na Wypadanie Włosów
nię złota, która i teraz jest kwodra. Stracił trzydzieści lat
Świerzbiącą Głowę
Łupież
jeszcze złudną, ponieważ nie napróżno i $20,000 dolarów go
Rzadkie Włosy
wiemy, kiedy się żyła złotodaj tówki i siedzi dzisiaj spokoj
używajcie
nie w zakładzie ubogich, pyka
na wyczerpie.
oryginalnego
jąc
z
fajeczki
i
często
powta

Pewne góry nie mają ani
PERFILIZED
“Gdybym temu lat trzy
śladu złota; natomiast inne rza:
dzieści
pojechał
do
Polski,
zo

TINCTURE
MULLEIN
pełne są żył o wątpliwej jego stałbym z tymi dolarami pa
Zrobione sekretnym
ilości.
nem położenia. Niejednego na
KELLY-RAND Procesem
Polowanie za złotem w ni karmiłbym, przyodział; kopa
Setki entuzjastycznych osób które
używają
tego środka stwierdzają
czym się nie różni od polowa łem, proszę kochanego rodaka
zadziwiające rezultaty.
nia za tęczą. Jedno i drugie i wkopałem się po same uszy”,
Perfilized Kelly-Rand Tincture
Mullein nie wysusza skóry na głowie.
mami i wabi, zwłaszcza tych,
żal mi biedaka.
4 uncje
16 uncji
którzy szukają tego, czego nie
Opowiadania i historie na
zgubili. Gorączka złota niejed
nego spaliła. Miliardowe fortu temat, co drudzy znaleźli i ile
Kupcie butelkę dzisiaj w waszej
antece lub wprost od
ny ludzkości zniszczyła gorą znaleźli tego złota, przechodzą
czka złota, a mimo to rok rocz wyobraźnię ludzką. — 95 pro
nie tysiące nowych poszukiwa cent poszukiwaczy złota zosta
li goli jak święci tureccy w S45 George St., Dept. 2A, Chicag.
czy się rodzi.
Ocalcie SWOJE Włosy — TERAZ
Emigracja polska w Amery Konstantynopolu.
ce częstokrotnie smakowała
Potężne towarzystwa górni
tej złotej przyprawy z rezul cze i metalurgiczne wysyłają
tatem ujemnym. Czterdzieści całe armie uzdolnionych po wna pogardza. Udziały sprze
lat temu grono sprytnych Po szukiwaczy, którzy bardzo czę dawane na giełdach, to także
laków w Chicago założyło ak sto zamiast złota odkrywają plewy.
cyjne towarzystwo wydobywa plewy, którymi i trzoda chle(Ciąg dalszy nastąpi)
nia złota w Kalifornii. Naiwni
potracili tysiące dolarów i po
została im w pamięci chorobli
wa myśl milionerska.
Obecnie w Chicago kołacze
się jeszcze dwóch spryciarzy
z grona byłego akcyjnego to
warzystwa wydobywania złota
w Kalifornii i gdy parę dni te
mu zapytałem jednego z nich,
p. X., ile wykopał złota w Ka
lifornii, popatrzył się na mnie
oczyma oczajduszy i bez zająk
nięcia odpowiedział: “Idź pan
do cholery!” i śpiesznie zawró
cił do karczmy pana Piwskiego.
Będąc w Santa Barbara
poznałem pewnego Polaka,
który trzydzieści lat szukał w
górach złota. Zestarzał się bar
dzo biedaczysko i zamiast w
pałacach, przebywa w domu
ubogich. Opowiadał mi ów ro
dak, że ezęsto dziennie prze
G. Clark i Lou Hanlon, autorzy rysunków pod tytułem “Agent Fede
walał od 15-tu do 30-tu jardów
ralny” które zaczną ukazywać się w Dz. Zw. za tyzień.
ziemi i kamieni, które w sicie

$1.00

$2.50

AKCJA! RUCH! ŻYCIE!

W POWIETRZU!

