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DALSZE ATAKI NA WIELKIE MONOPOLE
OD WCZORAJ
DO DZISIAJ
—Ceny idą w górę
— I Chicago ma większe wy
datki
—Nastrój świąteczny
—I postanowienia noworocz
ne

Ceny niemal wszystkiego i
za wszystko poszły ostatnio w
górę. Bo robotnik dostaje dzi
siaj więcej płacy niż przedtem.
A ceny materiałów, produktów
i kosztu utrzymania podskoczy
ły nadmiernie, a nawet gwał
townie.
Dlatego i “Dziennik Związko
wy” od poniedziałku przyszłe
go tygodnia podnosi cenę z
dwóch centów na trzy centy za
numer. Czynimy to z przykro
ścią, ale czynić trzeba jeżeli
chce się z prądem czasu iść na
przód.
Ten cent — czytelnika nie zu
bożeje. Nawet nie odczuje cen
ta dziennie więcej wydanego na
gazetę! A wydawnictwu ten
cent pomoże do pokrycia zwię
kszonych kosztów druku, papie
ru, robocizny, wysyłki, itd. itd.
I miasto Chicago ma coraz
większe Wydatki. Mianowicie
projekt budżetu na rok przysz
ły przewiduje zwiększenie się
rozchodów o sumę z górą 4 mi
liony dolarów’. Tylko na razie
budżet nie przewiduje, skąd te
dodatkowe cztery miliony do
larów nadpłyną.

Prasa amerykańska coraz
rozsądniejsze zajmuje stanowi
sko w sprawie japońsko - chiń? kiej. Przyznaje, że Japończy
cy bluffują i że jedyną metodą,
jaką Japończycy odczują naj
dotkliwiej — będzie silne sło
wo poparte uderzeniem pięści w
stół!
Tylko nasi pacyfiści, będący
na pasku propagandy japoń
skiej. boją się bardzo odgłosu uderzenia pięścią w stół.
Dużo z naszych czytelników
ma dzisiaj na sobie prezenty
gwiazdkowe, chusteczki, kra
watki, szaliki, rękawiczki itd.
Jeszcze też świecą w oknach
domów’ chicagoskich lampki elektryczne na choinkach, jesz
cze listonosz roznosi spóźnione
życzenia świąteczne, ale już
mówi się, że czas wyrzucić cho
inkę na “elę”, aby nie brudziła
domu! święta Bożego Narodze
nia przeszły, ale nie przeszedł
jeszcze nastrój świąteczny. Nie
chaj pobędzie między nami je
szcze kilka dni, niech przetrwa
choć przez kilka pierwszych dni
now ego roku.

Panika Ogarnęła Żydów Rumuńskich

ICKES NAZYWA KOLOSY PRZEMYS Ł 0 W E NIEBEZPIECZEŃSTWEM

PREMIER GOGA GROZI WYRU
GOWANIEM 1,500,000 ŻYDÓW

Girdlerzy i Fordzi Zagrażają Demokracji w Stanach Zje
dnoczonych; Wymienił 58 Innych

CIESZMY SIĘ NADZIEJĄ!

Washington, 31 grudnia. —
Ubiegłej nocy jeden więcej wy
soki urzędnik administracji
Prezydenta Roosevelta wystą
pił z ostrym atakiem na wielkie
monopole w Stanach Zjedno
czonych, które nazwał niebez
pieczeństwem dla ich demokra
cji i nawoływał, aby naród zro
bił porządek z Fordami, Girdlerami i Randsami, gdyż w prze
ciwnym razie oni mogą zapano
wać nad krajem i całym jego
systemem ustroju wewnętrzne
go. Urzędnikiem tym był Ha
rold S. Ickes, sekretarz spraw
wewnętrznych, który powie
dział, że “wielki byznes musi
być kontrolowany, jeżeli nasza
demokracja ma się utrzymać” i
wezwał naród, aby “nie dał się
oszukać bladze strajku siadane
go kapitału przeciw administra
cji”.
Ostrzega przed niewolnictwem.
Ickes ostrzegł w swej mowie:
“Jeżeli ludność amerykańska
ulegnie tej bladze, to Ameryka,
jaka ma być w przyszłości, bę

Austria i Bułgaria Zamykają Granice Przed Żydami z Ru
munii; Rosja Zamierza Odwołać Pakt Nieagresji
Londyn, 31 grudnia. — No
wy premier rumuński, Octavian
Goga, oznajmił wczoraj o swym
zamiarze wyrugowania 1,500,000 Żydów z Rumunii.
W nawiązanej rozmowie te
lefonicznej z Evening Standard,
premier Goga powiedział także,
iż zamierza zorganizować prze
mysł i handel na modłę faszy
stowską, mówiąc:
“Obcy Żydzi kontrolują bli
sko wszystkie podstawowe ga
łęzie przemysłu rumuńskiego i
zalewają profesje. — Ja zamie
rzam wyczyścić ich i przywró
cić Rumunom ich pozycje.
Agencja Reutera donosi, iż
poseł sowiecki w Bukareszcie
zawiadomił nowy rząd rumuń
ski, że Rosja Sowiecka zamie
rza odwołać pakt nieagresji z

Rumunią. Powodem ma być
plan nawiązania ścisłych sto
sunków z Niemcami przez no
wy rząd rumuński.
Na drodze do reżimu totalnego,
Bukareszt, Rumunia, 31 gru
dnia. — Octavian Goga, nowy
premier rumuński, zastosował
szybko drastyczne środki prze
ciwko opozycji finansowej. Wy
danym dekretem Goga zamknął
giełdę w Bukareszcie i zabronił
jakichkolwiek transakcji do 10go stycznia. Akcja ta została
powzięta, gdy kota finansowe
wykazały silne zdenerwowanie
wskutek powołania Goga do
steru rządów.
Równocześnie Goga, przewódca antysemickiej Partii
Chrześcijańsko - Socjalistycz(Dokończenie na str. 2-ej)

dzie faszystowską Ameryką
wielkiego byznesu, Ameryką
niewolniczą.
“Przyszłość Ameryki zależy od
tego, czy wielki byznes może,
teraz, na zbliżającej się sesji
kongresu, być zmuszonym do
przystosowania się do naszych
praw, być zmuszonym do przy
jęcia woli większości, być zmu
szonym do współdziałania z re
sztą nas w próbie praktyczne
go zastosowania demokracji.”
Sekretarz Ickes, najbardziej
otwarcie i prosto z mostu mó
wiący z urzędników gabinetu
Prezydenta Roosevelta, atako
wał ostro Forda, który ostatnio
został powołany do odpowie
dzialności przez federalny wy
dział robotniczy za swoje arbi
tralne i bezwzględne postępo
wanie z robotnikami i za po
gwałcanie postanowień aktu
Wagnera.
Poddał on sugestię, aby La
mont Du Pont, wielki przemy
słowiec z Wilmington, który ob(Dokończenie na str. 2-ej)

CZĘŚĆ TERUEL WYSADZONA W
POWIETRZE PRZEZ LOJALNYCH

PREZYDENT MA OSOBIŚCIE WY
GŁOSIĆ ORĘDZIE DO KONGRESU

Prawdopodobnie Setki Wojskowych i Cywilów Zginęła;
Na Froncie Wojska Rządowe Cofnęły Się Na Drugą Linię

Będzie to Adres o Stanie Unii, w Ktorvm N^c?**./
nawca Poruszy Najważniejsze Sprawy Narada i Kraju

Madryt, Hiszpania, 31 grud
nia. — Wojska rządowe wysa
dziły wczoraj w powietrze se
minarium i gmach bankowy w
Teruel, w których broniła się od
kilku dni część garnizonu re
wolucjonistów. Setki wojsko
wych i cywilów, którzy schro
nili się tam w pierwszym dniu
oblężenia miasta, najprawdopo
dobniej zginęły w gruzach.
Lojalni rozsadzili dynamitem
masywne mury “twierdz” po
wstańców w celu położenia kre
su ich zaciekłej obronie z ra
chubami na nadejście odsieczy.
Po eksplozji min połowa mia
sta znalazła się w kłębach ciem
nego dymu.
Wczoraj na odcinku Teruel
piechota rewolucjonistów, ata
kująca bezskutecznie od szere
gu dni, zdołała zająć pierwszą
linię okopów wojsk rządowych
między Conoud i Campillo, na
północ i na północny - zachód
od Teruel.
Sukces swój po
wstańcy zawdzięczają 27 czoł
gom, które w nagłym ataku utorowaly drogę piechocie.

Pozycje wojsk rządowych są
także bezustannie zarzucane
bombami lotników. Nad fron
tem unoszą się liczne eskadry
bombowców i samolotów po
ścigowych, atakujące z góry po
zycje piechoty i artylerii. Lotni
cy rządowi, znalazłszy się w
znacznie mniejszej sile, zrezy
gnowali wczoraj z walk po
wietrznych wobec przewagi
nieprzyjaciela.
Hendaye, Francja, 31 grud
nia. — Komunikaty radiowe re
wolucjonistów podają o znacz
nych postępach wojsk gen.
Franco na odcinku Teruel. Lo
jalni znajdowali się wieczorem
w odwrocie na drugą linię. Woj
ska powstańcze, śpieszące na
odsiecz broniącemu się w mie
ście garnizonowi, znajdują się w
odległości 6 mil od Teruel.
Depesze rządowe podają, iż
rewolucjoniści przeszli do akcji
zaczepnej nie tylko na odcinku
Teruel, lecz na całym froncie w
Aragonii. Walki toczą się na sil
nym mrozie — poniżej zera.

Washington, 31-go grudnia.
— Prezydent Roosevelt ograni
czył swój udział w’e wszystkich
innych spraw’ach, a poświęcił
się głównie pisaniu sw ego orę
dzia do kongresu o stanie Unii
i drugiego o budżecie na rok fi
skalny 1939.
❖--------------------------------------Orędzie o stanie Unii, Prezy
dent wygłosi osobiście na
Atakuje Rząd
otwarciu regularnej sesji kon
gresu w poniedziałek, w którym
poruszy najważniejsze sprawy.
Jest pewne zgadywanie w stoli
cy, że Prezydent będzie kładł
nacisk na następujące sprawy:
1. Ważność w czasie obec
nym zapewnienia krajowi odpo
wiedniej obrony.
2. Pomoc dla rolnictwa i
wznowienie ustawodaw

Wydział Robotniczy Podtrzymał Prawo
Robotników Do Głosowania Przeciw Unii
DWÓCH CZŁONKÓW WYDZIAŁU GŁOSOWAŁO ZA, A
JEDEN PRZECIW
Znaczy To, Że Jeżeli Robotnicy w Danej Fabryce Opowiedziliby Się w Większości Przeciw Unii, Nie Można
Ich Zmusić Do Przystąpienia

Washington, 31 grudnia. —
Opinia w tej sprawie nie była
Krajowy Wydział dla Stosun jednomyślną, gdyż dwóch
ków Robotniczych wydał orze członków wydziału głosowało
czenie, że robotnicy w danym za nią, a jeden przeciw niej.
Prośba, aby wydział zmienił
zakładzie przemysłowym mogą
wypowiedzieć się przeciw przy swe stanowisko w tej sprawie
należności do jakiejkolwiek u- została wniesioną przez unię
nii i nie można ich zmusić do Komitetu Organizacji Przemy
Dzisiaj ostatni dzień starego
przystąpienia do unii, jeżeli so słowej w Interlake Iron Corpo
roku. Można śmiało powiedzieć,
bie tego nie życzą, to jest, jeżeli ration w Chicago, w której w
że rok 1937 nie był pomyślnym
większość jest przeciwną przy dniu 6 stycznia ma się odbyć
dla ludzkości. Przyniósł wię
należności do unii. To samo do głosowanie co do preferencji ucej katastrof, więcej burz, roz
tyczy ich reprezentacji w zbio nijnej robotników tej kompanii.
Lokal unii stalowej w Chica
lewów krwi, wojen, masakr ży
rowych układach z kompanią
cia i mienia ludzkiego, niż inne
Jeżeli większość robotników go, przynależny do C.I.O., zwró
ostatnie lata.
wybierze sobie zupełnie kogoś cił się do wydziału z prośbą, ainnego
z poza unii do reprezen by usunął z balotów wyjaśnie
Co nam przyniesie rok 1938? ;
towania ich w układach z pra nie, że robotnicy mogą głoso
Kto wie?
codawcami, to mają zupełne do wać za tą lub za ową unią —
(Dokończenie na str. 2-ej)
Jeżeli kto twierdzi, że cuda Obłąkaniec Przez Cztery Dni Teroryzował Obecnych Na tego prawo.
się już nie dzieją, niech się
Jachcie; Został Wrzucony Do Morza
przejdzie do sądu spraw’ ruchu
kołowego. Wtedy przekona się
Los Angeles, 31 grudnia. — pięknego hotelu w Santa Bar
ze zeznań świadków obu stron,
Tajemnica
śmierci Dwighta bara i właściciel jachtu “Aafje”,
że oba automobile, które się
Z okazji zbliżającego się Nowego Roku, 1938, zasyłamy
zderzyły, wcale nie jechały, tyl Fauldinga, który został zabity został zabity w pojedynku z ta
na pokładzie swego własnego jemniczym Jackiem Morganem, wszystkim Związkowcom i Związkowczyniom serdeczne życze
ko stały na miejcu.
jachtu “Aafje” na pełnym mo który chciał zająć jacht i popły nia Szczęśliwego Nowego Roku, pomyślności i zdrowia oraz dal
rzu, z sześciu innymi osobami nąć nim na morza południowe.
Dzisiaj jest właśnie tym hi bliskimi już śmierci z braku wo Ciało Fauldinga zostało wrzu szej owocnej i skutecznej pracy dla Związku Narodowego Pol
storycznym dniem, kiedy prze dy i żywności oraz z przeziębie cone do morza.
skiego.
ciętny obywatel myśli o ubiega nia po dziewięciu dniach bez
Z bratniem pozdrowieniem,
Przez cztery dni, oszalały wi
jącym roku, o jednym roku bli wolnego unoszenia jachtu na
żej śmierci i wobec tego myśli falach morskich, została wyja docznie Morgan, teroryzował oZARZĄD CENTRALNY ZW. NAR. POL.:
o swych grzechach i konieczno śnioną po przybyciu tu sześciu becnych na “Aafje” groźbą re
FRANCISZEK
X. ŚWIETLIK. Cenzor
ści modyfikacji życia i popra uratowanych z tego tragiczne wolweru i kierował statek coraz
MAKSYMILIAN POWICKI, Wice-cenzor
dalej
r.a
południe,
aż
ostatecz

wienia się. Stąd pochodzą owe go krążenia po morzu osób.
JAN ROMASZKIEWICZ, Prezes
we wigi’ię Bożego Narodze
sławne “rezolucje” noworoczne.
Opowiedzieli oni,’ że Dwight nie
CZESŁAW HIBNER, Wice-prezes
nia
został
ujęty
i
rozbrojony
i
Faulding, zamożny -właściciel w bójce wrzucony do morza.
FRANCISZKA DYMEK. Wice-prezeska
Naturalnie większości tych
ALBIN S. SZCZERBOWSKI. Sekr. Gen.
Dowództwo nad statkiem ob
postanowień noworocznych nie Gen. MrArthur Postanowił
JÓZEF T. SPIKER, Skarbnik
jął wtenczas jeden z marynarzy,
wprowadza się w życie. Ale
DYREKCJA:
sam fakt, że się o nich myśli, że
Zostać z Armią Filipińską lat 24 liczący Robert Horne.
MICHAŁ
TOMASZKIEWICZ
Próbował on zawrócić jacht ku
sumuje się wypadki i zdarze
BRONISŁAWA ZA WILIŃSKA
nia, docieka własnych błędów, Manila, Wyspy Filipińskie, 31 brzegowi Stanów Zjednoczo
ANIELA WÓJCIK
już jest plusem w życiu czło grudnia. — Generał Douglas nych, jednakże brak paliwa i ży
EUGENIUSZ JAWOREK
wieka i zmierza ku polepszeniu McArthur postanowił pozostać wności udaremnił jego starania.
IGNACY K. WERWIŃSKI
na przyszłość!
DR. MIECZYSŁAW MAJCHROWICZ
nadal na stanowisku doradcy
Pozostali na statku: trzy ko
FRANCISZEK GŁOWA
armii filipińskiej, co czyni go w biety, dwóch mężczyzn i ośmio
DAMAZY SAKOWSKI
Biura Konsulatu Generalnego rzeczywistości jej komendan letni chłopiec byli od czterech
FRANCISZEK SYNOW IEC
Rzeczypospolitej Polskiej w tem. Zajął on to stanowisko w dni już bez pożywienia, gdy zo
ALEKSANDER SOBOTA
Chicago, mieszczą się pnr. 1444 roku 1935 i miał zrezygnować stali zauważeni przez lotnika
North Lake Shore drive, tele z pozycji w tym tygodniu, lecz straży wybrzeżnej w odległości
LEKARZ NACZELNY Z.N.P.:
fon Whitehall 6084.
zmienił postanowienie.
100 mil od brzegu.
DR. FRANCISZEK A. DULAK

McNARY STAJE W OBRONIE
BYZNESU PRZED ATAKAMI
Powiada, Że Nie Należy Winić Wyłącznie Przemysł Za
Obecną Recesję

OSZALAŁY MORGAN ZABIŁ
FAULDINGA NA JEGO JACHCIE

Szczęśliwego Nowego Roku!

stwa minimalnych płac i mak
symalnych godzin pracy.
3. Rozpoczęcie przez Nowy
Ład wielkiego ataku na mono
pole przemysłowe, które zostały
zapoczątkowane w tym tygo
dniu przez dwa bardzo ostre
wystąpienia przeciw monopo
lom i trustom przez asystenta
prokuratora generalnego Jackson’a i przez prokuratora ge
neralnego Cummings’a oraz
przez sekretarza handlu Roper’a.
4. Reorganizacja wykonaw
czej gałęzi rządu.
Orędzie budżetowe będzie
gotowe do przedstawienia kon
gresowi we tworek lub w środę
przyszłego tygodnia.

Senator z stanu Idaho, William
E. Borah, republikanin, domaga
się większego przestrzegania przez
władze rządowe praw antytrusto
wych.

Kongresman z Indiana
Porwany i Obrabowany
Washington, 31 grudnia. —
Kongresman Arthur H. Green
wood (demokrata z Indiana) i
jego żona zostali porwani w połliżu ich domu przez napastni
ka, który uwiózł ich na przed
mieście, obrabował i zbiegł. Po
za tym nie wyrządził im żadnej
innej krzywdy.
Państwo Greenwood wcho
dzili do samochodu przed fron
tem ich domu, gdy napastnik,
który się ukrywał z tyłu samo
chodu, zagroził im nagle rewol
werem i kazał im jechać.
Po ujechaniu dziesięciu blo
ków od domu Greenwood’ow
kazał kongresmanowi zatrzy
mać samochód w odludnym
miejscu i wypróżnić kieszenie.
Jednakże połów rewolwerowicza nie był wielki, gdyż kon
gresman miał przy sobie tylko
$40.

Washington, 31 grudnia. —
Senator Charles S. McNary, repub’ikanin z Oregon, wystąpił
w obronie przemysłu i scharak
teryzował ostatnie ataki asy
stenta prokuratora generalnego
na wielki byznes jako “widocz
ną próbę stworzenia alibi” dla
rządu za recesję byznesową.
McNary powiedział, iż w je
go przekonaniu dwde mowy asystenta prokuratora general
nego, w których winę za obec
ną recesję zwalił na monopoli
styczne praktyki wielkich kom
binacji byznesowych miały za
cel przygotowanie drogi dla orędzia Prezydenta do kongresu.
Senator powiedział, że spra
wa recesji powinna być trakto
wana w szczery i otwarty spo
sób i że na byznes przypada
część winy za obecną recesję,
ale nie cała wina. Powiedział
on, że znaczna część winy spa
da na niepewność tego, co mo
żna się spodziewać z Washing-

tonu i na pewne szkodliwe dla
byznesu ustawy podatkowe i
inne.

Kompania Uznana
Winną Wywierania Przy
musu Na Robotnikach
Denver, Colo., 31 grudnia. —
Alvin J. Rockwell, procesowy
egzaminator krajowego wy
działu robotniczego, uznał filię
Swift and Company wr Denver
za winną wymuszania na swych
robotnikach przynależności do
unii kompanicznej.
Raport Rockwella, oparty na
przeprowadzonych przesłu
chać h, polecił, aby kompania
Swifta zaniechała uznawania unii kompanicznej, t. zw. Pac
king House Workers Security
League.
Skargę przeciw kompanii
wniosły unie C. I. O., i Amery
kańskiej Federacji Pracy.
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IT DA Jako w Grzędowe
U U I HU Święto Nowego Roku
“Dziennik Związkowy” z pod prasy nic wyjdzie. Następne
wydanie ukaże się w poniedziałek 3-go stycznia o zwy
kłym czasie i będzie kosztować 3 centy.
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Kominternem: trzech delega
tów Kominternu wchodzi do egzekutywy Profinternu, i od
wrotnie. Encyklopedia sowiec
ka charakteryzuje go, jako
przeciwwagę żółtej międzyna
rodówki amsterdamskiej. Ma
on uprawiać propagandę zjed
komunikat, winno noczenia mas najemnych roDO TAK ZWANEJ DO NIEDAWNA “ŻÓŁTEJ MIĘDZY świadczą
“st»ić praktyczne rozwija- —ó“ ““
nie kwestii przystąpienia so- gtw h w t j bale^a kaJjta.
NARODÓWKI” PRZYSTĄPIŁY “PROFSOJUZY”
wieckich związków do Między-lllizmu
lizni„ (i dvkt
/turv proletariatu.
Droietariatu.
dyktatury
SOWIECKIE
narodowego Zjednoczenia Zw.■ Warunkiem przystąpienia do
Zawodowych.
. I Profinternu jest właśnie uzna“Profintern,” Czyli Komunistyczna Międzynarodówka “Aczkolwiek od chwili tej nje j ęgynna realizacja zasad
minęty trzy tygodnie — cią<
minęły
walki k]asowej.
Unii Zawodowych, Utworzona Została Do Rozbija
gnie "Gazeta Polska’’ — zaró Sowieckie związki zawodowe
wno na łaniach prasy sowiec (Prófsojuzy) są, w myśl leni
nia Europejskiego Ruchu Zawodowego
kiej, jak i zagranicznej na Za nowskiego sformułowania, na
chodzie panuje niejako kłopot rzędziem dyktatury, "organem
Warszawa, 31 grudnia. (S.L.Ib. r. toczyły się w Moskwie(ro liwe milczenie i tajemniczość klasy pracującej” i "szkołą ko
P.A.T.). — “Gazeta Polska” w 'kowania między delegacją Mię co do “podstawowych warun munizmu”, ich zaś rola — pod
artykule zatytułowanym “Za dzynarodowego Zjednoczenia ków” porozumienia, o których kreśla ‘Gazeta Polska’ — spro
gadkowe porozumienie” pod- Związków Zawodowych, a de- ogólnikowo jedynie wspomina wadzała się w okresie pięcio
daje analizie komunikat mos legacją Centralnego sowietu moskiewski komunikat. Zakło- latek do współdziałania z mo
kiewskiej “Prawdy”, ujawnia Zw. Zaw. ZSRR, przyczem1 potanie to jest zrozumiałe, nopolistycznym przedsiębiorcą
jący fuzję “Profinternu” z tak _przyjęto
__
_podstawowe warunki ( skoro wniknie się w istotę rzepostaci państwa sowieckiego
zwaną “Amsterdamską mię- zjednoczenia sowieckich zwią-' czy. Do niedawna “Profintern” w
w
dziele maksymalnego wyzy
dzynarodówką związków za- zków zawodowych z M.Z.Z.Z., i Międzynarodówka Amsterświata pracy.
wodowych”, oraz przystąpię- na podstawie jedności związ-1 damska toczyły ze sobą zaciętą sku
Tak
zwane “udarniczestwo”,
nie sowieckich "profsojuzów” kowo - zawodowej “celem wal- [ walkę, przyczem napastnikiem “stachanowszczyzna
” — oto
do wspomnianej międzynaro- ki z wojną i faszyzmem w ca- był “Profintern”, czyli komu-; symbole tej działalności. Jeddówki. Komunikat ów głosi, iż tym świecie”. Po zatwierdzeniu nistyczna
m i ę d zynarodówka
!inostki z pośród przywódców
“■“*."•'ST"
w ostatnich dniach listopada powyższych propozycji, o- r~
—zawodowych,
----związków
utworuchuPzawodowe.
™?a’
yia,doni°’ J ro.k.u go, które rozumiały go bardziej
1921 w Moskwie celem ioz i*|p0 europejsku, drogo, częstojania europejskiego ruchu za [kroć tragicznie za to zapłaci
wodowego. Pod adresem Mię ły'. Pisze o profsojuzach między
dzynarodówki Amsterdamskiej innymi również i znany angiel
padały w tej strony w ciągu ski socjalista Citrine, który
16 lat obelżywe Inwektywy. zwiedzał sowiety w 1936 roku:
Nazywano ją “żółtą międzyna “Są one rządzone przez partię
rodówką”, obdarzając najbar komunistyczną, która za ich
dziej dosadnymi epitetami pp. pośrednictwem dąży do na
Jouhaux Shevenelsa — właśnie rzucenia dyktatury proletaria
tych, których podpisy figurują tu i komunizmu w całym świę
obecnie na cytowanym ukła-i cie”. — “Angielski ruch zawo
dzie. Aby zrozumieć monstru- j dowy nigdy nie przystanie na
alność moskiewskiego wyczy rolę agenta propagandy ewolu
nu p. Jouhaux i towarzyszy, I cyjnej na zecz komunistów
warto uprzytomnić sobie, co to rosyjskich” — stwierdza w in
jest “Profintern” i sowieckie nym miejscu. Jest to zarazem
związki zawodowe, “Profsoju-: odpowiedź jednego z najwybit
zy”.
niejszych przywódców euro
Od momentu powstania "Pro-' pejskiego socjalizmu na liczne
t
finternu” został ustalony ścisły propozycje
I
fuzji, czynione
jego związek organizacyjny z przez Profintern w ubiegłych
K
% .
latach.
i
>1
Obecnie definitywna decyzja
PAIN EXPELLER -W| co do realizacji układu podpi
sanego przez p. Jouhaux w Mo
skwie, zależy od naczelnych
władz międzynaodówki am
.Uś
sterdamskiej, więc po części i
78-cio letni, yodny zaufania lini*
od p. Citrine. Na razie jedynym
ment, sprcwad-ający ulgę z bóli
aniakuUrnycb zpowodowanych
śladem pobytu p. Jouhaux w
reumatyzmem.
Moskwie jest skrajne prasoŻądajcie
wieckie stanowisko organu
PAIN-EXPELLER
francuskiej generalnej konfe
z "Ketwieg’’. znakiem hand*
lowym, we wszystkich aptekach.
Nie Ograniczamy Ilości Nabycia Tych Kompletów
deracji pracy, dziennika "Le
Gdy zbierzeeie sześć kuponów i kupieie pierwszy komplet, zaraz może
Peuple” i zagadkowy "spisek
*2*1# » fl
U«
cie zacząć zbierać kupony na drugi komplet. W każdym Dzienniku
L I N 144 E NT
milczenia
”.
Związkowym będzie tylko jeden kupon, a każdy kupon będzie zaopa

Ujawnienie Fuzji “Profinternu” z Amster
damsl a Międzynarodówka Związków

TRZY ŚWIETNE OFERTY
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Ł:
%

i
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trzony w numer porządkowy i datę. Aby dostać komplet trzeba przy
nieść lub prżysłać sześć kuponów wyciętych z sześciu wydań Dziennika
Związkowego z rzędu—z opłatą.

Gri^y Gatunek—Gwarantowany Na CaMe Życie
Może trudno uwierzyć by takie srebro można dostać za tak niską cenę
... ale jest tak w rzeczywistości! Powyżej przedstawiona zastawa 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.

CZTERY NIEZWYKŁE OFERTY
TA PIĘKNA

ROGERS
Posrebrzana

4 SZTUKOWY KOMPLET

MISECZKA

Łyżeczka do cukru—nóż do ma.
sła—Widelec do mięsa—
Łyżka do Sosu.

na oliwki, cukierki,
orzechy, przysmaki
.$2.00 Wartość

Ad Plus Wm. A. Rogers
Srebra

79<=

tego samego wzoru jak

6 $zt. Komnleł powyżej

z 6 Kuponami
Dodatkowo
lOc na prtesyłkę
Kaśdtmu się spodoba ta śliczna srebrzona miseczka z rustownytn “koronko
wym” deseń.im na brzegu. Nadająca się do użycia na stoliku do ery w karty,
albo na podarek dla przyjaciół. Aktualna wielkość SJą cali.

3-Sztukowy Komplet — Śliczny Podarek

ROGERS
TALERZ

oraz 6 kuponów

JF A > —
C
Jg w

g

$1,75

Dodatkowe

,Cc nl

przesyłki

z 6 Kuponami
Każdy sle ucieszy idy otrzyma w prezencie ten wykwintny 3-sztukowy kom
plet na masło, ser, galaretkę lub przysmaki. Każda kobieta oceni ten podarek,
który uświetni każdą zastawę stołową.

Na 12
Kompletów

$2.25

POSREBRZANA TACA NA CHLEB

10
■

MODERNISTYCZNY
DESEŃ
Piękna
Grubo Posrebrzana

79

Dodatkowo
lOc na przesyłkę

KASETKA DO SREBRA

—ślicznie wyścielona—srebro w niej nie zczernieje. 6 kuponów z tego
ogłoszenia wycinanych po jednym z sześciu po sobie następujących
numerów Dziennika Związkowego. Do zamówień pocztą trzeba załączyć
nadto 35 cen‘ów na koszt opakowania, przesyłki i ubezpieczenia.

Ta nadzwyczaj popularna taca na chleb, z modernistycznym deseniem w lśnią
cym jak atłas wykończeniu i grubo posrebrzana, przedstawia niezwykłą war
tość i będzie pożądanym podarkiem, cenionym przez wiele lat. Wielkość 15
cali, popularny owalny kształt.

3-Sztukowy Komplet Dla Niemowlęcia

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

Grubo Posrebrzany

$2.00 Wartość

KUPON NA SREBRO LUB KASETKĘ
!
■
I
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I
I
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■
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Do Wydawnictwa DZIENNIKA ZWIĄZKOWEGO
1406 West Division Street, Chicago, Illinois.

'
!

Sześć tycb kuponów wycinanych po jednym z sześciu po sobie nartęPUjącyeh wydań Dziennika Związkowego za dopłatą 99c upoważnia do
dostania lennego kompletu srebrnej zastawy stołowej A-l PLUS WM A
ROGERS Na Kasetki do srebra dopłaca się do 6 kuponów $1 75 lub ZŻ.Z3
zależnie od zamówienia. Na przesyłkę Kasetki przez poczt* trzeba załaczyi dodatkowe 3Sc.
Nie przyjmujemy zamówień telefonicznych Kupony z dopłatą należy
przynieść osobiście do biura Dziennika Związkowego. Osoby z prowincji
mogą przysłać kupony i dopłatę 99c. a nadto 15c na koszta przesyłki i
opakowania, razem w ęc Sl.lt w registrowanym Hide lub przekąsem plenitznym (Money Order).

!
!
I
!
i

z 6 Kuponami
Dodatkowo
lOc na przesyłkę

Nie zapominajcie też o niemowlętach, a teb
matki napewno będą Wam wdzięczne za ten
grubo posrebrzany z pozłacanym wnętrzem
garnuszek dla niemowlęcia. Ten piękny
komplet jest zapakowany w ładnym pndełku
i nadaje się na prezent dla niemowlęcia.

•
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•
•
;

j

Nazwisko

|

WYCINAJCIE KUPONY NA SREBRO

31 GRUDNIA, 1937^^

z naszeco pisma i przynieście je lub przyślijcic wraz z należytością do
WYDAWNICTWA DZIENNIKA ZWIĄZKOWEGO
1406 WEST DIVISION STREET, CHICAGO

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

Adres

“ Miasto

i

Tyik° 99c

J

*
nr. 192
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Dr. Compton Mówi, Że Promienie X Wprowadziły P/iększe Zmiany w Świecie Niż Wojna Światowa

UWAGA:—Reguły co do wycinania Kuponów są wyszczególnlo- ->■■■■*
ne w samym kuponie. Do tych reguł prosimy się zastosować.

'

......

30 Lat Miłości

444^4

Romans Historyczny

_______ |

(Ciąg dalszy)
— Wiesz, przyjacielu, — rzekł, — nigdy nie byłem ideali
stą szczególniej w stosunku do kobiet. Nie wierzę w tak zwane
Indianapolis, Ind., 31 grudnia. ne jako coś pośredniego między tajemnicze zakątki ludzkiej duszy, wprost przeciwnie, uważam,
— Zebrani tu na swoją kon molekułami materii “martwej”
wencję uczeni amerykańscy a cząsteczkami żywej materii. iż wszystko dzieje się najzwyklejszym trybem. Ona nie jest
przedstawiali wizję świata prze Postęp stworzony promienia pierwszą i nie ostatnią kobietą, która zdawałoby się nienawi
dzi, a w rzeczywistości szaleje za niegodnym mężczyzną. Cho
robionego przez uczonych, z
mi X.
wiedzą rozciągającą się w naj Dr. Compton powiedział, że ciaż my obydwaj wiemy, iż Włoch nie wart jest jej miłości, ale
dalszej najmniej znane składni pozornie zdawaćby się mogło, kobiet nigdy zrozumieć nie można. Nieraz odtrącają od siebie
ki materii i ujawnione tajniki że najważniejszym wydarze mężczyzn szlachetnych, a ulegają wpływowi nikczemnych ło
życia, z usunięciem wojen i niem w naszej generacji była
trów i o ich względy zabiegają, wystawiając na szwank swój
chorób.
Wojna Światowa, lecz wykrycie honor i ambicję.
Przepowiednię tę złożyli pro promieni X w roku 1896 było
fesorzy Arthur Compton z uni nieskończenie większego zna
— Przestań Girardenie, przestań! — krzyknął Barker, —>
wersytetu Chicago; Harold C. czenia niż Wojna Światowa. to pogląd zbyt smutny, by dać mu wiarę.
Urey, profesor chemii na uni Przedewszystkiem same pro
— Nie będę milczał, przyjacielu! — Myślę, że teraz nade
wersytecie Columbia, oba-’ zdo mienie X miały nieobliczalną
bywcy nagrody Nobla, i W. H. wartość w diagnozie 1 leczeniu szła chwila do szczerej rozmowy! W ciągu tych dwóch lat od
Stan’ey z Instytutu Rockefel’e- chorób. Następnie ich wykrycie czasu, kiedy Adelina cię porzuciła, nie chciałem poruszać tej
ra dla Badań Medycznych w doprowadziło do wykrycia ra sprawy: rana twoja zbyt była świeża. Dotychczas jeszcze nie
Princeton, N. J.
dioaktywności, następnie do za wróciłeś do zwykłych zajęć, lecz jak człowiek chory błąkasz
Dr. Compton przedstawiał 0- sady jonizacji i przeprowadza się po całej Europie. Wciąż masz nadzieję odszukania ukocha
gromne następstwa i zmiany nia elektryczności płynącej nej. Ale oto teraz znalazłeś ją, po to tylko, aby przekonać się,
jakie z sobą przyniosło odkry przez gazy a stąd do analizy a- iż straciłeś ją na wieki.
cie promieni X i rozwinięcie na tomów.
Ada od dwóch lat towarzyszy temu łotrowi, zapewne nie
uki roentgenologii. Dr. Urey
Roentgenologia otwarła no
mówił o znaczeniu izolacji pew we możliwości na wszystkich jako jego żona, lecz jako kochanka. Czyż honor twój pozwala
nych “ciężkich” elementów, polach nauk, w psychologii, bo ci kochać kobietę, która była wprawdzie kiedyś twoim ideałem,
wodoru i tlenu. Dr. Stanley mó tanice, geologii. Nada'a ona no lecz zdradziła cię tak haniebnie Nie, jestem przekonany, że
wił o nadziei, przez ujawnienie wego życia i znaczenia w bada ani honor ani poczucie estetyki nie pozwoli ci na takie zapo
i studiowanie pewnych jadów niu fizyki i doprowadziła do
(wirusów), co do ewentualnego rozwoju takich rzeczy jak ra mnienie.
Od wczorajszego wieczoru w sercu twem powinna była
opanowania chorób takich jak dio, telefon na długą odległość,
wścieklizna, influenza, choroba komórki foto - e’ektrycznej i zgasnąć najmniejsza iskierka miłości. Dlatego radzę ci — za
śpiączki i paraliż dziecięcy, 1 tuzinów innych znanych tego pomnij o niej. Jeśli szczęście ci dopisze i dasz temu łotrowi
wskazał na to, że jady, które już rodzaju pomysłów zastosowa porządną nauczkę, zapomnisz o wszystkiem i rozpoczniesz no
sklasyfikowano jako “protei nych w przemyśle, naukach i we życie.
ny”, zostały ostatnio stwlerdzo- medycynie.
Bądź mężny i żądaj szacunku dla siebie. To wstyd dla
mężczyzny ubiegać się o względy kobiety niegodnej, choćby
nawet była niezwykle piękna i kochana. Taka kobieta nie za
sługuje na nic, prócz pogardy.
Barker schwycił rękę Glrardena.
(Dokończenie ze str. 1-ej)
ton - Rand, który zwalczał 1
— Masz rację, — rzekł, — będę silnym. Ale trudno mi za
zwalcza dalej organizowanie się
winiał zaburzenia robotnicze 1 robotników w unie.
pomnieć o Adzie!
Trudniej, niż przypuszczać! Teraz chcę
walki unijne za obecną recesję,
krwią
zapieczętować
tę całą sprawę i ukarać tego łotra.
Ickes zrzucił winę na sześć
przeczytał sobie akt oskarżenia dziesiąt amerykańskich rodzin
— Ciszej, — Gallon! idzie, — szepnął Girarden, — słyszę
przeciw Fordowi, wypracowany magnackich,
kontrolujących
przez federalny wydział robot zorganizowany w korporacje jego kroki.
Na wąskiej ścieżce, prowadzącej do rzeki, szybkim kro
niczy. Oświadczył dalej, że o- przemysł amerykański. Posta
skarżenia robotnicze "pokazują wił on zarzut, że ich przewod kiem szedł jakiś mężczyzna, otulony szczelnie płaszczem. Ale
Forda, który dorobił się olbrzy nictwo pozbawione jest inteli kiedy zbliżył się, Girarden i Barker, zdumieni spostrzegli, iż nie
miego majątku na naszych u- gencji i powiedział, że po wojnie był to ten, którego oczekiwali. Nie był to bowiem Galloni.
rządzeniach demokratycznych, światowej ta grupa przemy
Może to przedstawiciel policji, — może Galloni schwycił
jako otwartego rebelianta prze słowców wtrąciła kraj w naj
Ich
w
pułapkę i okazał się nietylko nikczemnym człowiekiem,
ciw rządowi.”
gorszą ekonomiczną katastrofę ale i podłym tchórzem.
“Stosownie do orzeczeń wy jaka kiedykolwiek znaną była
Podejrzenie ogarnęło umysły obydwóch przyjacióŁ Ale po
działu robotniczego — powie w historii.
dział Ickes — pan Ford* prze Groźba przemysłowego faszy chwili przekonali się, iż byli w błędzie.
szedł przez całą skalę od tajnej
Wysoki, zgrabny młodzieniec podszedł do nich i zdjąwszy,
zmu.
obstrukcji do, otwarcie wyzywa
kapelusz, rzekł:
Ickes
w
końcu
swej
mowy
jącego stanowiska w jego obra
— Panowie, wybaczcie mi, — rzekł, — jeśli przeszkodzi
żającym nleposzanowaniu man wezwał przemysł i byznes, aby
datu od ludności przez ich na trzymały się prawdziwej demo łem. Zapewniam, iż nie przychodzę z polecenia policji. O ile
leżycie wybranych przedstawi kracji i ostrzegł, że jeżeli obec wiem, mam przyjemność widzieć przed sobą panów Barkers i
na tendencja obstrukcji prze
cieli.”
ciw rządowi przez zorganizowa Girardena.
Obydwaj skłonili się uprzejmie, ale chłodno i potwierdzili,
Domaga się zrobienia porządku ny kapitał się utrzyma, to nie
"Zabierając takie wyzywają długo weźmie, że ktoś obejmie iż tak się nazywają.
ce stanowisko przeciw ukonsty absolutną kontro’ę nad zorga
— Jestem Henryk Antoni Messmer, — mówił dalej nie
tuowanej władzy pan Ford nie nizowanym kapitalizmem i bę znajomy, — jestem lekarzem, a dowiedziawszy się, iż tutaj ma
zasługuje na szacunek uczci dzie go kontrolował podług się odbyć pojedynek, chciałem zaproponować, czy nie zgodzili
wych, posłusznych prawu oby swojej woli.
by się panowie, bym był obecny, pomoc moja bowiem może owateli Ameryki.
Ickes nazywa tę możliwość
“Wielki hyznes mądrze by u- “faszyzmem wielkiego byzne kazać się pożądaną. Sądzę, iż nie mam potrzeby zaznaczać,
czynił, gdyby się zabrał do upo su". Zakończył on swoją mowę iż za pracę swą nie żądam wynagrodzenia.
— Żądanie pańskie jest dość dziwne, — odpowiedział Gi
rządkowania własnego domu następująco:
przez naprawienie samowolne
“Lecz ludność amerykańska, rarden, — a odpowiedzi nie damy, dopóki nie powiesz nam, z
go postępowania i praktyk, lub jeżeli jest rozumną, i jeżeli zo czyjego przybywasz polecenia.
oczyszczenie się z Fordów, Gir- baczy i zrozumie swój problem
— Panowie — to tajemnica osobista.
dlerów i Randsów, nim odważy na czas, nie pozwoli lordom
— A kto mógł panu opowiedzieć o tym pojedynku?
się na mówienie ludności, co wielkiego byznesu pochwycenia
Ten, kto przysłał mnie tutaj.
mają a czego nie mają robić w sposobności zrobienia błędnego
kłopotach spowodowanych pra wyboru. Nowa Ameryka musi
— Z czyjej jesteś pan strony? — zapytał Girarden, które
wami robotniczymi.”
być krajem wolnego byznesu, a mu zachowanie doktora nie bardzo przypadlo do gustu, — i
Oprócz Forda Ickes wymienił nie bezwzględnego wielkiego który zauważył, że nieznajomy stara się dawać wymijające od
Girdlera, nleza’eżnego magnata byznesu — musi być krajem powiedzi.
stalowego, i Jamesa H. Randa wolnych ludzi, a nie ekonomi
— Jestem stronnikiem tej osoby, która zakomunikowała
Jr., naczelnika firmy Reming cznych niewolników.”
mi o pojedynku.
— Wszystko to brzmi bardzo tajemniczo, — zawołał Bar
ker, — ale jednak raz jeszcze zupełnie poważnie proszę o po
danie mi nazwiska tej osoby.
Wtedy Messmer położył rękę na ramieniu młodego Angli
(Dokończenie ze str. 1-ej)
obawy przed represjami nowe
ka
i
rzekł: A więc dowiedz się pan, panie Barker, że przysłał
go rządu.
nej, zawiesił trzy dzienniki libe
mnie pański duch opiekuńczy. A teraz proszę was, panowie, —
rałów rumuńskich.
mówił dalej młody lekarz, — zaufajcie mi, przysięgam na wszy
Wydział Robotniczy Pod
W kołach dyplomatycznych
stko, co święte, iż jedynie pobudki najszlachetniejszej natury
poczytują to za objaw dążenia trzymał Prawo Robot. Do skłoniły mnie do asystowania przy tym pojedynku. A czy nie
do systemu rządów totalnych.
Głosowania Przeciw Unii robię wrażenia uczciwego człowieka? Widzę zresztą, że pa
Wiedeń, 31 grudnia. — Rząd
nowie nie pomyśleliście o lekarzu, a pojedynek bez lekarza, —
austriacki — pisze półoficjalny
(Dokończenie ze str. 1-ej)
to
barbarzyństwo.
dziennik “We’tblatt” — zasto
— Zgoda, — zawołał Girarden, podając doktorowi rękę, —
suje odpowiednie środki, prze “lub za żadną”. Unii rozchodzi
ciw napływowi żydów rumuń się o te trzy ostatnie słowa “lub zostań pan tutaj. Byłbym marnym znawcą ludzi, gdybym się
za żadną”.
skich do Austrii.
Wydział jednak podtrzymał zawiódł na panu. Przyznać muszę, iż czynisz pan dobre wra
Rzesze żydowstwa rumuń swoje stanowisko, wyjaśniając: żenie i d’atego witam pana, jak przyjaciela.
skiego ogarnęła panika. Setki
“Akt nie wymaga od niechęt
I Barker uścisnął również dłoń młodego bkarza.
tysięcy żydów — przewidują w nej większości pracowników uW tej chwili rozległ się odgłos kroków i za drzew ukazał
Wiedniu — będzie uciekało z kładania się przez przedstawi
Rumunii w rezultacie powoła cieli. On tylko gwarantuje i o- się Galloni.nia Goga na czoło rządu.
Nastąpiło nader chłodne przywitanie.
chrania to prawo większości,
Jedno jest pewne, że rudo jeśli ona postanowi korzystać
— Co widzę, doktór tutaj? — zawołał, — co za dziwne
włosa kochanka króla, Magda z tego prawa. Gdyby bowiem spotkanie.
Lupescu, pozostanie w Rumu sposobność do głosowania prze
— Pan Barker był tak uprzejmy, iż zaprosił mnie, bym anii. Premier Goga, według 0- ciw wymienionym na balocie
systował
przy tym pojedynku, — odpowiedział Messmer spo
trzymanych informacji, zanim organizacjom by’a im zaprze
otrzymał od króla Karola misję czona, większość mogłaby być kojnie, — mam nadzieję, że i pan nie masz nic przeciwko te
utworzenia nowego gabinetu, zmuszoną przeciw swej woli do mu?
najpierw zaraportował się u Lu przyjęcia reprezentacji przez je
— Oczywiście, — odpowiedział Włoch z uśmiechem, — ro
pescu 1 zapewni! ją o udzieleniu dną lub drugą z nominowanych. zumiem, iż ten pan, — wskazał Anglika, — pomyślał zawcza
jej protekcji przed ekstremista
“Wytyczna p o s t ę p o wanla
mi, chociaż partia Goga często przyjęta przez wydział ma na su o lekarskiej pomocy, która mu się napewno przyda.
Barker oburzony, chciał coś powiedzieć, ale Girarden po
domagała się wydalenia Magdy celu jedynie zapewnienie, że
łożył
mu rękę na ramieniu.
z granic kraju.
głosy rzucone na poszczególne
— Bądź dobrej myśli przyjacielu, — szepnął, — zachowaj
Sofia, Bułgaria, 31 grudnia.— go przedstawiciela wyrażają
Rząd bułgarski zamknął wczo wolny wybór na wypadek mo zimną krew.
raj granice kraju przed żydami żliwości wyrażenia niezgody na
— Przystępujemy! — krzyknął Galloni, zapalając cyga*
i Innymi uchodźcami rumuński obie lub wszystkie reprezenta ra, — nie mam czasu, spieszę się, nie mogę tracić czasu na ta
mi, opuszczającymi Rumunię z cje.”
kie głupstwa.
Policzki doktora Messmera okrył rumieniec, oczy mu za; błysły gniewem, ale się pohamował. Zachowa! spokój, jaki po
NA ZAZIĘBIENIA, BÓLE REUMATYCZNE, zwichnięcia, hóle w sta
wach, karku, plecach, nosach, nadwyrężenie mięśni muskularnych używajcie
winien cechować lekarza lub bezstronnego świadka.
Prawdziwy Starokrajską Maść
.
.
— Pan przyniósł szablę jak widzę, — rzekł Girarden, wsakiY•W0K0ST0•W
zując
na worek, który wystawał z pod płaszcza Włocha, — ale
No. I Łagodna Uśmierzająca. No. 2 Silnie Rozgrzewająca.
Cena za duży słoik $1.00 Pocztą wyślijcie Money Order >1.00 — PAMIĘTAJCIE,
|
yśmy
się również zaopatrzyli w broń i zobaczymy, której użyże Jest tylko jedna prawdziwa maść ZY-WOKOSTO-WA r^gistrowana w U. S.
Patent Office, Washington, D. C. Naśladowcy odpowiadać będą sądownie.
| Jemy.
MIRROS MEDICINE CO., 2048 West Division Ulica, Chicago, Illinois
i
(Ciąg dalszy nastąpi)