COILŁSR

Rysnnfei, opisujące przygody i zdarzenia dla chłopców od lat 1 do
lat 70 zaczną ukazywać się od dzisiaj za tydzień w sekcji magazy
nowej sobotniego wydania

Dziennika Związkowego
od 24 lipca b. r.
STRONICA
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DODATEK NA NIEDZIELĘ
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dziennik
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Ah! Ci Ludzie!
JEST PAN
NAJLEP
SZYM
SPRZEDAWACZEM
W ŚWIĘ
CIE!!

Rysuje________________ _

Jefferson Machamer

CHCE ZAMIENIĆ TEN l
OBRAZ MEGO BF-DZLA

TAK, NIE PRÓBUJĘ
DZIŚ PANI NIC
SPRZEDAĆ. TYLKO
OGLĄDAM!

NA OBRAZIE!?

Of

CO
JEST KLA
SYCZNIEJSZE,
ZAPALIĆ PAPIERO
SA PO OBIEDZIE. CZY
WYJŚĆ Z WYKŁÓWACZKA W ZĘBACH

MICHALE. JAKŻEŚ
STRACH. TYLE
SWEJ WAGI?

CZY WOLISZ,
ABYM CI MÓWIŁA
O MOIM
NASTĘPNYM?

WOLE GRAĆ W GOLFA O
NIŻ JEŚĆ, I OŻENIŁEM L
SIĘ Z PANNĄ, KTÓRA
WOLI GRAĆ r—
W BRYDŻA- 1 g_~
NIŻ GOTOWAĆ

JUŻ MI SIE
NUDZI SŁUCHAĆ
O TWYM OSTATNIM
.PRZYJACIELU, JAKI
BYŁ MIŁY!

<

ZACZYNAM BYĆ
PO
DEJRZ
LIWY.
WYGLĄ
DA TO
WSZY
STKO
DZIW
NIE!

ZACZEKAJ
TY MASZ
CHWILE
PŁACIĆ
CZKĘ
TAK DUŻY
NA MNIE
RACHU
NEK? fT-

t

CIEKAWYM, KTO JEST TEN FACET
Z KIM ROZMAWIA. TWARZ MI
JEST ZNAJOMA

ZNAJOMYMI

TEN MÓJ ZNA
JOMY CHCE.
BYŚ NARYSO
WAŁ PORTRET
JEGO ŁADNEJ
TOWA------ 1
.,,.1 RZYSZKI

° CO

JEJ
CHODZI?

I TYLKO LEKKIE
NIE CHCĘ GO
WIDZIEĆ
WCALE,
WOLĘ SKO
CZYĆ POD

NIEGO

CZEM JEST ŻYWA
TEŚCIOWA?

— Moja teściowa jest anio
łem.
— A moja żyje jeszcze.

— Bo to, proszę pana—od
zywa się numerowy—jest wła
ściwie pokój dwuosobowy.
TAK SAMO!

Napadnięty: — Drogi panie
WYJAŚNIENIE _
bandyto,
niechże pan mi nie
Do prowincjonalnego hoteli
ku przyjeżdża gość. Ogląda zabiera pieniędzy. Ja mam
pokój, który mu przypadł i straszne nieprzyjemności od
żony, kiedy wracam do domu
mówi:
bez
grosza.
— Tyle pluskiew to rzeczy
wiście nigdy w życiu nie wi
Bandyta:—A pan sądzi, że
działem '
u mnie inaczej ?

J
W TAKIM
[ RAZIE NIECH
DOKTÓR ZA
TELEFONUJE
J DO MEGO
DENTYSTY I
POWIE MU.
ŻE NIE MOGE BYĆ DZI.
U NIEGO

W SĄDZIE

ARCYDZIEŁO

Sędzia:—W dodatku tłukłeś
phn tak poszkodowanego, aż
pękła pańska laska.
Oskarżony: — To nic nie
szkodzi, panie sędzio. Mam już
nową.