Dalsze Ataki Na Wielkie Monopole

Panika Ogarnęła Żydów Rumuńskich

NA GALARETKĘ
SER LUB
MASŁO
$2.50 Wartość
Na 6
Kompletów

UCZENI PRZEDSTAWIAJĄ WIZJĘ I
ŚWIATA PRZEROBIONEGO NAUKĄ

1MIRROS

DZIENNIK ZWIĄZKOWY (ZGODA), PIĄTEK, 31-GO GRUDNIA (DECEMBER), 1937

Pani Florence Williams, lat 45,
Murzynka, z pn. 3008 Federal
ulica, w której mieszkaniu od
bywała się zabawa, przyznała
się na stacji policyjnej Pekin
Inn, że strzeliła do Murray’a
Czternastu właścicieli szyn cztery razy, gdy ten zaczął ją
Zew Wydziału Oświaty Zw.
ków w powiecie Cook, uzna ciąć brzytwą po karku.
Nar.
Pol. odnosi skutki, gdyż
nych zostało wczoraj winnymi
Wydział Oświaty Zw. Nar. Pol.
posiadania w swoich sklepach
Biuro Identyfikacji przy Chi- informuje nas, że coraz więcej
maszynek do gry i skazanych
przez sędziego policyjnego Al cagoskim Departamencie Poli stypendystów zwraca zaciąg
berta L. Sengstock’a, z Des cji przyczyniło się w tym roku nięte pożyczki w Wydziale OPlaines, każdy na zapłacenie do aresztowania około 332 po światy.
$100.00 grzywny. Dwaj inni dejrzanych osębników, dzięki
Ostatniemi czasy spłacili
szynkarze przyznali się, że po porobionym odciskom palców. swoje pożyczki dr. Franciszek
siadali maszynki do gry z kul Równocześnie także rozpozna J. Rojek, Stanisław Bazeluk i
kami, i każdy z nich został ska no dzięki temu 115 pokaleczo R. R. Markoski. Pożyczki p.
nych lub zabitych w wypad Bazeluka ani też p. Markoskiezanym na $10.00 grzywny.
kach samochodowych osób.
go nie wychodziły, bo dopiero
były zaciągnięte w roku 1931,
Strażacy pod komendą Alvi
na Brandt’a, szefa batalionu Najładniejsze ślubne 1 wieczoro jednakowoż tak p. Bazeluk jak
13-go, z trudem zdołali wczo we suknie dostaniecie za umiarko i p. Markoski przy oddawaniu
raj po dwu-godzinnej walce, u- waną cenę w znanym polskim swych pożyczek zaznaczyli, że
gasić pożar w piwnicy groserni składzie pod firmą ALLIANCE czynią to dla dobra tych setek
pn. 3714 Broadway. Właścicie BRIDAL DRESS SHOE, 1257 No. stypendystów, którzy się rok
rocznie do Wydziału Oświaty
lem sklepu jest P. D. Kahan. Ashland Avenue.
Zw. Nar. Pol. zgłaszają o bez
Szef Brandt oświadczył, że po
Złodzieje, którzy najwidocz procentowe pożyczki, a otrzy
żar najwidoczniej powstał z po
wodu spontanicznych wybu niej chcieli zdobyć gotówkę, po mać ich nie mogą, bo fundusze
chów w* kupach śmieci i odpad wejściu do mieszkania Harry J. są za skromne Wydziału Oświa
Buddę, 2725 Coyle ave., Evan ty, aby można każdemu zgła
ków.
ston, pozostawili futra i biżute szającemu się o stypendium
Frank Murray, lat 46, z pn. rię, a zabrali tylko banki dzie prośbie jego zadosyć uczynić.
3006 Federal ulica, Murzyn, de cięce, w których znajdowało
Dr. F. J. Rojek jest człon
mokratyczny kapitan precynk- się $50.00. Buddę powiedział, kiem grupy 1991-ej Zw. Nar. P.
towy w 2-ej wardzie i jeden ze że otrzyma! tajemniczy telefon i zamieszkuje w Chicago. Pan
strażników więzienia powiato do swego biura agencji samo Bazeluk jest członkiem grupy
wego, został wczoraj w nocy chodowej pn. 1245 Chicago 381ej Zw. Nar. Pol. w Chicago,
zastrzelony ze swojego wła ave., Evanston, między godz. a p. Markoski jest członkiem
snego rewolweru, gdy podczas 9-tą a 10-tą wieczorem i gdy grupy 525-ej Zw. Nar. Pol. w
pijatyki dostał napadu szału. wrócił z rodziną do domu, mie Holyoke, Mass.
szkanie już było splądrowane.
Każdy z powyższych stypen
dystów wyraził wdzięczność
Edward Rodgers, lat 57, kot Wydziałowi Oświaty Zw. Nar.
larz, zaczadził się częściowo Pol. i każdy z nich jest gorą
gazem ze spalonej gazoliny, gdy cym Związkowcem, gdyż rozu
zajęty był naprawianiem swo mieją wartość na Wychodztwie
jego samochodu w garażu, tej wielkiej ideowej polskiej or
mieszczącym się w tyle jego do ganizacji.
mu pn. 6600 S. Morgan ulica.
Niech przykład ten posłuży
Żona znalazła go bez przyto setkom dawniejszych stypendy
mności. Przywołana jednak stów, że zaciągnięty dług mo
straż pożarna przywróciła go do żna oddać w każdej chwili i że
życia przy pomocy inhalatora. właśnie oddanie go przed cza
Strażacy pracowali nad nim sem bez potrzeby pisania listów
przez blisko godzinę.’
i błagania o zwrot, stanowi poj
mowanie wdzięczności i dowo
Harold Lawrence, lat 23, ad dzi, że pamiętają oni o tych,
wokat, 420 Surf ulica i jego na którzy dziś proszą Wydział Orzeczona, panna Vera Maher, światy Zw Nar. Pol. o bezpro
2643 N. Pułaski road, zabrani centowe pożyczki.
zostali do szpitala St. Joseph w
Joliet wczoraj rano, gdy pora
SUKIENKA W PASKI
nieni zostali w kolizji jego sa
mochodu z trokiem przy Web
ster i Chicago ulicy. Oboje do
znali obrażeń na głowach. Pa
ra była na zabawie w Joliet i w
diety potrzebnej każdemu rosną
drodze do Chicago miał miejsce
cemu dziecku. Jest tak pożywna
jak masło. Jednak pomyślcie ile
wypadek.

Stypendyści Wydziału Oświaty ZNP
Pojmują Swoje Obowiązki

NOTATKI MIEJSKIE
STAN POGODY
Dziś w Chicago i okolicy oka
zyjny drobny deszcz i nieco cie
plej przy umiarkowanych wia
trach głównie z południowego
wschodu, który się zmieni na
południowy. Jutro pochmurnie
i chłodniej; prawdopodobnie
deszcz albo śnieg.
W stanie Illinois dziś po
chmurnie i cieplej i prawdopo
dobnie okazyjny deszcz; jutro
pogoda nieustalona i chłodniej.
Naj'wyzsza temperatura była
wczoraj o godz. 6-ej wieczorem
— 35 stopni; najniższa o godz.
3-ej rano — 32 stopnie.

Wschód słońca o godz. 7:18;
zachód o godz. 4:28. Wschód
księżyca o godz. 7-ej rano.

Kalendarzyk
Dziś piątek, 31-go grudnia,
1937 — Sylwestra, Melanii, La
soty.
Jutro sobota, 1-go stycznia
Nowy Rok, Mieczysława.
Pojutrze niedziela, 2-go sty
cznia. ■— Makarego, Strzeżysława.

WITAMINA

a

Dla Silnego Wzrostu

NOWEJ NUCOA

Wiecie jak Nucoa różni się od
zwykłych margaryn . . . jak jest
zdrowa i jak zawsze smakuje
A teraz jeszcze jedna dobra no
wina! Nucoa teraz zawiera
Witaminę A—cenną witaminę,
potrzebną do wzrostu i ochrony
Waszych dzieci!
Nucoa doskonale nadaje się do

oszczędzacie na każdym funcie!
Możecie używać Nucoa tyle ile
chcecie—na stole i dla lepszego
smaku wszystkiego co gotujecie
—a jednak wydatek na żywność
będzie mały.

f W każdym >
funcie więcej niż
7,500 jednostek
Witaminy A.
Nigdy się nie
X. zmienia.

Dzięki tylko temu, że miał
przyprószoną głowę, Richard
Peabody, lat 25, 1423 Herteau
ave„ przyznał się policji w
Evanston, do popełnienia wraz
z dwoma swoimi towarzyszami
około pięćdziesięciu napadów
rabunkowych w ostatnich kil
ku tygodniach. Peabody wydał
też swoich kolegów, a miano
wicie Chestera Skol i Arthura
LaFrana, zamieszkałych pn.
2621 Cortland ulica, których
policja ze stacji przy Shakes
peare ave. aresztowała.

Policja
poszukuje dwóch
młodych
opryszków,
którzy
TAK POŻYWNA
onegdaj wieczorem obrabowali
JAK MASŁO . . .
skład z cygarami pn. 1 So. Wa
NA KAŻDYM FUNCIE OSZCZĘDZICIE PRZYNAJMNIEJ 15c! bash ave. uciekając z łupem
Telefon. Rockwell 3322
$25.00 w gotówce.

,

/

, ku^

ZA 30 KUPONÓW Z SILVER COW MLEKA

Z Nowym Rokiem jesteśmy
przyzwyczajeni robić rezolucje.
Niech rezolucją taką będzie —
tak stypendystów, których po
życzki zalegają, jak i stypendy
stów, których pożyczki jeszcze
nie wychodzą, aby pożyczki za
ciągnięte zwrócili jak najwcze
śniej.

Posiedzenia Gmin
Zw. Nar. Pol

•ZUUWcowo-

Z GMINY 128-EJ ZW. N. P.
Przedroczne posiedzenie Gmi
ny 128-ej ZNP. odbędzie się w
poniedziałek 3-go stycznia w
sali Wonderland, 2940 Milwau
kee ave., o godz. 8-ej punktual
nie. Wszyscy delegaci są pro
szeni być zaopatrzeni w man
daty na to posiedzenie. Będzie
załatwionych dużo ważnych
spraw, a także wybory na rok
1938. — Józef Liszka, prezes;
Bronisława Helkowska, sekr.

W Nowym Deseniu “Róż i Maków" — Będziecie lubiały tę ładną sztukę porcelany, tak świeżą i barwną
jak ogród letni. Dużo roztropnych kobiet zebrało kom
pletny serwis datmo — jedynie tylko przez chowanie
kuponów z Silver Cow Prześwietlanego Zgęszczonego
Mleka. Silver Cow jest robione ze znanego Borden
mleka — czystego, wiejskiego mleka z pełną zawar
tością śmietany — i ma świeży i naturalny smak.

Dodajcie Do Innych Kuponów Groceryjnych
— Jest prawdą, że Silver Cow Mleko pozwala
wam dołączać inne kupony do swoich dla otrzymania premij! Dodajcie do swego zbioru
kupony z Octagon Produktów Mydlanych, Bor
den’s Star Słodzonego Zgęszczonego Mleka i
Health Club Proszku do Pieczenia. Wtedy uwa
żajcie jak wiele podarków zacznie do was na
pływać!

Wybory Zarządu
Gminy 39-ej Z. N. P.
Podajemy do wiadomości
wszystkim grupom należąęym
do Gminy 39-ej ZNP., że rocz
ne posiedzenie Gminy odbędzie
się w przyszły wtorek, 4-go
stycznia 1938 roku, na którym
będzie wybrany Zarząd Gminy
na rok 1938-my.
Zastrzega się, że wszystkie
grupy mają dostarczyć wypeł
nioną listę swych delegatów na
oficjalnym Mandacie, które
każdej grupie były doręczone.
Oraz wszystkie grupy obowią
zane według reguł Gminy i uchwały na ostatnim posiedze
niu zapłacić podatki do Gminy
za 1937 rok jednego dolara za
każdego delegata.
Początek posiedzenia o go
dzinie 7-ej wieczorem w sali
im. Tad. Kościuszki róg 48-ma
i So. Wood ulica.
Jan Marzec, prez. Gm, 39
Stanisław Mazur, sekr.

ię Przynieście Kupony do

Bezpieczne Mleko Dla Niemowląt
Możecie być
spokojne, gdy używacie Borden’s Silver Cow Prze
świetlane Zgęszczone Mleko. Do wyrobu jego uży
wa się tylko świeżego, doskonałego mleka—BORDEN
mleka—którego czystość jest pilnie strzeżona od kro
wy do puszki. Łatwo strawne dla niemowląt — wy
borne dla dorosłych — szczególnie smaczne do śmie
tankowych deserów i zup. Prześwietlane słoneczną
witamina D.

Otrzymajcie Darmo duży ilustrowany katalog po
darków ze swego sklepu premij, albo napiszcie do
Premium Dept. 17 Sussex Street, Jersey City, N. J.

Chicago, Ul.
Anderson’! Department Store,
6850 S. Halsted Str. blisko 69 St.
Biltwel Furniture Co., 2874-76 Milwaukee Avenue
The Brown Musie Co., 3018 East 91st St.
Coffman Brothers Dept. Store, 245 East 31st St.
Goldenberg Furniture Co., 1307-09 Halsted St.
Goldenberg Furniture Co., 3014-3024 Lincoln Ave.
Greenstone Furniture Co.. 1302 Milwaukee Ave.
Leo C. Gross Dry Goods Store, 1302 S. Kedzle Ave.
Madison Furniture Mart, 2231-2233 W. Madison St.
South Center Department Store, 421 East 47th St.
Tabor Supply Company, 3514-20 West 26th St.
Tasemkin’s Furniture House. Inc.,
4609-17 South Ashland Ave.
Cicero, Bl.
Justin Home Appliance Co., 6111 West Cermak Rd.
fast Chicago, Ind.
Seifert Plumbing Co., 626 Chicago Ave.
Gary, Ind.
Baran Furniture Co.. 1518 Broadway
Hammond, Ind.
Hammond Furniture Mart, Inc., 549 E. State St.
Indiana Harbor. Ind.
The Barker Furniture Co, 3415-17 Michigan Ave.

magają robotnikom unijnym do uzyskania zapomogi rządowej czy
stanowej. A tym, którzy ogromnie
się przyczynią w ulżeniu bezrobot
nym, jest p. Aleksander Arendziak,
Stary Osadnik i Byznesista Pożegnał Się z Tym Światem który jest jednym z funkcjonariu
szy na stacji zapomogowej. Do nie
Smutną Mieli Gwiazdkę; Dzieci Straciły Matkę.
go też zwracają się rohetniey uni
W ubiegły czwartek odbył się o- giego syna. Matka i nowonarodzony ści, którzy nie mają żadnych środ
kazały pogrzeb śp. Jana Czapiew czyją się wybornie, a ojciec urado ków do życia.
skiego, z domu żałoby pnr. 8625 wany częstował swych przyjaciół
Muskegan ul., do kościoła N. M. P. cygarami i obiecał wyprawić sute
Bal Noworoczny
Niepokalanego Poczęcia, a po uro ęhrzciny.
W niedzielę, 1-go stycznia, o godzczystej .mszy św. zwłoki zostały zło
7:30 wieczorem w sali Unijnej, pnr.
żone na cmentarzu św. Krzyża. Śp.
Pożegnał się z tym światem
8743 Buffalo ul., odbędzie się pierw
zmarły przy zgonie liczył 55 lat i
Onegdaj zmarł 20-letni Jan Sobo szy bal noworoczny urządzany sta
prawie całe swe życie spędził w So. lewski, zam. pnr. 8023 Houston ul., raniem polskiej grupy unii C. I. O.
Chicago, prowadząc interesy w róż pozostawiając w żalu rodziców i Komitet postarał się o dobrą orkie
nych okolicach, a ostatnio przy 89ej trzech braci. Pogrzeb odbył się z strę, oraz napoje. Będą również
i Commercial ul. znane jako “John domu żałoby do kościoła św. Micha smaczne przekąski i różne niespo
The Swedes House of Relics”.
ła, a potem na cmentarz św. Krzyża. dzianki.
Prócz żony pozostawił córki: Mar
tę Marcewską, Teresę Czapiewską;
W każdy wtorek o godz. 2ej pt>
Wszyscy wybierają się na bal
synów Harolda i Leonarda oraz sio
południu odbywają się w sali unij
Weterańsłd
stry Estelę Jagodzińską i Siostrę
nej posiedzenia przedstawicieli lo
Już w ten piątek, na Sylwestra, kali kilkunastu, z ramienia Komite
Marię Leonardę.
odbędzie się bal sylwestrowy urzą
tu organizacyjnego rbootników, za
dzany staraniem Placówki 68 Stow.
trudnionych w stalowniach, Illinois
Smutną mieli Gwiazdkę
Wet. Armii Polskiej, w sali “Eagles
Radość i wesele, z jaką rodzina Hall* pnr. 9231 Houston ul. Począ Workers Alliance, State, County and
Zwierzyktwskich, zam. pnr. 2862 tek zabawy o godz. 8ej wieczorem.
98 ul. oczekiwała Świąt Bożego Na
Polonia w So. Chicago pamięta
rodzenia, pękły jak bańka mydla dobrze, co zdziałała Armia Polska,
na. W miejsce radości zawitał smu więc też pragnie cząstce tej armii,
tek i żal. Ojciec rodziny Aleksan jaką jest Placówki 68 Hallerczyków,
der Zwierzykowski, oczekiwał no choć częściowo spłacić długi wdzię
wego potomstwa, a dzieci, Stasia, czności i dopomódz tym, którzy po
Frania, Patrycja, Franus i Aleksy mocy potrzebują, bo wycieńczeni i
cieszyli się, iż doczekają się bracisz zrujnowani na zdrowiu wojną i ży
ka lub siostrzyczki,—lecz nie docze ciem w transzach, niezdolni są wię
kali się.
cej do pracy. Pod hasłem “dopomóż
Matka, która znajdowała się, w my weteranom-inwalidom”, cała
Jackson Park szpitalu, zmarła przy Polonia wybiera się na bal, bo do
porodzie jak również zmarło nowo chód cały przeznaczony jest na konarodzone dziecko. Stało się to w rzyść kalek-weteranów.
wigilię, więc Święta w rodzinie
Ażeby publiczność mogła ubawić
Zwierzykowskich, były pełne smut się należycie, komitet przygotował
ku z powodu straty tak drogiej oso moc niespodzianek, oraz postarał się
by—matki i żony.
o doborową orkiestrę.

NOWINY Z SOUTH CHICAGO

Municipal Workers Ligi Bezpartyj
nych Robotników i Narodowej Unii
Marynarzy. Przedstawiciele ci na
swych zebraniach radzą, w jaki spo
sób przyjść z pomocą bezrobotnym
nie posiadającym żadnych środków
ani funduszów na utrzymanie. Do
bra ty
sko&j
,/cl
iż pamiętają o członkach swych bę
dących w biedzie.
So. Chicago Citisens Club
Dzieci Obywateli Klubu odbyły
swoją pierwszą lekcję muzyczną w
poniedziałek, 20go grudnia, o godz.
7ej wieczorem w sali Bessemer par
ku pod dyrekcją p. Adama Wojna
rowskiego, profesora muzyki. Każ
dy członek, któregd dziecko chciało
by się uczyć muzyki bezpłatnie, mo
że się porozumieć z sekr. klubu Ja
nem Matelą. Orkiestra dopiero zor
ganizowana a już liczy 20 chłopców
(6 skrzypiec, 4 pianowe harmonie,
2 kornety, 4 saxafony, 3 klarnety i
1 bęben). Lekcje odbywają się w
poniedziałki wieczorem. Członko
wie powinni przybyć i przysłuchać
się jak orkiestra gra.—A. T. Spinder, prezes; Jan Matela, sekr.

Wzory Laury Wheeler
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TALERZ DO SAŁAT DARMO!

• ew*az<iy

świat.

Marian Martin Modelko 9586
Jeżeli pragniecie wyglądać szczu
plej, zróbcie sobie sukienkę podług
tu podanego modelka z materiału w
paski. Sposób uszycia nada waszej
figurze szczuplejszego i smuklejszego
wyglądu. Z ozdobnym przodem,
krótkimi wolnymi lub bufiastymi
rękawkami, z rewersem, z paskiem.
Do zrobienia użyć bawełnianego lub
jedwabnego materiału w paski, seer
sucker lub piki lub innego materiału
z drobnym wzorem.
Modełko 9586 można nabyć w
wielkościach dla pań 36, 38, 40, 42,
44, 46 i 48. Na wielkość 36 potrzeba Radość w domu pp. Jankowskich
Pomaga bezrobotnym
4% jarda 36 calowego materiału i 1
Chociaż
sama organizacja C. I. O.
W
tych
dniach
wielka
radość
za

jard ric-rac taśmy. Cena modelka 15
centów. Należytość prosimy nadsy panowała w domu pp. J. Jankow nie posiada funduszu na udzielanie
łać w 5c i 10c znaczkach pocztowych. skich, zam. pnr. 8629 Saginaw ul., zapomóg swoim bezrobotnym, to
gdyż rodzina powiększyła się o tę- jednak posiada ludzi, którzy dopo-

°K ’938

MARIAN MARTIN
KATALOG FASONÓW
WIOSENNYCH
Jest Już Do Nabycia

mt PoIsk'-

Ja* mierX

1 "’Ł

Wecie. 1
An,etyce ,

W katalogu tym znajdziecie
wybór modelek na wiosenne su
kienki. które same sobie możecie
zrobić łatwo i tanim kosztem
Wiele dobrych wskazówek i po
rad w dziedzinie krawiectwa. Ce
na KATALOGU 15 centów. Za
mówienia należy nadsyłać do:
Dziennik Związkowy, 1406 West
Division Street, Chicago, Illinois.
ZAMÓWIENIE NA MODELKO
Imię i nazwisko.............................

"’"O za.

tylko

rawd^
^olnika

Nakład

Miasto ...........................
Stan ...............................
Rozmiar Modelka (size)
No, Modelka ................

Cena Tylko 75c
WYDAWNICTWO PISM ZWIĄZKOWYCH 1406

Ulica ........... ...................

st

Zamówionych modelek STA
NOWCZO nie zmieniamy na inne.

Przez Oszczędność
Do Majątku
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.

CALUMET FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

is

APRON

PATTERN 1563

Fartuszek—Modełko 1563
Zróbcie kilka takich ładnych fartuszków ozdobionych aplikacją i kie
szonką w kształcie doniczki. Modełko 1563 składa się z formy do wykro
jenia fartuszka, i motywu 5%x7% cali i form do skrojenia kwiatów na
aplikacje, wraz z ilustracjami ściegów, sugestiami użycia kolorów i z po
daniem wymaganej ilości materiałów. Cena modelka 10 centów. Należytość prosimy nadsyłać w 5c i 10c znaczkach pocztowych.

, DZIENNIK ZWIĄZKOWY, 1406 West Division St., Chicago, Dl.
Imię i Nazwisko

Pod Hr. 8905 Commercial Avenue

Adres

W BIURZE BRACI WALCZAK
Marny zawsze pieniądze na pożyczki

Miasto
j Nr. Modelka ,

. Stan ....

1
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stanówmy sobie pracować szczerze i całym ser
cem dla przyszłości naszej indywidualnej i
zbiorowej — dla waszych najbliższych rodzin i
dla naszej wielkiej zbiorowej Rodziny Związ
kowej — naszego Zw. Nar. Pol.
W pracy tej oddanej na Rok Nowy —■
SZCZĘŚĆ BOŻE!

NONSENSOWY ATAK

Z POEZJI
MENU NOWOROCZNE
Zabierzcie te potrawy, usuńcie talerze!
To zeszłoroczna zupa z tłustej obietnicy!
Mam już onej po gardło! Wstręt mnie do niej bierze...
Słyszycie? Wolę kawał zwykłej polędwicy!

U TRUMNY SP. NEWTONA BAKERA

W ostatnich kilkunastu latach poziom na(Napisał Dr. Józef Orłowski).
szego społeczeństwa polskiego w Ameryce pod
Kucharzy zamieniono ,a ta sama lura!
Śmierć nielitosna znowu zabrała
niósł się znacznie pod względem intelektualnym
A chleb twardy jak kamień zęby moje łamie...
jednego już z niewielu znakomitych
dzięki także temu, że i poziom naszej prasy pol
Co mnie obchodzi zmiana czy kucharska tura!
In Chicago and foreign countries, by mail,
mężów, którzy w Wojnie Światowej
sko-amerykańskiej doszedł na wyżyny rzeczo
Wiem, co mówię, co lubię, brzuch mój nie okłamie!
all Saturday sections included
stali wiernie przy zbawczym dla nas
wego omawiania przedmiotu, poważnej a ro
$8.50 per year
$2.25 for three months
programie nieodżałowanej pamięci
$4.50 for six months
$ .75 monthly
zumnej krytyki i uczciwego ujmowania faktów.
Kapuśniak “Będzie Lepiej”, pieczeń “Lepsze Czasy”,
Prezydenta Woodrow Wilson’a, dąKotlet ‘Mniejszych Podatków”, “Tort Zysków
Bywały
naturalnie
wyjątki,
ale
z
roku
na
rok
żącego do podźwignięcia uciśnioIn U. S. and Canada, daily, all Saturday sections
Zwiększonych”!
coraz niellczniejsze. Stary system dziennikar
nych przez militarne potęgi ówczeincluded
Precz
z
waszym
Menu!
Dajcie
mi
zwykłej
kiełbasy,
ski, polegający na napadaniu na ludzi i organi
sne Narodów do samodzielnego, nie
$6.50 per year
$1.75 for three months
Nóżek świńskich z kapustą lub żeber wędzonych!
zacje nieuzasadnionym, nrzvkrym stylem, orzy
$3.50 for six months
$ .60 monthly
podległego państwowego bytu.
używaniu słów drastycznych i nieprzyzwoitych,
Śp. Newton Baker, związany ser
Byle było dość! Dużo, zacni gospodarze,
KAROL PIĄTKIEWICZ, Editor in Chief
zanikał coraz szybciej z naszego życia ku praw
deczną z Paderewskim przyjaźnią,
Tego,
co
mi
dosyć
Matka
ziemia
rodzi!
KAZIMIERZ KOWALSKI, Manager
dziwemu zadowoleniu całych polskich mas, nie
rozumiał i oceniał należycie, jako
A to, że zmienili role swe kucharze,
lubujących się zgoła w kłótniach i wyzwiskach
minister wojny, że w śmiertelnych
PHONE: ALL DEPARTMENTS
Ani
mnie
dotyczy,
ani
mnie
obchodzi!
prasowych.
BRUNSWICK 8700
wojennych zapasach nic innego, jak
Zdawało się chwilami, że nareszcie wszystkie
Telefon do Wszystkich Departamentów
siła orężna i bitna armia z rycer
Barszcz “z Eksperymentu”, Toast “Rolnej Kontroli”, ■
BRUNSWICK 8700
nasze pisma dorosły do swego zadania, i speł
skich, dzielnych, odważnych żołnie
Z braku wieprzowiny, namiastek kotletów...
niają godnie swe posłannictwo, każde w swym
rzy może zdobyć większą uwagę i w
Dlaczego nie słone? — Bo zabrakło soli,
NASZE HASŁA: Zgoda, Miłość Bratnia i Uczci
zakresie
i każde po swej linii zapatrywań i po
razie zwycięstwa udział nietylko w
wość! Praca dla Związku Narodowego Polskiego!
Wysypanej na ogon zbiegłego Budżetu!
glądów.
Praca dla Polski! Praca dla Wychodżtwa!
trofeach, ale i w zdobyczach osiąg
Niestety, tak jeszcze nie jest.
niętych.
O kredyt się nie pytam! Za wszystko hojnie płacę
Monetą najprawdziwszą, monetą szczerozłotą —
Baker i House wierzyli Paderew
Są jeszcze wyjątki.
W
mennicy
moich
mięśni
wykowaną
—
Prącą,
skiemu,
że niepodległości ojczystej
Z przykrością należy stwierdzić, że ostatnio
NOWY ROK BIEŻY
Wyszlifowaną
w
kwasie
serdecznego
potu!
gorące
pragnienie
wytworzy z zapa
do rzędu pism nieetycznych, używających dra
łu
młodzieży
porywającej
żywioło
Józef
Makowiecki
Nasza zieniska jednostka czasu dokonała stycznych inwektyw, naciągających fakty do
wy wybuch patriotycznych uczuć aż
szedł
półurzędowy
organ
Zjednoczenia
P.
R.
K.,
znowu rocznego obrotu dookoła słońca i oto
do ofiary krwi własnej, aby ona nad
“Dziennik Zjednoczenia”.
znowu zaczynamy Rok Nowy.
poziomy wzbiła się strumieniami
To też ostatnie napaści tego pisma w roz
bohaterstwa bez granic aż dążeń bo
Rok 1938!
maitych sprawach na rozmaitych ludzi, wzbu
jowych niedopojęcia, gdy spracowa
Rok 1937 dobiega już swego kresu i wkrótce dziły powszechne obrzydzenie i poczucie wstrę
ne dłonie ludzi ciężkiej pracy rzucić
zajmie jego miejsce młody jego następca.
tu do tego pisma jako nie licującego z powagą, 1938 Ma Być Lepszy!
wymysłów retorycznych po się mają na szeregi jak z żelaza wy
Żegnamy rok stary i witamy nowy.
celami i zasadami organizacji, której jest wyra
brzmiewają w opowiadaniu o kute.
Wiemy, co nam stary po sobie pozostawił, zicielem.
Rok następny — 1938-my ma nim Cycerona (Tuskulanki V Obydwaj, gdy słuchali Paderew
lecz nie wiemy, co nam uowy z sobą, niesie.
Między innemi zaatakował “Dz. Zjedn.” i na być lepszy od bieżącego, które § 57 — 63), które przytaczamy skiego jak im mówił o wiekowych
I dobrze jest tak, że przed ludźmi zakrytą sze pismo w sposób wcale nie poważny, ale ra mu już nie wiele pozostało na w streszczeniu, ponieważ wyja zmaganiach się Polaków z dzikimi
czej żakowski, pełen wyrażeń nie licujących or bieg do mety. O dwunastej go śnia pochodzenie przysłowia o hordami i w dwuwiekowych po
jest przyszłość.
Idą naprzód z życiem i z planami bez wiedzy ganowi poważnego zrzeszenia.
dzinie w nocy, jak amen po pa wiszeniu na włosku i znalazło wstaniach o odzyskanie wólności,
O co “Dz. Zjedn.” chodzi?
doszli z Wilsonem do przekonania o
i troski tego, co ich czeka w przyszłości.
cierzu, rok 1937-my zwali się w odbicie w poezji.
dobrych szansach sprawy, w które
O to, że “Dziennik Związkowy” wyraził opi przepaść bezdenną i w grobie
Do najważniejszych wydarzeń w roku minio
wlał Baker co miał najpotężniejsze
nym — z dziennikarskiego punktu widzenia — nię, iż uważa tworzenie “ghettowych ławek” swym spocznie na wieki. Nie JF Ciągłej Obawie
go w sobie, żywą wiarę, że “temu
osobnych dla Żydów, osobnych dla Polaków na i wróci... Będą go najwyżej lu
zaliczyć należy:
Narodowi bohaterów Bóg dopomo
dziska wspominali źle i dobrze, o Życie
uniwersytetach
polskich
za
nierozsądne
i
nie

1. Wojnę chińsko-japońską, najgorszą od mądre !
że”.
za’eży jakim dla kogo był. Zaw
czasu Wojny Światowej, która okazała się fa
sze jednak tych złych wspom Cyceron sądzi, że Dioniziusz, I istotnie. Gdy Paderewski w
Tylko
o
to!
Ale
takie
same
zdanie
wyraziły
talną. dla amerykańskich i brytyjskich widzów
w życiu skromny, w działalno płomiennych słowach rzucił hasło o
nień pozostanie więcej.
na Dalekim Wschodzie, i skłoniła Stany Zjed w tej sprawie i inne pisma polsko-amerykań
ści bystry i pracowity, musiał “Armii Kościuszkowskiej” przy bo
Rok 1937-my nie był takim, być najnędzniejszy, skoro miał ku Amerykańskiej, w całej Ameryce
noczone do próbowania zabiegów o doprowa skie, jak “Nowy Świat” i “Wiadomości Codzien
ne” i inne! Tych się nie atakuje. Tylko “Dzien jak miliony ludzi chciałoby go charakter złośliwy i niespra
dzenie do pokoju.
poruszyły się dusze pokrewne, a
nik Związkowy.”
widzieć. Więc dobrze, że odej wiedliwy. I choć sądził, że Polacy bez wielu debat z nieugiętym
2. Narody faszystowskie uformówaly zjedno
Nasze jednak zdanie podzielają i inni poważ dzie dzisiaj. Nie sprowadził lu wszystko, może, nie mógł na poczuciem narodowej walnej potrze
czony front, wymierzony swą groźbą przeciw
niejsi
aniżeli redaktorzy z “Dz. Zjedno dziom “depresji”, lecz “rece sycić swych pragnień. Jako by z ofiarnością u innych narodowo
komnizmowi i narodom demokratycznym; na czenialudzie,
”.
sję”, co na jedno wychodzi. O- młodzieniec, nie dowierzał ści w Ameryce nieznaną, dawali ży
froncie hiszpańskim używano broni, pięciu z
Kilka dni temu 68 prezydentów uniwersyte bie wiedźmy, jak bieda z nędzą. swym arystokratycznym towa cie ukochanych swych synów i grosz
siedmiu wielkich mocarstw świata.
i kolegiów amerykańskich podzieliło nasze
— Żegnaj więc, Roku Stary! rzyszom, lecz otaczał się strażą jaki tylko mieli na kampanię wojen
3. Farmerzy amerykańscy mieli w roku 1937 tów
zdanie
i
wypowiedziało
śię
przeciw
“
ghetto
ław

Zmykaj
z oczu naszych wraz ze niewolników, cudzoziemców i ną drogiego Wuja Sama i do jego
dobre urodzaje i dobre dochody, lecz giełda się kowemu” na uniwersytetach w Polsce, ponadto
barbarzyńskich najemników i własnej armii, gdyż niepodobna by
swą Recesją!
załamała i nastąpił zastój przemysłowy.
takie samo stanowisko zajęło 14 dziekanów
w ten sposób żył jakby w do ło odrazu stworzyć armii kościusz
4. Prezydent Roosevelt przegrał swoją walkę różnych wydziałów na tych uczelniach i 994
— Witaj, Roku Nowy! — browolnym więzieniu. Bojąc kowskiej.
o powiększenie Sądu Najwyższego, lecz wygrał profesorów uniwersytetów amerykańskich. Jest Wiwat! Niech żyje!... Weselmy się zamachu ze strony balwie To było zdobyciem serc amery
pewne ważne decyzje w tymże Sądzie na ko to liczba której lekceważyć nie można, gdyż się! Żyjmy tą nadzieją, że w rza, nauczył własne córki strzy kańskich, to było ukojeniem obaw
rzyść Nowego Ładu i zamianował do niego sę wśród protestujących uczonych amerykań nim lepsze zajaśnieją czasy!
żenia i golenia, ale gdy dorosły, oddanego już nam serca Wilson’a.
dziego Black’a.
skich, jest 5 laureatów Nobla.
nie
chciał już widzieć w ich rę Baker cichy, spokojny, rozważa
5. C.I.O., staczając w dalszym ciągu wojnę z
Głos tych profesorów uniwersytetów amery- Żyjmy Nadzieją
kach nożyc i brzytwy i kazał jący drogi do czynu najdonioślejsze
Amerykańską Federacją Pracy, równocześnie ' kańskich, z którym zgadzaliśmy się i zgadzamy
go dla zdradzającego się Narodu, uPrzyszły rok ma być lepszy! sobie skracać włosy i brodę roz- jął
"wfszetH zwycięska z niektórych najbardziej za- j się, nie był również “protestem żydowskim”
pierwszy echa, jakie wnet potem
żarzonemi skorupkami orze
Czy się sprawdzi, nie ma żad chów. Sypialnię małżeńską o- przyszły z Francji, gdy Paderewski
ciętych w historii przemysłu amerykańskiego1 przeciw APolsce, J<XIY
jak w
swym
artykule
W D
W J 1U CU.
LJ TL Ultź twierLW1U.
strajków w przemyśle stalowym, wkrótce po dzi -i
--------. ..”, nej gwarancji. Orzekło jednak toczył szerokim rowem ze spu pobudził Wychodztwo do odrzucenia
stanowczo
redakcja “Dz. Zjednoczenia
wielkich i zwycięskich strajkach siadanych w gdyż niema wśród nich wcale Żydów—ale jest tak dwóch bardzo wybitnych e- szczanym mostkiem, który daru Danaów, ofiarowanych nam
przemyśle automobilowym.
jedynie apelem do uniwersyteckich czynników konomistów, Lionel O. Edie z przy zamknięciu drzwi sypial- przez militaryzm pruski w skraw
New Yorku i pułk. Edward P. nianych podnosił się. Gdy miał kach dawnej chwały Chrobrych, w
6. Spalenie się balonu sterowego “Hinden w Polsce, by zakaz ten zniosły.
Ayres
z Cleveland. Powiedzieli przemawiać do ludu, czynił to zamian za oddania dla podtrzyma
burg”, z którego jednak 63 osoby uszły z ży
I nie jest ten apel odosobniony wyłącznie do
ciem.
gruntu amerykańskiego. Mianowicie onegdaj obaj wyraźnie i publicznie na z wysokiej wieży. Przy ulubio nia pruskiej potęgi wszystkich je
zjeździe w Atlanta City, że się
stestw, wszystkiej krwi i poświęceń
7. Eksplozja w szkole w Texas uśmierciła 300 54 prof, uniwersytetów polskich — jak donosiła poprawi. Ale na dobre polepszy nej grze w piłkę oddawał odpa- Wielkiego
Narodu Polaków.
sany
miecz
do
trzymania
swe

Polska
Agencja
Tel.
—
również
nie-Żydów
wy

dzieci.
się
dopiero
około
lipca.
W
To,
co
Francja
ofiarowywała, Ba
u’ubieńcowi. Gdy ktoś z.
8. Katastrofalne powodzie rzek Ohio i Mis stąpiło przeciw takiemu osobnemu sadzaniu kwietniu już ma być dobrze. A mu
ker z Housem i Paderewskim, skrzę
obecnych
przy
tym
przyjaciół
uczniów
żydowskich
w
osobnych
ławkach,
a
sissippi, w których straciło życie setki osób, a
w pierwszym kwarta’e, począw odezwał się żartem: “Powie tnie z wielką miłością i Wdzięczno
szkody wyrządzone szły w setki milionów dola przedtem zaprotestowała przeciw “ghetto ław szy od stycznia, ma być o wiele rzasz
mu swoje życie”, obu ka ścią sprzęgli, włożyli w to, jak Pa
kowemu” — jak donosiła prasa w Polsce, gru
rów.
lepiej, aniżeli w ostatnim kwar zał zabić, choć płakał potem z derewski pragnął, czystą, prawą du
pa profesorów lwowskich.
9. Zaginięcie i długie poszukiwania za Ame
żalu za ulubieńcem. Jak zaś ro szę polską i ziścili pragnienia Soko
Zaś bardzo sympatycznie odnoszący się do tale roku 1937-go.
lią Earhart, które zawiodły.
zumiał swe położenie, sam ob lich kadrów i Związkowej fali pa
—
Witaj
więc
nam,
Roku
No

Polski poważny dziennik amerykański “New
10. Próbne i badawcze loty dla ustalenia no York Times,” który jeszcze ani razu w artykule wy, 1938-my!
jawił w przygodzie z Damokle- triotycznego porywu i z ofiar każdej
parafii, “co było do walk zdrowego”.
wych dróg i usług powietrznych łączących przeciw Polsce nie wystąpił, tak pisze w rze
sem.
Sekretarz wojny w gabinecie Wil
Europę i Amerykę okazały się skuteczne i przy czowym edytoriale na temat “ławek ghetto ....Cieszmy się! Nie traćmy na
dziei, póki serce bije i krew w Był to jeden z jego pochleb son’a, Newton Baker, na którym
niosły powodzenie.
wych” w uniwersytetach w Polsce:
żyłach krąży! Żyjmy nadzieją, ców, który sławił jego majątek, ciążyła odpowiedzialność za cały
Te wydarzenia uważa prasa za najważniej
“Można także śmiało powiedzieć, że Polska chociaż psiajucha czasem za potęgę, władzę, wspaniałość pa ruch orężny, za każdą jednostkę bo
sze z punktu zainteresowania powszechnego u zajmuje moralne i intelektualne stanowisko wodzi! Zawszeć ona jednak le łaców i twierdził, że nie było jową, za moc i siłę rycerskiego du
czytającej publiczności.
między dwoma dyktaturami. Polska jest jeszcze psza i milsza od zwątpienia. nigdy szczęśliwszego człowie cha do zwycięstwa wiodącego, ten
Jeżeli idzie o nasze najbliższe, nasze związ w znacznej mierze wolnym krajem, leżącym Każde zwątpienie życiowe ka.
który na wszystko patrzał i bez któ
kowe wydarzenia w roku 1937, to należałoby między absolutyzmem Hitlera z jego całkowi cuchnie trupem. Nikomu ni
rego zgody i zezwolenia na olbrzy
do nich zaliczyć następujące:
tym obniżeniem intelektualnego życia, a mię gdy nic nie pomogło. Za tym Omierzło Mu Wszystko
mim obszarze wojny światowej siły
amerykańskie zbrojne nic zdziałać
1. Zaprzestanie walk wewnętrznych w Zwią dzy sowieckim absolutyzmem z jego systemem zdaleka od niego! Precz z nim!
nie mogły, w tych słowach napisał
w
Jednej
Chwili
zku, które hamowały jego rozwój i szkodziły je rządów przy oddziałach do rozstrzeliwania. Pol
ska może pozyskać dla się ooinie świata nrzez Witaj Roku Nowy, razem z
do mnie o Paderewskim i Jego czy
go interesom.
nadzieją lepszych dni!
jasne
wykazanie
mu,
że
nie
będzie
naśladować
nie
zbrojnym w odniesieniu do Ame
"Czy
chcesz,
Dameklesie,
za

2. Zdobycie około 20,000 nowych członków w
żadnego ze swych sąsiadów, ale będzie się silnie
kosztować tego szczęścia i ryki i Polski, na moją gorącą o to
poprzednim konteście związkowym i po trzymać
tej drogi w życiu, którą wskazują jej Życie Wisi Na Włoska
spróbować mego losu” — zapy prośbę.
wstrzymanie ubywania starych członków.
przyjaciele, t. j. narody demokratyczne. W moż
tał
go Dioniziusz, a otrzyma Baker’a Osobiste Przedstawienie
3. Rozpoczęcie budowy nowego Domu Związ ności Polski leży dziś stać się wybitną jako na
Sprawy.
wszy
twierdzącą odpowiedź po
kowego.
Utarty w polszczyźnie zwrot
ród oświecony między dwoma wielkimi prze
sadził
go
na
złotej
sofie,
nakry

“Historycy długo będą pracowali
na oznaczenie groźnego położe
4. Poświęcenie kamienia węgielnego pod no strzeniami ciemności.”
nia, w którem się ktoś znajduje tej drogocennym dywanem, nad rekordami z wielkiej wojny
wy Dom Związkowy, który na zewnątrz już jest I o to właśnie chodzi!
wobec bezpośredniego niebez przy kosztownych stołach, za światowej, wyszukując nazwiska
wykończony i spodziewane jest kompletne je O liberalizm Polski.
pieczeństwa czy nieszczęścia, stawionych wybrednemi potra żołnierzy i mężów stanu, którzy słu
go wykończenie w marcu lub z początkiem
Przez
wieki
Polska
szczyciła
się
liberalizmem
używany był w tym samym wami i napojami w artystycz żyli interesom krajów i dopomagali
kwietnia.
i przodowała nim kulturalnemu światu!
sensie przez Rzymian, jak tego nych naczyniach, kazał go ob interesom swego narodu. Wiele na
5. Uchwalenie reorganizacji Harcerstwa Zw.
Więc
skądże
taka
dzisiaj
wściekłość
pod
adre

dowodzi
wiersz poety Euniusza sługiwać najurodziwszym chło zwisk, które się w związku z tern uNar. Pol.
sem naszego pisma na szpaltach “Dz. Zjedno (umarł 169 przed Chrystusem): pcom... Damokles nie posiadał kaźą, prawdopodobnie nie są teraz
6. Wprowadzenie nowych certyfikatów ubez czenia?”
Hac noctu filo pendebit Hetru- się ze szczęścia. Nagle zoba nawet znane. Ale jedno, które bę
pieczeniowych, których praktyczne zastosowa
ria tota (tej nocy na nitce za czył, że nad jego głową zwisa dzie z pewnością na każdej z tych
Ponadto
Dz.
Zjedn.
”
stara
się
w
całą
tę
nie przypadnie już na rok 1938.
sprawę ławek żydowskich wciągnąć rząd polski. wiśnie cała Etruria). Grecy na końskim włosieniu miecz, list, rozsławione już na długi czas
7. Obchód setnej rocznicy Konstytucji Sta W nielicznych swych czytelników wmawia, mówili także o życiu, wiszącem spuszczony z otworu w suficie przed wojną po całym świecie w
nów Zjednoczonych przez Związek w Washing że nasze pismo występuje przez tę krytykę za na cienkiej nitce (apo leptes przez tyrana. W jednej chwili dziedzinie sztuki, na zawsze będzie
obmierzły mu wszystkie wspa sławne w dziejach Polski i wśród
tonie.
rządzeń o ławkach “ghettowych” przeciw rzą milton), a’e częściej wspomina niałości i smaczności i prosił ty mężów stanu narodu polskiego.
Były to ważne wydarzenia w życiu naszej dowi polskiemu. A on właśnie, ten “Dziennik li wiszenie na włosie (ek triOrganizacji w roku 1937, które będą mieć I Zjednoczenia” bierze ów rząd polski w obronę. chos). Początek zaś takiego rana, by mu pozwolił odejść, bo “Prawdopodobnie żaden artysta
nie chce już być tak szczęśli tak całkowicie, jak Paderewski, nie
wpływ na dalszy rozwój Związku w roku 1938.
Otóż to pozowanie na obrońcę rządu polskie powiedzenia łączyli z życiem wy.
zdobył umysłów i sympatii amery
tyrana,
to
jest
nielegalnego
Rok 1937 był więc dla Związku w-ażnym ro go i to nadstawianie swych dziennikarskich
kańskiego narodu. Gdy przyszła
kiem.
piersi na obronę i odparcie rzekomych ataków władcy, uzurpatora, któremu W dalszym ciągu opowiada wojna światowa, był znany przez
ze
wszystkich
stron
grozi
Cycero anegdotę o dwóch przy więcej Amerykanów, niż wiele in
na rząd polski jest zupełnie nielogiczne i nie
Co przyniesie nam rok 1938?
śmierć ze strony nienawidzą jaciołach, którzy tyranowi tak nych
słuszne.
zajmujących wy
Tego nikt nie wie. Natomiast wszyscy wie
cych go “poddanych”, tęsknią
wzajemną ufno sokie osobistości,
urzędy w rządzie amerykań
Bowiem rząd polski nic ze sprawą ławek nie cych do wolności, uważanej zaimponowali
my, że jest w nas nadzieja, ochota 1 energia do
ścią i wiernością, że prosił ich
pracy dalszej nad rozwojem naszej Organiza ma, rząd polski jest również przeciw owym przez Greków za najwyższe do o przyjęcie do związku na trze skim. Ale na pierwszy sygnał wo
jenny odłożył na bok sztukę i stał
cji w przyszłości.
“ghettowym ławkom”, i wcale tego rozporzą bro.
ciego. Na tej anegdocie (zre się wcieleniem ideałów i dążeń swo
Idziemy naprzód, postępujemy i rozwijamy dzenia nie wydawał. Rozporządzenie to wydali
Kolczastą podszewkę purpu sztą w wersji Hygina) osnuł jego narodu. Zrozumiał, że nie mo
się. Jesteśmy zjednoczeni, zgodni i. solidarni, poszczególni rektorowie poszczególnych uczelry
tyrańskiej odsłania Kseno- Fr. Schiller swą baTadę pod ty że być wolnej Polski, jak tylko w
dochodzimy do coraz wyższego i doskonalsze I ni. Więc krytyka “ghetta ławkowego” była
tułem: Buergschaft, jak zno
go pojęcia tego, czym powinna być i co może I krytyką rektorów uniwersytetów, a nigdy rzą font w Hieronie, ludzkim zre wu historię o mieczu Damokle- wolnym świecie. Poświęcił się więc
sztą samowładcy Syrakuz (47S
Aliantów, pracując w pier
działać i stwarzać Organizacja taka jak Zwią du polskiego.
sa ujął w rymy nasz Kornel U- sprawie
wszej linii dla dobra Polski i Pola
Atak “Dziennika Zjednoczenia” na nasze pi — 467), a Platon i Arystoteles jejski.
zek Narodowy Polski.
nie mają dość ponurych barw,
ków.
Składając więc wszystkim członkom Związ smo należy uznać za niepoważny wyskok, który by odmalować los tyrana. Kla
“Za jego wskazaniem i na jego we
nikogo
nie
przekonał,
nikogo
nie
obronił
—
i
ni

ku i wszystkim naszym Czytelnikom i Czytel
sycznym przykładem tyrana KAŻDA GAZETA żyje z ogłoszeń. zwanie zwyź stu kilkudziesięciu ty
czego
rozsądnego
nie
powiedział.
niczkom szczere, serdeczne życzenia osobistej
był władca Syrakuz Dioniziusz Ogłoszenia muszą się opłacać, czyli sięcy młodych Polaków, rezydują
pomyślności, szczęścia i zdrowia w Roku No
Starszy (405—367 przed Chry przynosić kupcom pewne REZUL cych w Stanach Zjednoczonych
wym — równocześnie życzymy wszystkim po Bo dla młodego serca to jeszcze zawsześnie
stusem), o którym deklamowa TATY. Trzeba więc kupować w skła wstąpiło dobrowolnie do armii ame
myślności w pracy owocnej nad rozwojem Zw. Przeszłemi wspomnieniami napawać się we śnie. li w szkołach retorów młodzień dach które się ogłaszają w Dzienniku rykańskiej.
Nar. Pol.
Przed tym, kto drogę życia ledwie rozpoczyna, cy greccy, a potem i rzymscy, Związkowym, aby te składy mogły “Później, na podstawie porozu
Przyszłość wypadków przed nami zakryta, Jest kraina przyszłości, nadziei kraina.
zaprawiając się w nienawiści się STALE ogłaszać — a tem samem mienia z rządem francuskim i an
ale każdy z nas z osobna i wszyscy razem poSyrokomla. Margier.
do wszelkiej tyranii. Echa tych zapewniać byt wydawnictwu. (x) gielskim, dzięki staraniom i pomocy
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mieckiego i austriackiego przywró
cić wolność i powrót do Stanów Zje
dnoczonych, a później przyłączenie
jeńców z tych zaborów w wieku po
borowym do armii polskiej. Ze
względu na przyznany Polskiemu
Komitetowi Narodowemu władzy
materialnej Paderewskiego, została zwierzchnej nad samorządną armią
stworzona armia wyłącznie polska, polską, mianował śp. Baker na
która, po przeprowadzonej w Sta przedsfawienie Paderewskiego Dr. F.
nach Zjednoczonych rekrutacji, by E Fronczaka podpułkownikiem ar
ła odesłaną na angielskich statkach mii amerykańskiej, aby pomóc dla
do Francji, która jej pomagała i ją tej armii w dziale służby lekarskiej
uzbrajała. Wszyscy oficerowie tej i opieki nad żołnierzem zapewnić.
armii byli Polakami i znajdowali się Przeprowadził zapewnienie żołnie
pod dowództwem Generała Hallera. rzom polskim z Ameryki, że choćby
“Prawne ograniczenia nie pozwo nie byli obywatelami, mają po woj
liły Stanom Zjednoczonym przyczy nie prawo powrotu i ułatwień w
nić się w wyższym stopniu do orga uzyskaniu obywatelstwa.
nizacji tak wartościowej jednostki
Śp. Baker poparł także skutecznie
bojowej. Byliśmy jednak w moż
starania Paderewskiego u Sekreta
ności dać pewną pomoc i w związku
rza Stanu Lansing’a, aby na podsta
z temi sprawami wszedłem w bliż
wie tak formowanej za zgodą i po
szy kontakt z Paderewskim i podzi
parciem Stanów Zjednoczonych ar
wiałem jego zdumiewającą gorli
mii polskiej, przyznając tej armii
wość i gorący patriotyzm, z jakim
urzędowy charakter samorządnej
poświęcał się dla tej sprawy,
Polskiej Armii, przyznał także Ko
“Pozyskał on pełne zaufanie mitetowi Paryskiemu prawo repre
zmarłego prezydenta Wilson’a. Sły zentacji urzędowej interesów pol
szałem niejednokrotnie, że Paderew skich w wojnie i po wojnie z pra
ski faktycznie oddał cały swój ma wem otwarcia w Stanach Zjednoczo
jątek dla tego przedsięwzięcia. nych biur konsularnych i wydawa
Wiem o tem niewiele, ale zaiste dał nia świadectw tożsamości i narodo
dla tej sprawy znacznie więcej niż wości polskiej, co zakończył okres
fortunę — a mianowicie, porywają ciężkich powikłań z poprzednią ich
ce natchnienia swojej dominującej przynależnością do zaborców.
osobistości.
Śp. Baker z wielką i szlachetną
“Rezultat daleko sięgającego poli
tycznego widnokręgu Paderewskie gotowością załatwiając wszystkie
nadające się konflikty w obrębie
go był podwójny. Gdy na wschod
nim froncie, jakby w znak dobrej przepisów wojskowych, położył na
wróżby, pokazał się sztandar niepod tern polu przy formacji i umacnianiu
armii polskiej olbrzymie zasługi.
ległej Polski, prawdziwa armia pol
Po ukończonej wojnie, gdy szło o
ska, wspólnie z armią Sprzymierzo
odesłanie
armii Polskiej do kraju
nych Państw, walczyła już na za
chodnim froncie, a kiedy wojna się ojczystego, znowu był śp. Baker nie
skończyła, armia ta weszła do Pol strudzonym w wysiłkach swoich o
ski, aby bronić samorządu nowego poparcie w tej sprawie zabiegów
państwa, podczas gdy w Wersalu Paderewskiego, wówczas już Prezy
Polska stanęła już jako naród, który denta Rady Mocarstw i Ministra
przez własne poświęcenie i bohater spraw zagranicznych w Polsce.
Nieskończenie wiele uczynił, aby
stwo zdobył wolność, a nie jako
zgnębiona ofiara wiekowego ucisku, do sformowanej w Ameryce armii,
w roli splikanta. To musiało zna bez jakiegokolwiek ograniczenia
leźć wyraz przy układaniu Warun praw, żołnierzom tej armii zastrze
ków traktatu, co do odbudowy Pol żonych, złączyć z tą armią w czasie
ski. To była zasługa Paderewskiego wojny i po wojnie do zaborczych ar
wcześniejszych wysiłków i jego mii, przynależnych wielkich odła
przewidującej mądrości, jako męża mów, z czego razem mając za pod
stawę armię w Ameryce formowa
stanu.
“Nadzwyczaj interesującem zjawi ną, powstała przy podwójnym ekwi
skiem w wojnie światowej było wy punku ze strony Francji, jedna z
robienie się wielkich osobistości najlepszych armii na kontynencie,
wśród narodów długo trzymanych w jak się marszałek Francji, Foch, wy
niewoli i nie mających możności wy raził.
Ś. p. Baker będąc z wzorową lo
powiedzenia się. Masaryk i Benesz
w Czechosłowacji, Venizelos w Gre jalnością, wiernością i przyjaźnią
cji, Paderewski w Polsce wykazali związany ze ś.p. Prezydentem Woodistnienie ukrytych, niespodziewa rowem Wilsonem i uważając armię
naszą za twór jego wzniosłej duszy,
nych talentów.
“Wielu dzielnych i mądrych mę nie zapomniał nigdy Paderewskie
żów pojawiło się na horyzoncie, ale mu, że przy ponownym wyborze
z pewnością żaden z oswobodzonych Wilsona na Prezydenta Stanów, Pa
narodów nie był roztropniej i mą derewski całego swego wpływu i
drzej kierowany, niż Polska przez przyczynieniem się ze swej strony
Paderewskiego, a ktokolwiek pisać użył do poparcia Największego Przy
będzie ostateczną historię tej epoki, jaciela Polaków. Po dokonanym wy
będzie musiał postawić imię Padere borze śp. Wilsona, Baker ze łzami
wskiego wysoko wśród odróżnonych w oczach wyraził się, że szlachetprzez swą bezinteresowność, swój nem swem postąpieniem Paderewski
geniusz, zmysł dyplomatyczny i za w czci dla Prezydenta przewyższył
wielu, którzy w wyższym nawet sto
dziwiające powodzenie”..
pniu byli do tego zobowiązani.
Newton D. Baker m. p.
U trumny śp. Newtona Bakera
Jak Poparł Formanie Tej Armii
stanęły w dniu Jego bolesnego dla
śp. Baker.
nas odejścia w zaświaty dusze po
Śp. Baker w ciężkich dla forma ległych braci, żołnierzy polskich, za
cji polskiej Armii warunkach, gdy sprawę ojczystą, i wszystkich, którzy
już przyszło w Stanach Zjednoczo dla odrodzenia Ojczyzny w czasie
nych do ogólnego poboru rekruta i wojny światowej pracowali i dziś
gdy Polacy od tego uchylić się nie w prawy i szlachetny sposób łączą
mogli, dopomógł nam zgadzając się, się dla Jej uświetnienia i silniejszego
aby żołnierze nasi nie władający a- oparcia o własne, zespolone z całym
merykańskim językiem przeniesieni ludem polskim, z całym Narodem
naszym siły, a zawsze w świętem
byli do armii polskiej.
Poparł także śp. Baker skutecznie niezłomnem przymierzu z wielkim
zabiegi Paderewksiego, aby interno światem wolności i godności ludzwanym Polakom z pod zaboru nie- 'kiej: ze Stanami Zjednoczonymi.

Minister Wojny w Gabinecie ś. p. Prezydenta Woodrow Wilso
na. — Przyjaciel Paderewskiego i Za Jego Staraniem Utwo
rzonej Samorządnej i Współwalczącej Armii Polskiej Po
Stronie Stanów Zjednoczonych i Państw Sprzymierzonych.

Zasady Zdrowia i Zabiegi Lecznicze
Pisze Dr. Franciszek A. Dulak, Lekarz Naczelny Zw. N. P.
ostrzegawczym, że coś gdzieś jest
nie w porządku.
Cierpienie to w wielkiej mierze
Wysokie ciśnienie krwi (high blood przypisać trzeba nerwowemu życiu,
presure) w ostocie rzeczy nie jest jakie dziś ludzie wiodą. Ciągły po
chorobą, ale jest to raczej objawem śpiech, stałe kłopoty, gorączkowy
tryb życia, uganianie za środkami
koniecznymi do życia może nawet
najzdrowszego człowieka wyprowa
dzić z równowagi, o ile nie będzie
się szanował i dbał o swoje zdrowie.
Napięcie systemu nerwowego po
woduje większe ciśnienie krwi, i o
ile napięcie to nie ustanie, zamieni
31 GRUD., 1771 R. — URODZIŁ się ono w stan chroniczny zwany
SI® KAJETAN KOŻMIAN.
“wysokim ciśnieniem krwi”. Stan
ten poprzedzany jest takimi obja
wami jak mdłości, bóle głowy, wy
czerpanie etc.
Lekceważenie wspomnianych
symptomów może pociągnąć za so
bą smutne następstwa. *
Odpowiednia dieta, wypoczynek i
spokój, oto pierwsza i najlepsza ra
da na tego rodzaju stan, jakim jest
wysokie ciśnienie krwi. W diecie,
należy o ile możności ograniczyć po
trawy mięsne, mączne (zawierające
krochmal) i słodycze. Dużo pomaga
też w tym wypadku ruch na świe
żym powietrzu, długi sen (od .iśmiu
do dziesięciu godzin na dobę), oraz
krótki odpoczynek po obiedzie.
Portret Kajetana Koźmiana
Dobrze jest z tego rodzaju kłopo
Po ukończeniu nauk Koźmian po tem jak ciśnienie krwi zwracać się
święcił się gospodarstwu rolnemu, do swojego lekarza, który najlepiej
uprawiając jednocześnie literaturę. może wiedzieć, jaki przepis danej oW czasie Księstwa Warszawskiego sobie może pomóc. Trzebd pamię
bierze udział w pracach rządu, zaj tać o tym, że zaniedbanie ciśnienia
mując szereg poważnych stanowisk. krwi może wywołać dalsze smutne
Z jego dzieł literackich do najważ następstwa, jak wady serca, choro
niejszych należą “‘Stefan Czarniec bę Bright’a, nerek) i t. p. Z tego
ki” i “Ziemiaństwo”. Był to typowy względu radzi się zwracać pilniej
poeta epoki neo-klasycyzmu, naśla szą uwagę na tego rodzaju dolegli
dujące wzory rzymskie, greckie i wość, jaką jest zbyt wysokie ciśniefrancuskie.
inie krwi.

Ciśnienie Krwi

Raptularzyk
Historyczny
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Przyszłoroczny Budżet Wydziału Szkol
nego Bodzie Większy o $3,000,000
nymi funduszami w budżetach

ZWYŻKĘ POWODUJE PRZEWIDZIANY WYDATEK NA roku 1937 i 1938:
Edukacyjny $53,178,555
ZWIĘKSZONE PŁACE NAUCZYCIELI
Budowlany
11,998,145

$47,632,000
14,256,500
Bezpł. książki 1,002,879 1,274,818
316,100
W Roku 1938-ym Nauczyciele i Pracownicy Szkolni Do Boiska szkolne 473,723
Pensyjny
1,565,543
1,628,827
staną $5,174,320 Więcej Jak w Roku 1937
Bondowy
(na wykup.) 3.685,874 3,875,133
50,670
85,470
Prowizoryczny budżet szkol 1938 ta sama pozycja przed Specjalny
Rest,
szkolne
1,357,000
1,250,000
ny na rok 1938 przedłożony zo stawia się w sumie $33,311,813,

stał wczoraj chicagoskiemu
wydziałowi edukacji. Wynosi
on $73,312,389, czyli jest wię
kszy o $2,993,539 od budżetu
na rok 1937, który wynosił
$70,318,850. Blisko trzymilio
nową zwyżkę w budżecie po
woduje przywrócenie dawnych
skal wynagrodzenia i zwyżki
płac dla nauczycieli i pracow
ników szkolnych.
Na płace nauczycielskie w ro
ku 1937 budżet obejmował po
zycję $29,219,293, zaś na rok

co stanowi zwyżkę aż $4,091,025.
Z pośród różnych funduszów,
na jakie się budżet szkolny roz
pada, fundusz tak zwany edu
kacyjny — obejmujący także
płace nauczycieli — jest naj
większy, wynosi mianowicie
sumę $53,178,555. Następnym
jest fundusz budowlany — wy
nosi $11,998,145.
Następująca tabela przedsta
wia różnicę między poszczegól

Howard P. Savage, manażer
byznesowy wydziału edukacyj
nego, oświadczył, przedkłada
jąc tymczasowy budżet, że
na pokrycie tych wszystkich
możliwych rozchodów będzie
dochodów na sumę $73,317,393
— czyli zaledwie kilka tysięcy
więcej niż wynoszą wydatki.
Wydział szkolny przyjął tym
czasowo budżet i oddał go pu
blicznej inspekcji, poczem 10
stycznia rozpoczną się nad nim
przesłuchy publiczne.

Wydział Powiatowy Bodzie Zmuszony
Zmniejszyć Swój Budżet Na Rok 1938
1933 pensje wypłacane spadły

NA PRZYSZŁY ROK PRZEWIDZIANY JEST BUDŻET do $6,560,000, lecz w roku
1938 mają one znowu pod
W SUMIE $35,649,674
skoczyć do $8,954,000, czyli że

w przeciągu pięciu lat podsko

Eugene Ormandy ‘

Filadelfijska Orkiestra Symfoni
czna daje koncert w Chicago w śro
dę, 5-go stycznia, o godzinie 8:15
wieczorem w pięknej sali Opery
Chicagoskiej, pod batutą jednego ze
swoich wybitnych dyrygentów, Eu
gene Ormandy. Drugim słynnym
dyrygentem tej orkiestry jest Leo
pold Stokowski.
Eugene Ormandy urodził się w
Budapeszcie, na Węgrzech, w roku
1899. Widocznie już wrodzonym
był talent małego Eugeniusza, sko
ro licząc zaledwie dwa lata mógł
już rozpoznać pokazany mu utwór
po przeczytaniu pierwszych kilku
taktów kompozycji. Zanim nauczył
się chodzić, mógł już wygrywać pe
wne nuty na swoich maleńskich (ósemka) skrzypcach, specjalnie zro
bionych dla neigo. Mając lat pięć
został przyjęty do Królewskiej Aka
demii Muzyki, jako najmłodszy uczeń tej sławnej instytucji. Po raz

Nowy Chór “Polonia

Stow. Adwokatów Polskich Rozpo
czyna Siódmy Rok Owocnej Pracy

Za Doznane Poparcie
Od Moich Rodaków
w tym roku zasyłam moje podziękowanie i uznanie, oraz szczere
życzenia Pomyślnego Nowego Roku, polecając się nadal waszemu
poparciu.

J.SkładWRONKIEWICZ
Wyborowego Mięsa, Wędlin i Drobiu
1425 W. DIVISION ULICA

TEL. HUM. 1905

na Fleming-Czachorska i W. Jaśkowiak — przedłożył do aprobaty
izby nowy zarząd na rok 1938-my:
Józef Lisack, prezes; Stefan LoveSzydłowski, Antoni Mazurek i Eug.
Wachowski, wiceprezesi; Edmund
Graj, sekretarz; Karol Bubacz, ka
sjer — wreszcie Wawrzyniec Zyg
munt, Władysław Witowski i Mar
cin Górski, gubernatorzy. ■
Instalacja nowego zarządu odbę
dzie się 26-go stycznia w lokalu pod
nr. 1706 W. 51-sza ulica. Doroczny
bal adwokató w odbędzie się w Sher
man hotelu 26-go lutego.
Nadzwyczaj sympatyczne stano
wisko zajmuje Stow, w odniesieniu
do prasy polskiej i dziennikarzy, bo
oto na życzenia do pamiętnika wy
danego z okazji walnego zjazdu Syn
dykatu Dziennikarzy wyasygnowano
$30, zaś na życzenia świąteczne do
trzech pism polskich $105.
Wracając jeszcze do kontaktu z
Polską, nie możnaby pominąć oświadczenia prezesa P.-A. Izby Ad
wokackiej p. W. Zygmunta na ostatnim posiedzeniu Stew., a mia
nowicie, “że w Polsce zamianowano
specjalny komitet w sprawie kon
taktu z palestrą polsko-amerykań
ską”.
Wedle sprawozdania adw. W. Wi
towskiego, Stow, liczy obecnie 163
członków. W roku 1937 zapisało się
15 nowych członków.
W tym roku po raz pierwszy ad
wokaci urządzają wspólne spotkanie
Nowego Roku w sali pod nr. 4558
S. Talman ave. W tej sprawie oso
by interesowane proszene są o sko
munikowanie się z przewodniczą
cym komitetu adw. W. Kiołbasą.
Następne posiedzenie roczne od
będzie się, jak zwykle, w drugi pią
tek miesiąca stycznia w sali Związ
ku Polek, a zebranie zarządu w
pierwszy poniedziałek stycznia w
Bar Association w południe.

Gwiazdka w Tow. Wolność
Ojczyzny, Gr. 1574 ZNP.
Tow. Wolność Ojczyzny, gr. 1574
ZNP. urządza Gwiazdkę dla dzieci,
w Wydziale Małoletnich i Harcer
stwie, w sobotę, 1-go stycznia 1938.
Początek o godzinie 3 po połud
niu. Po gwiazdce zabawa przy do
borowej muzyce na pokrycie kosz
tów Gwiazdki. Prosi się Rodziców
żeby przysłali dzieci i sami przy
byli na Gwiazdkę, gdzie odbędzie się
piękny program połączony z ruchoI mymi obrazkami, a Gwiazdor rozda
| dzieciom prezenty.

Wydział powiatu Cook został ibliczu zmniejszających się dowczoraj powiadomiony, że ! chodów podatkowych, i wobec
proponowany przez Wydział tego musi zaprowadzić daleko
Powiatowy budżet na rok 1938 idące oszczędności w kosztach
jest większym od budżetów za prowadzenia biur.
Zaproponował on również
poprzednie lata i że*wobec tego
Wydział musi go zmniejszyć, wczoraj, by powiat upoważnił
czyniąc drastyczne redukcje specjalną komisję, któraby
tak w liczbie osób zatrudnio przeprowadziła dokładną innych przez powiat, jak też i w westygację w celu ustalenia,
pensjach przez nich otrzymy ile posad jest zbędnych i wy
wanych.
eliminowania takowych. Bu
Budżet na rok 1938 jest prze dżet powiatowy na rok 1938
widywany w sumie $35,649,- przewiduje na same tylko wy
674. Sama tylko pozycja prze datki korporacyjne sumę $21,widziana na wypłatę pensji 423,445, czyli że na te wydatki
dla urzędników jest określona jest przewidziane o blisko trzy
na sumę $8,954,000. Douglas miliony więcej niż w roku 1937.
Sutherland, sekretarz wyko
Sutherland oświadczył, że
nawczy Federacji Miejskiej i pensje obecnie wypłacane i
Biura Publicznej Użyteczności proponowane na rok następny,
oświadczył wczoraj na publicz są wyższe, niż były kiedykol
nych przesłuchach w sprawie wiek przedtem. W roku 1931
budżetu
Wydziału Powiatowe [powiat wypłacał swoim funKoncert Chora Dębińskiego
go, że powiat stoi obecnie w o- kjonariuszom $8,071,000. W r.

WIADOMOŚCI Z BRIDGEPORT!)

wego oświadczają, że budżet
został podwyższony, gdyż w
wielu wypadkach trzeba było
podwyższyć pensje pracowni
kom, a również z powodu no
wych ustaw, przewidujących
ośmiogodzinny dzień pracy,
trzeba było powiększyć liczbę
pracowników'.

“Sylwester” u Hallerczyków
w Brighton Park
Dzisiaj w Brighton Park będzie
obchodzony hucznie “Sylwester” ale
bodaj najweselej będzie w siedzibie
Placówki 9-ej, w sali p. Cichoń,
2959 W. 40-ta ulica, róg Sacra
mento ave. Dziarski komitet tej
dorocznej zabawy zapowiada na
dzisiaj najlepszą zabawę, jaką kie
dykolwiek widziano w tej dzielnicy.
Wszystkiego będzie poddostatkiem.
Orkiestra rozpocznie grać o godz.
9:30 dzisiaj, a zakończy niewiadomo
kiedy???

MANIFEST
Z okazji Nowego Ksfcu
Amerykańskiej poświęcam

Do członków Koła Przyjaciół Har wnież starań o ulepszenie dzielnicy —Horyzont naszych serc,
całej. Trzeba pamiętać, iż dzielnica Świt nowej' ery...
cerstwa przy Gminie 80 ZNP.

Nowy Zarząd; Instalacja 26-go Stycznia; “Dinner Dance
26-go Lutego; Dalsze Zacieśnianie Kontaktu
z Polską; Nowi Członkowie
Stowarzyszenie Adwokatów Pol
skich w Chicago rozpoczyna siódmy
rok wydajnej i owocnej pracy, a 6ty już rok funkcjonuje Polsko-A
merykańska Izba Adwokacka, po
wołana do życia w czasie zjazdu
profesjonalistów, przybyłych w ro
ku 1933 z okazji odbywającej się naówczas wystawy światowej.
Na szczególne pokreślenie zasłu
guje fakt coraz to bardziej zacieś
niającego się zawodowego, koleżeńI skiego i towarzyskiego kontaktu z
bratnimi organizacjami w Polsce,
to znaczy ze zorganizowaną adwo
katurą za oceanem.
Dzięki szerokiej inicjatywie sto
sunki z Warszawą nabrały większe
go rozmachu, przybrały charakter
bardziej stały. Na tle tego kon
taktu wyłoniła się myśl urządzenia
wspólnej wycięczki do Polski pod
auspicjami Stowarzyszenia Adwo
katów, względnie P.-A. Izby Adwo
kackiej.
Z pism fachowych w Polsce szcze
gólnie zainteresowała się “Gazeta
Sądowa Warszawska”, która ostat
nio zamieściła szereg artykułów
poświęconych organizacji prawni
ków polsko - amerykańskich.
W ostatnich latach udało się rów
nież nawiązać kontakt osobisty, a
to dzięki bytności w Ameryce przed
stawicieli świata adwokackiego i są
dowego w Polsce.
A teraz na płaszczyźnie akcji or
ganizacyjnej i zawodowej na tere
nie miejscowym. W tym wypadku
Stowarzyszenei może się poszczycić
nielada żywą działalnością. Jak na
ostatnim posiedzeniu zaznaczył ad
wokat Czesław Makowski w swym
rocznym sprawozdaniu, miesięczne
zebrania Stow, cieszą się dużym po
wodzeniem; tak samo wszelkie imprezy czysto towarzyskie.
Na posiedzeniu grudniowym komitet nominacyjny w składzie następującym: Antoni Mazurek, Hele

pierwszy Ormandy wystąpił publi
cznie mając lat siedem. Stopień Ma
gistra Muzyki otrzymał licząc zale
dwie lat czternaście, w dwa lata
później dyplom artysty, a w siedem
nastym roku życia dyplom profeso
ra. Po raz pierwszy przybył do Ameryki mając lat 21. Jego tura
koncertowa wypadła wtedy mdło.
Nie mając prawie ani centa przy
duszy i nie znając języka angiel
skiego, przyjął ostatnie miejsce ja
ko skrzypek w teatrze “Capitol” w
New Yorku, zaś w 5 dni potem zro
biono go koncertmistrzem. W jakiś
czas petem, dyrygent orkiestry za
chorował, powołano go na jego miej
sce. Sukces zrobił doskonały i zro
biono go asystentem dyrygenta. Po
tem przeniósł się do większych or
kiestr, i wreszcie na wiosnę w ro
ku 1936 Leopold Stokowski przyjął
go na trzy lata jako dyrygenta Or
kiestry Filadelfijskiej.

Komitet Obywatelski Proponuje Poczynienie Drastycznych czą o 36 procent!
Urzędnicy wydziału powiato
Redukcji w Liczbie Osób Zatrudnionych

w

Zdzisław Skubikowski

Ostatnio zorganizowany został no
wy Chór Męski pod nazwą Chór
Polonia. Połowa tego zespołu skła
da się z młodzieży polsko - amery
kańskiej. Kierownictwo nad chó
rem objął jeden z najzdolniejszych
pedagogów muzycznych Zdzisław
Skubikowski.
Pierwszy koncert Chóru Polonia
odbędzie się 30-go kwietnia w sali
Związku Polek. Lekcje odbywają
się w każdą środę w sali Weteranów
Armii Polskiej, pod nr 1239 North
Wood ul.

Na posiedzeniu 15-go grudnia wy
brany został nowy zarząd Chóru
Polonia jak następuje: Jan Wieczo
rek, prezes; Franciszek Karczmar
czyk, wiceprezes; Franciszek Jawor
ski, sekretarz finansowy i kasjer;
Piotr Pisula, sekr. prot.; Jerzy Szybiński, bibliotekarz; kemisja mu
zyczna — Dionizy Ryli, Jan Haber ski i Franciszek Karczmarczyk. Ko
misja gospodarcza: Artur Kuźniewicz, Karol Nawrocki, Jan Sien
kiewicz. — Komunikaty do chóru
należy przysyłać na ręce sekretarza,
Piotr Pisula, 1079 N. Paulina ulica.

“Biesiada Góralska
W krótkiej wiadomości o “bie
siadzie góralskiej,” która odbędzie
się na Sylwestra, w lokalu p. Jana
Głowy, pnr. 1616 W. Division uli
ca, zakradła się mała niedokładność,
gdyż “wydrukowano” p. “Waszka”,
a powinno być p. A. Wanek, za
rządca i kierownik biura asekura
cyjnego i t. d.
Otóż p. Wanek, jako specjalista
“kuchmistrz góralski”, będzie tym,
który “befsztyk czyli po amerycku
“stejk” będzie piekł w “watrze”, —
a który zostanie podany gościom na
kolację.
Na spędzenie Sylwestra i powita
nie Roku Nowego zbiera się dobrane
grono gości u p. Głowy, aby ra
zem się zabawić mile i wesoło.

Przedroczne posiedzenie Koła
Przyjaciół Harcerstwa przy Gminie
80-ej ZNP. odbędzie się w środę,
5-go stycznia 1938 r. Ponieważ ma
my bardzo wiele spraw do załatwie
nia, które nie cierpią zwłoki i mu
szą być załatwione na tym posiedze
niu, wobec tego obecność wszystkich
członków jest wymagana.
Również na tym posiedzeniu bę
dzie wybór urzędników na rok 1938.
Upraszam jak najusilniej, ażeby każ
dy i każda z członków przyprowa
dzili nowych członków do tegoż Ko
ła Przyjaciół, bo należąc do Koła
Przyjaciół przysługujecie się bardzo
Edward Grabiński
dobrej sprawie naszej młodzieży
Znany chór im. Dembińskiego, Nr. harcerskiej. — Wanda Hejna, pre
18-ty ZŚP. w Am., urządza dorocz zeska Koła Przyjaciół przy Gminie
ny koncert w niedzielę, 9-go stycz 80 ZNP.
nia, w sali Tempie, przy 91-ej i Ex
Instalacja nowego zarządu.
change, w South Chicago. Zespół
Tow. Synowie Ziemi Polskiej; Gr.
ten zalicza się do jednego z najstar
szych, liczy bowiem z górą lat 40. 1824 ZNP., będzie miało swoje ro
Szczytne obowiązki dyrygenta spra- czne posiedzenie 2-go stycznia, o go
muje znany tenor p. Edward Gra dzinie 2-ej po południu, w sali zwy
biński, prezesem chóru jest p. Jan kłych posiedzeń. Uprasza się człon
Koziczyński. — Pracami przygoto ków o stawienie się, ponieważ będą
wawczymi zajmuje się specjalny ko ważne sprawy do załatwienia, oraz
mitet wykonawczy z p. Adamem odbędzie się instalacja nowego za
Ciesielskim na czele. Początek o rządu.
W skład nowego zarządu wchodzą:
godzinie 8-ej wieczór.
prezes — A. Jołyk, wiceprezes — J.
Godziszewski, sekretarz finansowy
— S. Rutkowski, sekretarz protokóNa Ślubnym Kobiercu
łowy — F. Banasiak, skarbnik — F.
Jutro, dnia 1-go stycznia, o godzi Starczewski, rada gospodarcza — A.
nie 4-ej po południu, w kościele św. Siemion, A. Wierteł, W. Przyradzki;
Jacka, połączeni zostaną węzłem chorążowie — Jan Król i Jan La
małżeńskim panna Eleonora Gosio- skowski; marszałek — Jan Król,
rowska z p. Czesławem Jagodziń podmarszałek — A. Laskowski; de
legaci do Gminy 80 ZNP.: A. Sie
skim.
mion,
W. Karp, J. Godziszewski, S.
Dobranej parze drużbować będą:
pani Wanda Żurek, matrona hono Rutkowski, F. Starczewski, A. Jołyk,
rowa, panna Eleonora Kolasińska z Jan Lenart.
p. Edwardem Rymut i panna LoreNa ferie świąteczne przyjechał do
ta Hodor z p. Kazimierzem Przyborodziców
Emil Gembara, syn pp. J.
rowskim. Panną młodą poprowadzi
do stopni ołtarza jej chrzestny oj Gembaró- (prezesa Gminy 80-ej Z.
ciec, p. Tomasz Dembiński. Gody N. P.), student szkoły Związkowej
weselne odbędą się w domu rodzi w Cambridge Springs, Pa. Zabawi
ców panny młodej, pnr. 2939 N. Ha on do Ncwego Roku, gdyż po fe
riach musi wyjechać, by naukę roz
mlin Avenue.
Oblubienica ubrana będzie w bia począć zaraz po feriach świątecz
łą atłasową suknię w stylu “Allian nych. Emil należy do uczniów celu
ce”, welon potrójny oryginalnie u- jących, i lubi atmosferę w szkole
pięty. Matrona honorowa ubrana bę- Związkowej zupełnie odmienną od
dz!e w białą koronkową suknię w szkół innych.
stylu “Duchess” a druhny będą ubrane w sukniach w kolorze “Du- Do Członków Klubu Obywatelskie
go.
Barry” w stylu “Rose Marie”.
Oboje państwo młodzi są członka
W poniedziałek, 10-go stycznia, o
mi Chóru Filharmonia, nr. 20 Zw. godzinie 8-ej wieczorem, odbędzie
Śpiew. Pol., to też Chór ten odśpie się posiedzenie Klubu Obywatel
wa “Veni Creator” podczas ślubu.
skiego i Ulepszeń w dzielnicy Brid
geport, które zarząd zwołuje do sali
Max B. Decker, lat 49, 3453 Pierzyńskiege, pnr. 2855 Archer ul.
Elaine Place, zatrudniony w Właściciele domów oraz kupcy i
Chicago Drug Sales, 713 North przemysłowcy dotąd do klubu nie
Wells ul., zmarł w szpitalu należący, proszeni są o przybycie i
Grant po zażyciu trucizny zapisanie się, gdyż klub podjął się
przez pomyłkę, zamiast lekar pracy dla dobra wszystkich obywa
teli i obrony ich interesów, jak róstwa na ból głowy.

Bridgeport jest mocno zaniedbana, Walczących: pieśń bojową gra.
przez czynniki wardowe, więc nale Uwaga!
ży wytężyć wszelkie siły, aby stan Nasz dzień
ten zmienić na lepsze.
— zawita
Pochodnią “Świtu”,
Wykorzystał Okazję.
Tęczą salw!...
Dzień
nasz przysłoni wszystko!
Mecenas Marcin Oleszkiewicz w
Słuchajcie:
czasie wizyty u rodziców swej żony,
zamieszkałych w Exellend, Wis., W nas orkan twórczych sił szaleje...
miasteczku oddalanym o przeszło W nas drzemie Polski Wielkiej moc!
500 mil od Chicago, skorzystał ze Bieleje...
sposobności i przy pomocy swego Czarna noc —
teścia zorganizował Grupę związko Na skrzących szpadach ciał!
wą z samych farmerów polskich, za Zwycięstwo!
mieszkałych w tymże miasteczku i Męstwo —
Z czarnych robotniczych piersi —
okolicznych farmach. Nowo zorga
wykrzeszem!
nizowana grupa urządziła nawet
pierwszą zabawę taneczną 26-go I przeorzem łany pól,
Polsko-Amerykańskich ról —
grudnia, na którą zjechali się nasi
Wzdłuż i wszerz —
związkowcy ze swymi rodzinami na
Polskości lemieszem!...
der licznie.
Wstań!
Wnosić można, iż Związek Naro
Wołam cię pobudką...
dowy ma jeszcze szerokie pole do
Ducha Narodu potęgą!
działania, gdyż znajduje się wiele Nie sadź na lśniącą skroń puklerze...
osiedli polskich, do których idea
Twe życie jak stal —
związkowa nie dotarła, ale trzeba, Rycerze!... Polonii Rycerze!...
by ktoś do nich zawitał i sprawę or
ganizacji przedstawił w należytym Wschód słońca grzmi... kanonadą!
świetle. Wielul jest bowiem roda Już huczą... stalowe młoty, pługi,
ków naszych, którzy mają mylne
pióra...
pojęcie o Z. N. P. i nie wiedzą ja I Polski Wielkiej płoną znicze...
kie On dobrodziejstwo niesie ,-wym Uwaga!
członkom. A więc powstała nowa Na skroń — przyłbice...
placówka związkowa, wysunięta na Baczność!
dalekim odcinku północnego Wis- Uderzamy...
consinu.
H-u-r-r-a-a-a!!!
Posiedzenia Tow.

Józef Szafranie®.

Chicago w grudniu.

W niedzielę, 2-go stycznia, o go
dzinie 1-ej po południu, w sali im.
A. Mickiewicza, odbędzie się posie krobatyczne przez oddział młodzieży
dzenie Tow. Króla S. Leszczyńskie i starszych.
go, grupa 280 ZNP.

Bankiet Sylwestrowy.

W niedzielę, 2-go stycznia, w sali
im. A. Mickiewicza, Tow. Synowie
Ziemi Polskiej, Grupa związkowa,
odbędzie swe posiedzenie roczne. Po
czątek posiedzenia o godzinie 1-ej
po południu. Wszyscy członkowie
wymienionycl. towarzystw proszeni
są o liczne przybycie i punktual
ność.

Dr. Józef Zieliński, związkowiec,
bawił wraz z żoną swą na świętach
u rodziców jej, zamieszkałych w
Rockford, Ill. Podkreślić należy, iż
dr. Zieliński bierze czynny udział
w życiu polskich organizacyj, a
szczególniej Z. N. P.
Gwiazdka Sokola.

Już w nadchodzącą niedzielę, tj.
2-go stycznia, w sali im. A. Mickie
wicza, odbędzie się bal gwiazdkowy,
urządzany staraniem gniazda Grun
waldzkiego, nr. 3. Początek o godzi
nie 4 po nołudniu. Dla urozmaice
nia programu balu zostaną wykona
ne ćwiczenia wolne, obrazowe i a-

W piątek, 31-go grudnia, wieczo
rem, w sali im. A. Mickiewicza, od
będzie się bankiet sylwestrowy, któ
ry urządza chór im. H. Modrzejew
skiej. Bankiet zapowiada się dobrze,
jak sądzić można z dotąd rozsprzedanych biletów. Po bankiecie zaba
wa do rana przy dźwiękach dobo
rowej orkisstry.
W czasie zabawy będą różne nie
spodzianki i atrakcje, aby uczestni
cy mogli pożegnać rok stary, a po
witać Rok Nowy wesoło i mile. Kto
na zabawie śpiewaczej nie będzie,
ten pożałuje.
Urządza przyjęcie.

Józef G?mbara urządza przyjęcie
w swym lokalu na Sylwestra, któ
rych sprosił do siebie. Zabawa bę
dzie jak się patrzy w kółku przyja
cielskim, będą przekąski i n poje —
no i zabawa do rana przy dźwię
kach doborowej orkiestry.
Amerykanin, bardzo ciekawa po! wieść z czasów Kościuszki.......... 25c
Dziennik Związkowy,
*1 1406-08 W. Division St., Chicago, Ill.

DZIENNIK ZWIĄZKOWY (ZGODA)', PIĄTEK, 31-GO GRUDNIA (.
będzie się instalacja nowo wybra
nego zarządu.
Obecność jest -wymagana każdego
- ‘
'
członka i członkini.
Fr. Pękala, sekr. prot.
o godz. 1:30 po południu. Drużbować parze młodej będą, jak nastę
puje: Charlie Krawceński z Boston,
Dzielnica Town of Lake doczeka
Mass., z panną Bronisławą Pisulą; ła się nareszcie wykwintnego, mo
p. William Pisula z panną Janiną dernistycznie urządzonego salonu
Nalepa; p. Franciszek Henclowski piękności, którego właścicielką jest
z South Bend, Ind., z panną Włady pani Bronisława Zając - Siemieniec.
sławą Kmiotek; p. Jakub Ropel z Nowoczesny ten “Beauty Parlor”,
panną Janiną Tomczak; p. Norbert gdzie pracuje kilka operatorek, znaj
Woźniewski z panną Donną Frani- duje się na rogu ulicy 47-ej i Her
ską. Gody weselne odbędą się w mitage. Dokładny adres jest 1725 W.
sali Paulina ul., o godz. 6-tej wie- 47 ulica. Zwracamy uwagę naszych
czytelniczek na dzisiejsze ogłosze
czorem.
Wesele zapowiada się świetnie, nie tej ważnej dla nich wiadomości.
(R. M.)
bo młoda para i rodzice nowoźeńców cieszą się wielką popularnością
No ,jak tam z polityką.
w dzielnicy Town of Lake.
Nasz były lider 14-ej wardy p.
Bal Sylwestra Tow. Jedność Pol Kluczyński—osiadł obecnie w 15-ej
skich Piekarzy
wardzie.
Panie Stanisławie — pamiętaj że
Tow. Jedność Polskich Piekarzy
na Town of Lake urządza wielki 14-ta warda nie jest osierocona i obal sylwestrowy dziś, w sali Jul. czy Polaków są zwrócone na ciebie.
Słowackiego, 48-a i S. Paulna ul.
Niech cię nie próbują omamić opocz. o godz. 8-ej wieczorem. Orkie
stra doborowa, a cena biletu 50c. od biecankami i pięknymi słówkami,
osoby. Komitet przygotowuje moc bo tu nasi wymagają czynu.
niespodzianek i każdy, który był na
Polacy stanowią większość w 14
Sylwestrze Polskich Piekarzy, ten
wie, że nigdzie tak dobrze nie moż wardzie, a dotąd nikt nie pomyślał
na się ubawić, jak na ich Sylwe by aldermanem został Polak.
strze.
Obiecanek mielśmy aż za wiele,
a obecnie żądamy czegoś realnego—
Instalacja Tow. Córy Wolności.
Tow. Córy Wolności, gr. 2448 Z. bo ludzi kompetentnych i wykształ
N. P., odbędzie swe roczne posiedze conych posiadamy obecnie dosyć.
nie i instalację w niedzielę, dnia 2
Niech ci panowie, od których to
stycznia, w sali Jul. Słowackiego, 48
i So. Paulina ulica, o godzinie 1:30 zależy, mają się na baczności, bo
po południu, a wieczorem bal insta cierpliwość polska jest już na wy
lacyjny, na który wszystkie człon czerpaniu.
kinie są proszone, a zarazem zapra
Panie Sekulski jesteś liderem pol
szamy wszystkich przyjaciół i sym
patyków tegoż Tow. Poda^emy do skim i to łubianym w 14-ej wardzie
wiadomości, że obecni będą na in żądamy od ciebie i to bez żadnych
stalacji wybitni goście z Zarządu kompromisów, byś coś przedsięwziął
Centralnego i prezesi poszczegól realnego.
nych towarzystw. Wstęp na bal wie
Polacy obecnie nie są już słomia
czorem tylko 25c. — prezeska, A.
Matura; sekr. prot., K. Modzelew nym ogniem i potrafią na zimno ocenić zasługi, ale gdy się rozgniewa
ska.
*
ją — to mogą zrobić przez umieję
Roczne posiedzenie Post. Town of tne głosowanie wiele bardzo niemi
łych niespodzianek dla tych, którzy
Lake.
myślą, że mają polskie głosy w kie
Town of Lake Posterunek 7-my szeni.
P. L. A. W. ma swoje roczne po
siedzenie w niedzielę, dnia 2-go sty
Przeprowadził się do większego locznia, w sali im. Jul. Słowackiego,
•
kału.
48-ma i Paulina ul., o godzinie 1:30
Szeroko
znany
jeden z najstar
po południu. Nowi urzędnicy na rok
szych
prawników
polskich,
adwokat
1938, jak następują: Komendant,
A. Zajewski; 1-szy wice kom., W. przysięgły p. Antoni Mazurek, prze
Szurgot; Il-gi wice kom., T. Bonie prowadził swoje biuro do obszerne
cki; adj. A. Chamerlik; sekr. fin., S. go pomieszczenia w centrum byzneGadecki; kasjer, P. Pilarczyk; sear- sowym pod nr. 4641-4645 So. Ash
gant, M. Wolak; adw. sędzia M. S. land ave. pokój nr. 210 nad apteką
Kasper; Dr. major J. C. Kaczkow p Pietrzykowskiego, na drugim pię
ski; service officer, F. Modzelewski; trze.
Na tym samym piętrze mieszczą
color seargant: — A. Kaczanowski,
się
biura realnościowców panów
Owsianowski; rada: — W. PrzeradzMaja i Gałeckiego, jakoteż i biuro p.
ki, J. Nietapiel, W. Szabela.
Kolega Szurgot przedstawił dwóch Zaleskiego. Wkrótce mają się wpro
nowych członków to jest kolegę B. wadzić Polacy lekarze specjaliści,
Świątek, 5036 So. Marshfield ave. i tak że wszystkie biura w tym wspa
kolegę Cz. Basińskiego, 5225 So. niałym budynku będą wypełnione, a
Marshfield ave. Posterunek 7-my je co uczyni centrum polskich profesjo
dnogłośnie tych kolegów przyjął. — nalistów w dzielnicy.
Pan Antoni Mazurek jest adwo
Kom. A. Zajewski; Adj. A. Chamer
katem Stowarzyszenia Kupców i
lik.
Przemysłowców t. j. Town of Lake
Chamber of Commerce.
Z Klubu Parafii Siedliska.