—■ Co Pani mi ofiaruje 20
złotych za mój obraz? Płótno
kosztowało mię więcej!
— Ale wówczas było nowe!
OŚWIADCZYNY

— Pani Reno — mówił a-,
gent handlowy Trajkocki, pa
TO PRAWDA
dając przed swą umiłowaną na
— Możesz mi wierzyć, je 'kolana — moje uczucie dla pa
ździłem kiedyś na własnym ni przewyższa wszystko, co
wozie.
w tej dziedzinie zostało do
— Tak, wiozła cię twoja tychczas na rynku światowym
matka.
wynalezione.

SUBLOKATOR

— Cóż to za szmery słychać
u pana w pokoju?
— Gram na skrzypcach.
— Dzięki Bogu, sądziłem
już, że odpiłowuje pan nogi u
stołu.
OSZCZĘDNY

Mękalski wygrał główny los.
Przyjaciele gratulują mu, a
on:
— A to ci szczęście, kupi
łem dwa losy, a jeden byłby
wystarczył.

Bzienntk Związkowy
Sobota, 17-go Lipca (July 17th), 1937 r.
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POLSKIE BALONY W WYŚCIGU MIĘDZYNARO
DOWYM. Balon Warszawa (po prawej) wraz z dwo
ma innymi balonami polskimi przed wzniesieniem
w powietrze w Brukseli. Wyścig wygrała Belgia.
(Acme)

i
ł

TOWARZYSZYŁ KRÓLOWI RU
MUŃSKIEMU. Z powodu zatargu
miedzy rządem polskim a metro
politą ks. Sapiehą, królowi Karo
lowi w czasie jego podróży po Pol
sce dla zadokumentowania, że za
targ niema nic do czynienia z koś
ciołem i wizytą króla rumuńskiego,
towarzyszył w podróży nunciusż
papieski w Warszawie, arcybiskup
Filip Cortesi.
(światowid)

WBREW NATURZE. Aczkolwiek
natura prosi go, aby człapnął zę
bami, ten buldog bostoński, liczący
7 miesięcy, cierpliwie znosi cho■ dzenie mu po głowie dwóch ma
łych robinów. strąconych z gniazda
*) przez wicher. Pies sie do nich przy
zwyczaił i pilnuje ich.
(Acme)

MAZUR W CZASIE STRAJKU.
W czasie strajku przed stalownią
Youngstown Tube and Sheet Metal
Works w Indiana Harbor, Ind., pi
kietujący robotnicy zabawiali sie
tańczeniem polskich tańców.
(Acme)

ZACIŚNIĘCIE WĘZŁÓW PRZYJAŹNI RUMUNII
Z POLSKĄ. Wjazd uroczysty króla rumuńskiego
Karola (po lewej) do Warszawy. Wjeżdża w towa
rzystwie prezydenta Mościckiego.
(Acme)

KRÓL KAROL W WARSZAWIE. Król rumuński
Karol podejmowany w Warszawie przez prezydenta
RP Mościckiego, i ministra spraw zagranicznych
pułk. Becka.
(Acme)

i

DZIENNIK ZWIĄZKOWY (ZGODA), SOBOTA. 17-GO LIPCA (JULY 17th), 1937 R

ROZNORODNOSC POLSKICH STROJOW LUDOWYCH

Huculi z Worochty
(Foto: Jan Jaroszyński)

Mało krajów posiada tak bogatą rozmaitość strojów ludowych zależnie od okolic zamieszkania, jak Polska

Górale i Góralki ze Spiszą
(Foto: J. Dańda)

Krakowiacy
(Foto: Piat)
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Górale z Zakopanego
(Foto: Jan Jaroszyński)

Orkiestra huculska z Mikuliczyna
Dzieci łowickie

(Foto: Jan Jaroszyński)

(Foto: Piat)

Hucułki z Kosowa na odpuście

Łowiczanki Ze Zdun
(Foto: Piat)

(Foto: dr. M. Dobija)
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SKAUCI POLSCY W WASHINGTONIE. Wiktor Szydłowski, harcerz
polski z Wilna, przybyły na Jamboree w Washingtonie, pokazuje skau
towi amerykańskiemu Roy Robertsowi z Beardstown, Ill., jak kiero
wać szybowcem.
(Zdjęcie specjalne dla Dz. Zw. przez Acme)