Wiadomości z Town of Lake
Roczne Posiedzenie Gm. 143ej ZNP.; Szereg Zabaw Syl
westrowych; Z Gminy 123ej ZNP.; Gwiazdka Tow.
Gwiazda Zwycięstwa;
Z Klubu Parafii Siedliska;
Pierwsze Wesele w Sali Słowackiego; Instalacja Tow.
Córy Wolności; Z Tow. Młody Las; Nowy Zarząd
Tow. Bolesława Chrobrego. —
Roczne posiedzenie Gm. 143 ZNP.
Już w przyszły poniedziałek, dnia
3-go stycznia, odbędzie się roczne
posiedzenie Gminy 143-ej ZNP., w
sali im. Juliusza Słowackiego, 43-a
i So. Paulina ul., pocz. o godz. 7:30
wieczorem. Uprasza się wszystkich
nowych delegatów i d e 1 e g atki
przyjść na posiedzenie z mandata
mi, zatwierdzonymi przez nowe za
rządy grup, ponieważ odbędą się
wybory nowej administracji Gminy
na rok 1938 i tylko ci będą upoważ
nieni do głosowania, którzy będą za
opatrzeni w mandaty. — Klemens
Zarembski, prezes; Adam Sereda,
sekr.

odbędzie się program, a wydatek
jest bardzo mały.
Nadmienić należy, że żony członków są proszone również o przybycie.

Noc Sylwestrowa
Dziś, w nowoczesnej sali Modena,
pnr. 1706-1,0 W. 51sza ul., odbędzie
się pierwsza zabawa sylwestrowa,
jakich jeszcze nie było, tak zapowia
da p. K. Baczyński, właściciel tej
sali, restauracji i bufetu. Przygry
wać będzie orkiestra do tańca, a go
ści czekają różne niespodzianki, Ko
lacja składać się będzie z kilku po
dań, jak pieczony jeleń, kaczki, wo
łowa polędwica, indyk, ciasta i różnb
jarzyny i przysmaki. Każdy bę
Z Gminy 123ej Z. N. P.
dzie się mógł zabawić do syta. URoczne posiedzenie Gminy 123ej
prasza się miejsca zamawiać wcześ
Z. N. P. odbędzie się w poniedzia
niej i telefonować Grovehill 4523.
łek, dnia 3-go stycznia, w sali Stow.
Domu Polskiego, 51-a i Racine ave.,
Sylwester Chóru Lutnia.
pocz. o godz. 7:30 wieczorem. Przy
Lutniści wybierają się wszyscy na
pomina się nowym delegatom, i de
legatkom, wybranym przez grupy celebrację sylwestrową dziś do sa
na przedrocznych posiedzeniach, by li Sikory, przy 43-ej i Marshfield
przybyli na posiedzenie roczne gmi ulicy, o godzinie 10-ej wieczorem.
ny z mandatami, potwierdzonymi — Ewelina Drzewicka.
przez zarządy swoich grup, i nadto
Kalendarzyk Posiedzeń.
te grupy, które podatku do gminy
Klub Lipniczan z Górnej odbędzie
jeszcze nie wpłaciły, muszą to uczy
nić na rocznym posiedzeniu gminy. roczne posiedzenie w niedzielę, dn.
Ponieważ na rocznym posiedzeniu 2-go stycznia, 1938 roku, o godzinie
wybrany zostanie nowy zarząd na 2:30 po południu, w górnej sali Pu
rok 1938, przeto wszyscy delegaci i łaskiego, pnr. 4833 So. Throop ul.
delegatki proszeni są o przybycie. — S. Wieciech, sekr.
Tow. Boże Zbaw Polskę, Gr. 1955
Władysław Kurowski, prezes; To
ZNP., odbędzie swoje posiedzenie
masz Paczyński, sekr.
w niedzielę, dnia 2-go stycznia, w
Najsmaczniej zjeść obiad lub kola sali ob. J. Kozubowskiego, 4934 S.
cję w pięknej polskiej Restauracji Loomis ul., pocz. o godz. 1:30 po poł.
Syrena, pnr. 1825 W. 47 ulica. Bufet
Kółko im. Kazimierza Brodziń
wybornych Wódek, Win i Piwa skiego, Gr. 2076 ZNP., ma posie
Okocimskiego.
Przyjmuje Zamówienia na Bankiety dzenie w niedzielę, dn. 2-go stycz
nia, w sali White City, 4759 South
Wesela i na Różne Afery
Throop ul., pocz. o godz. 1:30 po poł.
Tel. Laff. 2120
Tow. Dzwon Wolności, Gr. 2461
Jan Wrzesiński, właściciel
ZNP., odbędzie swoje posiedzenie we
wtorek, dnia 4go stycznia, w loka
Sylwester w Syrenie.
Jak się bawić, to najlepiej w re- lu pnr. 3029 W. 54 place, pocz. o go
stauracji Syrena, u znanych wiaru dzinie 7:30 wieczorem.
Ćwiczenia harcerzy i harcerek
sów p. J. Wrzesiński i p. Jana C.
przy
Gminie 123ej ZNP., odbędą się
Kluczyńskiego, pnr. 1825 W. 47-ma
po
Nowym
Roku w czwartek i pią
ulica. Ostatnie lata są pamiętne z
tych zabaw sylwestrowych. W tym tek o godz. 6:30 wieczorem w sali
też roku będzie więcej niespodzia Sherman parku.
nek i każdy się uśmieje do rozpu
ku. Smaczna kolacja, orkiestra, ar Posiedzenia Towarzystw w sali im.
Jul. Słowackiego.
tyści radiowi i wiele innych atrak
cji. Należy rezerwować już miej
Niedziela, 2-go stycznia — Post.
sca, telefonując Laff. 2120. Bardzo Nr. W. P. A. A.; Córy Wolności,
wie;e gOśtl się-Wybiera na wykoń Gr; 244b-ZNP.
czenie starego roku, a powitanie no
Poniedziałek, 3-go stycznia — Fi
wego dziś do restauracji Syrena.
lomen! (lekcja śpiewu); Drużyna
(posiedzenie).
Wtorek, 4-go stycznia. —Oddział
Gwiazdka Tow. Gwiazda Zwycię
67 Zw. Mł.; Niezapominajki.
stwa.
Środa, 5-go stycznia. — Placówka
Tow. Gwiazda Zwycięstwa, grupa
Nr.
2 Stow. Wet. A. P.; Córy A1165 ZNP., urządza Gwiazdkę dla
Wydziału Małoletnich, i uroczystą meryki.
Czwartek, 6-go stycznia — Dru
instalację nowego zarządu dnia 9go
^tycznia, zaraz po załatwieniu spraw żyna (lekcja śpiewu); Gniazdo Nr.
na rocznym posiedzeniu, w sali Dra- 100.
Piątek, 7-go styczni^ — Lutnia
niczarka, 4843 S. Racine Ave.
(lekcja
śpiewu); Klub Młodzieży
Dla dzieci wstęp bezpłatny. Gwia
zdka odbędzie się zaraz po posie Białego Orła).
dzeniu tj. około godz. 3-ej. Prezenta dostaną wszystkie dzieci z Wy Pierwsze wesele w Nowym Roku
Jutro, dnia 1-go stycznia, t. j. w
działu Małoletnich. Po Gwiazdce
•uczta instalacyjna, poczem tańce pierwszy dzień nowego roku, od
będzie się ślub panny Kazimiery
iprzy dźwiękach muzyki. .
Członkowie towarzystwa obo- Henclowskiej, córki pp Ludwika i
wiązani są przybyć na to posiedze Heleny Henclowskich i członkini
nie i wziąć udział w uroczystościach Tow. Promień Nadziei, Gr. 1242 Z.
ze względu na własną korzyść, po N. P., z p. Józefem Pisula, synem
nieważ wystawiona będzie kolacja i pp. M. Pisulj, w kościele św. Józefa

Najnowszy i
Najpiękniejszy
Salon Piękności
Na TOWN OF LAKE
Codopiero otwarty do usług
panienek i pań w tej dziel
nicy i okolicy.
Najnowszy system ondula
cji włosów (permanent),
najnowsze maszyny i środki
upiększenia.
Gdy nas odwiedzicie prze
konacie się, że prowadzimy
lepiej “beauty shop” niż
w śródmieściu, dając lep
szą i trwalszą obsługę.

BERNICE BEAUTY SHOP
1725 W. 47 ULICA, RÓG HERMITAGE
BERNICE ZAJĄC - SIMIENIEC, Właśc.
TELEFON BOULEVARD 3146

Naszych Przyjaciół
i Szanowną Polonię
zapraszamy do odwiedzenia
Naszej Tawerny

TRAMWAY INN
1658 WEST 51sza ULICA
ażebyśmy mogli serdecznie
wszystkim powinszować
Szczęśliwego i Pomyślnego
Roku 1938

Franciszek Kozera
i Syn

Klub Parafii Siedliska, odbędzie
swe roczne posiedzenie instalacyjne
dnia 2-go stycznia, w sali ob. P.
Sikory, początek o godzinie 2-ej po
południu. Uprasza się szanownych
członków i czołnkinie o liczne przy
bycie, ponieważ jest wiele spraw do
załatwienia i nadto odebrana zosta
nie przysięga od nowego zarządu. Po
posiedzeniu kolacja dla członków, a
po kolacji zabawa taneczna, połą
czona z przedstawieniem. Odegrana
zostanie interesująca sztuka pt. “Po
żegnanie Starego Roku i Przywita
nie Nowego”.Komitet poświęcił wie
le pracy i przygotował wiele niespo
dzianek, ażeby wszystkich naszych
przyjaciół i sympatyków jak najle
piej ubawić.
Cel godny poparcia. Orkiestra do
borowa, a cena biletu tylko 25c od
osoby. Komitet: Antonina Wrona,
prezeska; Kazimierz Librant, sekr.
Z Oddziału 64-go Zw. Wet.
Członkowie 64-go Oddziału Zwią
zku Młodzieży Polskiej na Ziemi
Washingtona proszeni są przybyć
jaknajliczniej do Domu Polskiego
im. Jul. Słowackiego, 48-ma i So.
Paulina ul. o godzinie 8-ej wieczo
rem, dla wzięcia udziału w balu Syl
westrowym, Tow. Jedność Polskich
Piekarzy na Town of Lake. Wstęp
na bal wolny.
Posiedzenie 64-go oddziału z po
wodu święta Nowego Roku jest od
łożone do następnego tygodnia to
jest do soboty dnia 8-go stycznia,
o godzinie 7:30 wieczorem, w sali
zwykłych posiedzeń. — K. Marzal,
sekr. prot.

Gwiazdka Tow. Potęga Kosynierów.
Tow. Kosynierów Tad Kościuszki
grupa 1983 ZNP., urządza w nie
dzielę, dnia 9-go stycznia, Gwiazdkę
dla dzieci, połączoną z balem dla
starszych członków Towarzystwa,
oraz wszystkich przyjaciół w sali
Pułaskiego, pnr. 4831 S. Throop ul.,
początek o godzinie 6-ej wieczorem.
Doborowa muzyka.
Komitet dokłada wszelkich sta
rań, ażeby upiększyć gwiazdkę tak
dla dzieci jak i dla starszych. W
przygotowaniu jest okazały pro
gram. — Za Komitet, J. Kudełka,

Klub Okręgu Maków urządza zaba
wą noworoczną.
Zabawę noworoczną połączoną z
kolędą urządza Klub Okręgu Ma
ków Podhalański w Nowy Rok, 1
stycznia, 1938 roku, w sali Kościu
szko, 48-ma i S. Wood ulica. Począ
tek o godzinie 5:30 wieczorem. Pod
czas zabawy urządzoną będzie szop
ka z pięknie wykonaną po starokrajsku Gwiazdą, oraz będzie od
tańczony krakowiak i żołnierski ta
niec.
Komitet zaprasza na tę zabawę
wszystkich rodaków i rodaczki,przy
jaciół i sympatyków, gdzie pomię
dzy swoimi przy kolędzie i doboro
wej orkiestrze makowskiej będzie
można doskonale się ubawić i weso
ło spędzić dzień Nowego Roku.
Przedstawienie.
Kółko Dramatyczne im. Józefa
Piłsudskiego wystawia wesołą wiej
ską sztukę w trzech aktach pt.“Wojciechowa Żukowa”. W sztuce wystą
pi 18 osób. Przedstawienie odbędzie
się w niedzielę 9-go stycznia, 1938
roku, w sali parafialnej św. Barba
ry, przy 52-ej i Justine ul. Początek
o godzinie 7-ej wieczorem. Wstęp 25
centów.
Szopka z pod Krakowa.
Kółko Dramatyczne Im. Józefa
Piłsudskiego, urządza szopkę 1-go
stycznia, 1938 roku, wieczorem, w
sali parafialnej św. Rodziny, przy
52-ej i Justine uL

Posterunek 7 P. L. A. W.
Wspólna instalacja urzędników
Posterunku Town ot Lake i Od
działu Pań, połączona z kolacją, od
będzie się w sobotę, 22-go stycznia,
1938 roku, w sali Domu Polskiego
im. Jul. Słowackiego, 48 i So. Pau
lina ulica.
Posiedzenie roczne i instalacyjne
Klubu Okręgu Maków.
Roczne posiedzenie Klubu Okrę
gu Maków Podhalański, odbędzie się
w przyszłą niedzielę, dnia 2-go sty
cznia, 1938 roku, w sali Kościuszko,
przy 48-ej i So. Wood ulicta, o godzi
nie 2:30 po południu. Na tym posie
dzeniu będzie instalacja urzędni
ków klubu, połączona z kolacją i
smokerem. Uprasza się wszystkich
członków i członkinie o łaskawe
przybycie. — Roman Tokarz, prezes
Józef Polak, sekr.

Z Tow. Młody Las.
Tow. Młody Las, gr. 2891 ZNP.,
zmieniło datę swych posiedzeń i bę
dą odbywać się one w pierwszą nie
dzielę miesiąca. Następne zatem po
siedzenie w niedzielę 2-go stycznia
o godzinie 2-ej po południu, w gór Amerykanin, bardzo ciekawa Do
nej sali im. Juliusza Słowackiego, wieść z czasów Kościuszki.......... 25c
Dziennik Związkowy
róg 48-ej i Paulina ul. Zarazem od- 1406-08 W. Division St.. Chicago, Ill, I

Ks. Kanonik Kaz. Gronko]

a

Powyżej widzimy Jubilata Ks. K
niu następujących wybitnych obywd
miński, repr. Jan Pełka, aiderman Jó
toastmistrz mec. Jan Rybicki, Ks. Ki
municypalnych Edward L. Lubejko.

Wręczenie Pamięta
Ks. Kanonikowi Ka
Ubiegłej niedzieli Wojciechowo
było świadkiem nowych i znamien
nych wydarzeń. Otóż w dniu Św.
Szczepana proboszcz ks. kanonik K.
Gronkowski gościł wszystkich pra
cowników parafialnych, których by
ło z górą około dwieście osób. Po
podanej smacznej kolacji odbył się
program i złożone zostało sprawo
zdanie finansowe z odbytego baza
ru, który okazał się finansowym suk
cesem.

Program zagaił p. Edward Lubej
ko, wiceprzew. komitetu parafialne
go, który powołał na mistrza toa
stów mecenasa Jana S. Rybickiego,
prezesa komitetu parafii. Mec. Ry
bicki w swym przemówieniu podzię
kował za okazaną pomoc i zapowie
dział, że na rok 1938 dochód z imprez
parafialnych będzie podwojony. Na
stępnie w duchu pełnym uznania i
otuchy przemawiali: aiderman Jó
zef Ropa, senator Piotr Kielmiński,
repr. Jan Pełka, ks. Edward Plawiński, Kasper Ropa ,trustys para
fialny, Józef Barć, urzędnik Zjedno
czenia, Elżbieta Jankowska i Stani
sław Leśniak. Nagrody za najwięk
szą liczbę sprzedanych losów otrzy
mali: Maria Wojtecka 1 Józef Rożewski (pierwsze miejsce) i Maria
Slaska i Franc. Krajewski (drugie
:art>nik.
miejsce) .
Komitet, zajmujący się urządze
niem ostatnich uroczystości jubileu Na Polu Chwały, H. Sienkiewicza,
szowych zokazji 40-lecia kapłań niezmiernie ciekawa powieść....... 50c
Dziennik Związkowy,
stwa Ks. Kanonika, od długiego czasu pracował nad wydaniem parnię- 1406-08 W Division St.. Chicago. Ill

Dla Oszczędności
Więcej niż 300,000 ludzi składa swe
oszczędności w tym banku. Świadczy

to dobrze o bezpieczeństwie i obsłudze
oferowanej tym, którzy oszczędzają
w tym dogodnie położonym banku.
Otwórzcie konto oszczędnościowe któ

regokolwiek dnia.

The First National Bank
of Chicago
Członek Federal Deposit Insurance Corporation

DEARBORN.

MONROE I CLARK STREETS

DR.
ADAM BŁASZCZYŃSKI
LECZY SKUTECZNIE WSZELKIE CHOROBY NÓG

1200 N. ASHLAND AVE.
(Pokój 552)
TEL. BRUNSWICK 7209
Telefon Rezydencji: AVENUE 4154
Godziny:—Od 2 do i i od 6 do 8.—W środy i w święta zamknięte

oy pnr. 2110 W. 18 place do kościoła św. Brunona, a potem na cmen
tarz Zmartwychwstania Pańskiego.
Ostatnią usługę oddały zmarłej
druhny z drużyny harcerskiej, zano
sząc trumnę z jej zwłokami do ko
ścioła, a petem do grobu. Z domu
żałoby prowadził kondukt pogrze
bowy oddział doboszy i trębaczy, a
nadto szli w szeregach umunduro
wani harcerze i harcerki, śp. Go
siewska należała do Tow. św. Se
bastiana, Gr. 1797. Zabita została
w wigilię Bożego Narodzenia, przy
Archer i Homan avenues, gdy wra
cała z prezentami gwiazdkowymi, a
nie ostrożny motorzysta z Wiscon
sin przejechał ją, zabijając na miej
scu.

Gwiazdka Tow. Bartosza Głowa
ckiego
Tow. Bartosza Głowackiego, Gr.
899 Z.N.P., urządza gwiazdkę dla
swojej dziatwy z wydziału małolet
nich w sobotę, dnia 15go stycznia, w
sali ob. Stanisława Węgrzyna, 2059
W. 19a ul., pocz. o godz. 7ej wieczo
rem. Tak dzieci, jak i rodzice pro
szeni o liczne przybycie.
Kalendarzyk Posiedzeń
Tow. Centralne Polki mają posie
dzenie w niedzielę, dnia 2go stycz
nia, w sali Pułaskiego, 1715 So. Ashland ave., pocz. o godz. 1:30 po pol.
Kółko Lit. Dram. Dzwon Wolności odbędzie swoje posiedzenie we
wtorek, dnia 4go stycznia, w sali
Pułaskiego, 1715 S. Ashland ave.,
pocz. o godz. 7:30 wieczorem.
Tow. Artyleria Polska, Gr. 760
Z.N.P., ma posiedzenie instalacyjne
w tę niedzielę, dnia 2go stycznia, w
sali Stanisława Węgrzyna, 2059 W.
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Życzenia Szczęśliw
zasył:

OPTOMETRYŚCI

Państ. J. K
Jednocześnie zapraszają ws
i znajorrl

Dr. A. WARCHAŁOWSKI
OPTOMETRYSTA

Zabawę Si

Egzaminacja. Oczu—Dopasowanie Okularów
Szkiełka Szlifowane na Miejscu

1608 Milwaukee Ave.

Zakład ^Optyczny
Bldg., Zgle Piętro
TELEFON BRUNSWICK 6640—Godziny Ofisowe: 11—4:30 t 6—9.
W środy i Niedziele tylko za uprzedniem umówieniem

D F. W. S OW i ńsk i

do sweg

Zabawa potrwa tak długo, j;

1902 S. LEAVITT ULICA,

Optometrysta

TEL. CANAL 3444

Gruntowna Egzaminacja Oczu I Dobre Okulary
na Wszelkie Wady Wzroku

1958 West Division Ulica
Róg Damen Avenue

Telefon ARMitage 8628

Godziny: Codziennie od 9ej rano do Bej wieczór.
W niedzielę i święta od 9ej rano do 12ej.

Dr. F. M. Stapiński

Optometrysta

Ekspert w Naukowym Badaniu Oczu
i w Przypisywaniu Okularów
1551 W. Division St.
ARMitage 2464
Godziny: od 9:30 do 8; środy od 9:30 do 6;
w niedzielę za umówieniem.

ROMAN KOSIŃSKI
Zegary — repe Egzaminacja
racja zegarków i Oczu — Dopaso
biżuterji.
wanie Okularów.
menty — Ślubne
Obrączki — Sre
brne Wyroby —

Dr. H. F. Kosiński

1039 Milw3ukcc

OPTOMETRYSTA

AVO.Telefon^ ARMITAGE 3038

DZIENNIK ZWIĄZKOWY (ZGODA),

PIĄTEK, 31-GO GRUDNIA (DECEMBER), 1937

T

360 ŻON

Kółko Dramatyczne Orzeł Biały Obchodziło 22-gą Rocznicę

Kalendarzyk
Posiedzeń

(Klisza własna Dz. Związkowego)

Sobota, 1 Stycznia
Stow. Ratunkowe Parafii Otfinów

odbędzie swe posiedzenie w Nowy
Rok, dnia 1-go stycznia, o godzinie
2:30 po południu punktualnie w sa
li ob. Fr. Papuzia, 1460 W. Walton
ul. Po posiedzeniu odbędzie się in
stalacja. Do komitetu instalacji
wchodzą: Maria Kozłowska, Win
centy Rojek, Mar Kiaruk, Aniela
Grudzień i Wojciech Masłoń. Ko
mitet zaprasza wszystkich członków
i znajomych. Wstęp wolny. — An
drzej Dzik, prezes; Franciszka Sza
ra, sekr. prot.

PIĘKNA nowa sala “WILNO” do
wynajęcia na posiedzenia i różne im
prezy Towarzystw. Doskonała loka
cja bo naprzeciwko nowego Domu
Związkowego, p.n. 1507 West Divi
sion. Po bliższe informacje prosimy
dzwonić Humboldt 2644.

składa
R
i-

Posiedzenie i instalacja Klubu Pa

rafii Lisiej Góry odbędzie się dnia
2-go stycznia, 1938 r., W sali Olesz
ka, 1446 W. Hurcn ul., o godz. 3-ej
po południu. Po krótkim posiedze
niu odbędzie się zabawa instalacyj
na. — W. Mechla, prezes; Stan. Wijas, sekr.
Idealny Klub Demblin odbędzie

swoje roczne posiedzenie w niedzie
lę, dnia 2go stycznia, o godz. 2:30
po południu, w sali A. Kołodziej,
2059 W. Grand ave. Bardzo ważne
posiedzenie przeto członkowie są
proszeni o jak najliczniejsze przy
bycie.
parafii

Dębica

odbędzie

roczne posiedzenie w niedzielę, 2go
stycznia, o godz. 2:30 po poł., w sali
Weteranów, 1239 N. Wood ul. Po
posiedzeniu zabawa instalacyjna dla
klubowców i ich przyjaciół.—S.
Szymaszek, prezes; A. Zając, sekr.
pret.
Klub Jatrząbka Stara

W tych dniach Kółko Dramatycz Stanisław W. Zienty, wiceprezes Za
ne Orzeł Biały, na Kazimierzowie i rządu Centralnego Związku Polskich
Romanowie, obchodziło 22-gą rocz Kółek; Robert Kocanda, marszałek;
Maria B. Róg, sekretarka komitetu
nicę swego istnienia. Z tej okazji
przedstawień; Jan Curyło, sekr. (in.;
odbyła się zabawa towarzyska w sa Zofia C. Bednarz, sekr. prot.; Toli ob. Łuczaka, pnr. 3028 W. Cer- masz Cieszyński .prezes; Leokadia
mak Rd.
Piotrowska, wiceprezeska i deputy
Na powyższym zdjęciu widzimy u- szeryf; Irena Kapustka, Franciszek
rzędników i członków. W pierw Kroi, wiceprezes; Pelagia Kopicka,
szym rzędzie, od lewej strony, są: i Bronisława Cilc, Jerzy Kurland,

WITAJ ROKU NOWY!

Klub Brzeziny Powiat Ropczyce

odbędzie swe roczne posiedzenie w
niedzielę, 2-go stycznia, o godzinie
2:30 po południu w sali Józ. Świą
tek, pod nr. 959 N. Wolcott ul. Po
posiedzeniu odbędzie się instalacja.
Wszyscy członkowie i członkinie
proszeni są o przybycie. — Piotr Jagodowski, sekr. prot.; Jan Niewierowski, prezes.
Roczne posiedzenie Klubu Demb

lin odbędzie się w niedzielę, 2-go
stycznia 1938 roku o godz. 2:30 po
południu w sali zwykłych posie
dzeń.
Również Klub Demblin ma wy
stąpić na oal sylwestrowy klubu
“Wola Rogowska”, w piątek 31-go
grudnia br. w sali Łatki. Zbiórka na
sali o godzinie 8-ej wieczorem. —
John Boksa, prezes.
Tow. Kopiec Piłsudskiego, Grupa

2833 ZNP., będzie miało posiedzenie
w niedzielę, 2-go stycznia, 1938 r. o
godz. 2-ej po południu w sali ob.
Kukulskiego. Po posiedzeniu insta
lacja z muzyką. Paszyna, prezes; M.
Janik, sekr. prot
Tow. Polska w Ogniu, Gr. 1900

ZNP., odbędzie swe rcczne posie
dzenie w niedziele, 2-go stycznia, o
godzinie 2:30 po południu, w sali
pod nr. 1511 Cortez ul. Ponieważ
są ważne sprawy i zarazem instala
cja nowych urzędników, obecność
wszystkich członków jest pożądana.
Nowy zarząd jest jak następuje: Jó
zef Pyrchla, prezes; Szczepan Pruss,
wiceprez.; Karolina Czarnik, wice
prezeska; Feliks Kozdroń, sekr. fi
nansowy; Piotr Kolbusz, sekr. prot.,
Emeryk Molenda, kasjer. Rada go
spodarcza: Tadeusz Pyrchla, Józef
Franczyk, Jan Stalec.
Posiedzenie Klubu PińczowUn od

będzie się w najbliższą niedzielę, 2.
stycznia, w sali Sokołów, 1062 N.
Ashland ave., o gedzinie 3-ej po po
łudniu. Uprasza się wszystkich ro
daków, którzy jeszcze nie należą do
Klubu o przybycie na posiedzienie
niedzielne, na którym będzie odczy
tany list z Polski — i wiele cieka
wych rzeczy. Klub nasz występuje
dziś na balu Sylwestrowym, jaki urządza grupa 2002 ZNP., w sali ob.
Oleszka. Zbiórka o godzinie 8-ej
wieczorem w sali balowej.
Roczne posiedzenie Klubu Łęczan

odbędzie się w niedzielę, 2-go sty
cznia, 1938 r., w sali ob. Jana Kuli,
pnr. 1824 Augusta blvd. Początek
posiedzenia o godzinie 3-ej po po
łudniu. Po posiedzeniu wieczorek
instalacyjny. — T. Kozioł, prezes;
T. Placek, sekr.

W naszych chatach, u naszych bram
Witaj w naszym polskim siole,
Przynieść szczęścia złotą dolę.

Kazimierz Ciepiela,
związkowiec.

Gwiazdka Gminy 34-ej ZNP.
w Kensington, III.

Znany Polonii z wielu doskonale
wystawionych sztuk Teatr Ludowy,
artystycznym kierownikiem które
go jest p.aAntoni Bednarczyk, przy
gotował specjalnie na wieczór Syl
westrowy świetną, wesołą komedię
pt.: “Pożycz mi swojej żony”. Sztu
ka ta zostanie odegrana już dziś
wieczorem w sali na Trójcowie. —
Prócz tej doskonałej komedii, spe
cjalny program Sylwestrowy, dosto
sowany do dnia dzisiejszego, składjący się z wodewilów, śpiewów oraz
życzeń noworocznych, jakie zebra
nym złoży Dziadek Gawęda. Pro
gram jest tak opracowany, aby za
małą cenę dać jak najwięcej humo
ru, aby uprzyjemnić ten ostatni
wieczór, wytwarzając pegodną at
mosferę na powstanie nowego, 1938go roku. Ponieważ program będzie
prawdziwie Sylwestrowy, przeto
dzieciom na to przedstawienie wstęp
wzbroniony. Pcczątek o godzinie
8:15, punktualnie.
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Zdrowia i Pomyślności w Nowym Roku

Klub Wzajemnej
Pomocy Par. Dąbrowa
SKŁADA
ŻYCZENIA NOWOROCZNE
WSZYSTKIM CZŁONKOM,
CZŁONKINIOM
I SYMPATYKOM

życzą
WSZYSTKIM ODBIORCOM, ZNAJOMYM I CAŁEJ POLONII

ś

DOSTAWCY OLEJU NA OPAŁ

KNOLL OIL SERVICE

E
£
H 1911 WABANSIA AVE.

1

■:i|

TELEFON ARMITAGE 5707 »
IS

;;

składa
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Wszystkim Członkom,
Członkiniom Kółka i
Poszczególnym Kółkom,
Zarządowi Centralnemu i Delegatom Związku Polskich Kółek,
Sympatykom i Całej
Polonii

JJ

i-

L
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£ ZARZĄD: — Kasper Sechman,
Srezes; Jan Wojcik, wiceprezes;
an’na Pulnar, wiceprezeska; RoL man Filar, sekr. prot.; Maria Tob maszkiewicz, sekr. fin.; Henryk
Szvmaszek, kasjer; Aleksander
Górecki, reżyser; Wojciech Sikora,
r marszałev; Józef Korczowski, Mier czysław Masalski i Zofia Żurawr ska. rada gospodarcza; Edward
f Chledowski i Maria Tomaszkief wicz, korespondenci.

KLUB
PARAFII
WOJNICZ
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ŻYCZY
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Polonii Chicagoskiej
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Frank E. Konkowski
Aiderman i Komityman

Kapitan Charles Pawłowski.

CHARLES
PAWŁOWSKI

DZIENNIKOWI
ZWIĄZKOWEMU

KAPITAN
STACJI POLICYJNEJ
SHAKESPEARE

ORAZ
CAŁEJ POLONII
życzy

SZCZĘŚLIWEGO
NOWEGO ROKU

Wszelkich Pomyślności w Nowym Roku
WSZYSTKIM SWYM PRZYJACIOŁOM POLAKOM ŻYCZY
RUDOLF SIUSZKO, Zarządca

SMITH

SUPERIOR ROOFING CO

Pres. County Board

2451 NORTH PULASKI ROAD

A9//.^/+.B

Szczere Życzenia Noworoczne
Całej Polonii zasyła

SZCZĘŚLIWEGO
NOWEGO ROKU

MORRIS
CLOTHING CO

ŻYCZY
DZIENNIKOWI
ZWIĄZKOWEMU

2775 Milwaukee Avenue

ORAZ
CAŁEJ POLONII

Nie Czekajcie —

zasyła

Jutro Może Być Zapóźno!

MICHAEL J. FLYNN

Jeśli chcecie zabezpieczyć od ognia dom, meble, automobil
lub cokolwiek zaasekurować, prosimy przyjść do naszego
biura.—Nie obawiajcie się.—Polscy reprezentanci rozmówią
się z Wami po polsku.
“Jesteśmy Członkami Klasy Pierwszej
Chicago Board of Underwriters”

SERDECZNE ŻYCZENIA
SZCZĘŚLIWEGO
NOWEGO ROKU
WSZYSTKIM
PARAFIANOM WOJNICZ
I SYMPATYKOM
NASZEGO KLUBU

JAN KRUZEL, Prezes

SZCZĘŚLIWEGO
NOWEGO ROKU 1938

SERDECZNE ŻYCZENIA
SZCZĘŚLIWEGO
NOWEGO ROKU

Reguły Robertsa, jak się prowadzi
posiedzenia. Cenny podręcznik dla
prezesów grup i towarzystw.......2£e
Dziennik Związkowy,
1406-08 W. Division St., Chicago, T11

ł
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oraz wszystkim swoim

Piękną, patriotyczną stuczkę, pt.
“Św. Mikołaj” wystawia już w tę
sobotę, dnia 1-go stycznia, Tow.
Błogosławionego Szymona z Lipni
cy Murowanej Nr. 1 w sali White
City, 4759 So. Throop ul., pocz., o
godz. 6-tej wieczorem. Próby pro
wadzone były już od szeregu tygo
dni i reżyser p. L. Nowakowski po
wiada, iż sztuka wypadnie dobrze i
publiczność wyjdzie z przedstawie
nia zadowolona i zbudowana.

życzy
SWOIM KLUBOWCOM
KLUBOWCZYNIOM
I SYMPATYKOM
X
KLUBU BORKOWIAN
ZARAZEM
SZANOWNEJ REDAKCJI
DZIENNIKA
ZWIĄZKOWEGO
X ZA PRACĘ SZCZĘŚLIWEGO
NOWEGO ROKU

I!
;;

DZIENNIKOWI
ZWIĄZKOWEMU

zasyła

X

;;

Prasie Polskiej

“Dwa miesiące po ślubie”
Młodzież grupująca się przy Klu
bie Miasto Dobczyce, przygotowuje
się do odegrania sztuki p.t. “Dwa
miesiące po ślubie” podczas zaoawy,
jaka się odbędzie w niedzielę, dnia
23go stycznia, w sali Pułaskiego,
1715 So. Ashland ave. Trzeba nad
mienić, że w tym kółku młodzieży
gromadzą się stateczni chłopcy i pa
nienki, którzy za zadanie wzięli so
bie rozwijać u siebie miłość do kra
ju ojczystego przez zapoznawanie
się z literaturą i historią Polski.
Przyklasnąć należy tym zadaniom
zrodzonej tu młodzieży, bo zdradza
ona większe i szczytniejsze aspira
cje, niż olbrzymi procent wałęsają
cych się bez celowo po ulicach wy
rostków.

Klub
Borkowian

ALEXANDER

Wardy 26ej

POLSKIM
PRZYJACIOŁOM

W niedzielę, dnia 2-go stycznia,
na scenie Sokół Chicago, 2345 South
Kedzie ave., odegrany zostanie dra
mat p.t.: “Narzędzie szatana”, po
czątek o godz. 8-ej wieczorem. Wiarołomostwo męża, którego omotuje
inna kobieta, całe pasmo nędzy i
rozpaczy żony i córki, oto treść dra
matu. Morał wielki dla młodych
mężatek, a fabuła zręcznie przepro
wadzona, powinny sprowadzić licz-
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nowego roku

f

nie publiczność na “Narzędzie sza
tana” w przyszłą niedzielę, do So
kół Chicago.

“Narzędzie Szatana”

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU
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SERDECZNE ŻYCZENIA
SZCZĘŚLIWEGO
I POMYŚLNEGO

Wszystkim Mieszkańcom

“Św. Mikołaj” na Janowie.

Antoni Bednarczyk

h
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ZWIĄZKOWI
NARODOWEMU
POLSKIEMU

COUNTY CLERK
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O'MALLEY & McKAY, inc.
GENERALNI AGENCI

I

Tow. Artyleria Polska, Gr. 760 Z.

N. P., odbędzie swe roczne posiedze
nie w niedzielę, 2-go stycznia, 1938
roku, w sali zwykłych posiedzeń. —
Początek punktualnie o godzinie 1ej po południu. Z pcwodu, iż jest
wiele ważnych spraw do załatwie
nia, przeto uprasza się członków o
przybycie. Na tymże posiedzeniu
odbędzie się instalacja nowych urzę
dników; po posiedzeniu smoker. —
S. Węgrzyn, sekr. fin.

Na Wieczór Sylwestrowy

Witaj-że nam Roku Nowy,
Dziś cię wita lud związkowy,
Przynieść nowych członków liczbę
stokrotną,
Miłość, łączność, zgodę bratnią!
Nowy Roku świt pociechy
Rzuć pod nasze polskie strzechy,
Niech się zbudzi Lud Piastowy,
Niech cały stanie pod sztandar
związkowy.
Spraw to Roku Nowy,
Niech nam żyje Związek Polski
Narodowy,
Niech nam świecą bratnie zorze,
Tak nam dopomóż Panie Boże!

W niedzielę, dnia 9-go stycz
nia, 1938 roku, Gmina 34-ta Z.
N. P., urządza gwiazdkę dla
dziatwy w wydziale małolet
nich, szkółce i harcerstwie.
Gwiazdka ta, odbędzie się w sa
li Stańczyka, pn. 205 E. 115-ta
ulica, początek programu o go
dzinie 7-ej wieczorem. Komitet
postarał się o piękny program,
w którym udział brać będą,
dziatwa z drużyny harcerskiej,
ze szkółki sobotniej przy Gmi
nie i Koła Młodzieży przy Gmi
nie. Program składać się bę
dzie z trzech części i odegrana
będzie malutka sztuczka przez
dziatwę. Gmina wielkim na
kładem finansów, podtrzymuje
szkółkę sobotnią, drużynę har
cerską i Koło Młodzieży, gdyż
wierną jest tej zasadzie, iż w
“młodzieży jest przyszłość Zw.
Nar. Pol.” Komitet apeluje do
wszystkich członkiń i członków
grup przyna’eżnych do Gminy
34-ej Zw. Nar. Pol., ażeby afe
rę tą poparli i przybyli licznie
na gwiazdkę, a tern samem da
li młodzieży większą zachętę do
dalszej pracy. Cały dochód z
tejże gwiazdki przeznaczony
jest na zasilenie kasy gminnej,
ażeby mogła w dalszym ciągu
kontynuować tak pięknie zapo
czątkowaną pracę.
Po programie odbędzie się
zabawa taneczna a do tańca
przygrywać będzie znana orkie
stra Lucjana Jendryjaszka,
członka Koła Młodzieży. — Ko
mitet Gwiazdki.
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ZE SCENY

odbędzie ♦Iowy Roku, witaj-że nam,

posiedzenie w niedzielę, 2-go stycz
nia, o godz. 2-ej po południu w sa
li św. Heleny. Po posiedzeniu za
bawa instalacyjna. — Zapraszamy
wszystkich członków, sympatyków i
przyjaciół. — Administracja.

2-gi marszałek; Józef Hudak, prze
wodniczący komitetu upiększeń po
siedzeń, i Jan Stępień, bibliotekarz
Kółka.
Innymi urzędnikami Kółka są:
sędzia Edward Łuczak, kasjer; Ed
ward Grymski, reżyser; Anastazja
Ładzikowska i Jan Kurczak, asy
stenci reżysera, i Feliks Walat, re
daktor biuletynu.

Klub Oświatowy Niedźwiada urzą
dza dla dzieci w niedzielę, 2-go sty
cznia 1938 roku w sali ob. J. Ste
fanika, pnr. 1401 W. Superior ul.
Początek o godz. 5-ej po południu.
Uprasza się wszystkich członków o
przybycie ze swymi dziećmi. — W.
Bieszczad, sekretarz.

L Nr. 10 Zw. Pol. Kółćł Lit. Dram J ’
f
w Am. przy Grupie 1792
■»
h
Z. N. P.
;;

Pułaski Iron Works

Żelazne Ogrodzenia,
Kraty do Okien,
R
Żelazne Drzwi,
Składane Schody (Fire
Escapes)
Składane Bramy
1102-04 N. ASHLAND AVE.
TELEFON BRUNSWICK 8677

Gwiazdka Dla Dzieci w Klu
bie Oświatowym Niedźwiada

KÓŁKO LITERACKO- ::
DRAMATYCZNE
t MIŁOŚĆ OJCZYZNY ::

SZCZERE ŻYCZENIA
NOWOROCZNE

Niedziela, 2 Stycznia

Klub

Kto chce się zabawić i uśmiać,
może śmiało podążyć na przedsta
wienie pod tytułem “360 Żon”, wy
stawione przez Tow. Pobudka, w
dniu 8-go stycznia 1938 r. w sobotę
o godz. 7:30 punktualnie w audy
torium Związku Polek, 1309 N.
Ashland Avenue. Połączona z tym
przedstawieniem będzie zabawa ta
neczna przy dźwiękach doborowej
orkiestry.
Udział w tej arcy-wesołej kome
dii biorą następujące osoby: p-na
Ludmiła Brudzińska, w roli Loli
panny młodej; p Kazimierz Jedliń
ski, w roli Edmunda, pana młode
go; p. Zdzisława Alwiu, w roli Ireny; Mecenas Józef Eichler, w roli
ludwika, adwokata; oraz p. Stefa
nia Rogozińska, w roli Kasi służą
cej.
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Bankers Indemnity Ins. Co.
Columbia Fire Ins. Co.
Michigan Fire & Marine Ins. Co.
Sentinel Fire Ins. Co.

SERDECZNE ŻYCZENIA
I POMYŚLNOŚCI W NOWYM ROKU
zasyła

II
■.
JJ

MADAY PAINT & HARDWARE

222 W. ADAMS UL.
Pokój 1517, 1519, 1521
Telefon CENTRAL 5208
Telefon CENTRAL 5209
CHICAGO

WŁADYSŁAW C. MADAY, Właściciel

2000 N. Hoyne Ave.
Telefon Armitage 6929

LEKARZE

i

DR. JÓZEF F. KONOPA
Ofis i Rezydencja: TELEFON

Godziny od 10—12 w południe, 2—ł
1 6—8 wieczorem, w niedziele 10—12

ARMitage 6145

OFIS: 1628 W. DIVISION ST.
Naprzeciw N. Marshfield Ave.

_ _

w

1608 MILWAUKEE AVENUE
(NORTH I DAMEN)

DR. ŻURAWSKI
12ta do 2ej—6ta do 8ej, prócz środy wieczorem

Choroby Skórne — Weneryczne —■ Moczo-Płciowe — Wady Cery 1 8kóry

Telefon Biura: LAFayette 1044
IUHRVRG
4158 ARCHER AVENUE
Telefon Rezydencji: LAFayette 7761
Pomiędzy Sacramento 1 Richmond
Godziny Oflsowo od 2ej do 4ej po pot i 7ej do Bej wieczorem oprócz środy

DR. L. SADLEK

.>.>+^..4»Łi+^4..H4ł4^-ł++v<H-łWłłł'H-++T':”b++++++++++++++
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SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU
życzy
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FRANCISZEK I MARTHA STEC
974 Milwaukee Avenue

HUMboldt 5166

Zapraszamy na Noc Sylwestrową Wszystkich
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DZIAŁSPORTOWY I TOWARZYSKI

SPORTS

HARCERZ
JEST BRATEM
WSZYSTKICH

AND SOCIAL ACTIVITIES

ST. ISADORES FIVE MEETS
CONFEDERATES ON SUNDAY
Braves vs. Polish Cadets Sun. SAINTS SEEK 2ND
SOBIESKIS FACE
SPEEDS iC. 123
VS. EAST CHI

SUCCESIVE WIN
OF S. WJEASON

THIS FIGHT’S IN THE BAG

our/

Rowdx
faais-

-MEEK THE

Kościuszko Cadets Meet
St. Joseph In Fourth
Southern Tilt

CHAMP/

STANDING
Beczkis ...........................
St. Isadores ....................
Group 1515................
Commune 87 .............................
Confederates .............................
Cornin’ Ups ..............................
Group 406....................................

W

The Thousand Braves and Polish
Cadets, deadlocked for second place
in the Southern P. N. A. Basketball
League race with 2 wins in 3 starts,
are billed to tangle in the feature
game of the weekly card Sunday
afternoon at McKinley Park. Three
other supporting games will also be
staged.
RIVALS RATE ON PAR.

SPEEDS EYE No. 4.

That annual scrap between Kid
New Year and Battling Old Year has
ended with the inevitable result.
The promising youngster, 1938, has
come along to ease 1937, a battered
veteran, out of the picture. Meet
4938, folksies—the winnah and new
champeen 1
Now the question is—will the new
cbamp be popular with the fans?
He has some tough foes to cope
with. Old Boy Recession, Man Mon
ster War Scare and Crusher Taxes
are hard babies for anybody to han
EAST CHI VS. COMMUNE 123
dle, much less a tender babe like
The league lead co-sharing East young
1938.
Chicago quintet should experience
little difficulty in achieving its
fourth successive triumph of the
campaign and plastering a fourth
straight defeat on the winless Com
mune 123 squad in the second game
of the day.
East Chicago has displayed one of
the best attacks in the circuit, thanks
to the brilliant work of Rospond,
Radziwiłł, Al Rucinski, Dubis, RoBASKETBALL
gtis, Gajda and Kumiega, and not
NORTHERN LEAGUE
even the most determined efforts of
the hapless Commune 123s will suf Men’s Division:
Lublins (Won 13, Lost 1)
fice to check the dazzling scoring
plays of the pennant-seeking Hoo Women’s Division:
Łublins (Won 8, Lost 2)
siers.

1937PNA. City
Sport Champions

SOUTHERN LEAGUE
Men’s Division:
East Chicago (Won 11, Lost 1
CITY CHAMPIONS
Men’s Division:
Lublins (Won 3, Lost 0)
Women’s Division:
Lublins "(Undisputed)

Repulsed in all their league bat
tles to date, the scrappy St. Josephs
of Blue Island have intimated that
they will crash into the win col
umn Sunday afternoon at the ex
pense of the Kościuszko Cadets who
racked up their first triumph of the
season last week by whipping Com
mune 123.
SOFTBALL
The Saints will rely on the Ches
ney and Sitarz boys and Utecht to
CIRCUIT 13 (North)
pace them to a decision. The Pa- North Section:
pierz boys, Antoś, Rudnik and GierSons of Liberty (Won 13, Lost 2)
tuga are expected to excel for the
Northwest Section:
Cadets.

Crescents (Won 12, Lost 2)
Circuit 13 Champions:
Crescents (Won 2, Lost 0)
All-Star Game Winner:
Northwest Section.
Free Poland Youths Club
CIRCUIT 12 (South)
League:
Holds New Year’ Eve Hop Southern
Kościuszko Cadets (Won 9, Lost 1)
CITY CHAMPIONS
A gala New Year’s Eve Celebra
Kosciflszko Cadets (Won 1, Lost 0)
tion and Dance will be presented by
SUNDAY’S GAMES.
1:00—Sobieskis vs. Speed boys.
2:00—East Chicago vs. Commune 123.
3:00—Polish Cadets vs. Braves.
4:00—St. Josephs vs. K. C,

Dianas Sleigh hide To
Be Held On Sunday
The Diana Girls are planning to
sponsor a sleigh ride party on Sun
day, starrting at the Elston Sta
bles, 5663 Elston ave. ,at 2:30 P. M.
A stop will be made during the ride
for refreshments.
All Diana members and their
friends are invited to participate in
this affair. A fee of seventy cents
will be charged

L.
0
0
1
1
1
1
2

Pct.
1.000
1.000
.500
.500
.500
.000
.000

EDGE TO IZZIES

Undefeated in 3 straight games,
the Indiana Harbor Speedboys will
be out to extend their streak an
other notch when they take on the
erratic Sobieskis in the curtainraiser.
On the basis of the stellar work
turned in by the Rudziński boys,
Markiewicz, Golarz and Niemiec, the
Speedboys are odds on favorites to
hand the Sobieskis their third re
verse of the race. F. Rudziński and
distinguished themVGS
in the rout of the Braves last Sunday by scoring 20 and 11 points, re
spectively.

the Free Poland Youths Club to
night at the Polish Women’s Alli
ance Ballroom (Lower Hall), 1309
N. Ashland avenue, starting at 9
o’clock.
The delightful dance arrangements
of the Illinois Collegiate orchestra
will be featured during this affair.
Noisemakers and souvenirs will be
distributed free of charge. Tickets
are nominally priced.

W.
2
1
1
1
1
0
0

Refreshed by two weeks of en
forced idleness, the undefeated St.
Isadores quintet will receive its first
stiff test of the current Southwest
PNA Basketball League race Sunday
afternoon on the Falcon court, 29th
street and 48th Court, in Cicero, Ill.
Two other games will be presented,
Beczkis vs. Cornin’ Uns and Com
mune 87 vs. Group 1515.

Neither the Braves or Cadets pos
sess a decided advantage on offense
or defense.
Ed Tyrała, Wojcik and Zurawik
are the mainstays of the Cadets,
while Bonk, Scigalski and Lipczynski have established themselves as
the best snipers in the Braves’ line
up. The Cadets tripped a weak St.
Josephs team last week, 42-19, while
the Braves were bowing to a strong
Speedboy unit, 41-30, to absorb their
first setback of the season.

SAINTS SEEK FIRST WIN.

Commune 87 Clashes With
Gr. 1515; Comin Ups
Oppose Beczkis

Time will tell whether Kid New
Yeai’ will be a good champ or one of
the cheese variety, all too frequent
nowadays.
Sports fans are hoping that 1938
will bring them a few choice spec
tacles. The long - awaited LouisSchmeling return match is sched
uled for next June, but Max is keep
ing his fingers crossed. He’s been
waiting so long for the title shot
that he won’t even believe it when
he’s in the ring with the sepia slug
ger.
Well, here’s hoping it’ll be a hap
py and exciting New Year for all
sport fans everywhere.

Arndt and Lewis Pace
Triangle Loop Bowlers
Charley Arndt, the spark plug of
the rejuvenated Bunge Coal team,
led the Triangle Bowling session
with a fine series of 587. F. Lewis
was a close second with a series of
586.
The O’Reilly Restaurants conti
nued their hot pace by winning two
games from the Ideal Root Beers.
The Bunge Coals swept their series
against the Lafayette Florals while
the Triangle Taverns and the Ferovich Meats won the odd game from
their opponents. Scores:
Bunge Coals
Walski
170 170
Arndt
195 218
Jawor
219 109
Karafa
179 144
Hanisko 194 206

214
174
168
164
154

Lafayette Florals
F.Kasmer 168 163 122
Skórcz
187 174 149
Aubrecht 148 160 167
Fritch
171 190 179
Kulpin
123 152 168

957 847 874
796 839 785
Ferovich Meats
Ben Mages Sports
Milenicki 207 216 156 Weber
"173 202 172
Golab
162215 151 Pieczonka 188 172 179
P.Hanisko 197 139 1 50 Swartz
134 178 198
Dr. PDut 158 138 133 Kuba
140 162 154
A Gryga 214 174 184 H.Lietz
147 147 147

938 882 784
O’Reilly Restaurants
A. Wayne 167 159 141
Gratchner 173 156 176
S. Komar 149 132 163
Leo Lis
183 157 196
Partyka
164 166 174

782 861 850
Ideal Root Beers
Słomski
170 190 140
Lewis
161 195 230
Htl’brand 143 143 143
F. Lietz ___________
143 144 141
J.Hanisko 158 154 157

836 770 850
Triangle Tavern
J. L’rbut 185 181 148
Zowlfnski 139 139 139
Caciotolla 187 178 148
E. Grimefl 201 172 164
J, Grimes 193 169 189

Williams
Andrews
Litoborski
M. Komar
F. Smith
C. Grimes

899 833 782

776 S27 812
Bowman
151 159 143
168 151 178
180 142 181
142 156 163
185 186 202
826 794 867

TENNIS TOURNEY
Men’s Singles—J. Franczak
Women’s Singles—E. Maślanka
Men’s Doubles—J. Franczak and E.
Tyrała

Aid. Konkowskis Win Three
In Crown Bowling League

Alderman Konkowski’s kegglers
took the measure of the Ashland
Wine and Liquor squad in 3 Crown
P. A. C. Bowling lobp games last
week back of the 585 rolling of Hugar. Majko scored a 533 series for
the losers.
“Big Apple” Revue To
All other series were decided by
of 2-1, which found Augus
Be Held Tomorrow Nite margins
tine Oil and Fuel Co., Ohio Tavern
and Danny’s Tap Room defeating
The Big Apple Revue will be pre R. B. Clothing Co., Bellski Tavern
sented by The Men About Town to and Jarosz Dairy, respectively. Welmorrow night at the St. Mary’s ka turned in a 616 total for Bellski
Ballroom, 1800 N. Hermitage ave.
Tavern. Scores:
Al Trace and his nationally fam Aid. Konkowskl
Ashland Wine-TJci.
ous orchestra will furnish dance mu Hugar
236 159 190 Kero
158 155 177
sic for the evening. Entree at 8 Ochala 144 16b 13G Gibor
98 103 107
Stoga
170 127 14R Witt
157 132 146
o’clock.
Mayko
167180 162 Jasinski
166 155 159

BOWLING TOURNEY

Class
Class
Class
Class

“A”—J. Chwała (709)
"B”—A. Hagen (666)
“C”—C. Węgrzyn (631)
“D”—Miss A. Losik (495).

L. Stoga

North-West Sporting Goods Mfg. Co.
COMPLETE LINE OF ATHLETIC GOODS
FISHING—HUNTING—CUTLERY—LUGGAGE
NORTH SIDE STORE AND FACTORY
1270 MILWAUKEE AVENUE, Opposite Wieboldt Store
PHONE HUMBOLDT 9179
MANUFACTURERS OF

BASKET BALL UNIFORMS AND JACKETS
THEO. F. OSOWSKI, Mgr.

155 212 161

872 844 797
Augustin Oil. Fuel
L. Mayko 163 198 164
Ochala
100 164 119
Sowa
151 146 164
Lansen
135 150 157
Kallas
186 203 144

Mayko

177 180 176

756 725 765
R. B. Clothing’
Stark
141 156 152
Hugar
124 141 202
Plewka
129 165 122
Depta
164 110 133
J. Witt
151 146 144

735 861 748
709 718 753
Ohio Tavern
Bell-Ski Tavern
Kargol
122 171 175 Welka
183 231 202
Fuchs
103 146 176 Tyska
126 136 174
Krist
136 156 126 Glenn
130 170 140
Mayko
123 218 1G9 Misch
153 140 150
Reguła
204 185 163 Augus’ne 186 177 143
688 881 809
Jarosz Dairy
Kallas
159 124128
Wesołek 144 102 120
Batko
118 118 118
Barton
143 183 157
Max
166 197 149

7778 854 809
Danny’s Tap Room
Blake
185 146 141
Cygal
107 140 1G7
Kozlo’ski 150 132 99
Gienko
156 150 17G
113 177 138
Siggins

730 724 672

711 745-721

Notwithstanding the fact that the
Confederates won their initial game
of the season in impressive fashion
and then lost a close decision to the
powerful Beczkis last week, they
will be on the short end of the bet
ting when they take the floor against
the St. Isadores who are determined
to keep their victory slate clean.
The Isadores displayed a wealth
of power in their only game of the
race to date when they blasted Gr.
406, 53-33. In addition to the play
ers who battled their way to a runnerup spot in the Southern loop last
year, the Izzies have come un with
two ace performers in Pechulis, who
scored 18 points in his PNA debut,
and Wasko, former Victory Stars
standout. Bezeczny, who has tallied
29 markers in two games, will be the
chief scoring threat for the Con
federates.
COMM. 87 VS. GR. 1515

An interesting battle will be un
reeled when Commune 87 and Group
1515, deadlocked with the Confeder
ates for second place in the stand
ing, open play.
Commune 87 surprised the fans
last week by subduing a scrappy
Cornin’ Ups squad, 26-24, and should
make matters quite interesting for
the 1515s'who also displayed a re
versal of form in their last start
by crushing Group 406. The Drabik
boys, Palacz and Szafraniec will be
called upon to furnish the Group
1515 unit with its margin of victory
over the Commune 87 combine
whose most dependable snipers to
date have been Pierog and Lewan
dowski.
BECZKIS VS. COMIN’ UPS

The Cornin’ Ups are slated to ab
sorb another licking on Sunday, this
time at the hands of the Cicero
Maciejewski Beczkis who have won
two straight games to tie the Izzies
for the league lead.
Dostał, Slezak, Tenk, the .Toma
szewski boys, Wachowicz, Bojczuk
and Siwek form a combination that
is capable of repulsing the most
serious victory bids of the Cornin’
Ups who lack the skill and experi
ence to cope with the superior play
of the top notch teams in the race.
Garstka, Świercz and Kopecky are
expected to pace the offense of the
Cornin’ Ups.
SUNDAY’S GAMES
2:00—Beczkis vs. Comin’ Ups
3:00—St. Isadores vs. Confederates
1:00—Commune 87 vs. Group 1515
Bye—Group 406.

El Dorado Costume Party
To Be Held Tomorrow Nite

Dział
Harcerstwa
Zwiqzku Narodowego Polskiego

N

Braterstwo Harcerskie Jest Ważna Cechą
Służby Idei Harcerskiej

HARTUJ DUCHA!
HARTUJ CIAŁO!

NA PROGU NOWEGO ROKU
W radosny nastrój, z jakim
żegnamy zwykle rok stary, a
nowego przybysza witamy,
niech wpadnie i poważniejszy
ton, niech z rozpoczęciem no
wego okresu w życiu naszym
nie braknie zastanowienia nad
tym, jakim trzeba być, aby ży
cia nie zmarnować, czego pra
gniemy w życiu osiągnąć?
Według naszego zdania trzy
są dziedziny, w których trzeba
osiągnąć w życiu powodzenie.
DZIEDZINA IDEOWA obej
muje nasz stosunek do Boga,
do kraju, który jest nam ojczy
zną, do innych ludzi. Wygra
my, jeżeli wiara nasza będzie
zawsze żywa. Jeżeli miłość dla
kraju skłoni nas do wytrwałej i
wytężonej dla niego pracy. Wy
gramy życie jeżeli w stosun
kach z ludźmi będziemy reali
zować ideał braterstwa.
W DZIEDZINIE KULTURAL
NEJ powodzenie nasze będzie
polegało na tym, czy będziemy
umie i wzbudzić w sobie i za
chować w życiu głód poznania
i głód piękna. Jeżeli będziemy
dążyć do tego, żeby umysł nasz
wzbogacać coraz nowymi wia
domościami; żeby pogląd na
świat pogłębiać stale, żeby
kształcić w sobie zamiłowanie
do rzeczy i sztuk pięknych i za
miłowań tych na drodze życia
nie stracić. Wtedy wygrywa się
życie!

Dzwony Nowo
roczne
Słuchaj! Słuchaj! Grają dzwony
Uroczyste, noworoczne,
Kędyś w niebo lecą tony
Pieśni górnej, podobłocznej
Słuchaj, pójdźmy z dzwonu
głosem
Hej, po całej naszej ziemi
I powiedzmy: serce niosę,
Niech cię ziemio, rozpromieni,
Niech cię wiedzie w jasne zorze
Z Nowym Rokiem — szczęść ci
Boże!

LEADERS WIN IN
VOLLEYBALL AND
CAGE LOOP TILTS
The Southern PNA Harcerstwo
Basketball League leaders experi
enced little difficulty in subduing
their opponents in last week’s
matches.
The Indiana Harbor Speedboys
drubbed Commune 139, 31-16, with
the assistance of Maciejewski and
Kolarczyk who tallied 11 and 7
points, respectively.
Commune 79 bowed to Commune
87 in another battle by a score of
27-17. Kaplan with 7 baskets and
Olchawa with 4 were outstanding
on offense for the winners. Rybski
racked up 6 points for the losers.
Group 1079, paced by Sawasko
with 12 points, Sliwa with 9 and
Wlezień with 8, ran roughshod over
Group 1515, tvhose attack was
spearheaded by Malec who account
ed for 6 markers.
GIRLS IN CLOSE GAMES

Two close battles were waged by
the girls in .the Volleyball circuit.
Commune 79 checked Group 1079,
29-26, while Commune 23 had to re
pulse a determined Commune 87
rally to triumph, 24-21.
Group 1457 breezed through to an
impressive 34-16 decision over Com
mune 39 in the other game of the
day.
SUNDAY’S GAMES

The El Dorado Social committee is
(BASKETBALL)
busy with preparations for their 10:00 A.M.—Comm. 87 vs. Comm. 2
11:00
A.M.
—
Group
1515 vs. Comm. 130
Costume Party and Dance, to be 12:00 Noon—Speedboys
vs. Comm, 70
held at the Loft, 1564 N. Damen
Bye—Group 1079
avenue, tomorrow night. The club
(VOLLEYBALL)
has arranged a party or dance an 10:00 A.M—Group 1070 vs. Comm. 130
11:00 A.M.—Group 1457 vs. Comm. 87
nually during the Holiday season, 12:00
Noon—Comm, 23 vs. Comm. 70
making it a rule to charge no ad
All games are played at McKin
mission. In this way they have tried
to reciprocate in some measure for ley Park.
the grand cooperation they have re
ceived from their friends in their
annual social ftmetions.
Only a limited number of tickets
were printed, but those who would
like to attend and have not been
able to obtain tickets are welcome,
too. Costumes are required, and the
committee asks only that their
guests come prepared to fall in with
the spirit of gay camaraderie that
will prevail. Entree at 9 o’clock.
A Happy New Year to all of you!
A first period attack, which net
ted them a 21-13 advantage at the
Counc’l 91 SAC. To Stage intermission,
enabled the Dr. Dulak basketball team to weather d
Athletic Party On Monday stormy second half, which found
them outscored, 15-17, to earn them
All Council 91 S. A. C. basket a 36-30 victory over the fast Seals
A. C.
ball players, girls and boys, are in
“Spiffy’ Michalik with 11 points.
vited to attend the Athletic and In Marchewka with 9 and Stanisławski
stallation Party to be held at the and Polinski with 7 apiece collabor
Polish Veteran’s Hall Monday night. ated to provide the Dulaks with
their margin of victory. Rach, Jasse
This also includes non-member and Kachin exce’led for the Seals
players. Players and members will with 10, 7 and 7 markers, respectively. Summary:
be admitted free to this affair.
Dulaks
Seals A. C.
Victor Savage please take notice:
B.Ft.F.
B.Ft.F.
Michalik
4 3 0 Wasko
2 0 1
All outsiders invited to attend this Czemski
10 0 Rach
5 0 2
0 0 0 Ryniec
10 0
gala affair will have to pay a fee Ciura
Stanisławski 2 3 0 Jasse
3 11
Polinski
3 10 Kachin
3 12
of fifteen cents for dancing and re Marchewka
4 10 Pleva
0 0 1
——. —
0 0 2
freshments.—Stephanie Buck, vice- Wardziński —
14 2 7
chairman.
1
14 8 4

DR. DULAKS WHIP
SEALS QUINTET
BY 36-30 SCORE

DZIEDZINA MATERIALNA
nie jest niezbędnym warunkiem
do szczęścia. Często łatwiej być
szczęśliwym w skromnych wa
runkach bytu, niż w dostatku i
dobrobycie. Ale i w tej dziedzi
nie trzeba mieć ambicję, ażeby
życie nasze nie było nędzne, że
by stworzyć sobie takie warun
ki bytu, w których my sami i
nasza rodzina będziemy mogli
żyć pełnym życiem najlepszych
uczuć, światłych myśli, kultu
ralnych zamiłowań i pożytecz
nej pracy.
Jeżeli osiągniemy powodze
nie w tych trzech dziedzinach
—to wygramy życie.
A cel osiąga się przez silną
wolę, wytrwałość i pracę!

Zwyczaje
Noworoczne
Radośnie i wesoło obchodzą
Rok Nowy prawie wszystkie lu
dy na świecie.
I tak we Francji dzień Nowe
go Roku jest tak święcony, jak
u nas Boże Narodzenie. Dzieci
budzą się wczesnym rankiem,
aby za jrzeć do wywieszonych
pończoch, czy ich gwiazdor ob
darzył podarunkami.
W sąsiadującej z Francją
Belgii, w dzień poprzedzający
Nowy Rok, dzieci starają się
zamknąć w pokoju na klucz
krewnych i dla żartu nie wypu
szczają ich prędzej, dopóki ci
nie obdarzą ich podarunkami.
Mali, biedni chłopcy wcze
snym rankiem chodzą od domu
do domu i składają mieszkań
com życzenia, roznosząc przytem okrągłe opłatki, za co □trzymują pieniądze. Belgowie
wierzą, że pierwsze złożone ży
czenia przez chłopców, przynio
są im szczęście.
Bardzo uroczyście święcony
jest dzień Nowego Roku w Azji.
Nietylko przez jeden dzień, ale
przez cały pierwszy miesiąc w
roku trwają bezustanne uro
czystości, połączone z zabawa
mi. Chińczycy w tym czasie
świętują; wszystkie szkoły i urzędy są zamknięte. Na ulicach
ukazuje się długi szereg wozów,
na jakich umieszczone są figu
ry, przedstawiające starca, ja
ko symbol starego roku i dzie
cko, jako symbol roku nowego.
W Polsce, po wsiach, na za
kończenie starego roku, kładą
na stole bochenek chleba, by
Nowy Rok go zastał i przez 'o
nigdy w domu ch’eba nie zabra
kło. Pozatem gospodarze od
wiedzają się wzajemnie, życząc
sobie szczęścia i powodzenia.
Nieraz te życzenia są ułożone
wierszem.

Legenda
A gdy już pastuszki swe dary od
dali, przed żłóbkiem poklękali, na
dudkach zagrali, pies pędem przybieżał i między niebiany do żłóbka
się cisnął przed Pana nad Pany.
— Dlaczegoś się spóźnił? — Pan
pieska zapytał i rączką łaskawie
owczarka powitał. — Już wszyscy
tu byli: i osieł był z wołem, zwie
rzątek gromadka witała mię spo
łem.
— O, daruj mi, Zbawco, — rzekł
piesek zdyszany, — lecz wszyscy od
biegli, a w polu barany i owiec gro
mada bez straży została, i jedna owieczka zbłąkała się mała, więc ow
cy szukałem, od wilków broniłem
daruj mi, Panie, że późno przyby
łem.
Wtem uśmiech tak cudny Dzieci
nę okrasił, że blaskiem swym zorze
na niebie przygasił:
— Pójdź, piesku, w mą słqżbę,
przez świata manowce, odszukiwać
pójdziem zabłąkane owce.
I piasek się cieszył, pastuszki się
śmiali, anieli srebrzyście na luteńkach grali.. .

Gdy Chrystus z uczniami chodził
w ludzkiej ziemi, w ślad piesek,
stróż wierny podążał za nimi. I wi
dział jak smutne Pan słowem pocie
szał, jak chore uzdrawiał i umarłe
wskrzeszał i witał radośnie Łuka
sza i Jana, a warczał, gdy Jadasz
zbliżał się do Pana. A kiedy w
chłód nocy Pan spoczął wśród dro
gi, pies ciałem zagrzewał Przenaj
świętsze Nogi.
A gdy Pan na krzyżu zawisł w
bóhi męce, pies tulił się drżący
przy Świętej Panience. Tak pa
trzał żałośnie mądrymi oczami, że
Matka Najświętsza zalała się łzami.
I skoro już widział, że śmierć się
przyliża, głosem pełnym bólu zaczął
wyć u krzyża...
Tak głosem bolesnym napełnił
gród cały aż wszystkie niewiasty
w Jeruzalem drżały...
I tak pies jest w służbie dobrego
człowieka, a złego daleko omija i
szczeka.

Życzenia Noworoczne

]

Stoimy na progu Nowego Roku, zadając sobie pyta
nie: co on nam przyniesie?
Nie ślepy los jednak rządzi nami, lecz osiągamy to,
do czego dołożymy pracę swych mózgów, serc i dłoni.
Niechże w tym Nowym Roku jeszcze silniejsze węzły
braterstwa złączą nasze szeregi harcerskie; niech zgodna
praca i umiłowanie gorące wspólnych celów prowadzą
nas do osiągnęicia zamierzeń a zarazem zdobycia zado
wolenia ze spełnionych obowiązków.
Życzenia szczęścia, pomyślności, sił do pracy i hartu
wytrwania na posterunku szczytnej służby: Drużynom
Harcerskim, Zarządom Gmin i Grup, Komitetom Opie
kuńczym, Gronu Instruktorskiemu, wszystkim Druhnom
i Druhom oraz tym, którzy łączą się z nami w służbie
pod sztandarem związkowo-harcerskim — zasyła
Rada Naczelna Harcerstwa Z. N. P.
J. ROMASZKIEWICZ, Prezes
C. HIBNER, Wiceprezes
M. TOMASZKIEWICZ,
F. SYNOWIEC
M. W. MAJCHROWICZ Dr.
ANIELA WÓJCIK
I. K. WERWIŃSKI, Dyrektorzy.
J. HAWRYLEWICZ, Sekretarz.

Z OKRĘGU XI. Z.N.P.
Z okazji Nowego Roku — Druży
nom, Zarządom Grup i Gmin, Komi
tetom Opiekuńczym, Braci Instruk
torskiej, oraz wszystkim druhnom
i druhom przesyłamy najserdecz
niejsze życzenia wszelkiej pomyśl
ności.
CZUWAJ!
Jan Ziemba, komend. Okr. XI.
Wanda Mąka, komend. Okr. XI.

Do Pamiętnika
Harcerskiego

Życzymy wszystkim, żeby odnaleź i gwiazdę, która wskaże
im kierunek życia i sprawi, że
zobaczą przed sobą drogę pro
stą i jasną.
Niech życie przestanie się to
czyć od wypadku do wypadku
wytrącając nas z równowagi.
Idźmy z wiarą za naszą gwia
zdą, a wtedy zarówno zwycię
stwa jak i porażki staną się eta
pami na drodze prowadzącej do
O Boże, Panie 1 Stwórco nasz, celu.
Co serc gorących pragnienie
znasz,
Daj, byśmy weszły w to życie
śmiało
»
I z mocą taką, by nam nie drża 
ło serce
Rozkład Gier Harcer
Jak liść.
skiej Ligi Sportowej Na
O Boże Panie, w dusze nam
tchnij
Niedzielę, 2-go Stycznia
Miłości wiele. W opiece Swej
Miej nasze duchy, by«w życia
Piłka koszykowa.
drodze
Gmina
87 przeciw Gminie 2 o go
Były, jak one potężne wodze
dzinie 10-ej rano.
Idące wprzód!
Grupa 1515 przeciw Gminie 139 o
O Boże Panie, prosimy, daj,
Byśmy do pracy porwały kraj, godz. 11-ej rano.
Speedboys z Indiana przeciw Gm.
Do pracy ciągłej i nauczyły
Jak z trudów cżerpać zdrowie i 79-ej o godz. 12-ej w poł.
Grupa 1079 — bye.
siły
Piłka siatkowa.
Pogodę brać!
O Boże Panie, w wyże się piąć
Grupa 1079 przeciw Gminie 139, o
I nigdy łamać i nigdy giąć,
godz. 10-ej rano.
Pragniemy służyć bliźnim i To Grupa 1457 przeciw Gm. 87-ej o
bie,
godz. 11-ej rano. •
Pełnię człowieka budując w so Gmina 23 przeciw Gm. 79 o 12-ej
bie
w południe.
Wysiłkiem swym!

Modlitwa Harcerki

Zawiadomienia

Ostatnie Napomnienie

Zgadywanka
Już oddala się w zaświaty,
Umiera rok stary,
W łzy i śmiechy był bogaty,
Różne niósł nam...
Temu radość temu smutki,
Zgodnie z wolą Pana,
Długi rok, a taki krótki
Znów dola......
Odwrócona w księdze życia
Jedna karta nowa,
Czas wydobył ją z ukrycia,
Ale treść jej....
Czas, świadomy swej potęgi,
Wszystko kryje mrokiem,
Nie wyczytasz losu księgi
Najbystrzejszym....

Nie odgadną doli człeka
I najmędrze głowy,
Co nas z woli nieba czeka,
Co niesie Rok....
Jeno czas do ludzkich duszy
Wiary posłać gońce,
Że złe siły miłość skruszy,
Że zabłyśnie......

Poraź ostatni podajemy do wia
domości, iż każda drużyna w Gmi
nie 80-tej ZNP. musi złożyć raport
na ręce kierowniczki drużyn, druh
ny Józefy Krasoń, żarn. pnr. 2831
Hillock Ave., jakie numery progra
mu mają drużyny na dzień instala
cji urzędników Gminy i grup, jaka
odbędzie się w niedzielę, 13. lutego.
Komitet Harcerstwa Gminy 80-ej
ZNP. nie życzy sobie, aby numery
były jednakowe, wobec tego musi
być porozumienie pomiędzy in
struktorami, jakie trzeba uskutecz
nić przed lym stycznia 1938.
O ile jaka drużyna nie zastosuje
się do tego, numer tej drużyny nie
będzie przyjęty i nie będzie mógł
być wykonany. Czuwaj! Za Komitet
Harcerstwa: W. Tomaszewski, prze
wodniczący; Józefa Krasoń. kierow
niczka Drużyn Gminy nr. 80ej ZNP.
(29-30-31).

Związek N. P. jest organiza
cją narodową i społeczną, utworzoną dla dobra wychodźtwa oraz wszystkich swych
członków. Zapisz się więc do
niego jaknajprędzej.

Gmina 41-sza Zw. Nar. Pol. Zaprasza
Na Gwiazdkę Harcerską 9-go Stycznia
Zwyczajem rok-rocznym, Gmina
41 Z. N. P. przygotowuje się ener
gicznie do mającej się odbyć Gwia
zdki Harcerskiej, połączonej z rocz
nym balem w niedzielę, dnia 9-go
stycznia, 1938 roku, w Auditorium
Św. Jadwigi, róg Lyndale i Hamil
ton ulicy, podczas której wykonany
będzie się punktualnie o godz. 3-ej
twę harcerską, skupiającą się przy
drużynach harcerskich z Grup w
Gminie 41-ej Z. N. P. Program od
będzie się pungtualnie o godz. 3-ej
po południu, a o godzinie 7-ej wie
czorem będzie bal dla wszystkich.
Zaproszeni zostali prezes Zarządu
Centralnego Z. N. P. p. Jan Romaszkiewicz; komisarz Okręgu 13-go p.
'an Wieczorek; komisarka Okręgu
13-go pani J. Szumkowska i wielu
innych gości.

Zarząd Gminy 41-ej, Komitet Har
cerstwa, Komitet Balu i Koła Przy
jaciół zwracają się jak najusilniej do
wszystkich Związkowców i Związkowczyń o jak najliczniejsze wzię
cie udziału dla zapoznania się z pra
cą młodzieży harcerskiej a przytem
dla spędzenia po odbytym progra
mie kilku przyjemnych chwil przy
doborowej orkiestrze p. Edwarda
Kaczyńskiego . Spodziewamy się, że
wszystkie Grupy przy Gminie 41-ej
Z. N. P. raczą dopomóc dobrej spra
wie przez zakupno biletów na bal. —
Józef Jóźwiak, prezes; Edward Idaszak, przew. komitetu harcerstwa;
Józef Okoń, przew. komitetu Koła
Przyjaciół; C. Kotowski, przew. ko
mitetu btilu; A. Zawoj owska, sekre
tarka; J. Reichel, hufcowa.

DZIENNIK ZWIĄZKOWY (ZGODA), PIĄTEK, 31-GO GRUDNIA (DECEMBER), 1937

Wiadomości z Avondale
_____________________

Instalacja zarządu Tow. Avondale.
Tow. Pań Avondale, gr. 2692 ZNP.
które wybrało nowy zarząd na przedrocznym swym posiedzeniu, urzą
dza instalację 21-go stycznia w Avondale restauracji, której właści
cielką jest Związkowczyni pani Ma
ria Lubasz - Kużyk. W czasie in
stalacji zostaną podane kawa i cia
stka oraz lody, jak również zostanie
wykonany krótki program..
W skład nowego zarządu Tow.
Pań Avondale weszły panie: A.
Strojna, prezeska; Stefania Sadow
ska, wiceprezeska; Janina Jeromińska, sekr. prot.; Adelina Antosz, se
kretarka fin.; Katarzyna Rajca, ka
sjerka; a sekretarką Wydziału Ma
łoletnich została panna Wanda Komorkiewicz.

Rodzina się powiększyła.
Gwiazdor okazał się bardzo hoj
nym dla pp. Janikowskich w Avon-

dale, gdyż w prezencie pozostawił
im tęgą córeczkę. Matka, pani Józe
fa Janikowska, a członkini Tow. Avondale, oraz nowonarodzoona czu
ja się wybornie. Tatuś uradcfwany
taką gwiazdką obiecuje wyprawić
sute chrzciny.
Przychodzą do zdrowia.
Panie Zofia Motejko i Julia Sztorc
członkinie Toiv.Avodale, grupa 2692
ZNP., po dłuższym pobycie w szpi
talu, powoli przychodzą do zdrowia,
czego im związkowczynie i przyja
ciółki życzą z całego serca, aby sta
nęły ponownie z nimi do pracy or
ganizacyjnej.

Czytelnicy, przeczytajcie
listę członków Am.-Pol. Klu
bu Handlowego i czyńcie u
nich zakupy.

Nauka, udzielana bezpłatnie dla
wszystkich, odbywa się w każdy po
niedziałek, od 8-ej do 10-ej wieczo
rem, w sali szkoły parafialnej św.
Jacka.
Ci, którzy nie posiadają papierów
obywatelskich, powinni natychmiast
zapisać się na listę uczniów, — bo
nie ma na co się oglądać, iż kiedy
kolwiek kongres zniesie wszelkie opłaty i egzaminy. Było by dobrze,
gdyby się tak stało, alo to tylko po
gadanki w kołach niektórych pra
wodawców. Bardzo to jednak wąt
pliwa sprawa, a na nią nie potrzeba
się oglądać, ale starać się o ile mo
żności o obywatelstwo tego kraju.

Zdał egzamin i czeka na awans.
Niejednemu może zdaje się, że w
departamencie policji to wystarczy
zdać egzamin na dany stopień i już
po całej paradzie. A to nie prawda.
Od egzaminu do awansu bardzo da
leka droga, a najlepiej o tym prze
konał się p. Tomasz Podgórski, któ
ry niewiadomo poraź który chlub
nie zdał egzamin na sierżanta poli
cji miejskiej, lecz dotąd chodzi bez
naszywki serżanckiej. Klub Am.Pol.
w Avondale, którego członkiem jest
nasz oficer Podgórski, postanowił
poczynić energiczne kroki i wytężyć
wszystkie swe siły, by Podgórskie
mu nadano rangę, na jaką swymi
zdolnościami i egzaminami zupełnie
sobie zasłużył.
....Obywatelom polskiego pochodze
nia trudno jest dostać wyższe stano
wisko w hierachii władz bezpieczeń
stwa publicznego, bo w miejsce Po
laków wysuwa się innych nawet
mniej zdolnych.
Dobrze, że Klub Obywatelski za
jął się sprawą p. Podgórskiego i po
stanowił poruszyć wszelkie czynni
ki, aby przychyliły się po tylu la
tach oczekiwań do nadania mu ran
gi.

Gwiazdka dla Harcerzy.
W piątek, 31-go grudnia, w sali
Avondale parku zostanie urządzona
gwiazdka dla Harcerzy przy Tow.
Avondale. Gmina 128 ZNP. ofiaro
wała $10 na prezenty gwiazdkowe
dla dziatwy, a zarząd parku daje na
grodę temu zrzeszeniu młodzieży,
które będzie miało najładniejszą
choinkę, a raczej najpiękniej udeko
rowaną, ozdobami wyrobu rąk
dziatwy. Harcerze wzmiankowanego
Towarzystwa pracują energicznie,
aby choinkę swą ustroić jak lalecz
kę.
Wysrebrzenia choink dokonał be
zinteresownie p. Adam Waśkowski,
właściciel Adams Auto Construction
Zaznaczyć trzeba, że gwiazdka dla
harcerek odbyła się w zeszłą środę,
Zabawa u Adamskich.
w czasie której dziatwa po odśpie
waniu kolęd otrzymała różne poda
Dziś wieczorem w obu salach
runki.
Wonderland, której właścicielami są
pp. Adamscy, odbędzie się zabawa
Szkoła Obywatelska ponownie o- zwana Nocą Sylwestrową. Na pro
twarta.
gramie “Nocy” różne niespodzianki,
Już w przyszły poniedziałek, t. j. uciechy pełno i radości.
3-go stycznia, rozpocznie się nauka
w szkole obywatelskiej na Jackowie,
Popierajcie tych Kupców
po krótkiej przerwie świątecznej. w Avondale, którzy ogłasza

ją się w Dzienniku Związko
wym.

CZŁONKOWIE AM. POL KLUBU
HANDLOWEGO
K. Luka
ZAKŁAD POGRZEBOWY
3601 DIVERSEY AVE.
TEL. SPAULDING 6880

Ob stora grzeczna 1 akuratna
Plfkna kapUca
Twoją fotografia jest najcenniej
szym podarunkiem jaki możesz
dać.—3—8/10 etched tone portretj
—tylko 85.00

Frank’s Photo Studio
3049 MILWAUKEE AVE.
blisko Lawndale
Tel. Capitol 0094
Fr. Wiśniewski, właściciel

Piotr Kowaczek
Najstarszy pogrzebowy w Avon,
dale. Nowoczesna kaplica
do użytku darmo
3830 GEORGE ULICA
TEL. SPAULDING 8830

John’s Meat Market

Logan Sausage Mfg. Co.
Pierwszorzędne
1 Smaczne Wędliny

2912 MILWAUKEE AVE.
Jan Niklewicz, właściciel

Avondale Restaurant
Wyborna Kuchnia.
Smaczne Potrawy
2936 MILWAUKEE AVE.

Marla Lubasz-Kuiyk, zarządczynl

Ragan Hardware
& Paint Co.
Farby, Pokosty, żelaztwo do Do
mowej Potrzeby. Maszyny stolar
skie, Heblarki, Wlertaki, “Band
Saws” i Inne
2882 MILWAUKEE AVE.
St. Ragan, właściciel

T. F. Wojciechowski

ŚWIEŻE MIĘSO I WYBOROWE
DRÓB

CODZIENNIE ŚWIEŻE WĘDLINY
WŁASNEGO WYROBU, SZYNKI
KIEŁBASY

2085 MILWAUKEE AVE.
Jan Mikos, właśc. Tel. Albany 4850

3024 MILWAUKEE AVE.
Telefon Albany 8299

STANLEY KOT BUFFET
Trunki Krajowe i Importowane
2891 MILWAUKEE AVE.
Smaczne Piwo 1 Przekąski

AVONDALE CUT RATE
MEAT MARKET
Pierwszorzędne
Mięsiwa 1 Drób
3030 MILWAUKEE AVE.
F. Wojciechowski, właściciel

PIONEER BREWING CO,
Jan Krypel, prezes
8819 FULLERTON AVE.
Tel. Berkshire 8200

VINCENT NAJDOWSKI
—MEAT MARKET
Najlepszy Gatunek Mięsa i Drobiu
3020 MILWAUKEE AVE.
Tel. Spaulding 7320

CHICAGO BURIAL
GARMENT CO.
1318 N. ASHLAND AVE,
Tel. Armitage 3630
Adam Drzewiecki, właściciel

WESTERN AND COYNE
AUTO SERVICE STA.
2253 N. WESTERN AVE.
J. Bryll i Z. Bryllas, właściciele

1 SZEWCŻYK
—MIDWEST STORE
Zawsze świeże i Dobre Towary
2959 N. HAMLIN AVE.

EAGLE PRINTING CO.
Robota Akuratna i Tanio
F. Rosieński, właściciel

3006 ELBRIDGE AVE.

STANLEY FRUIT MKT.
3036 MILWAUKEE AVE.
S. Grochowiak, właściciel
Tel. Albany 3662

ADAM’S AUTO
Construction Co., Inc.
A. Waśkowski, właściciel
4116 BELMONT AVE.
Tel Kildare 8453

NORTHWESTERN
CANDY & TOBACCO CO.
3020 MILWAUKEE AVE.
M. Bydalek, właściciel

Jutro Bankiet Na
25-Lecie Kapłaństwa
Ks. Kasprzyckiego

“ZNACHOR” w teatrze CHOPIN

*

Polsko-Amerykański Klub Obywatelski Wybrał Nowy Za
rząd; Tow. Pań Avondale Urządza Instalację; Gwiazd
ka Dla Harcerstwa; Zdał Egzamin Na Sierżanta, Lecz
Czeka Na Rangę
Na ostatnim posiedzeniu PolskoAm. Klubu Obywatelskiego po omó
wieniu różnych spraw politycznospołecznych, wybrano nowy zarząd.
W skład tegoż weszli: A. Piskorz,
prezes; Anna Strojna, wiceprezeska;
F. Chlistecki, 2-gi wiceprezes; pan
na Helena Datkiewicz, sekr. prot.;
panna Wanda Komorkiewicz, sekr.
fin.; Józef Naraś, kasjer.
Instalacja zarządu zapowiedziana
jest na 27-go stycznia, a będzie to
“mokra” instalacja, w czasie której
zostaną podane przekąski i napoje.
Komitet rozwoju z łona Klubu
pracuje, aby w szeregi klubowe zdo
być jak najwięcej członków — a dla
większej zachęty do pracy werbun
kowej zostaną wydane nagrody za
zdobycie najwięcej członków no
wych.
Ze zbliżaniem się “sezonu” kam
panii przedwyborczej na różne urzędy stanowe, powiatowe i krajo
we, obywatele coraz więcej garną
«ię do klubu, by dowiedzieć się wię
cej różnych nowinek z areny poli
tycznej.

Polityka Ożywia Się w 35-ej Wardzie

DIVERSEY
TAILOR SHOP
Pierwszej Klasy Robota
M. Dolcopol. właściciel
3462 DIVERSEY AVE.

PULASKI CONST. CO.
Wszelkie Roboty Budowlane
2936 N. CENTRAL PARK AVE.

J MILWAUKEE AVE.
Spaulding 7428

Pod Rozwagę Kapcom
Za kilka dni odbędzie się posie
dzenie Amer.-Pol. Klubu Handlowe
go w Avondale, na którym zapewne
będą zakreślane różne plany poczy
nań i pracy na rok przyszły. Wartoby również zastanowić się nad
tym, czy opłaciłoby się kupcom urządzić tak zwane “targi”.
Otóż w jakim celu urządza się
“targi”?
Są nawet mniejsze osiedla w Sta
nach Zjedncozonych, w których
znajduje się znacznie mniej kupców,
aniżeli, dajmy na to, w dzielnicy
Avondale, a jednak urządzają tar
gi doroczne, aby umożliwić naszym
polskim kupcom i przemysłowcom
oraz importerom towarów z Polski
wystawiania swych towarów. Tar
gi takie trwają od 6 do 10 dni, w
czasie których urządza się różne atrakcje dla zwiedzającej publiczno
ści.
Celem targów jest zapoznanie tak
kupiectwa jak i publiczności z to
warami produkowanymi przez pol
skich przemysłowców krajowych czy
zagranicznych. Kioski dla poszcze
gólnych kupców i przemysłowców,
jakie muszą być urządzone na Tar
gach, będą dobrą reklamą dla danej
firmy. Zależnei jak te kioski będą
urządzone atraktywnie i pociągają
ce oczy zwiedzających.
Ma się rozumieć, że urządzenie
targów pociąga pewne koszta, lecz
te nic nie znaczą wobec korzyści, ja
kie dane przedsiębiorstwo kupieckie
odniesie po skończonych “targach”
— jeżeli potrafiło ono umiejętnie i
mądrze zareklamować swój towar
czy prcdukt.

ROMAN TEA STORE
Pierwszorzędne Masło, fiwlete
Jajka. Wyborna Kawa
2922 MILWAUKEE AVE.
R. Strzelecki, właściciel

PROGRESS „
SHOE STORE
Dobre i Wygodne Obuwie
3886 MILWAUKEE AVE.
W. Uch wat, właściciel

PIERWSZORZĘDNY
ZAKŁAD REP. OBUWIA
2950 MILWAUKEE AVE.
A. Krasiński. właściciel

TED’S INN
2959 MILWAUKEE AVE.
Smaczne Piwo—Wyborne Trunki
T. Maciejewski, właściciel

A. SOBOL
3008 ELBRIDGE AVE.
(Milwaukee i Central Pk.)
Krawiec i Kuśnierz, Czyszcze
nie, Farbow., Remodel. Futer

WONDERLAND
BAI L ROOM
2940 MILWAUKEE AVE.
Pp. Adamscy, właściciele

AVONDALE
AR”
3002 MILWAUKEE AVE.
M. Prnsińskl, właściciel
Tel. Albany 2686

WALTER’S
MEN’S SHOP
2936 MILWAUKEE AVE.
W. Bialczak, właściciel

BRACIA ANTONIK
KUŚNIERZE
Szyją futra, remodelują i czyszczą.
2940 MILWAUKEE AVENUE
Telefon Albany 2633

Bal Maskowy Kupców
w Avondale
W niedzielę, 30-go stycznia, w obu salach Wonderland zostanie urządzeny bal maskowy staraniem
Amer.- Pol. Klubu Handlowego w
Avondale.
Komitet, na czele którego stoi T.
Maciejewski, mistrz w urządzaniu
różnych imprez z pomocą innych
członków zapowiada wiele inowacji
i ciekawych atrakcyj, jak również
przygotowuje piękne i cenne nagro
dy, które zostaną rozdane za naj
ładniejsze “maseczki” i stroje. Na
razie nie podaje się jakie to będą
nagrody, lecz komitet zapewnia, iż
będą sięgać nawet do kilkudziesię
ciu dolarów wartości.
Kto chce nagrodę zdebyć, nie
chaj zawczasu postara się o bilet,
który można już teraz zakupić u
członków Klubu oraz u komitetu.

Obywatele z Coraz Większym Zainteresowaniem Śledzą
Posunięcia Na Arenie Politycznej
Im bliżej zbliżających się prawy
borów w reku przyszłym, tym więk
sze ożywienie i zainteresowanie się
polityką ze strony obywateli pol
skiego pochodzenia. — Dotychczas
prawie o polityce i kandydatach mó
wiono tylko w małych grupkach,
czasem nawet przy szklaneczce pi
wa, — ale polityka a raczej robota
i zabiegi przedwyborcze wyszły z
zakątka na świat, z chwilą odbycia
zebrania reprezentantów 12 klu
bów obywatelskich z Avondale, Cragin, Hanson Park i innych sąsied
nich dzielnic w obrębie 35-ej wardy będących, a nawet przybyła re
prezentacja z Jefferson Park. Na
zebraniu tym postanowiono, aby ta
wspólna organizacja nosiła nazwę
“Illinois Civic Federation” i jako
taka, nie tylko wyszukała najzdol
niejszych kandydatów na różne urzędy, wychodząc z tego założenia,
że należy działać jednomyślnie i
zwartym szeregiem oraz wywrzeć
presję na odnośne partie, aby jak
najwięcej obywateli polskiego po
chodzenia postawić na wyższe urzę
dy. Obecnie wyszukuje się odpo
wiednich kandydatów na poszcze
gólne urzędy, jak senatora, kongresmana, posłów do legislatury stano-

Połączone towarzystwa w parafii
Św. Kamila urządzają w przyszłą
niedzielę, 2-go stycznia, okazały ban
kiet dla proboszcza tej parafii ks.
Bolesława J. Kasprzyckiego z oka
zji srebrnego jubileuszu jego kapłań
stwa. Bankiet odbędzie się w sali
parafialnej; początek o godzinie 4:30
wieczorem.
Ks. Kasprzycki został wyświęco
ny na kapłana 21-go grudnia 1912
roku. Przez trzynaście lat pełnił obowiązki asystenta w dwóch para
fiach, zaś w roku 1925-tym został za
mianowany proboszczem parafii Św.
Szczepana. Od roku 1927-go do obecnej chwili włodarzy w parafii św.
Kamila, gdzie cieszy się ogólnym
szacunkiem wszystkich swoich pa
rafian.
Na niedzielny bankiet wybierają
się licznie nietylko Kamilowianie, ale także przyjaciele jubilata x róż
nych dzielnic miasta.

wej, sędziów, komisarzy powiato
wych a nawet aldermana. Kogo
zorganizowane kluby mają na swej
liście na razie niewiadomo.
Komitet z łona Federacji udał się
do sędziego Jana Prystalskiego, jako
przewodnika Polskiej Partii Demo
kratycznej i przedłożył mu program
swej pracy oraz czego będzie żądał
od partii.
Na razie niewiadomo, co p. Prystalski powiedział Komitetowi, ani
też niewiadomo, jak partia KellyNash odniesie się do postulatów tak
silnej organizacji politycznej jaką
jest Illinois Civic Federation.
Niebawem odbędzie się następne
zebranie reprezentantów, a po sko
ordynowaniu się zupełnym, zostanie
zwołane walne zebranie wszystkich
klubów, liczących tysiące głosów.
Obywatele polskiego pochodzenia,
zamieszkujący w parafiach Jackowa, Wacławowa, Władysławowa, w
Cragin i Hanson Park, zrozumieli, iż
tylko przez silną organizację mogą
zdobyć wyższe stanowiska w polity
ce, więc tworzą potężne zrzeszenie,
z którym każdy kandydat a nawet
frakcje polityczne będą musiały się
liczyć. Do zrzeszeń tych Polacy
powinni garnąć się jak najliczniej.