SPORT ZNANY NA ZACHODZIE
KRAJU. E. Daneker i H. Bielski
z Aberdeen. Wash., pokazują w sto
licy kraju tajniki sztuki utrzyma
nia sie na pniu drzewa na wodzie.
(Acme)

FRANCUSKI STRÓJ KĄPIELO
WY. Na plażach francuskich pokakały sie w tym roku powyższe ko
stiumy kąpielowe. Estetyczniejsze
od naszych.
(Acme)

) A

STUDENCI POLSCY NA UNIWERSYTETACH
TRZYMAJĄ SIE- W czasie zjazdu studentów i alum
nów polskich na uniwersytetach amerykańskich, jaki
odbył sie w Chicago, komitet przyjęć, uwidoczniony
na tej fotografii, spełniał godnie role miłych i na
dobnych gospodyń zjazdu.
(Foto: Henryk)

NAJLEPSI TENISIŚCI W WIM
BLEDON. Na międzynarodowe za
wody o szampionat w Wimbledon,
w Anglii, przybyli mistrze tenisa
z całego świata, od lewej do pra
wej: Donald Budge, U.S.A.; Billie
Yorke, U.S.A.; Mme. Mathieu.
Francja; M. Jędrzejewska, Polska;
Anita Lizama, Chile; Alice Marble,
U.S.A., i baron Gustaw Cramm,
Niemcy.
(Acme)

NOWE MODY. W najnow
szych kreacjach sukien dam
skich uwidacznia sie wpływ
stylu dalmatyńskiego. Su
kienka zrobiona jest z jedwa
biu i płótna.
(Acme)
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ALBUM KRÓLÓW POLSKICH
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KRAKOWIAK STUDENCKI. Polscy studenci uczę
szczający do Lewis Institute mają swoją grupę bale
tową, tańczącą doskonale mazura i krakowiaka. Gru
pa ta popisywała się na zjeździe studenckim w Hotelu
La Salle. Z lewej do prawej: Emilia Krysa, R. Paw
lik ;PhyIlis Żukowska, W. Łukaszewski; Alfreda Zuk,
E. Wrzecionkowski; Stella Kroll, Stefan Kroll; Feli
cja Kroll i Edmund Kościuch.
(Foto: Henryk)
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WACŁAW
1295-1305

Zajął Wielkopolsko, wypędził Łokietka i koronował się w Gnieźnie królem polskim,
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AMBASADA POLSKA W WASH
INGTONIE, jeden z najpiękniej
szych budynków w stolicy Stanów
Zjednoczonych.
(Acme)
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SIEDZIBA SEJMU ŚLĄSKIEGO
W KATOWICACH.
(Acme)
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Spróbujcie Te
Chłodzące Trunki

Monastery Sloe Gin
FIZZ lub RICKEY
Produkt firmy

Obuwie
I
ł
I

które przynosi
ulgę cierpią
cym na stopy,
zdrowych utrzymu
je w doskonałym stanie.
Chorzy na zdeformowane stopy
znajdą u nas pomoc, gdy przyjdą
do naszego składu ortopedyczne
go i wygodnego obuwia.

NATIONAL CORDIAL CO., Chicago
M. F. Struzyński i Syn, właśc.

Bachta & Associates

Do nabycia w składach likierów
i tawernach

blisko Noble

1417 W. CHICAGO AVE.

HISTORYCZNA ARMATA, która stoi przy kościele Św. Jana Bożego na Town of Lake w Chicago, a
ofiarowana przez Departament Wojny w Washingtonie Posterunkowi No. 7 Polskiego Legionu Amery
kańskich Weteranów. Stoją od lewej do prawej: A. Żajewski, komendant; J. Nietopiel, A. Chomerlik,
W. Szurgod, W. Przeradzki, F. Pikulski. W. Mrawczyński, W. Szabela, R. Owsianowski. T. Boniecki
i W. Kotwas. W drugim rzędzie stoją: J. Brzycki, J. Mroziński, A. Kazanowski i S. Wilk.
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