Huczny Sylwester
w Nowym Życiu

ISKIERKI KUPIECKIE

Chór Nowe Życie, Nr. 143 ZŚP.,
dorocznym zwyczajem urządza już
dzisiaj huczny Sylwester w klubie
własnym, pod nr. 1182 Milwaukee
ave. Komitet przygotował wiele atrakcyj i niespodzianek, tak że każ
dy ubawi się znakomicie. Zaś na
sze panie z Kółka Pań Pomocy chó
rowi Nowe Życie przygotowują zna
komite zimne i ciepłe przekąski,
które zadowolą nawet najwybred
niejszych smakoszy. — Bufet pod
dzielnym kierownictwem kol. Drwa
la zaopatrzony został w pierwszorzę
dne krajowe i zagraniczne likery oraz doborowe piwa. Do tańca przy
grywać będzie znana radiowa or
kiestra kol. Bonczkowskiego. Kole
gów po lutni, przyjaciół i sympaty
ków serdecznie zaprasza cała brać
śpiewacza chóru Nowe Życie.

“szykowania’ wędlin na sposób eu
O wrażeniach miotających czło sam ulega najcięższemu losowi —
ropejski.
wiekiem podczas patrzenia i słucha Opuszczony przez swą żonę, którą
nia najnowszego filmu polskiego przęcież kochał nad życie, nie może
Mikoś, o czym “wie Grześ i cała “ZNACHOR” nie da się opowiadać. tego znieść; utracił parnię! że kie
je czuć samemu, trzeba sa dyś żył. Znachora gra genialnie Juwieś”, ma na składzie dobre i świe Trzaba
memu widzieć ten smutny los sła nosza-Stępowski, żonę zaś profesora
że mięsiwo różnego gatunku, a do wnego profesora, doktora Rafała
tego daje każdemu grzeczną i do Wilczura, który w każdej chwili subtelna, pełna wdzięku i powabu
brą usługę. Jest on właścicielem swego życia niesie pomoc bliźnim, a Elżbieta Barszczewska.
John’s Meat Market, który dawniej
pracował u obcych, a potem swego
pracodawcę wykupił. Jest on Związ
Jeszcze ostrej zimy nie było do kowcem, nie uchylającym się od
tychczas, ale i ta przyjdzie. Więc pracy organizacyjnej.
Czytajcie Książki Polskie! Zjazd Związku Kółek Odbędzie taneczna. Program zacznie się punk
panie powinny zaopatrzyć się w cie
tualnie o godz. 6-ej wieczorem.
Skład żelastwa St. Ragana (do
płe futra, nowe, lub też starsze dać
Się w Cicero; Zabawy Sylwestrowe; Zaręczeni; Opła
brego
Polaka),
został
ostatnio
po

zremodelcwać. Robotę tego rodza
Bankiet Kółka Waszyngtona.
tek Doboszy i Trębaczy; S-Lecie Kółka Waszyngtona
ju wykonuje zakład kuśnierski Bra większony przez sprowadzenie du
Z okazji 5-tej rocznicy Kółka Lit.
żego zapasu maszyn stolarskich, jak
ci Antonik.
Znów opóźnienie.
wej organizacji odbył się w naszym Dram, imienia Jerzego Waszyngtona,
heblarki, band sam itd., które na
mieście Cicero. Na posiedzenie to Kółko to urządza wspaniały bankietBudowa
górnej
drogi
poprzez
Ci

Jeżeli ktoś .potrzebuje maszynę dają się wielce dla dcmowych maj cero avenue na Ogden avenue zo wpłynęły listy od zarządu miasta Ci w niedzielę, 20-go lutego, o godzinie
dobrze naoliwić, w gaz się zaopa strów. Prócz tego ma na składzie stała znów opóźniona, ponieważ plan cero, Ciceroskiego Zrzeszenia Han 5-ej wieczorem, na sali Hawthorne
trzyć — to najlepiej udać się do farby i pokosty oraz różne narzę przedstawiony nie podoba się urzę dlowego, i Hawthorne Businessmen’s Community.
Western-Coyne Auto Service, której dzia.
dnikom w Springfield, jak również Ass’n, zachęcające Związek Kółek
Zabawa Klubu Demokratek.
właścicielem są pp. Bryll i Brylas,
Gdy jesteś mocno utrudzony, to nie podoba im się przedstawiony do odbycia swego Sejmu w Cicero.
W sobotę, 22-go stycznia, Klub
a tam oni zrobią swoje ku zadowo
Bardzo
wiele
pracy
w
tej
sprawie
plan
wjazdu
po
obu
stronach
tego
na pokrzepienie sił i ducha wstąp
leniu.
położył wiceprezes Związku Kółek Polskich Pań Demokratycznych upo drodze do Stanley Kot Buffetu, proponowanego mostu.
rządza zabawę taneczną na sokolni
p. Stanisław W. Zienty.
a tam zaspokoisz pragnienie i odpo
im.
Ad. Osińskiego ,przy 29-ej uli
Po świeże owoce i jarzyny każda czynek, oraz energię do dalszej ro Sprawa transported! załatwiona.
cy i 48 Court. Panie zapraszają
gospodyni wie gdzie iść — a miano boty. Na składzie wyborne trunki
Posiedzenie Wolnego Polaka.
Komisja transportacyjna stanu Il
wszystkich o przybycie na tę zaba
wicie do Stanley Fruit Market, p. i smaczne przekąski.
linois odrzuciła sprawę przesłuchów
Towarzystwo Wolny Polak, Grupa wę. Początek o godzinie 8-ej wie
S. Grochowiaka, bo wie, że nigdzie
w sprawie wymian biletów prze 1257 ZNP., odbędzie swe roczne po czorem.
indziej nie dostanie lepszych.
Po bliższe informacje co do adre siadkowych pomiędzy kompanią chi- siedzenie w przyszłą niedzielę o go
sów powyższych firm odsyła się cagoską górnych kolei, a tramwaja dzinie 2ej po południu, na sali Haw
Avondale, a raczej mieszkańcy ni czytelników do ogłoszenia p. t. — mi należącymi do kompanii West thorne Community.
ł Spędźcie wesoło i szczęśliwie I I
gdy w podziurawionych butach nie Członkowie A. - P. Klubu Handlo Town. Decyzja komisji daje moż
i
NOC SYLWESTROWĄ ::
chodzą, bo A. Krasiński, właściciel wego, które ukazuje się regular ność wejścia tej uchwały z dniem
Wigilijny opłatek.
I w TOM-BRU-CAVERN ! I
16 stycznia, to jest za cenę 15 cen
zakładu reperacyjnego, zelówki do nie w każdy piątek.
Komitet doboszy i trębaczy Gmi ł T. Sass 1 B. Kaniewski, właściciele * ‘
tów z biletem przesiadkowym z
bre przybije i obcasy naprostuje, że
Dobre wina 1 Uklery. Panie są ' ’
ny 5-ej urządza opłatek wigilijny w +
f
mile w dziane. Smaczne prze- '
tramwaju na kolej górną albo od
buty wyglądają jak nowe.
niedzielę,
23-go
stycznia,
na
sali
Ad.
kąski podawane każdego
Opera San Carlo
wrotnie.
f
czasu.
Osińskiego. Po stosownym a krót J 5002 W. 13 ST.
CICERO, DLL. ..
Zdaje
się
jednak,
że
kompania
Po nowe krawaty, czy koszule,
kim
programie
odbędzie
się
zabawa
Wraca Do Chicago górnej kolei będzie sprawę apelo
++++++++++++++++++++++++<
każdy nawet najwybredniejszy mło
wać, coby opóźniło wejście w życie
dzieniec wali prosto do składu BalSłynna San Carlo Opera od po
czaka, bo tam znajduje się wielki niedziałku, 3-go stycznia do niedzie powyższej uchwały.
wybór, a nawet szaliki importowa li 16-go stycznia, da szesnaście
Czytajcie książki polskie!
ne z Polski, ciepłe jak kożuch.
przedstawień w Auditorium Theater
Podczas zimowych długich wieczo
w Chicago.
rów najlepiej spędzić czas na czy
Po trudach i długich latach wę
Wyślemy Wam DARMO spis 350 Realności w Cicero i w Berwyn,
Dyrektor tego zespołu p. Fortune
drówki życiowej, gdy ktoś wolą Bo Galio ogłasza, że w przedstawie taniu polskich książek. Książki pol
które można nabyć okazyjnie.
ga zostanie powołany w zaświaty, niach tych wezmą udział znani z po skie wypożyczyć można bezpłatnie
Telefonujcie, piszcie lub zgłoście się do naszego biura
z
biblioteki
Gminy
5-ej
ZNP.
w
każ

rodzina jego stara się, aby członko przednich występów artyści, miano
wi swej familii oddać jak najlepszą wicie: Lucille Mensel, Bianca Sa- dy czwartek wieczorem od godziny
ostatnią usługę, lecz sama tego za roya, Leola Turner, Hizi Koyke, 8-ej do 9-ej, na sali im. A. Osińskie
JOHN O.
2411
Telefony
go, 29-ta ulica i 48 Court, gdzie bi
łatwić nie może. Udaje się do po Carlotta Bruno, Dreda Aves, Philine
S. 52nd Ave.
Cicero
bliotekarka p .Maria Staszak z przy
grzebowego. W Avondale jest ich Falco, Dimitri Onofrei, Aroldo LinCicero
453-4
jemnością każdego obsłuży. W bi
dwóch, starych weteranów, Piotr di, Mostyn Thomas, Marie Valle, bliotece jest książek za kilka tysięcy
Kowaczek i Karol Luka. Obej są Stefan Kozakiewich, Harold Kravitt, dolarów, jest więc w czym wybrać
REALTOR
grzeczni i usłużni.
Maru Castagna, Norina Greco, En i wiedzę swą pogłębić.
Pożyczki realnościowe od $800 do $5000, wyrabiamy na 4 do 5% i z
rico Cappellotti i Stefano Ballerini.
małym komisowem.
Ktokolwiek znajduje się za inte
Repertuar przedstawień jest na
Konwencja Związku Kółek.
resem w dzielnicy, a czuje się głod stępujący: Poniedziałek, 3-go sty
23
lat
doświadczenia
w
interesie realnościowym i asekuracyjnym.
Na ostatnim posiedzeniu Związku
ny, niechaj nie omieszka wstąpić do cznia — Rigoletto; wtorek, 4 stycz
Otwarte
na
Nowy
Rok
i
w Niedzielę od 10 rano do 4 po południu.
Kółek Literacko Dramatycznych, uAvondale Restaurant, a tam dosta nia — Cavalleria i Pagliaci; środa,
chwalono, by przyszły sejm tej ideo
nie dobre i smaczne jedzenie, przy 5 stycznia — Lohengrin (po niemie
rządzone pod okiem pani Marii Lu- cku); czwartek, 6 stycznia — Aida;
basz-Kuzyk, dobrej kuchmistrzyni. piątek, 7 stycznia — Faust; sobota,
8 stycznia, po południu — Mme.
Właściciele sklepów z cukierkami Butterfly; sobota, 8 stycznia, wie
lub tytoniem mogą zakupić towar czorem — Carmen; niedziela, 9 sty
im potrzebny w takiej ilości, w ja cznia — Trovatore; poniedziałek, 10
kiej tylko zechcą w Northwestern stycznia — Traviata; wtorek, 11,sty
Candy and Tobbaco Co. Jest to pol cznia — La Boheme; środa, 12 sty
ska hurtownia cukierków, Przybo cznia, po południu — Lucia Di Lammermoor; środa, 12 stycznia, wie
rów szkolnych i papierosów.
czorem — Tannhauser (po niemie
Wszystkim obywatelom polskiego pochodzenia w Cicero życzymy powo
Chicago Burial Garment Co. jest cku); czwartek, 13 stycznia — nie
dzenia w nadchodzącym Nowym Roku
jedyną firmą, pozostającą w ręku ma przedstawienia; piątek, 14 stycz
nia
—
Mme.
Butterfly;
sobota,
15
polskiego przemysłowca p. A. Drze
Dziękujemy im za ich współpracę w naszych staraniach zarządzania szko
wickiego, która we własnej fabry stycznia po południu — Carmen; so
ce szyje ubrania i suknie dla tych, bota, 15 stycznia, wieczorem — Tro
łami publicznymi według najwyższych wymagań szkolnictwa,
co odeszli w zaświaty. Potrzebują vatore; niedziela, 16 stycznia —
najsprawniej i najniższym kosztem
R. M.)
cy, powinni tam udawać się w ra Aida.
zie potrzeby.
Czas wesel się zbliża, więc pary
młode oglądają się za fotografami.
Daleko ich szukać nie trzeba, bo
jest dwóch w dzielnicy Avondale, p.
Fr. Wiśniewskiego “Frank’s Photo
Studio” i p. M. Prusińskiego “Avon
dale Art Studio”. Gdziekolwiek za
mierzacie się udać, udajcie się naj
pierw do nich, a zapewne znajdziecie zadowolenie.

KRONIKA Z CICERO

DARMO!

I
I
I

SYKORA

Do składu Lcgan Sausage Mfg.
Co., p. J. Niklewicza zdaleka przy
jeżdżają klienci po smaczne wędli
ny, czy nawet po pieczone kurczę,
bo wiedzą, iż dostaną towar dobry
i świeży codziennie. Trzeba dodać,
iż p. Niklewicz to pierwszej klasy
majster masarski, i zna tajemnice

Życzenia
Pomyślnego Nowego Roku
składa
Wszystkim Członkom Związku Narodowego Polskiego,
Dyrekcji Z. N. P. i Wszystkim Czytelnikom
Dziennika Związkowego
ST. J. ZIÓŁKOWSKI

LOGAN SQUARE ROOFING CO
2524 NORTH CAMPBELL AVENUE
ARMITAGE 7854

Sławny Bas Pinza Na
Programie Forda

W niedzielę, 2-go stycznia ,od 9 do
10 wieczorem (EST), przez wszyst
kie stacje radiowe CBS zostanie na
dany koncert orkiestry Forda i Chó
ru pod kierownictwem Eugeny Ormandy. Solistą podczas tego kon
certu będzie słynny bas Ezio Pinza.
Program tego koricertu jest nastę
pujący:
Chorale Prelude: *‘A Mighty Fortress Is
Our God”, Bach — Chorus and Orchestra.
O Tu Palermo from “The Sicilian Ves
pers,” Verdi — Mr. Pinza and Orchestra.
Serenade from “Faust,” Gounod — Mr.
Pinza and Orchestra .
Poem — McDonald — Orchestra.
Jesu, Joy of Man’s Desiring — Bach —
Chorus and Orchestra.
Waltz of the Flowers from “The Nut
cracker Suite” — Tschaikowsky — Or
chestra.
After — Edwards — Mr. Pinza and Or
chestra.
L’UItima Canzone — Tosti — Mr. Pinza
and Orchestra.
Excerpts from “Pictures At An Exhibi
tion” — Moussorgsky; — Orchestra.
We Are Of Thee, The Children Of Thy
Love — Webster — Chorus, Audience and
Orchestra.
(R. M.)

RADA SZKOLNA
DYSTRYKT Nr. 99
f

CICERO, ILL
FRANK E. SVOBODA, Prezydent
EUGENE CLARK,
JOSEPH S. IDZIASZEK,
FRANK J. NOVAK.

JOSEPH B. KOVARIK. Sekretarz

CZŁONKOWIE
EDWARD J. SASS,
JERRY B. SILHA,

MICHAEL SOLAR,
JOHN W. VOLLER.
NORBERT TUMAVICK,

GEO. A. SCHWEBEL, Superintendent
JOHN J. SHERLOCK, Adwokat

DZIENNIK ZWIĄZKOWY (ZGODA), PIĄTEK, 31-GO GRUDNIA (DECEMBER), 1937

TO

CO SŁYCHAĆ W MILWAUKEE, WIS.
Po Świętach Bożego Narodzenia — w Oczekiwaniu Nowego Ro
ku; Z Działalności Polskich Towarzystw; Niech Żyją Pol
scy Kręglarze; Tradycyjny Opłatek w Świetlicy Centrali
Młodzieży Polskiej; Polskie Programy Radiowe.
Po wcale wesołych świętach, nie
zamąconych na ogól żadną większą
katastrofa, miasto nasze, a w szcze
gólności Polonia, popadło w błogi
stan inercji. — Zmniejszył się ruch
na ulicach składy obumarły pomi
mo szumnie ogłaszanych wyprzeda
ży poświątecznych i zapanował ja
kiś nieokreślony bliżej nastrój obawy przed czemś, co każdy ma na
myśli, ale boi się wypowiedzieć. —
Obawy przed depresją, która, jak
Hooveroska “prosperity” czai się
.już rzekomo za narożnikiem. — I
tak, jak ona, prawdopodobnie ni. gdy się nie zmaterializuje.
Ludzie jednakże są ludźmi — i
• raz sparzywszy się gorącem, Jmu'chają na zimne, nie zdając sobie mo
że sprawy z tego, że właśnie przez
to samo dopomagają pogorszeniu się
stosunków. Bo każdy dusi dolara w
kieszeni oglądając się na jutro i tym
przyczynia się do zastoju w handlu
i przemyśle. Jest to jednakże na
strój przejściowy i niech się tylko
ruszą roboty w fabrykach, gdzie poodkładano chwilowo sporo ludzi, na
strój ten pryśnie jak mydlana bań
ka i znów będzie wszystko dobrze w
naszym śmietankowym grodzie.
W międzyczasie Polonia szykuje
się do obchodzenia Nowego Roku,
hucznie i wesoło.—Prawie że wszy
stkie sale na południowej stronie
zostały wynajęte przez towarzy
stwa i organizacje, urządzające ba
le sylwestrowe, a między innymi
dostaliśmy zaproszenia na następu
jące:
Wielki bal sylwestrowy placówki
NNr. 3 Stow Wet. Armii Polskiej, we
Francji, jaki odbędzie się dorocz
nym zwyczajem, dziś wieczór w sali
Polonia.
Pożegnanie Starego i powitanie
Nowego Roku w sali Bonka, dziś
wieczór przez Tow. Rzeczpospolita
Polska, grupa 2138 ZNP.
Huczną zabawę sylwestrową, któ
rą urządza dziś wieczór Tow. Po
tęp Gr. 91 Federacji Ubezpieczenio. wej w Ameryce, w sali Federacji.
Bal sylwestrowy posterunku gen.
Kazimierza Pułaskiego, nr. 26 P. L.
W. A., jaki również dziś wieczór od
będzie się w sali Pułaskiego, Cu
dahy.
Oraz pożegnanie starego i powita
nie Nowego Roku w towarzystwie
braci weterańskiej, poste runku
Woodrow Wilson, nr. 11, Polskiego
Legionu Weteranów Amerykań
skich, jakie odbędzie się w sali Pu
łaskiego w Milwaukee.
Zabawa więc jak widać z po:. j’js.-’pjo, będzie .■»a‘rzesienie a że
do tego, szef policji wydał dyspen
sę. kasując ostre i ściśle, w Mil
waukee przestrzegane prawa, ze
zwalając na zabawę aż do rana bez
■ żadnych ograniczeń, przeto spodzie
wać się można, iż ludziska wyko
rzystają taką dyspensję i bawić się
będą do upadłego.

Na przedrocznym p o s i edzeniu
Chóru Echo, jakie odbyło się w dol
nej sali Kościuszki, wybrano na
stępujący nowy zarząd na rok 1938:
Taduesz Winnicki, prezes (po
nownie); Helena Grzeszczak, wice
prezeska; Eugenia Dembińska, se
kretarka finansowa; Leokadia Napieralska, sekretarka protokółowa,
. — a marszałkiem został A. Zieliń
ski.
Tow. św. Antoniego, Gr. 27, Stow.
Polaków w Ameryce, na swym
orzedrocznym posiedzeniu, jakie od
było się w sali św. Józefa, pod
przewodnictwem prezesa Kazimie
rza Zająca, wybrano, następujący
nowy zarząd na rok przyszły: Ks. F.
Góral, kapelan; Kazimierz Zając,
prezes; Piotr Suchorski, wicepre
zes; Ant. Oldakowski, sekr. prot.;
F. Gulczyński, sekr. fin.; Józef Bu
dziński, kasjer; Leon Biegański, A.
Strykowski i K. Janiszewski, radni;
Józef Juchniewicz, marszałek: Ant.
Barczak, odźwierny; rewizorzy ksią
żek: Józef Błażejewski, T. Chmie
lewski, J. Dettlaff; chorążowie: Ant.

POTRZEBA!
SOOO KOBIET

Do Zapisania się do

KLUBU
FUTRZANYCH
PŁASZCZY
Oszczędźcie 50%
na FUTRZANYM
PŁASZCZU!
Dostaniecie DARMO Kalendarzowy Bank
i JEDWABNĄ SUKIENKĘ!

Płacac juz od 10c DZIENNIE
KUPICIE FUTRZANY PŁASZCZ

MUW >J
Founded 1896

1314 MILWAUKEE AVE.

Chociażby
I I
Najmniejsza l\ SZ ■

Barczak. And. Barczak i Tomasz
Zięty; sekr. małoletnich Józef Dett
laff; delegat do Ligi Milwauckiej
Józef Dettlaff. Grupa uchwaliła po
$2.50 na ogłoszenia świąteczne w
pismach polskich.
Na przedrocznym posiedzeniu
Tow. Patriotycznego Polskiego, Gr.
14 ZNP. odbytem 21-go grudnia,
po uczczeniu pamięci śp. ks. Wacła
wa Kruszki i załatwieniu spraw»rutynowych, wybrano bez opozycji na
stępujący zarząd na rok 1938:
Stefan Grunwald, wiceprezes; Anna
Napieralska, wiceprezeska; Feliks
Skupski, sekr. fin.; Antoni Kowal
ski, sekr. prot. i wydziału małolet
nich; Jan Heltmach, kasjer; Alfons
Konieczka, Marceli Malinowski i
Tadeusz Winnicki, opiekunowie ka
sy; Wład. Sierzchulski, marszałek.
Balotami wybrano delegację 12 osób do Gminy nr. 8ej. Na delega
tów ogółem ubiegało się 19 kandy
datów. W y b orom przewodniczył
August Gutowski, a w skład komi
sji wyborczej wchodzili Bronisław
Kaczkowski, Edward Rozmarynowski i Jan Wiznerowicz.
Zwyczaj em dorocznym, który
Tow. Patriotyczne zapoczątkowało,
uchwalono miejscowym dzienni
kom polskim po $5 na życzenia
świąteczne.
Ponieważ Wydział Kobiet okręgu
14. urządza Gwiazdkę dla dzieci,
Grupa 14, osobnej gwiazdki urzą
dzać ni<$ będzie. Dziatwa należąca
do wydziału małoletnich przy Gr.
14. ma się stawić w niedzielę, 2.
stycznia o godzinie 1-ej po południu
do sali Kościuszki. Zapomogę, jaką
grupa otrzymała od Zarządu Cen
tralnego na ten cel, uchwalono do
ręczyć Wydziałowi Kobiet.
Na instalacyjnem posiedzeniu 18.
stycznia odbędzie się zabawa dla
członków i na ten cel uchwalono
pewną sumę z kasy. Zarząd wierzy,
że członkowie i członkinie licznie
przybędą, by się wspólnie zabawić.
— Antoni Kowalski, sekr. prot.

Tow. Królowej Jadwigi, Gr. 2145
Z. N. P., na przedrocznym posiedze
niu, które odbyło się pod przewod
nictwem prezeski, pani W. Kas
przak, wybrano na rok 1938 nastę
pujący zarząd: Wiktoria Kasprzak,
prezeska; Helena Mendyk, wicepre
zeska; Pelagia Kasprzak, sekretar
ka finansowa; Zofia Heromińska,
sekr. prot.; Józefa Heromińska, ka
sjerka; Helena Nicgorska, marszałkini; W. Cygan i A. Matyasz, radne;
W. Kasprzak i Jadwiga Marlęga, de
legatki do Gminy 115ej; rewizorki
książek: W. Cygan, A. Matyasz i
J. Sobecka.
Przed posiedzeniem, urządzona
była Gwiazdka dla dziatwy z wy
działu małoletnich, podczas której
odśpiewano szereg kolęd, a była
komisarka, pani Maria Schweitzer
wystąpiła w roli “Gwiazdora” ob
darzając malców prezentami.
Na rocznym posiedzeniu “Klubu
Byznesistów” — “South Side Busi
ness Men’s Club” wybrany został
nowy zarząd, który przedstawia się
jak następuje:
Artur S. Janik, prezes; Ludwik
Zbieranek, wiceprezes; Clem Storm,
sekretarz; Henryk Rózga, kasjer;
Alojzy Lipiński, marszałek; — Sta
nisław A. Schultz, John Borkey,
Walter Podd, A. P. Gawroński i St.
Brodey, dyrektorzy.
Tow. św. Elżbiety, Gr. 215 Zw.
Polek w Ameryce, na swym przed
rocznym posiedzeniu wybrano za
wyjątkiem kasjerki i drugiej radnej
całkowity dotychczasowy zarząd na
rok 1938.
Skład nowego zarządu jest nastę
pujący: Magdalena Gronczewska,
prezeska; Helena Gutsch, wicepre
zeska; Stanisława Dzierzgowska,
sekr-. prot.; Zofia Maćkowiak, sekr.
fin.; Anna Bessler, kasjerka; Józefa
Mitchull, Pelagia Kowalska i Kon
stancja Kruszewska radne; Domicela Czarnecka, chorążyni; P. Kowal
ska i K. Kruszewska, podchorążynie; Paulina Krutul, marszałkini i
Z. Maćkowiak, protektorka Wianka.
Komitet odwiedzania chorych:
Teresa Chojnacka i Marianna Bindas.
Delegatki do Komisji Grup: M.
Gronczewska, Z. Maćkowiak, A.
Bessler, J. Kowalewska i K. Blady.
Delegatki do Centrali w Cudahy:
A. Besselr, H. Gutsen i M. Gron
czewska.
Tow. św. Michała Archanioła,
Gr. 6 Stow. Polaków w Ameryce,
prezesem ponownie został obrany
Michał Skibiński. — Nowy zarząd
składa się oprócz wymienionego już
prezesa z następujących: Józef Her
man, wiceprezes; M. Plichta, ka
sjer; Roman Lorbiecki, sekr. fin.;
W. Krzyrnpiec, sekr. prot.; Józef
Feller, radny; F. Kowalski, radny
i F. Wawrzon, radny honorowy.
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Art Nie Wyleczy

Jeżeli nie chcesz lub nie możesz poddać się operacji to obstaluj sobie natychmiast
najnowszej konstrukcji pas wprost 7. fabryki który nie tylko że jest lekki 1
nadzwyczaj wygodny, łecż podtrzymuje wypukliznę w ten sposób, że zabezpiecza
od powiększenia się bez różnicy jaką pracę wykonujesz.

A.

DIADUL & SONS

1562 MILWAUKEE AVENUE. Blisko Danttn Avenue
Tel. HUMBOLDT 1480
35 lat doświadczenia
(Nie na rogu)
Eksperci Mężczyźni i Kobiety do Waszych Usług
Robimy także gumowe pończochy na opuchnięcie nóg. opaski brzuśzne. podpory
na bolące stopy, aparaty d!a kalek, sztuczne nogi, ręce i t. d.—Skład otwarty
do 5:30. w niedziele i święta zamknięte.
Niniejsze ogłoszenie ukazuje się co sobotę.

Egzystujący w Milwaukee od
dziewięciu lat Klub Polskich Centurzystów, który jest zrzeszeniem kup
ców i profesjonalistów polskiego po
chodzenia, na przedrocznym posiedzeniu, wybrał następujący nowy
zarząd:
Roman Chojnacki, prezes; Fran
ciszek Pyszczyński, wice prezes;
Henryk Rybacki, drugi wiceprez.;
Władysław Rugalski, trzeci wicepre
zes; Teodor Karczewski, sekretarz;
Kazimierz Pogorzelski, kasjer i B.
Kulas, J. Kendziorski i P. Pyszczyń
ski, dyrektorzy.

WYBITNI GOŚCIE NA WCZORAJSZEJ AKADEMII
(Klisza własna Dz. Związkowego)
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Ubiegłej soboty, Tow. Króla Wła
dysława Jagiełły, gr. 1476 ZNP.
urządziło w sali Listwana na pół
nocnej stronie m i a sta, piękną
Gwiazdkę dla dziatwy należącej do
wydziału małoletnich przy grupie.
Odśpiewane zostały kolędy —
dziatwę uraczono przysmakami i
obdarzono świątecznymi podarka
mi, a podczas krótkiego, programu
przemawali: prezes grupy Markie
wicz, była komisarka ZNP. pani M.
Schweitzer, oraz prezes Gminy 115,
Józef Karaś.

W ubiegłą niedzielę po południu
odbyła się Gwiazdka dla drużyny
harcerskiej i dziatwy z wydziału
małoletnich przy Gr. 358 ZNP., Tow.
Kościuszki.
Na program pod przewodniewem
prezesa grupy, Maksa Wojczaka,
złożyły się śpiewy, deklamacje har
cerzy, gra na harmonikach, oraz
muzyka orkiestry Erwina Taczały.
Podczas programu przemakała
do dziatwy b. komisarka, pani M.
Schweitzer, oraz red. Marcin Kę
dziora, poczem z punktu widzenia
dziatwy, kulminacyjnym punktem
gwiazdkowej zabawy, byłó pojawie
nie się Gwiazdora, który hojnie i
szczodrą ręką obdarzył rozpromie
nioną dziatwę.
Urządzeniem Gwiazdki zajmo
wał się komitet harcerski, z prze
wodniczącym p. A. Agackim na cze
le. Natomiast wykonanie programu
harcerskiego odbyło pod przewod
nictwem druhny Dzieniszewskiej.
Piękny program gwiazdkowy dla
dziatwy i młodzieży z wydziału
małoletnich wykonany został ubieg
łej środy w sali św. Wojciecha za
staraniem Komitetu Harcerstwa z
łona Tow. Rzeczpospolita Polska,
Gr. 2138 ZNP.
Na program złożyło się aż 17 nu
merów solowych i całych zespołów,
które doskonale wywiązały się z za
dania.
W skład Komitetu Harcerstwa z
ramienia Tow. Rzeczpospolita Pol
ska, który zajął się urządzeniem
Gwiazdki, wchodzili następujący:
Wacław Koralewski, pani K. Podkomorska, panna Regina Stawicka,
Damazy Karwowski i Franciszek
Wojtczak.
W samą wigilę Bożego Narodze
nia do bram Sierocińca Polskiego
św. Józefa zapukała delegacja Sto
warzyszenia Polskich Kręglarzy, w
osobach pp. Jana Ludki, Jana
Schultza, Józefa Kendziorskiego,
Jana Kalupy, Klemensa Michalskie
go, Jana Greya, Henryka Fintaka i
Ed. Ausmachera. Delegacja przyję
tą została przez siostrę M. Sulpicję,
której wręczyli w imieniu Stow.
Polskich Kręglarzy p. Jan Ludka
wręczył czek na $200, na potrzeby
sierotek polskich.

Ubiegłej niedzieli,, w świetlicy
Centrali łamała się opłatkiem wraz
ła się tradycyjna wieczornica pol
ska, na której młodzież należąca do
Cenrtali łamała się opłatkiem wraz
z zaproszonymi gośćmi, wśród któ
rych znajdowało się wielu wybit
nych przedstawicieli naszej inteli
gencji.
Podczas programu, przemawiali:
Dr. Józef Birkenmajer, prof, języka
i literatury polskiej na uniwersyte
cie stanowym w Madison, p. C. Dziadulewicz, mec. Kazimierz Goński,
p. Józef Piotrowski, prezes Centrali
im. Kazimierza Pułaskiego w Mil
waukee, ks. Józef Betliński, oraz
mec J. Świderski, który był mi
strzem toastów podczas miłej biesia
dy i wielu innych repr. organizacyj.
Wszyscy mówcy podkreślali w
swoich przemówieniach konieczność
utrzymania łączności duchowej i
kulturalnej z macierzą Polską, o ile
społeczeństwo nasze na wychodźtwie pragnie uchronić młodzież od
zupełnego wynarodowienia się, ze
zgubą nietylko dla nas samych, ale
częstokroć dla amerykańskiego spo
łeczeństwa.

Prawdziwą ucztą duchową dla
słuchaczy polskich programów ra
diowych w naszym mieście, był
specjalny program świąteczny, na
dany przez “Naszą Polską godzinę”,
ze stacji WEMP w ubiegłą sobotę.
Na programie tym, pod dyrek
cją kapitana Stanisława Nastała,
odegrana była przez1 cały ‘zespół
“Naszej Polskej Godziny” oraz Tow.
Teatru Polskiego w Milwaukee, cu
downa sztuka “Betlejem Polskie”,
pióra Lucjana Rydla.
Był to program radiowy, godny
największej stacji i jak się wiele osób wyraziło, pozostawiał tylko to
do życzenia, że nie mógł być sły
szany w całe*j Ameryce.
Jutro, to jest w dzień Nowego
Roku, nadany będzie również spe
cjalny program o k olicznościowy
pod dyrekcją kap. Nastała, na ‘Na
szej Polskiej Godzinie”, ze stacji
WEMP. o godz. 3-ej po południu.
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Gmina No. 2 Z. N. P. (Na Wojciecho
wie), Urządza Gwiazdkę Dla Dziatwy
W przyszłą niedzielę, dnia 2-go
stycznia, Gmina nr. 2 ZNP. ‘urządza
Gwiazdkę dla swej dziatwy harcer
skiej jakoteź i
która należy do
Wydziałów Małoletnich przy Gru
pach naszych. Program Gwiazdki
rozpocznie się w sali Pułaskiego na
Wojciechowie, o godzinie 2:30 vpo
południu. Gwiazdor przyobiecał Ko
mitetowi odwiedzić dziatwę Gminy
nr. 2-go po południu i rozdać do»
brym dzieciom podarki. Będzie też i
drzewko pięknie przystrojone i za
śpiewamy sobie kolędy nasze swoj
skie polskie. Panowie sekretarze wy-

działów małoletnich Grup naszych
proszeni są o przybycie na tę Gwia
zdkę by dopomóc “gwiazdorowi” w
rozdawaniu podarków.
Dla starszych i młodzieży wieczo
rem urządza Komitet Harcerski za
bawę taneczną. Dochód z tej zaba
wy obrócony zostanie na prowadze
nie harcerstwa przy Gminie naszej.
Apelujemy zatem do rodziców, dele
gatek i delegatów Gminy jakoteź i
czonków,- czonkiń o przybycie na
Gwiazdkę po południu,również i za
bawę wieczorem. Dla Związkowców
i Związkowczyń wstęp wolny. — J.
F. M.

Kalendarzyk Zabaw
Piątek, 31 Grudnia

Piątek, 31 Grudnia

Posterunek Geo. Washington u-

Na fotografii powyższej wi
dzimy dwóch wybitnych Ame
rykanów, profesorów uniwer
sytetów amerykańskich, Geor
ge R. Noyes i Arthura P. Colemana, którzy byli wczoraj
gośćmi Polskiego Klubu Arty
stycznego i licznej Polonii na
akademii w bibliotece Newber

ry. Obydwaj profesorowie mó
wią doskonale po polsku i ca
łym sercem kochają Polskę i
Polaków. Na programie wczo
rajszej akademii mówili obaj
pięknie po polsku ku ogólnemu
zachwytowi licznie zebranej
publiczności polskiej. Z lewej
ku prawej stoją: prof. Cole

{Naokoło Naszych Spraw
W Noc Sylwestrową
Nowy Rok, nowe horoskopy,
nowe nadzieje...
Ziemia — w odwiecznej swej
wędrówce do okoła słońca —
nową zacznie kolejkę.
Gdy dziś o północy znajdzie
się na tej samej linii, którą prze
cięła w roku ubiegłym — świat
powita to rykiem syren fabry
cznych, wiwatami.
Strzelą w górę korki od
szampana.
Krzyżować się będą życzenia
noworoczne, układać rezolucje.
Ludzie zapomną o troskach
codziennych, o depresji, o no
wym i o s’tarym ładzie.
W miejsce szarej rzeczywi
stości, zajaśnią na chwilę tęczo
we nadzieje.
Szare dziś — zamieni się w
ten dziwny wieczór Sylwestro
wy, na spowite w błękitach wy
marzone jutro.
Bo taka już jest natura ludz
ka, że ciągle rwie ku lepszej
przyszłości.
Nadzieja — nie jest “matką
głupich” — jak ktoś powiedział
— nadzieja jest motorem życia.
Lepsze Jutro
Rok w bezkresie czasu — jest
niczem.
Wieczność nie zna określeń.
Ale rok.w życiu człowieka, w
życiu narodów, w życiu ludzko
ści — to bardzo dużo.
Rok rozpoczyna często nowe
epoki dla narodów dla ludzko
ści.
Nic też dziwnego, że wita ka
żdy Nowy Rok z takim zapałem
człowiek.
Chciałby bowiem, aby był on
takim epokowym dla życzeń
jego. '
Chciałby, aby to koszmarne,
pełne trosk i kłopotów wczoraj
zamieniło się na lepsze, spra
wiedliwsze, bardziej szczęśliwe
dla wszystkich — Jutro.
I niech nikt nie Stara się za
mącić tych szlachetnych ma
rzeń, tych nadziei świetlistych.
W zestrzeleniu myśli ludz
kich jest siła olbrzymia.
W dążeniu do lepszego Jutra
tkwi czynnik szlachetny, twór
czy, ludzki.
Życzmy sobie i starajmy się
realizować to lepsze dla wszy
stkich Jutro.
Życzmy:
Dla Świata
Niech ustaną wojny mordercze.
Niech dla wszystkich naro
dów — zaświta promienna ju
trzenka pokoju.
Miejsce nienawiści, niech zajmie miłość — ten najszlachet
niejszy przejaw w życiu ludz
kim.
Świat będzie inny — pięk
niejszy, radośniejszy, szczę
śliwszy, gdy narody podadzą so
bie wzajemnie bratnie dłonie.
Dziś najeżony bagnetami,
jakże potwornie wygląda.

Inwentarzowa Sprzedaż
Materiałów Budowlanych
Slaters Felt (500 st. rolka)..... 75c
2x4’s używane—st. bieżąca ’/je
35 funt, rolka papy na dach....80c
1x4 i 1x6 do szalowania..... $16.00
Ponderosa Pine
(8" Shiplap) ..................... $28.00

HARVEY WRECKING CO.
1 Blok na Zachód od Ashland Avenue

1701 W. Cermak Rd. (22 ul.)
SEELEY 8761

Człowiek, zamiast się uszla^chetniać — cofa się do okresu
barbarzyństwa.
Rozwija w sobie nie instynk
ty dobra, lecz zła, nie ludzkie,
lecz zwierzęce.
Dlaczego te miliony najdziel
niejszych, najmłodszych, najenergiczniejszych ludzi — ma
pracować dla zniszczenia.
Dlaczego trudy ich, wysiłki,
nie mają być zwrócone dla pra
cy twórczej, dla budowy dobro
bytu.
Wojna — to nieszczęście
ludzkości.
Niech pokój nastanie.
Pax hominibus bonae volun
tatis!
Dla Stanów Zjednoczonych
Niech zatriumfuje Nowy Ład.
Dobro całego narodu niech
będzie dla wszystkich naczel
nym wskazaniem.
Zestrzelmy pragnienia, aby
około wielkiego Prezydenta
skupił się cały naród.
Aby zmieniły się myśli i dą
żenia tych, którzy w samolubstwie zatopieni, nie widzą po
trzeb innych.
Materializm nie może głuszyć
wartości ducha.
Nie bogactwo jednostki, ale
bogactwo narodu musi być na
czelnym wskazaniem.
Historia nas uczy, że upada
ły narody — gdy bogactwo sku
piło się w nielicznych rękach.
Że im bogatsze są jednostki,
tym uboższym naród.
Im wyższe szczyty, tym głęb
sze przepaście.
Nieeh nie będzie biednych i
głodnych, w tym najbogatszym
świata kraju.
Niech zgoda zapanuje w obo
zie pracy i harmonia pomiędzy
pracą i kapitałem.
Niech znów dobrobyt zagości
w mieszkaniach wszystkich bie
daków.
Dla Polski
>
Niech się pojedna naród.
Równość polityczna, to gwa
rancja praworządności każdego
narodu.
Równość polityczna — to si
ła twórcza, to możność dla wy
bicia się rozumu i zasługi.
Niech wróci demokracja.
Chłop i robotnik budowali po
tęgę narodu; na chłopa i robot
nika barkach spoczywa przy
szłość.
Ma on prawo do udziału w
rządzie — tak jak i każdy inny
obywatel.
Niech się otworzą bramy obozów karnych i wrócą z po
wrotem do Polski wygnańcy.
Niech rząd się złączy z naro
dem.
Wszystkie żywe, twórcze si
ły niech zostaną zaprzągnięte
do budowy potęgi Polski.
Pokój wewnętrzny w Polsce,
to talizman jej potęgi, jej suk
cesów, jej istnienia.
Dla Polonii i Z. N. P.
Polonii zgodnego działania
życzyć należy.
Niech się skupi przy tych,
którzy najwartościowszy ele
ment tworzą.
Którzy wykazali rozum poli
tyczny, wykazali, że umieją obejmować swym umysłem ca
łość interesów Polonii.
Niech rosną jej zdobycze po
lityczne i gospodarcze.
I Niech potęguje się prawdzii wy duch obywatelstwa, duch
W Związku Nar. Polskim —
niech zapanuje jedność i zgoda.
Niech nastąpi u wszystkich

DR. J. J. DE ZAMEK
SPECJALISTA NÓG
Godziny Biurowe: Codziennie od 9ej rano do 6ej
wieczorem. W czwartki i soboty do !)ej wieczorem.
1310 MILWAUKEE AVE.
Tel. HUMboldt 1465

rządza bal Sylwestrowy w piątek,
31. grudnia, w Sokolni, 1062 N.* Ash
land ave., początek o godzi. 7:30
wieczorem. — Komitet balu prosi
członków, ażeby wzięli udział w ba
lu. Komitet także zaprasza przyja
ciół i całą Polonię na bal, aby wraz
z weteranami przywitać Nowy Rok.
Komitet przygotował różne niespo
dzianki dla zabawy gości. Orkiestra
weteranów będzie przygrywać do
tańca. Zabawa do rana. — Za Ko
mitet: M. Piotrzkowski.

man, prof. Noyes, Cenzor Z. N.
P. mec. Franciszek X. Świet
lik, gratulujący obydwom wy
bitnym Amerykanom; i W. W.
Wieczorek, prezes Polskiego
Klubu Artystycznego, pod któ
rego auspicjami odbyła się Tow. Ratunkowe Siedliska Bogusz
wczorajsza akademia.
występuje na bal Tow. Miłość Pol

Klub

Wola

Rogowska

urządza

wielką zabawę sylwestrową 31-go
grudnia wieczorem w sali Łatki, pod
nr. 1368 W. Huron ul., róg Noble—
Komitet wraz z administracją za
prasza sympatyków i wszystkich ro
daków z okolicznych wiosek na po
żegnanie starego a powitanie Nowe
go Roku do sali Łatki. Muzyka J.
Kowalika. — A. Feldy, sekr.
Związek

Królewiaków

urządza

bal sylwestrowy, dnia 3 Igo grudnia
w sali Faikla, 2128 N. Leavitt ul.>
o godz. 6:30. Komitet postarał się o
doborową orkiestrę, smaczne zaką
ski i bardzo wiele miłych niespo
ski, Gr. 2749 ZNP., w piątek, 31-go dzianek.—Komitet:A. Opaliński, pre
grudnia 1937 r. Zbiórka przed salą zes; E. Maluszak, sekr.
Klub Nowotaniec urządza bal syl
św. Mikołaja, 2234 W. Rice ul., bli
sko Oakley blvd., o godzinie 8:30 westrowy w piątek, 31-go grudnia,
w sali Liberty, 1511 Emma ul. Po
W czasie najgorszej depresji i o- wieczorem. Zarząd prosi wszystkich czątek o godz. 8-ej wieczór. Wstęp
gromnie niekorzystnej koniunktury członków i członkinie o liczne przy wolny. Jan Ochęduszko, prezes;
handlowej, a było to w roku 1932, bycie. — Jan Mirus, prezes; Frań. Bernard Żmigrodzki, sekr. prot.
Migalski, sekr. prot.
została założona przez obecnego jej
Klub Szczepanów urządza zabawę
Tow. Wioski Zaborowia występu
prezesa p. M. F. Węgrzynka firma
“Noc Sylwestra”, 31go grudnia w
je
na
bal
Sylwestrowy
Tow.
Ratun

importowa pod nazwą “AMPOL”.
Marshall Square Ballroom, 3113-15
Początkowy kapitał zakładowy tej kowego Kwikowian, w piątek, 31-go W. Cermak Rd. o 8:30 wieczorem.
grudnia,
dp
sali
Atlas,
pod
nr.
1436
firmy był $110,000.00. Firma “AmBilety są do nabycia w składzie
pol” postawiła sobie za zadanie im Cortez ulica. Zbiórka przed salą za wędlin u p. Szadziewicza, 3034 W.
bawy
o
godzinie
9-ej
wieczore.
—
portować produkty z Polski i eks
Cermak Rd. Klub Szczepanów za
portować towary amerykańskie do Jan Golonka, prezes; St. Kukiełka, prasza wszystkich członków i przy
Polski. Początki szczególnie były sekr.
jaciół oraz miłośników tańca na Ka
Tow. Miłość Polski, Gr. 2749 Z. N. zimierzowie i Romanowie.—F. Ciociężki, bo w r. 1933 Ameryka prze
chodzi dewaluację dolara i złoty P., urządza bal sylwestrowy z atrak rus, prezes; W. Tżykowski, prze w.
polski, który poprzednio kosztował cją Nowego Roku, w piątek, 31-go komitetu.
około dziesięciu centów, był wart w grudnia, w wielkiej sali Św. Miko
tym okresie około 20 centów. W tym łaja, 2234 W. Rice ul., blisko Oakley
samym czasie Ikiwiduje swoje in Blvd., pół bloku od Chicago Ave. Sobota, 31 Stycznia
Tow. im. Marszałka Józefa Pił
teresy wiele firm importowych, ale na północ. Początek o godzinie 8ej
Ampol, dzięki umiejętnej i spręży wieczorem. Komitet dokłada wszel sudskiego, Gr. 2495 ZNP., występu
stej działalności swego założyciela i kich starań, ażeby gości należycie je in gremio na bal Tow. Miłość
prezesa przetrwał ten okres depre ubawić. Na tę zabawę noworoczną Polski, Gr. 2749 ZNP., w piątek, 31.
syjny i wszedł na drogę szybkiego zapraszamy całą Polonię. — S. Sto grudnia, w sali św. Mikołaja, Rice
kłosa, przewodniczący komitetu.
i Oakley blvd. Zbiórka o godz. 8-ej
rozwoju.
Tow. Orzeł Polski, Gr. 523 Z. N. P., wieczorem. Z. Giza, sekr. prot.
W tym samym roku, 1933 powstaTow. Sokół Polski Nr. 1, Bratnia
je oddział Ampolu w Chicago, na urządza zabawę sylwestrową dnia
którego czele stanął obecny jego 31-go grudnia b. r., w sali Związku Dłoń, Gr. 1060 ZNP., zawiadamia
przedstawiciel i wiceprezes firmy Polek, pnr. 1309 N. Ashland ave. Do wszystkich członków, że w soboię.
Ampol, p. Józef Piech. Mówi się tańca przygrywać będzie doborowa 1-go stycznia występujemy na bal
zwykle, że na patriotyźmie handlu orkiestra, a komitet postarał się o Tow. Polska Potężna do sali ob. St.
budować nie można, to jednak tyl moc niespodzianek. Początek zabawy Węgrzyna, pnr. 2059 W. 19-ta ulica.
ko patriotyzm mógł dodać sił do o godzinie 8-ej wieczorem. Komitet Zbiórka w naszej Sokolni o godz. 7
wytrwania, wynagrodzić straty ma zaprasza wszystkich członków i wieczorem. Prosimy przybyć jak
najliczniej. — Czołem! Antoni Wojterialne, złagodzić gorżkie docinki przyjaciół.
Klub Ziemi Łomżyńskiej urządza dygo, prezes; W. Olewiński, sekr.
i szykany od obcych ludzi, wrogo usposobionych do wszystkiego co pol wieczór sylwestrowy połączony z ko prot.
Klub Janowic odbędzie swe rocz
lacją w sali Gdynia Garden, pod nr.
skie.
Obecnie Ampol sprowadza parę 1223 Milwaukee Avenue, w piątek, ne posiedzenie w sobotę, dnia 1-go
set różnych artykułów z Polski, a 31-go grudnia. Początek o godzinie stycznia, tj. w Nowy Rok, w Domu
więc produkty mięsne, sery, grzyby, 8-ej wieczorem. Komitet nie szczę- Wolność, pnr. 4615 S. Mozart ul., o
szproty, ogórki, olej siemienny, cfzi pracy, by jak najlepiej gości u- godz. 3-ej po południu. Po posie
miód, wyroby ludowe, porcelanę, bawić w ten wieczór, w którym po dzeniu odbędzie się zabawa instala
szkło, płótna, kilimy, rekordy, sole żegnają stary rok, a przywitają No cyjna.
mineralne itp. Największy wysi wy. Do tańca będzie przygrywała
łek Ampolu był skierowany na prze doborowa orkiestra. —S. Niebrzy- Niedziela, 2 Stycznia
twory mięsne, a szczególnie na szyn dowski, prezes; F. Nieciecki, sekr.
Klub Parafii Siedliska urządza za
Legion Pań przy Posterunku Iron
kę. Tysiące listów wysyła Ampol
bawę
instalacyjną z przedstawie
do hurtownych składów mięsnych side No. 16-ty P. L. A. W., urządza niem w niedzielę, 2-go stycznia, za
po całym kraju, ogłasza się w fa zabawę t. zw. “Noc Sylwestrową” raz po posiedzeniu, w sali ob. Siko
chowych magazynach przemysłu 31-go grudnia ,w sali Folkes, 2733 ry, pnr. 4758 S. Marshfield avenue.
mięsnego, robi wystawy, kontesty, W. Hirsch ul. Początek o godz. 8-ej Początek zabawy o godzinie 7-ej
intensywnie ogłasza w prasie pol wieczorem. Zapraszamy wszystkich wieczorem. Komitet zaprasza całą
na tą zabawę, wiele niespodzianek
skiej i obcej.
Polonię z Town of Lake i okolicy.
Firma Ampol dążyła do tego, że dla gości. — P. Skowrońska, prez.; Dochód obrócony będzie na dobry
by nie tylko szynki sprowadzać, ale H. Majkowska, sekr.
Tow. Ratunkowe Kwikowa urzą cel. — Antonina Wrona, prezeska;
wykorzystać do importu wszystkie
Kaz. Lebrant, sekr. i przew.
dza
bal sylwestrowy, 31-go grudnia
części zabitej świni. Zdobywa dla
producentów w Polsce tajemnic^ fa w dużej sali Atlas, 1436 Emma ul.
GWIAZDKA W TOW.
brykacji “luncheon meat” i “spice Wiele niespodzianek.
Placówka I-go Pułku Strzelców
ham”, zakupuje maszyny dla fabry
TYSIĄC WALECZNYCH
kantów w Polsce, udoskonala prze Pc-lskich, Nr. 90 Stow. Weteranów
Zawiadamia się naszych członków
słane tu próbki, i dzięki temu mamy A. P., urządza “Noc Sylwestrową” i przyjaciół Grupy 877, Tow. Tysiąc
teraz z Polski boczki, karczki, polę w piątek, 31-go grudnia, we wła Walecznych, iż w dniu 3. stycznia, o
dwice, “luncheon meat” i inne prze snym domu pod nr. 1336 West Cor godz. 7-ej wieczorem, odbędzie się
twory mięsne, których wielkie tez ulica, o godzinie 7-ej wieczo w sali Synów Wolności gwiazdka
transporty przychodzą do Ameryki. rem. Wiele niespodzianek, doboro harcerska naszej Grupy.
Ampol szybko się rozrasta. Ka wa orkiestra. Dla towarzystw wy
Ręczymy, iż piękny program przy
pitał zakładowy tej firmy wynosi te stępujących in gremio wstęp wolny. gotowany starannie przez nasze
Klub Turystyczny urządza noc druhny i druhów, zachwyci, ubawi
raz $440,000.00 i jest podzielony po
między 87 polskich akcjonariuszy. Sylwestrową w sali Macierzy Pol i zadowoli wszystkich. Stąd też ko
Ampol był i utrzymał się na stopie skiej, pnr. 1646 Milwaukee Avenue. mitet gwiazdki zaprasza wszystkich
największego importera produktów Kolacja — taniec. Po zamówienia z otwartym sercem na salę Synów
telefonować Brunswick 3222.
mięsnych z Polski,
Wolności, pewny powodzenia i za
Posterunek T. Roosevelta, No. 4 dowolenia ze strony wszystkich. Zapolskości.
PŁAW., urządza bal sylwestrowy w tym do zobaczenia się w dniu 3-go
piątek, 31-go grudnia, w sali Synów stycznia, o godz. 7-ej wieczorem. —
zrozumienie, że Z. N. P. tworzy Wolności, pod nr. 1042 N. Damen Komitet.
najwartościowszą cząstkę Polo ave. Na zabawę tę zaprasza się
nii.
wszystkich miłośników dobrej za
Z WEST PULLMAN
Że najwyższemu urzędnikowi bawy, gdyż doborowa muzyka we Tow. Obrońcy Wolności Im. Tad.
Z. N. P. należy się pierwsze teranów przygrywać będzie do bia
łego rana. Komitet z kolegą W. No Kościuszki, Grupa 1876 ZNP., urzą
miejsce w pośród Polonii.
dza gwiazdkę dla dziatwy dnia 1-go
Że należy mu się posłuch V.’ wakowskim na czele przygotował stycznia, w sali M. Ciepelika, pod
wiele niespodzianek, a ponadto każ
organizacji. dy z uczestników otrzyma czapkę, nr. 11801 Sangamon ul. Początek o
Polonia musi mieć wodza.
trąbkę, serpentynę i konfetti. Po godzinie 3-ej punktualnie. Zaprasza
Takiego wodza dać jej może czątek zabawy o godzinie 7-ej wie my wszystkich związkowców i zwiątylko Związek Nar. Polski.
czorem. — Za komitet: W. Jurek, zkowczynie o poparcie tej gwiazd
ki. Po programie odbędzie się bal.
Niech osamotnieni zostaną adjutant.
Muzyka
doborowa.
ci, którzy sieją niezgodę, którzy

Rozwój “Ampolu”

burzliwym są elementem w Zw.
Nar. Polskim.
Niech podwoją się szeregi
młodzieży związkowej.
W tym kierunku zestrzelmy
pragnienia i życzenia w dzisiej
szą Noc Noworoczną.
Roku Nowy, roku 1938 — z
dążeń wykrzesz czyny — na dzieje zamień w rzeczywistość.
Bądź mędrcem, bądź pacyfikdtorem I

Serdeczne Życzenia Pomyślności w Nowym Roku
zasyła
WSZYSTKIM SWOIM PRZYJACIOŁOM I CAŁEJ POLONII

BERNARD SKAJA
PRZEDSIĘBIORCA POGRZEBOWY

3656 BELMONT AVE.
TEL. KEYSTONE 0502
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Brokerzy Wyścigowi Zamierzają Zalać
Swoimi Biurami Złote Wybrzeże

z
CZASEM,

HURAGAN

Otwarcie Tam Biura Przy Licencji o $4,000 Mniejszej
Jest Dobrą Inwestycją Dla Nich
Dzielnica Złotego Wybrzeża | Uproszczona techniczna stro
na północnej stronie miasta na przyjmowania zakładów, bo
P^opo^nie stanie się giótvną oazą dla brokerom wjści ^zać megafonów, da możność
gowych — jak zapowiedział brokerom wynajmowania
wczoraj jeden z właścicieli lo mniejszych lokali i w dzielni
kalu, gdzie przyjmowane są cach lepszych. W biurze już
zakłady na konie. Dzielnica ta nowym gracz złoży tylko pie
bowiem znajduje się w rejonie, niądze i w zamian dostanie po
zaliczonym do trzeciej klasy i kwitowanie. Brokera zadaniem
rata za licencję wynosić będzie będzie tylko telegraficzne wy
słanie pieniędzy na tor.
tylko $500 za pół roku.

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

Ś.p. BRONISŁAWA MAŁECKA
po krótkiej lecz ciężkiej chorobie pożegnała się z tym świa
tem .opatrzona Św. Sakramentami, dnia 30-go grudnia 1937
roku, o godzinie 7:15 wieczorem, w podeszłym wieku.
Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, dnia 3-go stycznia,
o godzinie 9:30 rano, z domu żałoby pnr. 2811 Eleanor ulica,
do kościoła Św. Barbary, a stamtąd na cmentarz Zmartwych
wstania Pańskiego.
Na ten smutny obrządek zapraszamy wszystkich krew
nych i znajomych, w smutku pogrążeni:
Józef, mąż; Joanna i Wiktoria, córki; Florian Szymański
i Roman Światek, zięciowie; Marianna, Józefa i Walerla, sio
stry; Józef Jendrzejewski i Ignacy Radaszewski, szwagrowie;
wnuki i wnuczka; wraz z całą rodziną.
Pogrzebem zajmuje się W. Pomierski, telefon Boulevard
4421.

Julian S. Krupa

PRZYGODY RYSZARDA ARNOLDA
Się
(JSPAKA-

NARESZCIE BURZA! NIE.. LEPIEJ SPĘDŹMY
USTALA I CZY
NOC TUTAJ.. ZACZE
KAMY PO RANA!
MAMY TERAZ
puścić Się

Muszę

TA DZIEWCZYNA
STRASZNIE Ml Się

SAM O TEM MYStę
... A ŻE PIĘKNA

PODOBA.............. TO RZECZ PEWNA !

W PROGą? j

Ś. p. PAWEŁ KOWALEWSKI
po nieszczęśliwym wypadku, pożegnał się z tym świa^m, opa
trzony Św. Sakramentami, dnia 31-go grudnia 1937 roku, o go
dzinie 1:00 rano w średnim wieku.
Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, duia. -3-go stycznia,
1938, o godz 9:30 rano, z domu pnr. 2640 N. Lawndale Ave. do
kościoła Św. Wacława, a stamtąd na cmentarz Św. Wojciecha.
Na ten smutny obrządek zapraszamy wszystkich krew
nych i znajomych, w ciężkim żalu pogrążeni:— (Aleksander,
Rozalia i Helena, brat i siostry w Polsce); Stanisława Kowa
lewska i (Rozalia w Polsce), bratowe; Stanisław, Franciszka,
Irena, Regina i Edwin, bratanki, wraz z całą rodziną.
Pogrzebem zajmuje się B. Skaja, 3656 Belmont Ave., teł.
Keystone 0502.

CISZA

OBAWlA-

WAŁA
NA
PUSTYNI

LECZ
JTEDNJOCZEŚNlE
ZAPA
DA noc!

NASZ'tCH

Również i na zachodniej stro
nie miasta i ku południowi po
za Roosevelt Road zaroi się od
biur, gdzie przyjmowane będą
stawki. Każdemu z brokerów
zależy, by nie płacił wysokiej
raty licencyjnej, która wyzna
czona została na śródmieście
do wysokości $5,000. Nie ulega
wątpliwości, że będzie i tam
kilka biur brokerskich, które
liczyć będą na masy takich
klijentów, którzy z powodu byznesu pozostawać będą musieli
przez całe popołudniu W śród
mieściu.
W każdym razie jak tylko
miasto wydawać zacznie licen
cje dla brokerów wyścigowych,
rozpocznie się exodus obec
nych szulerów ze śródmieścia
poza mosty rzeki i kanału w
dalsze dzielnice miasta.

Wszystkim krewnym i zna
jomym donosimy tę smutną
wiadomość, iż najukochańszy
mąż mój i ojciec nasz
członek Tow. Św. Stanisława
Kostki, No. 570 Z. P. R. K., po
długiej chorobie pożegnał się z
tym światem, opatrzony Św.'
Sakramentami, dnia 29go gru
dnia 1937 roku, o godzinie 2:50
po południu, przeżywszy lat 45.
Pogrzeb odbędzie się w po
niedziałek, dnia 3-go stycznia
1938 roku, o godzinie 9:30 ra
no, z zakładu pogrzebowego
Kazimierza Zarzyckiego, 2955
W. 25-ta ulica, do kościoła Św.
Kazimierza, a stamtąd na
cmentarz Zmartwychwstania
Pańskiego na parcelę familij
ną.
Na ten smutny obrządek
zapraszamy wszystkich krew
nych i znajomych, w ciężkim
żalu pogrążeni:
Maria (z domu Multan) żo
na; Leonard, syn; Eleonora,
córka; Maria Para, siostra;
Jan i Stanisław Multan, szwa
growie; Julianna i Weronika
Multan, szwagierki; Jadwiga
Multan, teściowa; wraz z całą
rodziną.
Po informacje telefonować;
Rockwell 2573.

Najlepiej i Najładniej
Załatwi Wam Pogrzebową
Obsługę

W. M.

POMIERSKI
Gdziekolwiek mieszkacie udajcie się do zakładów Pomierskiego w razie śmierci w
rodzinie, a otrzymacie obsługę
pogrzebową od najskromniej
szej do najwspanialszej po ce
nach najniższych. Dwie kaplice.

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

Tel. BOULEVARD 4421

Środa, 5-go Stycznia
Klub Młodzieży Gminy 91 ZNP.
| bierze udział w “Gwiazdce” Gminy
i 91-ej ZNP. w środę, 5-go stycznia,
1938, w sali Synowie Wolności, 1042
I N. Damen ave. Początek o godzinie
16:30 wieczór. Harcerstwo odegra
“Jasełka”. Po programie zabawa
taneczna. — J. Gałązkiewicz, kores
pondent.

Pierwsze Polskie Jasełka
w Dzielnicy Town of Lake
Kółko Dramatyczne młodzieży
niedawno przybyłej z Polski, przy
Klubie Maków Podh., urządza Ja
sełka w stylu góralskim pt. “Aniel
sko Nowina”, w sobotę, dnia 8-go
stycznia, 1938 roku, w sali Kościu
szko, przy 48-ej ulicy i So. Wood.
Początek punktualnie o godzinie
6:30.
Młodzież, która przybyła z Pol
ski pragnie się zapoznać z kochany
mi rodakami, a zarazem ucieszyć
i zabawić po starokrajsku tych
wszystkich, którzy pragną wesoło
spędzić ten wieczór — zapraszają na
to przedstawienie całą Polonię, z
tym przekonaniem, że wszyscy będą
zadowoleni.
Dochód z przedstawienia przezna
czony jest na cel dobroczynny.
Po przedstawieniu odbędzie się
huczna zabawa, przy polskiej dobo
rowej orkiestrze. Cena biletu 35c od
osoby. Dla dzieci z rodzicami wstęp
wolny. O iliczne poparcie i przyby
cie uprasza Polonię — Komitet.

Człon. Gr. 222 Z. N. P. i Gr. 30 Wolnych Polek na Ziemi Wa
shingtona po długiej i ciężkiej chorobie, pożegnała się z tym
światem, opatrzona Św. Sakramentami, dnia 30-go grudnia
1937 r. o godzinie 10:50 wieczorem przeżywszy lat 57.
Zam. p.n. 3228 Wabansia Avenue.
Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, dnia 3-go stycznia
1938 r. o godzinie 9:30 rano, z zakładu pogrzeb. Karola Zulińskiego, 1457 W. Blackhawk ulica do kościoła Najświętszej Marii
Panny Anielskiej a stamtąd na cmentarz Św Wojciecha. ,
Na ten smutny obrządek zapraszamy wszystkich krew
nych i znajomych, w smutku pogrążeni: Wacław, mąż; Zyg
munt i Henryk, synowie; Kazimiera i Czesława, córki; Mela
nia i Eugenia, synowe; Grzegorz Pabich, Andrzej Oesterlin,
zięciowie; Ignacy Janus, brat; Natalia Czarnecka, siostra; Mi
chalina, bratowa; Józef Czarnecki, szwagier; oraz wnuczka,
wraz z całą rodziną.
Po informacje Tel. Bruns. 2585.

Wszystkim krewnym 1 zna
jomym donosimy tę smutną
wiadomość, iż najukochańszy
mąż mój, ojciec, brat nasz i
dziaduś mój

Ś. p. Wilhelm Johan
przez nieszczęśliwy wypadek
pożegnał się z tym światem,
opatrzony Św. Sakramentami,
(filia 30-go grudnia 1937 roku,
o godzinie 1:30 po południu, w
średnim wieku.
Dom żałoby pnr. 1443 No.
Rockwell ul.
W ciężkim żalu pogrążeni:
Wiktoria, żona; Anna, Hele
na, Józef i Władysław, dzieci;
Antoni i Dmitro, bracia; An
tonina i Katarzyna, bratowe;
Ryszard, wnuk.
Pogrzebem zajmuje się Pin
kos, 1481 W. Superior ul. Tel.
Haymarket 0254.

Tow. Córy Ameryki, Gr. 286
Zw. Polek w Ameryce, uprze j-'
tnie zawiadamia szanowne sio
stry, że założycielka grupy na
szej

Ś. p. Maria Andrysiak
umarła dnia 30-go grudnia.
Uprasza się szanowne siostry
do stawienia się do kaplicy
Henryka Patki, naroż. 48-ej
i So. Hermitage ave.) w nie
dzielę, dnia 2-go stycznia, o
godzinie 7-ej wieczorem dla
uczczenia pamięci i zarazem
stawienie się na pogrzeb w po
niedziałek, 3-go stycznia, w
parafii Św. Józefa, róg 48-ej
i Hermitage ave., o godzinie
9:30 rano.
Maria Łopacińska, prezeska,
Franciszka Graczyk, sekr.fjn.

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

P\
Andrzej Wojtkowiak

Ś. P. MARIANNA CIEŚLAK

członek Tow. Jana Zamojskie
go, Gr. 304 Z. N. P., po dłu
giej i ciężkiej chorobie poże
gnał się z tym światem, opa
trzony Św. Sakramentami, dn.
30-go grudnia 1937 roku, o go
dzinie 6:45 rano, w średnim
wieku.
Pogrzeb odbędzie się w poniedzaiłek, dnia 3-go stycznia,
1938, o godzinie 9:30 rano, z
zakładu pogrzeb. Talaczyńskiego, 1335 W 51 ul. do ko
ścioła Św. Jana Bożego a stam
tąd na cmentarz Zmartwych
wstania Pańskiego na lotę fa
milijną.
Na ten smutny obrządek za
praszamy wszystkich krew
nych i znajomych, w smutku
pogrążeni: Wanda, córka; Jó
zef, Franciszek, Bolesław, Ka
zimierz i Edward, synowie;
Leokadia i Ada, synowe; Do
lores, wnuczka, wraz z całą ro
dziną.
Pogrzebem zajmuje się Talaczyński, tel. Yards 6112 lub
3904.

Podziękowanie
Niniejszym składamy nasze
najserdeczniejsze podziękowa
nie wszystkim krewnym i zna
jomym za wzięcie udziału w
pogrzebie najukochańszej mat
ki, siostry, babci i prababci na
szej

Śp. Rozalii Gwiazdonik
a nasamprzód ks. Piotrowi
Lenczyk za odprawienie mszy
świętej ,p. Stanisławowi Czer
niakowskiemu za grę na orga
nach, pani Bango za śliczny
śpiew solo, członkiniom Tow.
Niewiast Korony Polskiej Gr.
519 ZNP., Klubowi Jordanów
za honorową eksportację, p.
Katarzynie Sobota za wzrusza
jącą mowę pożegnalną na
cmentarzu; panom którzy nie
śli trumnę; tym którzy nade
słali kwiaty i bukiety ducho
wne; pogrzebowemu p. Ber
nardowi Skaja za umiejętne
kierowanie pogrzebem, — wogóle wszystkim tym, którzy w
jakikolwiek sposób przyczyni
li się do upiększenia Jej po
grzebu zasyłamy najserdecz
niejsze Bóg zapłać!
W smutku pogrążone:
Córki, wraz z całą rodziną.

ś. p.
Tomasz Maciejewski
Człon. Gr. 1366 ZNP. po krót
kiej chorobie, pożegnał sie z
tym światem, opatrzony Św.
Sakramentami, dnia 31. gru
dnia, 1937, o godzinie 7:50 ra
no w podeszłym wieku.
Pogrzeb odbędzie się we
wtorek, dnia 4-go stycznia, o
godzinie 9:30 rano, z domu ża
łoby p.n. 8549 Houston Ave.
do kpścioła Św. Marii Magda
leny a stamtąd na cmentarz
Św. Krzyża w Calumet City,
Illinois.
Na ten smutny obrządek za
praszamy wszystkich krew
nych i znajomych, w smutku
pogrążeni: — Antonina, żona;
Maria Bilska, córka; Jan (w
Nowym Yorku), i Wojciech,
bracia; Wiktoria Wojtysiak,
siostra; Antonina Maciejew
ska, synowa; 6 wnuków i wnu
czek, wraz z całą rodziną.
Pogrzebem zajmuje się Ro
man J. Sadowski, teł. So. Chi
cago 0933.
(31-3)

wszystkim krewnym i znajomym donosimy tę smutną
wiadomość, iż najukochańsza
matka nasza, siostra moja,
babcia i prababcia nasza

Ś. p.
Karolina Monkowska

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

S. p. MARIANNA ANDRESIAK
(z domu Wrocławska)

Człon. Tow. Córy Ameryki Zw. Polek w Am. po długiej ciężkiej
chorobie, pożegnała się z tym światem, opatrzona św. Sakra
mentami, dnia 30-go grudnia, 1937, o godzinie 2:30 po południu
w średnim wieku.

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, dnia 3-go stycznia,
1938, o godzinie 9:30 rano, z kaplicy pogrzeb. Henryk A. Patka,
naroż. 48 i So. Hermitage ave. do kościoła Św. Józefa a stam
tąd na cmentarz Zmartwychwstania Pańskiego na lotę fami
lijną.

Na ten smutny obrządek zapraszamy wszystkich krewnych
i znajomych, w smutku pogrążeni: Jakób Andresiak, mąż; Sta
nisław i Walenty, bracia; Maria, bratowa, wraz z całą rodziną.
Pogrzebem zajmuje się Henryk Alvin Patka.

namiotu!

ZAPANO

wszystkim krewnym i zna
jomym donosimy tę smutną
wiadomość, iż najukochańszy
ojciec i dziaduś nasz

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

ROZMÓWIĆ. CHVBA
ŻE JEJ MŁODEMU

pie^kńa !J

Ś.p. Władysław Barach

Wszystkim krewnym i znajomym donosim’y tę smutną
wiadomość, iż najukochańszy brat i stryj nasz

NI

Dotknięci bolesną stratą po śmierci najukochańszej żony,
matki i córki naszej

Ś. p. ANNY ZAJĄC
pragniemy z głębi serca wyrazić nasze najserdeczniejsze po
dziękowanie wszystkim tym, którzy wzięli udział w Jej po
grzebie.
Najpierw dziękujemy Wiel. Ks. E. Schuster, ks. F. Scieszka i ks. M. W. Warkockiemu, organiście P. Sobolewskiemu
za odprawienie ceremonii w kościele. Dziękujemy Siostrom
Felicjankom za upiększenie ołtarza. Dziękujemy Tow. Bra
ctwo Niewiast Różańcowych Róży 5-tej, Tow. Polek Św. Ja
dwigi, gr. 357 ZPRK., Tow. Marii Magdaleny gr. 50 Wolne
Polki na Ziemi Washingtona, Klubowi Pań Św. Teresy i Tow.
Matki Boskiej Dobrej Rady Sióstr Felicjanek.
Dziękujemy tym panom co nieśli trumnę, i tym którzy
nadesłali tak licznie kwiaty, wszystkim tym którzy ofiarowali
bukiety duchowne. Dziękujemy też wszystkim, którzy przy
byli na nabożeństwo do kościoła i wszystkim, którzy brali
udział w orszaku pogrzebowym; także pogrzebowemu p. Pio
trowi Patka i Synowi za tak umiejętne kierowanie pogrzebem.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom pogrzebu, którzy tak
licznie towarzyszyli w pogrzebie, i wogóle tym, którzy w jaki
kolwiek sposób okazali nam współczucie w smutku i żalu,
składamy nasze najserdeczniejsze “Bóg zapłać!”
W ciężkim żalu pogrążeni:
Piotr Zając, mąż; Anna, córka.

(z domu Uznańska)
po krótkiej lecz ciężkiej cho
robie pożegnała się z tym świa
tem, opatrzona Św. Sakramen
tami, dnia 29-go grudnia 1937
roku, o godzinie 8:30 wieczo
rem, w podeszłym wiekd. Za
mieszkiwała pnr. 3859 N. Kedzie Ave.
Pogrzeb odbędzie się w po
niedziałek, dnia 3-go stycznia
1938 roku, o godzinie 9:30 ra
no, z zakładu pogrzebowego p.
nr. 3313 Irving Park Blvd, do
kościoła Niepokalanego Serca
Marii, w Irving Park, a stam
tąd na cmentarz Zmartwych
wstania Pańskiego.
Na tęn smutny obrządek
zapraszamy wszystkich krew
nych i znajomych, w ciężkim
żalu pogrążeni:
Maria (w Polsce), Stanisła
wa, Helena, Leokadia i Janina,
córki; Maksymilian Uznański,
brat (w Polsce); Stanisław Fi
lipowicz (w Polsce), Adam
Bartosik, Stefan Łukaszewski i
Bronisław Krask, zięciowie;
wnuki, wnuczki i prawnuk;
wraz z całą rodziną.
Pogrzebowy Klemundt, tel.
Irving 1212.

LRS5IFIE

Donoszę Szanownej Publicz
ności, że Zakład Pogrzebowy
Franciszka E. Karnki, 2119 N.
Leavitt ulica, jest pod tym sa
mym zarządem jak podczas
choroby śp. Franciszka Kamki.

DROBNE OGŁOSZENIA

DROBNE OGŁOSZENIA

NA SPRZEDAŻ

WANDA KAMKA

AGENCI i Agentki, możecie łatwo
zarobić od 5 do 10 dolarów dzien
nie sprzedając znane produkty Mirros, 2048 W. Division.

(z domu Smeja)

ROMAN J. SMEJA
HUMBOLDT 0403-2510
POGRZEBOWY
I LICENCJONOWANY
BALSAMATOR
Grzeczna i Tania Obsługa
Kaplica do Użytku Darmo

ji:wrnr

<•

PRACA ŻEŃSKA

DZIEWCZYNY lub kobiety do ogól
nej domowej pracy, musi lubić dzie
ci, dobry dom, dobra zapłata. Holly X court 6558.
DZIEWCZYNY 25-35; do pracy do
Y mowej; własny pokój; $8-10; musi
lubić dzieci; Mansfield 10008.
2119 North Leavitt Ulica
Zarazem Zasyłamy Życzenia X DZIEWCZYNY 25 do 30 lat, do zu
SZCZĘŚLIWEGO
t pełnego zajęcia się domem, z reko
mendacjami, własny pokój, dobry
NOWEGO ROKU
X dom, zapłata. Greene, 1410 Argyle,
Sunnyside 2604.
GOSPODYNI, musi lubić dzieci;
małżeństwo pracuje, $5, zostać. Lin
coln 4849; od 10 do 5.

I POGRZEBU Ś. P. JULII
KANIKUŁA

W ubiegły piątek, o godzinie idej
rano, z kościoła Matki Boskiej Czę
stochowskiej odbył się wspaniały
pogrzeb ś. p. Julii Kanikuła, zam. p.
nr. 3206 So. 52-ga avenue, córki pp.
Pawła i Agaty Kościków. Ojciec
zmarłej, będąc współ-organizatorem,
piastuje od założenia urząd sekreta
rza finansowego w cicerowskiej Fe
deracji Właścicieli Realnościowców.
Zmarła przy zgonie liczyła 24 lata.
W kościele żałobną mszę św. od
prawił ks. Edward Kuczkowski. Po
ceremoniach liturgicznych zwłoki zo
stały złożone na wieczny spoczynek
na cmentarzu Zmartwychwstania
Pańskiego na parceli familijnej. W
orszaku pogrzebowym na cmentarz
podążyło około sto samochodów.
Ś. p. Julia Kanikuła pozostawiła w
smutku: męża, Krzysztofa; trzy let
nią córeczkę, Eileene; rodziców Pa
wła i Agatę Kościk; dwie siostry,
Mariannę i Cecylię; jednego brata,
Edwarda; trzy szwagierki — Anie
lę, Józefinę’ i Jadwigę Krzewina z
Wisconsin; trzech szwagrów — Flo
riana, Jana i Piotra z Wisconsin, 1
teściów — Antoniego i Filipinę Kanikułów.
I Kwiaty nadesłali: pp. Stanisław
I Wawrzyniak, komityman demokra
tyczny; pp. Edw. Michalewscy, pp.
Józ. i Maria Slavik, pp. J. J. Turek
i familia, pp. Jerry Doubek, pp. Józ.
. i Eleonora Tabor, pp. Kaz. i Alicja
Izbrerner, pp. Antyporek, pp. Teo
dor i Irena Lipkę, pracownicy firmy
J. J. Turek & Co., pp. Piotr i Józe
fina Kanikuła, pp. Jan i Józefina
Kanikuła, pp. Adam i Agn. Sosnow
scy, pp. Florian i Aniela Kanikuła,
I pp. Walenty i Anna Kościk, Marian
na, Cecylia i Edward Kościk, siostry
i brat, i rodzice.

Z SO. CHICAGO

NA SPRZEDAŻ
INTERESY
NA SPRZEDAŻ narożnikowa grosemia. Stary wyrobiony interes.
3121 S. Morgan St.
TAWERNA na sprzedaż, $250.00 lub
samo urządzenie. 2307 W. North Ave.

URZĄDZENIA DO SKŁADU
NA SPRZEDAŻ nowe urządzenie do

MEBLE

BAER STORAGE
Fabryczne okazy nowych mebli jak:
Garnitury* cio Jadalni, Sypialni i Pokoju,
po $28.75 tylko, oraz Mebli. Plecy. Mate
raców. sprężyn i dywanów. — Spłaty lub
gotówką. — Otwarte wieczorami do 10-teJ
w niedzielę do 4-tej

BAER STORAGE,
1927 Milwaukee Ave.
WĘGLE
BLACK GOLD Lump lub Egg $6.00.
Mine run $5.75. Stoker Screenings
$5.00. GRUNDY MINING COMPA
NY, Canal 7447.

DOMY
FORECLOSURE TANIOŚĆ
2 % piętrowy drewniany i murowany
dom; 2 wielkie 5 pok. mieszkania i
jedno 4 pok. mieszk.; zamknięta tyl
na weranda; garaż na 2 auta; % blo
ku do szkoły; blisko Central Park i
Diversey Ave.; kosztował właściciela
przeszło $10,000; teraz cena tylko
$4,950; na spłaty; zgłoście się lub
piszcie do W. R. Lemke, 3638 North
Keeler Ave. Tel. Avenue 1924.
PRZY 59 ST. nowy murowany cot
tage, szeroka lota .Wpłaty $1,400.00.
Karp, 3037 Throop St.
TANIOŚĆ na rozpoczęcie Nowego
Roku; 5004 South Paulina Street, w
parafii Św. Józefa; 2 mieszk. drew
niany, asbestos siding, konkretowy
fundament; 2 cztero pok. mieszka
nia; zamknięta tylna weranda. Na
sprzedaż $2,000 pełna cena; $800
gotówką, $1,200 hipoteka. Podatki
wszystkie zapłacone. Pospieszcie się.

groserni, 8 stóp ochładzania, według
najnowszych wymagań, 10 cereal
kontuarów, ładne półki, sprzedam
tanio za gotówkę lub na spłaty; mo
żna zobaczyć każdego dnia, w nie
chcecie kupić. Norman Geyer
dzielę lub święta od 10 do 4. 4511 jeżeli
& Co., Inc., 4801 South Ashland Ave.
So. Ashland Ave.
Boulevard 7700.

ASEKURACJE

FARMY
NA SPRZEDAŻ — Tanio jeżeli za
raz 160 akrowa farma w półn. środ
kowym Wisconsin, 50 akrów pod
pługiem, reszta pastwisko i las. Do
bra stajnia, pomieści 35 sztuk bydła.
: Zaopatrzona w elektryczność, ma
szynę do dojenia, siło. Wielki dom.
wszelkie maszynerie farmerskie i
przyrządy. Qgrodzone page drutem.
W pobliżu małej wioski, fabryki se
ra, wyższej szkoły, stacji kolejowej,
758 Insurance Exchange Bldg.,
katolickiego kościoła. Cena $4.700,
$2,000 gotówką, reszta na łatwe spła
175 W. Jackson Blvd.
ty. Piszcie lub przyjedźcie do Con
rad Kolb, Argonne, Wis.
Telefon Wabash 3410
Chicago
160 AKROWA farma — $28,za akr;
50 mil od Chicago, równy grunt, do
brze ogrodzone, dobre zabudowania,
DO WYNAJĘCIA
$1,000 gotówką, reszta jak czynsz.
Allen, 1109 W. Garfield Blvd.
BIURO dentystyczne ,parą ogrzewa Luther
ne, 1725 W. 47th St, róg Hermitage Tel. Englewood 6842.
Ave., wyrobione miejsce; dentysta
od 20 lat.
DO WYNAJĘCIA od Igo kwietnia
6 akrów ziemi. Dom 7 pokoi, w
Aurora, Ili. Zgłaszać się M. Dobro
Jeżeli macie trudność skolektować
wolski, 1316 Bell Ave.
pieniądze za rent, noty, morgecze i
rozmaite rachunki, przynieście je
nam, a my wam skolektujemy. 1608
Milwaukee Ave., pokój 302.
MASZYNĘ DO SZYCIA
KANARKI
ZA DOLARA zreperuję w waszym
domu. Lubak. Tel. Armitage 4815 KANARKI na sprzedaż; dobre śpie
waki. 2013 Moffat St. (dawniej
RADIO^ USŁUGA
Greenwich).

A. W. WANEK
& CO.
ASEKURACJE

UWAGA!

REPERACJE

1938 RCA, Philco, Zenith domowe
Radia; dobrze odliczymy, na łatwe
i Gwiazdka Wydziału Małoletnich spłaty. Także Ekspert Radiowa usługa $1.00. Humboldt 4808. James
Grupy 887 Z. N. P.
Radio Shop, 2157 N. Western Ave
W niedzielę, 2-go stycznia, o godz.
4-ej po południu w sali Ob. L. To MICEK Radio Service, ekspert pol
domowa obsługa, $1.00. Humb.
maszewskiego, p. nr. 8801 Commer ska
8094, 2176 N. Maplewood.
cial ul., zostanie urządzona Gwiazd
PATENTY
ka dla dziatwy z Wydziału Małolet
nich przy Grupie 887 Z. N. P., w
czasie której odbędzie się wyświe
tlanie obrazków filmowych. Wstęp
PATENTY
wolny. Wszystkie przeto dzieci na
Wyślę na żądanie mój “PRZE
WODNIK PATENTOWY” zawie
leżące do Wydziału Małoletnich
rający
informacje
i
pouczenia
w
patentowym
postępowaniu —
| Grupy 887 otrzymają bilety za dar
Piszcie po niego dzisiaj
mo od sekretarza tegoż wydziału w
B. PELECHOW1CZ
dzień Gwiazdki w rzeczonej sali.
Registered Patent Attorney
[Każde dziecko, które będzie miało
C300 W. Chicago Ave.
Dept, i
I bilet, dostanie od “Santa Clausa”,
CHICAGO, ILLINOIS
który zatrzymał się w South Chi
cago na kilka, dni — ładne pre
zenty.
Sekretarz Wydziału Małoletnich
I WEST PULLMAN
zamieszkuje pod nr. 8544 Exchange
ul. — F. Rybicki, prezes; W. Balcer,
Już jutro, w sobotę, w dzień No
sekr. Wydz. Mał.
wego Roku, tow. Obrońcy Wol
ności gr. 1876 ZNP., urządza Gwia
Wieczór Sylwestrowy n pp
zdkę dla swego Wydziału Małolet
Rybickich.
nich w sali p. M. Cepielika, 11801 S.
Dziś wieczór na zakończenie sta- Sangamon ul. Wszyscy rodzice pro
Irego Roku, a'powitanie Roku No szeni są o przybycie i przyprowa
wego zbierze się liczne grono przy dzenie swoich dzieci, którym Gwia
jaciół i gości z dalszych stron, by zdor po programie rozda upominki.
zabawić się wesoło. A zbiorą się w Kto przybędzie, nie pożałuje. Pro
“Polskiej Kkaterze” F. Rybickiego. gram będzie urozmaicony. Po pro
Gospodarz, aby godnie i gościnnie gramie zabawa taneczna dla star
przyjąć swych licznych przyjaciół, szych aż do rana. Zapraszamy
zaopatrzył się w wyborne trunki wszystkich związkowców i sympa
importowane z Polski, oraz krajo tyków do wzięcia udziału w tej awe, a żona jego przygotowała cały ferze i ręczymy, że się każdy dobrze
stos smacznych kiełbas, które sama zabawi. — J. Madoń, J. Dołęga, ko
j zrobiła, aby nikt głodu nie zaznał... mitet.
I Gędą również inne przysmaki i
| przekąski, doskonała orkiestra — Chcesz Dostać Papiery Obywatelskie
no i zabawa do rana. A więc trzeba
Stanów Zjednoczonych
I też pójść i razem z innymi się zaMUSISZ
ZDAĆ EGZAMIN
; bawić i życzyć sobie nawzajem
Jeżeli potrzebujesz pomocy
pomyślności w Nowym Roku.
do egzaminu kup sobie
NOWY PODRĘCZNIK
Na Polu Chwały. H Sienkiewicza,
NATURAL1Z ACYJNY
niezmiernie ciekawa powieść___ 50c
Cena tylko 35c
Dziennik Związkowy.
DZIENNIK ZWIĄZKOWI,
1406-08 W. Division St., Chicago, UL ‘ 1406 W. Division St. Chflago, Hi.

FUTRZANE PŁASZCZE
36 UŻYWANYCH FUTRZANYCH
PŁASZCZÓW wzięte w wymianie,
różnych gatunków, we wszystkich
rozmiarach, po $25.00 i wyżej. Ory
ginalnie kosztowały $200 i $300. Po
kazujemy pomiędzy 6 i 9 wlecz, tyl
ko. Miller Fur Company, 166 North
Michigan. Największy eksklusywny
skład futer w Chicago.

BONDY
BACZNOŚĆ właściciele bondów re
alności owych i hipotek. Płacimy
najwyższe ceny w gotówce zaraz za
bondy realnościowe które wypłaca
ją procent i niewypłacalne i hipo
teki. Jeżeli macie jakie bondy lub
morgecze przyjdźcie do mego biura.
JULES J. REINGOLD, Pokój 608,
134 North La Salle St.
WYPŁATA BONDÓW
Jeżeli z Chicago Title & Truet Company
otrzymacie wezwanie do zwrócenia Wa
szego bo nd u lub certyfikatu celem wy
płaty po bprzedaży budynku, załatwimy
Wam tę sprawę i wypłacimy gotówkę.
Vault Department

Peoples Currency Exchange
1200 N. Ashland Avenue

MORGECZE
KUPUJEMY morgecze z procentem
płaconym albo niepłaconym, złote i
polskie bondy. N. W. Securities i in
ne bondy. Opałka & Co., Inc., 100 W.
Monroe St., Room 1401. TeL State
1409.
POŻYCZKI

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

PIAST FEDERAL SAVINGS
&LOAN ASSOCIATION
1710

K. ROPA, Sekretarz
WEST 21-SZA ULICA

Popierajcie tych, którzy oKłaagajtt
się w Dzienniku Związkowym

DZIENNIK ZWIĄZKOWY (ZGODA), PIĄTEK, 31-GO GRUDNIA (DECEMBER), 1937
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TEGOROCZNY SYLWESTER ZAPOWIADA SIE
NADZWYCZAJ WESOŁO I RADOŚNIE
MIEJSCA W HOTELACH, KLUBACH I SALACH ZARE-\

ZERWOWANE PRZED CZASEM; W ŚRÓD
MIEŚCIU PRZEPEŁNIENIE

EXTRA!!
SERDECZNE ŻYCZENIA
NOWOROCZNE
Przesyła
swoim licznym Klientom

l w Polskich Dzielnicach Każda Sala i Lokal Celebrować
Będzie Sywestra

Dzisiaj w nocy Chicago cele- j wiada, że tego roku liczba gobrować będzie wesoło odejście ści dosięgnie rekordowej liczby,
starego roku, i witać z większą jaką mieli w roku 1928, a
----------jeszcze radością Nowy -Rok.
Że miejsc rezerwowanych posiada B. ZALESKI, prezes
tegoroczny Sylwester będzie 700; Palmer House sprzedał
Obchodzony tu z większą swo wczoraj 420 biletów, to jest w
bodą i w celebracji weźmie u- jednym dniu więcej niż ogółem BIURA CENTRALNEGO
dział moc ludzi, świadczą o było gości w zeszłym roku; ró Wysyłki Pieniędzy i Sprze
iym już z góry porobione re wnież bardzo wielu celebran
zerwacje w hotelach, klubach i tów zgłosiło swoje przyjście do daży Kart Okrętowych i
tawernach. Trudno będzie zna Congress, Sherman, Terrace
Spraw Starokrajskich
leźć miejsca w ostatniej chwili Casino w hotelu Morrison, La
Notarialnych.
gdziekolwiekbądź w mieście, Salle, Edgewater i innych.
Niemniej
bawić
się
będą
i
chociaż ceny od talerza w nie
których lokalach dochodzą do Polacy w swoich własnych sa 4641 So. Ashland Avenue
na drugim piętrze
$10, gdy najwyższa cena od lach, restauracjach i tawer
nad apteką Pietrzykowskiego
ęsoby w zeszłym roku była nach. Wszystkie sale taneczne
zostały wynajęte na zabawy
$12.50.
•
Wszyscy hotelarze jednogło sylwestrowe i Polonia na rów
śnie zadecydowali zniżyć ceny, ni z innymi wśród wrzawy,
ponieważ ogólne zarobki w śpiewu i wesołości pożegna rok Gmina 91-sza Z. N. P.
tym roku były niższe. Nie ża 1937. Każda dzielnica roz
Urządza Gwiazdkę
łują jednak tego kroku, ponie brzmiewać będzie od rado
waż otrzymali w zamian taką snych okrzyków i o godz. 12-ej
masę zamówień, że lokale będą w nocy przy wyciu syren i bi
ąiieli wypełnione do ostatniego ciu dzwonów odejdzie na za- Gmina 91-sza Z. N. P. urządza
krzesła. I tak hotel Stevens po- [ wsze jeden więcej rok w tajem- gwiazdkę dla Harcerstwa Gminy
niczą czeluść bytu.
91-ej, która odbędzie się w środę,

Nowy Zarząd Tow. Bratnia
Dłoń, Grupy 594 Z. N. P.
WODKE

RNDĘ

STRAIGHT
WHISKEY

Kentucky Straight
Bourbon Whiskey

00 Proof)
DO NABYCIA W TAWERNACH

NATIONAL CORDIAL CO.
Marian F. 8trużyński, prezes
CHICAGO, ILL.

Na przedrocznym posiedzeniu
Tow. Bratnia Dłoń Gr. 594 Z. N. P.
wybrano nowy zarząd na rok 1938,
jak następuje:
A. Samborski, prezes; J. Rzepka,
wiceprezeska; S. Pawłowski, sekr.
fin.; J. Olbrychtowicz, sekr. prot.;
W. Pruś, kasjer. Rada gospodarcza:
S. Kruczkowski, F. Zajączkowski i
P. Gorliński; L. Kubat, marszałek;
J. Żaczek, chorąży; delegaci do Gm.
177: F. Zajączkowski, W. Pruś i K.
Litwieki.
Posiedzenia Tow. Bratnia Dłoń
odbywają się co 3-cią sobotę miesią
ca w sali Sokołów Polskich pnr.
1062 N. Ashland ulica o godzinie
7:30 wieczorem.

5-go stycznia, o godz. 6:30 wieczo
rem w sali Synów Wolności, pnr.
1042 N. Damen ave. Na Gwiazdkę
jest obecnie przygotowany specjal
ny program harcerski, podczas któ
rego młodzież nasza powita miłych
gości w osobach prezesa Związku
Narodowego Polskiego p. Jana Romaszkiewicza i dyrektorki Z. C. Z.
N. P. pani Anieli Wójcik. Uprasza
się rodziców młodzieży jak również
przyjaciół i sympatyków o przy
bycie i o zabawienie się we wspól
nym gronie. Doborowa orkiestra
będzie przygrywała do tańca. Cał
kowity dochód z Gwiazdki jest prze
znaczony na mundurki dla drużyny
doboszy i trębaczy przy Gminie 91.
Za komitet — M. Haduch, sekr.

Z FIDELISOWA
Legion Pań przy Posterunku nr.
16 PŁAW urządza bal sylwestrowy
31-go grudnia, 1937 r., w sali Fol
kes, 2733 W. Hirsch ul., przy Cali
fornia ave. * Początek o gedz. 8-ej
wieczorem. Muzyka doborowa, du
żo niespodzianek.

Słuchajcie Jutro
W DZIEŃ NOWEGO ROKU
O GODZINIE 9:30 RANO

Specjalny Program Świąteczny
Nadany Przez

Clemdy Laboratory |

Szczęśliwego i Jak Najpo
myślniejszego Nowego Roku!

ZE STACJI WEDC, 1210 KILOCYKLÓW

życzy
Swym członkom oraz swym
przyjaciołom i całej
Polonii

ata0B»»3e«aaBga

GWARANTOWANA ONDULACJA
WŁOSÓW
CC 4

(PERMANENT)

QQ

- płaci się u nas tylko................. ** * *****
której regularna cena jest $3.00.
Również $2.50 i wyżej.
UŁOŻENIE WŁOSÓW DARMO
Z KAŻDYM PERMANENT
NAJNOWSZA METODA — Tylko dwie godziny
trwa cała praca.

Stella & Bernice Beauty Shop
4204 ARCHER AVE., róg Sacramento

Tel. Virginia 1080

Stefania i Bronisława Michalik, właścicielki

Sto Procentowy Związkowiec

JAN L. PIKUL
Właściciel

Koks
Drzewo
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POSTERUNEK
TEODORA
ROOSEVELTA NO. 4
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X
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P. L. W. A.
ZARZĄD POSTERUNKU

HENRYK LEWANDOWSKI,
Komendant
JAN BORYSIEWICZ,
Wicekomendant
WŁADYSŁAW JUREK,
Adjutant
JÓZEF DURAK,
Audytor
CZESŁAW POGORZELSKI,
Kasjer
MICHAŁ URBANOWICZ,
Kostodiusz i marszałek
ADOLF WIECZOREK,
JAN SZYMCZYK,
FRAŃ. KOWALEWSKI,
Dyrektorzy
FRANCISZEK TRYBUS,
PIOTR WÓJCIK,
Chorążowie

!«
'x
X

x

X

DZIENNIK ZWIĄZKOWY OD
PONIEDZIAŁKU TRZY CENTY
Następny numer Dziennika Związkowego, jaki wyjdzie w
dniu 3-go stycznia, to jest w poniedziałek, kosztować już bę
dzie trzy centy. Podniesienie ceny wiąże się z powiększeniem
kosztów wydawnictwa, spowodowanym większymi zarobkami
pracowników drukarskich, podrożeniem papieru i wszystkich
innych materiałów i przyborów wydawniczych, oraz nałoże
niem ciężarów podatkowych — jak naprzykład ubezpieczenia
robotnicze, które pismo musi opłacać.
W innych miastach — dzienniki polskie, dawno już sprze
dawane są po trzy centy. Pomiędzy innymi w takich wielkich
miastach jak New York, Detroit, Buffalo — cenę podniesiono
już parę lat temu.
Nietylko zresztą pisma wydawane w językach obcych
zmuszone były podnieść, lub podnoszą cenę, ale robią to i pi
sma wydawane w języku angielskim. Pisma, które są przeła
dowane ogłoszeniami. Zmuszają je te same warunki, jakie
zmuszają i pisma obcojęzyczne a mianowicie — zwiększone
koszta wydawnicze.
Stały postęp Polonii, jak zresztą i ludności całego kraju,
zmusza wydawnictwa do ulepszeń. Materiał redakcyjny musi
być da'eko lepiej opracowany, niż był dawniej. Wymaga to
większej liczby pracowników redakcyjnych. Gazeta musi być
bardziej urozmaicona. Musi zawierać ilustracje. Co raz więk
szą i lepszą obsługę reporterską, a wszystko to powiększa zna
cznie koszta wydawnictwa.
Ulepszenia te muszą iść dalej. Czytelnicy są coraz więcej
wymagalni. Przybywa stale towarzystw, którym pismo pol
skie, nie może odmówić poparcia. Często członkowie towa
rzystwa nie wyobrażają sobie, ile to kosztują pismo ich różne
sprawozdania, ogłoszenia posiedzeń, zabaw etc. Jedna kartka
papieru więcej, to koszt paruset dolarów dla wydawnictwa. A
ile tych kartek w tygodniu musi iść więcej, aby zamieścić se
tki codziennie napływających zawiadomień i sprawozdań.
To też podniesienie ceny z 2 na 3 centy, stało się koniecz
nością. Nie można było tego uniknąć. Jedynie sobotnie wyda
nie nadal będzie sprzedawane po 5 centów.
Dziennik Związkowy, nie może korzystać z różnych brud
nych źródeł, nie ogłasza humbugierów, nie ogłasza niesumien
nych spekulantów. Stara się czerpać na wydatki jedynie ze
źródeł czystych.
To też Drodzy Czytelnicy —■ wierzymy, że mało będzie ta
kich, którzy nie zechcą wejść w położenie Wydawnictwa i nie
zechcą dorzucić tego centa dziennie, na kupno gazety.
W ogólnej rubryce wydatków — też jeden cent już nie
wiele zaważy. Kto wydaje dolar i pół, lub dwa dolary dziennie
na swoje utrzymanie, wyda i jednego centa więcej na dobrą
gazetę. Jeżeli na czem, to na kulturze, nie należy robić oszczę
dności. A gazeta to kultura.
W zamian za podniesioną cenę, Dziennik Związkowy, bę
dzie się starał dać treść jak najbardziej pożyteczną. Będzie się
starał swoją służbą narodową, odpłacić swoim czytelnikom.
Będzie gazetą, która wartą będzie trzy centy.

Dziś Wesoła Za
bawa Sylwestro
wa u Lenarda
Kto chce się zabawić wesoło w mi
łym nastroju i w dobranym towarzy
stwie ten przybędzie dziś na Sylwe
stra do Lenarda.
Zabawy Sylwestrowe u Lenarda
mają już od dawna ustaloną reputację. Zbiera się na nich cała śmietanka Polonii chicagoskiej, przybywają na nie bardzo licznie dawni
bywalcy chicagoscy z Milwaukee i z
innych okolicznych miast, by w we
sołym i dobranym gronie starych
znajomych chociaż na chwilę zapo
mnieć o troskach i pożegnać rok sta
ry oraz powitać Rok Nowy. Jakim
będzie dla nas ten Rok Nowy, zależy
dużo od tego jak go powitamy i jak
go zaczniemy, a już chyba nie moż
na nigdzie zacząć go lepiej jak w
restauracji Lenarda.
Tegoroczny Sylwester u Lenarda
zdaje się pobije wszelkie dotychcza
sowe rekordy. Zamówień na stoliki
otrzymano dotychczas więcej niż za
lat poprzednich, tak że pozostaje za-

NOC Sylwestrowa

ledwie kilka wolnych stolików. Ci
przeto, którzy chcą spędzić Sylwe
stra u Lenarda powinni pośpieszyć
się z zamówieniami. Podana będzie
królewska kolacja, dwie orkiestry
A. Kawałkowskiego przygrywać bę
dą w obu salach, a wesoła zabawa
będzie urozmaicona pięknym pro
gramem, podczas którego wystąpi p.
Tadeusz Kantor i inni znani arty
ści. Pp. Lenard zapowiadają wiele
innych atrakcji i moc niespodzianek
sylwestrowych, które z pewnością
każdego zabawią i uradują.
Będzie to Sylwester jakiego je
szcze nie było u Lenarda, a więc
spotkamy się tam wszyscy. Począ
tek zabawy o godzinie 9-ej wieczo
rem, a koniec gdzieś przed połu
dniem już w roku 1938.

Nowy Zarząd w Tow.
Szopena, Gr. 938 Z. N. P.
Wybory w Tow. Szopena Gr. 938
ZNP. odbyły się dnia 15-go grudnia.
Zarząd został wybrany jak nastę
puje: prezes — J. Panka, wicepre
zes — J. Gill, sekr. fin. — B. Bo
guszewski, sekr. prot. — B. Bara
nowski, kasjer —• J Krakowiak.
Delegaci do Gminy: — W. Szepietowski, J. Krakowiak, F. Schmidt;
opiekunowie kasy: W. Handke, T.
Krakowiak, F. Schmidt. — T. Kra
kowiak, korespondent.

Polecamy Te Smaczne Napoje

•KRUPNIK
•MALINOWA
•PIOŁONOWA
•ROCK* RUM
•SLOE GIN
•WIŚNIOWA
ETC.

hoof

GENERAL CONCRETE BLOCK
& COAL COMPANY
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MARIAN F. STRUŻYŃSKI, Prezes

WITH FRESH

SD. CHICAGO 9738

12859 Corandolet Avenue
Teatr otwarty
codziennie, w Święta
i w Niedzielę
od godziny I O-ej rano

OD DZIŚ-Drugi
Wielki Tydzień

Filmu

A' YfjUf' UlALIK - NA ilONAI. CCRUIAI

CĆWAI A

'.'O

INC -CHICAL'.

Zdrowie, Radość i Zadowolenie
ormhunn

Z Działalności Orkiestry Młodzieży
Polsko-Amerykańskiej
Zaledwie pół roku ubiegło od
chwili, gdy utworzoną została orkie
stra, złożona z młodzieży polskoamerykańskiej, rekrutującej się
przeważnie z wyższych szkół chicagoskich, a pomimo to praca tej or
kiestry ugruntowaną zastała bardzo
poważnie. Jest to jedyny tego ro
dzaju zespół muzyczny w Chicago,
składający się z uzdolnionej muzy
kalnie młodzieży polsko-amerykań
skiego pochodzenia.
Już to samo, że orkiestra ta stale,
każdego tygodnia urządza swoje pró
by w sali Liberty pnr. 1511 Cortez
ulica i że na lekcje te młodzież uczęszcza bardzo regularnie — naj
lepszym jest dowodem, że praca idzie normalnie. Trzeba tu zazna
czyć, że orkiestra robi znakomite po
stępy i niedługo zdobędzie sobie pu
bliczne zasłużone uznanie.
Do ważniejszych przejawów pra
cy organizacyjnej orkiestry, zaliczyć
należy wizyty wybitnych obywateli
— jak muzycy, redaktorzy pism pol
skich itd. na lekcjach orkiestry i
wygłoszenie przez nich krótkich
przemówień w celu zachęcenia mło
dzieży do wytężonej pracy. Przemówinia te wygłaszane w języku
polskim bardzo życzliwie przyjmo
wane są przez młodzież.
Również do takich momentów w
r. 1937, należy instalacja nowego za
rządu, jaka się niedawno odbyła.
Na instalacji tej, prezes otrzymał od
pani doktorowej M. Fudema nowiusieńki orzechowy młotek, aby służył
mu do prowadzenia posiedzeń, a ze
brani na instalacji — wspaniały
tort. Ten ostatni dar pani doktoro
wej Fudema ogromnie przypadł do
smaku młodzieży, co zrsztą mogła
zauważyć sama ofiarodawczyni, któ
ra własnoręcznie obdzielała uczestni
ków instalacji. Córeczka pani Fu
dema — panna Helena, należy rów
nież do tego zespołu muzycznego.
Prawda, w kasie tego zespołu nie
ma do tego czasu ani złamanego cencika, ale orkiestra posiada już nie
wielką biblioteczkę muzyczną, któ
ra się niebawem jeszcze zwiększy,
no i młodzieńczą wiarę w przysz
łość.

Organizatorem oraz dyrygentem
tego młodego zespołu jest znany Po
lonii weteran na polu muzycznym —
p. Leopold Hibner.
Nowy zarząd orkiestry na rok
1938-my stanowią: prezes Szczepan
Łukaszewski, wiceprezeska panna
Regina Nowogórska, sekretarka pan
na Irena Stec, kasjer Rajmund Ko
złowski, 1-szy bibliotekarz Tadeusz
Michalik, 2-gi bibliotekarz Józef Ba
licki.

Z Klubu i Kółka Luszowian
Klub Parafii Luszowian oraz Kół
ka Młodzieży przy tymże klubie urządza Wieczorek Instalacyjny dla
wszystkich swych członków i człon
kiń. Administracja uprzejmie'zapra
sza wszystkich aby przybyli na tą
aferę, która odbędzie się w niedzie
lę, 2-go stycznia 1938 r. o godzinie
4-ej po południu w sali ob. A. Łatki
przy Huron i Noble ulicach. Podczas
wieczorku będzie podawana znako
mita kolacja, a podczas tejże odbę
dzie się wspaniały program ze śpie
wem, tańcami i deklamacjami. —
Henryka T. Bator, korespondentka.

któreYSTY organizm bowiemx_____
go wszelkie trujące materie
usunięte z kiszek daje człowiekowi
błogi spokój, wolny od różnych
cierpień i niedomagali spowodowa
nych właśnie tymi nieczystościami.
Otóż UCCO HERHOŁENE jest bardżo akutecznym środkiem na osią
gnięcie tego celu. Spróbujcie!
Na sonedad * aptekach luk
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Universal Medicine Co.

1901 Hervey Street, Chicago, Ill.

Na Noc Sylwestrowa
ZAKUPCIE

WHITE EAGLE’S
SMACZNE PIWO

Allweiser
MOŻNA NABYĆ SKRZYNKĘ ......
— .mm
ALLWEISER u waszego dostawcy, y A DflA
w tawemi lub wprost z Browaru J fą IkUV I 1OU
telefonujcie.......................................

WHITE EAGLE BREWING CO—CHICAGO, ILL.

LEPSZE I STARSZE WINA, WÓDKI I LIKIERY

WÓDKA KWARrA”49
WÓDKA
85 c
Port i Muscatel
SZAMPAN I,ko
s 1.24^7
CREAM Of

PAJNT <

KENTUCKY STRAIGHT

9 lat stara
Blended Whiskey

V

KWARTA $1.59
. PAJNT

Wszystkie inne importowane i krajowe wódki, wina, likiery
po najniższych cenach.
Przekonajcie się dzisiaj.

JOHNSTON & HUNT CO.
1375 MILWAUKEE AVENUE
FIRMA OD ROKU 189«

‘"NOWEGO ROKU

ADMINISTRACJA
POSTERUNKU
ADMINISTRACJA
LEGIONU PAŃ

’arazem Oddział Legionu Pań
zaprasza na

Życzy Wszystkim Odbiorcom i Całej Polonii

I

HUSTON & M1LK0WSKI
IMPORTERZY
NAJLEPSZEJ POLSKIEJ SZYNKI

31go grudnia w Folkes sali,
2733 West Hirsch Ulica,
Przy California Avenue.
Początek o godzinie 8ej wiecz.

■ ■

INC

612 N. Michigan Avenue

ZABAWĘ
SYLWESTROWĄ

Dostawiamy najlepsze gatunki opału do dzielnic następujących:
w Hegewisch, Pullman, Blue Island, South Chicago, Whiting, Indiana
Harbor, East Chicago, Hammond, Calumet City 1 Burnham.

PO PRĘDKĄ DOSTAWĘ PROSZĘ TELEFONOWAĆ

1

zasyłają
Serdeczne Życzenia
Szczęśliwego i Pomyślnego
Nowego Roku 1938go
Wszystkim Członkom
Posterunku i Członkiniom
Oddziału Legionu Pań

65 Proof

Zanim Spadną Śniegi i Przyjdą Duże Mrozy

Chicagoska administracja I vzaranty podatkowe będą nioratunkowa obliczyła wczoraj, gły być sprzedane dla zyskania
że na opędzenie wydatków w funduszów dla CRA. Rada
styczniu będzie potrzebowała miejska jednak upoważniła
$3,418,907. Komisja zapomo miejskiego kontrolera Roberta
gowa stanowa wyznaczyła dla B. Upham do pożyczenia CRA
miasta Chicago sumę $1,887,- pieniędzy z ogólnych fundu
380 z funduszów stanowych, szów, zanim będzie można
pozostawiając deficyt w wyso przeprowadzić sprzedaż warankości $1,531,527 miastu do za tów podatkowych.
spokojenia.
W myśl projektowanego bu
Budżet na rok 1938 uchwa dżetu, przedstawionego radzie
lony będzie przez radę miejską miejskiej, CRA otrzyma na wy
dopiero gdzieś w pierwszej po datki w roku 1938 sumę $4,łowie stycznia i najwcześniej 128,000. Z tej jednak sumv CFA
w połowie przyszłego miesiąca musi oddać miastu $1,250,000,

Przy Tymże Posterunku

65 Proof

National Cordial Co

Okręg Canal Wybrany Jako Próbny Wzór Ekonomicznego
Zasiłku Dla Potrzebujących Rodzin

I ODDZIAŁ
LEGIONU PAŃ

80 Proof

Czas Najwyższy Abyście
Pomyśleli o Waszym Opale

STAN ZE SWYCH FUNDUSZÓW WYZNACZYŁ DLA MIA
STA CHICAGO SUMĘ $1,887,380

H------- —
jako zwrot pieniędzy pożyczo
nych w roku 1937.
Według obliczeń komisji na
liście ratunkowej będzie w
przyszłym miesiącu 92,000 osób, gdy z końcem tego miesią
ca otrzymywało zapomogę 88
tysięcy.
Lyons oświadczył, że do wy
próbowania wydajności akcji
ratunkowej w Chicago wybra
ny został okręg Canal i próby
rozpoczęte zostaną z dniem
15-go stycznia. Wyznaczono
specjalny już sztab urzędników
który badał będzie, jak rodziny,
korzystające z zapomóg, żyją,
i czy suma wydzielana im przez
komisję ratunkową, jest dosta
teczną na wyżywienie rodziny.

NR. 16 P. L. A. W.

.9 Proof

60 Proof
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POSTERUNEK
IRONSIDES

Do nabycia
wszędzie
w lepszych
składach
likierów
i tawernach:
re

Miasto Musi Od Siebie Wyasygnować 1y2
Miliona Na Akcje Ratunkowa w Styczniu

POLKA HAM

Czarujący dramat wyję-

Teatrze

CHOPIN

3RZY MILWAUKEE
PRZY

I

DIVISION

STR.

W NOC SYLWESTROWĄ KASA TEATRU OTWARTA DO GODZ. 12-TEJ W NOCY!

W tygodniu do 6:30

wieczorem: 25c
W Święta i w Nie
dzielę: 35c

Magazine Section

Dodatek na Niedzielę

Bziennik Hf
Piątek, 31-go Grudnia, (Dec. 31 st), 1937.

No. 305. Rok XXX (Vol. XXX).

—

Greta Garbo. Trick
Golfer John Mon
tague. Bette Davis,
Sekretarz Stanu Cor
dell Hull, Bracia Ritz,
Three Stooges. Wil
liam Powell. Myrna
I,ov. Laurel i Hardy,
Sekretarka - Pracy
Frances Perkins. Jim
my Walker, Rudy
Vallee, Prof. Piccard
(w swoim balonie)
Groucho Marx, Gyp
sy Rose Lee i Arturo
Toscanini.
W drugim rzędzie
widzimy administra
tora WPA Harry L.
Hopkinsa, Premiera
Francji Pierre Lavala, Gen. Hugh L.
Johnsona, Al Smitha,
Dyktatora Rosji Sta
lina, Robert Taylora,
Justice Hugo Blacka,
Senatora Williama E.
Boraha, Walt Dis
neya. Prezydenta Ir
landii Eamona de Va
lera,
Zwycięzcę w
wyścigach oceanicz
nych Harolda S. Vanderbilta, T. O. M.
Sopwith który prze
grał wyścig. Prezy
denta Meksyku Laza
ro Cardenasa i hisz
pańskiego
generała
rebelii Franco.
Następnie w trze
cim rzędzie idą: John
Barrymore i jego żo
na Elaine. Poza nimi
są: Doctor Francis
Townsend, Królowa
Anglii Elżbieta i król
Jerzy VI, pani Elea
nor Roosevelt, szampion tenisowy Don
Budge, Helen Wills,
Major Bowes, Joan
Crawford, Wr.C.Fields,
Mae West, Charlie
McCarthy i Edgar
Bergen, Ksiądz Chas.
E. Coughlin i Jacob
Ruppert.

ZNAKOMITOŚCI Z ROKU 1937
Zapada kurtyna. Na scenie życia zarysowani są ci wszyscy, którzy ten wielki dramat, zwący się
rokiem 1937-mym, starali się zrobić interesującym.
...
. ,
Jak wielu z nich potraficie rozpoznać z tych karykatur?... Zaczynając od pierwszego łukowego
rzędu z lewa na prawo znajdują się następujące osoby:

Czwarty rząd sta
nowią: słynny pły
wak Johnny Weiss
muller. Następni są
Mayor Fiorello La
Guardia z New Yor
ku, Arcybiskup Can
terbury, Clark Gable,
Cesarz Japonii Hiro
hito, pugilista Max
Schmeling,
Tommy
Farr, Joe Louis i Jim
Braddock, pani i ge
nerał Chiang* Kaishek, Henry Ford, po
dróżnik Sir Hubert
Wilkins i Leon TrotPiąty rząd: Eleanor
Holin Jarrett pły
waczka, Książę i księ
żna Windsor, Pocztmistrz Generalny J.
A. Farley, Szef C.I.O.
John L. Lewis, Prezy
dent Franklin Delano
Roosevelt, Wicepre
zydent John N. Gar
ner, Szef Sądu Naj
wyższego Charles E.
Hughes, Dykt a t o r
Benito Mussolini i
Adolf Hitler z Nie
miec, minister nie
mieckiej awiacji H.
Goering i dla-odmia
ny gwiazdy piłki metowej Joe DiMaggio i
Bob Feller.
Następny rząd to
dzieci cudowne. —
Znajdziecie tu pięcioraczki Dionne, Shir
ley Temple i Freddie
Bartholomew.
Teraz przechodzimy
do ostatniego rzędu.
Tu się znajdują: Harpo
Marx,
Martha
Rave. Ina Ray Hut
ton. Ojciec Czas. Cab
Calloway,
Serge
Rachmaninoff, Fats
Waller, Ignacy Pade
rewski i Chico Marx.
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Braun

MODELKA No.

Weszło ich dwóch do przedziału, aby
zrewidować walizki.
Pani Eugenia nie wyjmując z ust za
palonego papierosa przyglądała się
nerwowej krzątaninie otyłej brunetki,
która zdyszanym głosem recytowała,
ile ma walizek, ile pudełek do kapelu
szy i jaki neseser. Musiała mieć coś
na sumieniu, bo była nadzwyczaj grze
czna, usłużna i miła.
Kontrolerzy celni pozostali jednak
nieubłagalni; nie chcieli jej wierzyć.
Kazali sobie otwierać wszystkie zam
ki, zdejmować pokrowce, przewracali
bieliznę, zagłębiali ręce w gmatwani
nie pończoch i pudełek. Szukali. Oczy
wiście, na samym dnie znaleźli kilka
metrów szerokiej koronki i włożony do
pantofla flakon perfum.
Tłumaczeń bardzo nerwowych nie
chcieli nawet słuchać. Antypatycznie
oschłymi głosami kazali iść za "sobą
i byli niewzruszeni.
— Ileż to będzie kosztowało? Jakże
mąż będzie się gniewał — szeptała do
siebie gruba brunetka zamykając byle
jak natłoczone walizki i wpychając do
nich to i owo.
Pani Eugenia z politowaniem pa
trzyła i słuchała. Wyjęła spokojnie
klucze z torebki.
— Mam na bagażu dwa kufry. A tu,
w przedziale, tę walizkę z czerwonej
skóry z niklami. Czy mam ją otwo
rzyć?
— Nie.
Ukłonili się obaj. Znali ją przecież
od dawna. Jeździła często, nie wiozła
nigdy nic. Była przedstawicielką wiel
kiej firmy warszawskiej, wywożącej
za granicę modele płaszczy, kostiumów
i sukien, za które otrzymywała na wy
stawach międzynarodowych jakieś po
chwały i medale złote, srebrne i brą
zowe.
Wysiadła z wagonu i szła do sali re
wizyjnej wysoka, spokojna i tak swo
bodna, jakby była u siebie w domu.
Nie bała się bystrych spojrzeń, ob
rzucających jej pełną, wygorsetowaną figurę. Nie lękała się rąk, otwiera
jących jej kufry. Tam wszystko było
w porządku. Suknie? Te z lamy, z bro
katu i jedwabiu były jej osobistą wła
snością. Miały przepocone potniki i
zbrudzone doły trenów. Co innego
z kostiumami i paltami: te były nowe,
spod igły, ale wszystkie nosiły na koł
nierzach przyczepione wieszaki firmo
we. Wąziutkie, z czarnej skóry z wy
rytą złoconymi literami nazwą:
“Maison Kakadu — Varsovie”.
Aksamitne sortie niebieskiego kolo
ru miało zniszczoną podszewkę. Było
osobistą własnością pani Eugenii.
Piegowate ręce kontrolera przy
mknęły kufer, nakreślając kredą ma
giczny znak. Oczy jego przez sekundę
rozbłysły humorem. Oto wydała mu
się bardzo śmieszna ta chęć zabawy
w kobiecie już dobrze starszej, że jej
się chciało jeszcze tak wytańcowywać
po nocach w tych wydekoltowanych
jedwabiach, a potem tłuc się po wa
gonach? Musiała być zdrowa i silna.
Właśnie odchodziła do sali bufetu dru
giej klasy. Wysoka, rozrośnięta, jak
królowa, trzymająca głowę na pierw
szym piętrze.
Tymczasem pani Eugenia nie zatrzy
mując się ani chwili w bufecie, wracała
do wagonu. Miała ciemną, słabo roz
świetloną stację, pełną zgiełkliwego,
nerwowo krążącego tłumu i wstępo
wała po stopniach do wagonu.
Na korytarzu było jeszcze pusto.
W przedziale jej również. Niska bru
netka jeszcze nie wróciła. Przez otwar
te okno wpływał szum, blask i zgiełk
stacyjny, terkotały koła wózków ba
gażowych i przebijały się pojedyncze
głośniejsze krzyki:
— Numerowy!...
— Proszę gazetę...
— Płacę szklankę herbaty z cytry
ną.
Pani Eugenia wprawnym ruchem
zaciągnęła roletę, odgradzając się od
rozgwaru peronowego. Potem zsunę
ła firanki na lampie i w ciemnościach
układała się pośpiesznie do snu. Była
zmęczona długą podróżą. Zdejmowała
Więc nawet pantofle i kapelusz. I roz

luźniała biustonosz, krępujący opadłe
piersi. W cieniach wagonu wyfrunęły
z nagła spoza bluzki metry koronek,
cienkich jak pajęczyna i pośpiesznie
wpadły do walizki. Spod rozluźnione
go pasa, zapiętego na 52 haftki, wysu
nęły się zmięte i połyskliwe sztuki jed
wabiu. Spoza poduszek wagonowych
ukazały się jakieś pacuszki misternie
powtykane, założone, zasunięte. Z kie
szeni palta i głębin parasola wypadły
poza tym korety, przypięte mocno
i umiejętnie, a zawierające tuziny od
prutych znaków firm paryskich.
Ręce pani Eugenii pracowały szybko
w mrokach wagonowych. Jak białe
płaty biegały po całym wnętrzu, obli
czając każdy ruch i każdą sekundę
upływającego czasu. Nie można było
przecież o niczym zapomonąć. Naj
mniejsza nieostrożność mogła zgubić.
Za chwilę, kiedy wypęczniałe waliz
ki zamknęły się — kobieta odetchnęła
z ulgą, spokojnie zwijając w rulon
zdjęty gorset koloru różowej moreli.
Jej brzuch, narosły tłuszczem, i napęczniały tak jak i jej nerwy roz
dygotane — dopominał się wypoczyn
ku.
Teraz już mogła nadejść współtowarzyszka podróży — ta głupia, mała
brunetka, która nie umiała grać ko
medii granicznej. Zobaczy ją leżącą
wygodnie na wysuniętych poduszkach
prążkowanego aksamity, z poduszką
gumową pod głową i nogami okrytymi
pledem.
Pani Eugenia uśmiechnęła się sama
do siebie. W gruncie rzeczy lubiła ona
tak niebezpieczeństwo rewizji jak każ
dą inną emocję. W jej wieku mężczy
źni już przestawali robić na niej wra
żenie. Była erotycznie zblazowana.
Jedzenie, które lubiła pasjami, i kieli
szki dobrego koniaku do czarnej kawy
dawały jej podobne zadowolenie, jak
zwycięstwo pograniczne.
Z emaliowanej papierośnicy, zdobnej
wielkim i prostym monogramem, wy
sunęła z rozkoszą papierosa i szukając
zapałek w torebce i wokoło siebie,, obli
czała już, ile jej ten przemyt da real
nego zysku.
Modele paryskie opłacały się, kusiły
warszawskie elegantki i pomimo kry
zysu dawały świetny zarobek. Zawsze
co Paryż — to Paryż...
W tej chwili ręka jej, macająca wo
koło, natrafiła zamiast na zapałki na
zimny i chropowaty przedmiot... Uczu

->

cie przerażenia zesztywniło jej rękę,
zlodowaciałą od zimnego potu.
— Boże, mój Boże — krzyknęła do
siebie w myśli — zapomniałam! Zosta
wiłam siedemdziesiąt pięć klamerek do
pasków! Gdyby mnie tak w tej chwili
widziano? Gdyby tak weszła ta mała
czarna i zapaliła światło?!! Za usiło
wanie przemytu Sąd Okręgowy w tych
dniach skazał jakąś kobietę na 6 mie
sięcy więzienia i 1000 zł kary, gdyż
była to bagatelna sprawka! Tymcza
sem ze mną ?! Ze mną byłoby gorzej!
W popłochu zerwała się pani Euge
nia z siedzenia i gubiąc po drodze pa
pierośnicę i zrzucając na brudną ziemię
pled, otwierała na gwałt pierwszą
z brzega walizkę, aby do niej wrzucić
te okropne klamerki z niklu, srebra,
brylantów, skóry, imitacji złota, imita
cji emalii! Te wszystkie klamerki, któ
re mogły ją zdradzić.
Tymczasem z korytarza ktoś odsu
wał już drzwi ze szczękiem i brutalstwem, świadczącym o zupełnym bra
ku wychowania. W tej samej też chwi
li ktoś bez przeproszenia odsłaniał jed
ną i drugą zasłonę na lampie.
Mały przedział wagonowy rozjaśnił
się z nagła, ukazując na progu czyścicielkę wagonową ze szczotką, śmieciar
ką i ścierką w ręku. Bez słowa zabra
ła się dziewczyna do sprzątania. Za
miotła brudną podłogę, wygarniając
spod ławek mnóstwo skórek od poma
rańcz i zatłuszczonych papierów. Znie
ruchomiała jeszcze z wrażenia pani
Eugenia, bezmyślnie patrzyła na po
chyloną, roztarganą głowę posługaczki. światło lampy przeglądało się
w niezwykłej czamości obfitych wło
sów, spiętych na karku stalowymi
szpilkami. Siłą przyzwyczajenia otak
sowała linię karku i zarys pleców pod
brudnym fartuchem.
Za chwilę dziewczyna podniesie gło
wę i zobaczy połyskliwe, związane
Szurkiem klamry, które tak trudno we
pchnąć, gdyż się zaczepiły o wystającą
antabę.
— Moja panienko — uprzejmie po
prosiła, tonem, nie dopuszczającym
sprzeciwu, bo mam wrażenie, że tam
ktoś ukrył paczkę przed rewizją!
— No? — wykrzyknęła dziewczyna
głosem pełnym nadziei. — Zaraz zoba
czę! Za takie znalezienie płacą nam,
posługaczkom, niezgorzej!
Zabrała się też zaraz do wywraca
nia miękkich, wypikowanych poduszek,

Egzotyczny Kostium

*:*

Bette Davis, aktorka filmowa, ma na sobie egzotyczny kostium, który
używa do kreowania roli w jednym z jej najnowszych obrazków filmo
wych.
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podnoszenia wałków, wiszących na
brązowych sznurach i podnoszenia fira
nek haftowanych w orły i litery —
P. K. P.
Ta chwila wystarczyła, aby można
było ostatnim wysiłkiem roztrzęsio
nych rąk wsunąć zaczepione klamry
do wnętrza walizki i zatrzasnąć ją!
Najwyższy już był po temu czas!
Do przedziału chciała już dostać się
współtowarzyszka podróży blada, z za
czerwienionymi od płaczu powiekami.
I zniechęcona szukaniem dziewczyna
podnosiła oczy w górę.
— Nic tam nie ma. Przyśniło się
pani! — W głosie jej był zawód i ura
za. Pani Eugenia ze zdumieniem zoba
czyła twarz niezwykle ładną, o regu
larnym zarysie nosa i pięknym wykro
ju ust. Gdyby nie to ohydne ubranie
i powalany sadzą policzek, posługaczkę można byłoby nazwać skończoną
pięknością. Jej ręce czerwone o dłu
gich palcach i zdartych przy skó
rze paznokciach wysypywały właśnie
z popielniczek niedopałki papierosów
i srebrne papierki od czekolady. Pod
czas okurzania okien wysunęło się
z fałd bufiastego rękawa ramię nie
zwykle ładne, o pięknej, oliwkowej
karnacji.
— Jesteś bardzo przytojna, moja panieko i musisz zapewne bardzo mało
zarabiać? — zapytała życzliwie pani
Eugenia. Phi! Znała się przecież fa
chowo na budowie i urodzie kobiecej,
mając u siebie w “Maison Kakadu” kil
kadziesiąt ekspedientek, drugie tyle
biuralistek i kilkanaście manekinów.
Otóż właśnie — manekinów! żadna
z modelek firmowych nie miała tak
długich i zgrabnych nóg, jak ona. Przy
tym wszystkie wymagały coraz więk
szych pensji, miały coraz większe pre
tensje.
Czarne oczy dziewczyny z wielką
uciechą patrzyły na obcą panią. Ta
wystrojona i uperfumowana pasażer
ka “czepiała” się jej nie wiadomo na
co i po co? Kazała jej szukać nie wia
domo czego, a teraz znów wścibiała nos
w nie swoje rzeczy.
— Tyle dostaję, ile mi płacą, a pani
z przeproszeniem nic do tego! — Już
teraz z wyraźną pasją wycierała lustro
i reklamę kolorową z piękną, pyzatą
buzią dziecka, jedzącego kaszkę na
mleku.
— Miałabym dla panienki zajęcie w
dużym magazynie, za dobrą opłatą, w
Warszawie — kusiła ją pani Eugenia,
która naraz z przestrachu wpadła w
doskonały humor, rozjaśniony najwe
selszym uśmiechem umalowanych moc
no ust.
— Niby, że jak?
— Proszę do mnie się zgłosić po za
jęcie. Oto jest adres i nazwisko moje
— wręczała jej kartę firmową wyjętą
z torebki. Przyjmuję interesantów od
10 rano do 2 codziennie.
— Iw święto też ?
— Nie, z wyjątkiem świąt.
— To ja w powszedni dzień nie mam
czasu.
— Niech panienka się zwolni i przyjedzie. Opłaci się. Na pewno. I ubranie
ładne dam. I uczciwy zarobek.
— Dobrze, że uczciwy, bo tu na ko
lejach to dużo takich chodzi, co to
handlują kobietami i do Argentyny
wysyłają!
— No więc, przyjdzie panienka?
Maison Kakadu. — Proszę pokazać
policjantowi tą kartę, a wskaże ulicę
i dom.
— Ja sama wiem. My wszystkie w
Warszawie znamy ten magazyn.
— I woźnemu proszę powiedzieć,
żeby zaprowadził do pani dyrektorki!
Rozmowę należało przerwać. Współ
towarzyszka podróży nerwowo zaci
skała już ręce i przygryzała usta ze
zniecierpliwienia, a wysoki, siwy pan z
trudem lokował w natłoczonym prze
dziale swoje palto, teczkę i sakwojaż
bardzo staromodny.
— To ja przyjdę — zdecydowała się
nagle posługaczka, kiwając ku pani
Eugenii na wpół odwróconą już głową
o profilu tak czystym, jak na rzym
skiej płaskorzeźbie.
Pociąg ruszał.
(Dalszy ciąg w przyszłą sobotę)
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< JAK >
STUDENTERJA
ROZUMIE
“Miłosny”
K PROBLEM A
Randki studenckie kończą się
zwykle w cichym i ciemnym
zakatku obszaru uniwersy
teckiego, lub innym miejscu,
kryjącym ich przed
wzrokiem ludzkim

AK czy nie? Oto pytanie, ja
kie zadaje sobie każda dziew
czyna i na które musi znaleźć
odpowiedź, od czasu, gdy
Adam ustanowił ten zwyczaj, błędząc z
Ewą po pięknych zakątkach Raju. I
wszystkie dziewczęta, które myślą nad panuje milczenie i dopiero trzeba wytą sprawą, przychodzą do przekonania, szukiwać tematy do rozmowy.
że ta odpowiedź—jaką dała Ewa Ada
Przeciętny student w uniwersytecie,
mowi—jest najprostszą i najwłaściw pragnie mieć dziewczynę, przyjaciółkę
szą.
najczęściej dla tego powodu, który jest
Piszący to jest studentem jednego z tak starym, jak starą jest ludzkość.
największych i najpopularniejszych Tak, lubi on towarzystwo kobiece, to
uniwersytetów. Jest na ostatnim kur warzystwo ładnej dziewczyny, która
sie i ma reputacje pomiędzy kolegami, jest dobrą tancerką i która potrafi być
jako ten, który “z niejednego pieca interesującą. Tak, lubi on pokazać się
kasztany wyciągał”—jeżeli chodzi o na zebraniach—z tylu pięknościami, ile
koleżeństwo. To też wyciągając te ich tylko może zdobyć.
kasztany, nauczył się wielu rzeczy, któ
Lecz on jest tym, który płaci, który
rych nie znajdzie w elementarzu zwyk ponosi finansowe ciężary. Jego kosztu
łej sztuki życia. Jeżeliby rzeczy te by je, gdy ją bierze do teatru, czy gdzie
ły oficjalnie zatabulowane, to znalazły kolwiek indziej i cokolwiek on i ona
by się raczej zakatalogowane nagłów robią. Wobec tego, to co on dostaje za
kiem—“Człowiek i jego maniery”, A to, to jest za jego pieniądze bardzo nie
głównie objęłyby zwyczaje dziewcząt wiele.
i co ich może oczekiwać, oraz co mają
To też nic dziwnego, że każda rand
one robić.
ka, kończy się w ciemnym odludnym
Na razie jednak tych rzeczy nie po kąciku, gdzieś na ulubionym miejscu
trzeba, ponieważ kształcąca się mło trawnika okalającego ich “Alma Ma
dzież uczy ich się i bez tego i to uczy ter”, lub jakiegoś innego miejsca, w
się szybciej, jak należałoby się tego którym parka może gruchać, będąc
spodziewać. Każda z dziewcząt studen pewna, że jej tam nikt nie będzie prze
tek, również szybko przyswaja sobie szkadzał. To jest miejsce na którym
zwyczaje i orientuje się, czego od niej dziewczyna zwykle musi zadecydować
wymagają. Co ona zrobi, to inna spra —w jakim stopniu potem będzie popu
wa i każda dziewczyna musi odpowie larna wśród otoczenia.
dzieć za siebie. Naturalnie—przykła
dy dla siebie, znajdzie ona w gronie JEŻELI dziewczyna idzie na randkę
swych koleżanek i od tego, jak się za
z Charlie Jonnesem, czy Johnem
stosuje, zależy jej popularność w po Murphym
—z góry musi być na to przy
śród studenterii.
gotowaną, że “bratniacy” będą wiedzie
Popularność najczęściej wyobrażają li, co za gatunek dziewczyny w niej sie
sobie studentki w ten sposób:—przede dzi. Mówiąc ich słowami—będą wie
wszystkim, musi ona być brana na dzieli, jak daleko i oni będą się mogli
wszystkie tańce, zabawy towarzyskie, posunąć, wiedząc, co z nią miał Charlie
czy jak w języku szkolnym się mówi— czy John. Jeden z Johna braci—powie
“bratnie” i ma być przedstawiana komuś drugiemu w sąsiednim domu,
wszystkim znajomym mężczyznom, z ten znów trzeciemu i wkrótce ta poczta
którymi ona, gdy zechce, może tańczyć, bezdrutowa, obleci wszystkich. I może
czy flirtować. Dalej—ma być brana na się ona spodziewać, że jej koleżanka
przedstawienia, na gry w piłkę nożną i powie jej niedługo po tym, jak daleko
metową, ma być braną na niedzielne zaszło pomiędzy nią, a Johnem.
obiady, no i ma być wolną od wydat
Gdziekolwiek wówczas John weźmie
ków za to wszystko—z wyjątkiem ową
dziewczynę, czy to w towarzystwie
własnych. I dalej—ma otrzymać wszy
stkie potrzebne jej wypracowania, aby czy tylko we dwójkę—musi ona wie
dzieć co ją czeka. Jeżeli w teatrze bę
mogła przejść kursy przy minimalnym dzie
ona robiła oko do sąsiadów; jeżeli
wysiłku pracy, używając mózgu swego usunie
swoją rękę z jego ręki; jeżeli
kolegi przyjaciela. Wreszcie, aby po
między lekcjami we wszystkich, pau po przedstawieniu, gdy się znajdą w
zach i po lekcjach mogła spędzać czas restauracji—zażąda ekspensywnej ka
w towarzystwie swego kolegi przyja napki, lub coś drogiego do picia; jeżeli
ciela, lub innego przynajmniej jednego wracając—odsunie się od niego jak
najdalej, a wreszcie gdy przyjadą, co
chłopca.
najwyżej uszczypnie go w policzek i
Przyjąć to należy za objektywny po powie:—“Oh, John—miałam bardzo
miły wieczór”—może ona założyć się o
gląd—czego chce studentka.
“dajma”, że nie będzie mia
Natomiast student pragnie, aby była ostatniego
ła drugiej randki z Johnem, a nawet
ona dobra tancerka, bo on się lubi tym prawdopodobnie i z żadnym innym, z
poszczycić. Musi być inteligentna i za jego bratniaka.
wsze umieć podtrzymać rozmowę, musi
być dobrze ułożona i rozmowna—po
Na ogół—studentów można zaliczyć
nieważ żaden mężczyzna nie lubi, gdy do dwóch grup—które przeciwstawiają

T
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to tym samym się godzi, aby była cało
wana. Ale to wszystko, ponieważ drugoroczniak jest jeszcze—jak go nazy
wają “nieszkodliwy”, gdyż jest nie
śmiały, tak, że często kończy się rand
ka jedynie na zamiarach pocałowania.
Trzecia grupa—to już ci z wyższych
kursów. Taki z wyższego kursu, pręd
ko zapomina—że był “świeżakiem”—
pierwszokursistą i że był drugorocz
niakiem. Na randkach jest on bardzo
obcesowy a przede .wszystkim dumnym
—lubi dokuczać i czasami bardzo nie
bezpieczny.
Student z drugiego kursu, gdy zbyt
nio nalega na całusy, może być
odepchnięty.

—jedna rozum—druga brawurę.
.• Ale
te dwie grupy nie odpowiadają poję
ciom, jakie mają o studentach ich ko
leżanki. Tak jak one rozumieją—stu
denci dzielą się na cztery grupy.
Do pierwszej grupy zaliczają się tak
zwani “freshmani”, pierwszoroczniaki,
którzy gdy przyjadą na kursy, są zupeł
nie—jak ich tu nazywają—zieleni. Są
oni zupełnie nieświadomi stosunków w
uniwersytetach i nie wiedzą—jak ma
taki świeży student zachowywać się,
szczególnie, gdy chodzi o randkę. Nie
wie taki “świeżak” co zrobić z rękami
z paznokciami, z nogami.—Ciągle mu
się zdaje, że jest jeszcze w Wyższej
szkole, w swojej rodzinnej okolicy.
Uczy się on dopiero manier w miarę
czasu. Naturalnie, nie śmie się pytać,
a zresztą—na nic by się to nie zdało,
gdyż wie, że zaraz by z niego żażartowano, że stałby się pośmiewiskiem.
W drugim roku swego pobytu—taki
student dostaje się do drugiej grupy,
którą zwą “Sophomore”. Taki drugoroczniak—“sofomor”—przebył już rok
i nabrał doświadczenia. Umie on już
psocić się, umie figle płatać i dumny
jest ze swego okrzesania. Staje się
światowcem. Przekonuje się, że stu
dentka jest człowiekiem, a przede
wszystkim — kobietą.
Wtedy wie on już, że może ona być
pocałowaną i że przyjaźń ich—zależy
od nich samych. Dziewczyna zdaje so
bie z tego już sprawę, że gdy się zgodzi
na randkę z owym drugoroczniakiem,
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ZWARTA grupa— to studenci, któ' rzy należą do tych wszystkich
trzech grup, którzy mają trochę ma
nier z pierwszej, drugiej i trzeciej gru
py, ale których nie można zaliczyć do
żadnej z tych trzech. Tacy zawsze są
dobrzy w gromadzie i wolą towarzy
stwo liczne. Indywidualnie są jednak
często nieodpowiedzialni za siebie.
Do nich również zaliczani są ci tak
zwani “dobrzy chłopcy” i to bez żadnej
złośliwości zwani są oni dobrymi.
Dziewczęta na ogół wiedzą i są na to
przygotowane, że gdy jest randka, to
muszą być i całusy i gdy czasem tak się
zdarzy, że niema owych całusów, to są
one zdziwione, a nawet często niezado
wolone. Na ogół—tak się na randce
czas układa, że trzy czwarte tego idzie
na całusy i gorące uściski, naturalnie
zależnie od uczucia, jakie ona ma w sto
sunku do swego wybranego.
W jaki sposób dziewczyna może być
popularna i pozostać tylko popularną—•
można określić to w kilku słowach—
przez zwodzenie chłopców! Przede
wszystkim, gdy dziewczyna za daleko
zajdzie, staje się fałszywie popularna,
przez pewien krótki czas—jest to tak
zwana “tania” popularność, która jed
nak w końcu jest bardzo ekspensywna.
żaden z chłopców, nie zrobi z nią
randki po raz drugi. W gruncie rzeczy
nie jest ona bowiem inna, od wielu
mężczyzn.
Dziewczyna może pójść dość daleko,
ale nie za daleko. Pomiędzy tym okreś
leniem, jest jednak bardzo nieznaczny
dystans, który tylko takt jej wskazać
i utrzymać może.

DODATEK NA NIEDZIELĘ
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: POLACY W BRAZYLII:Styczność Polski z Brazylią
nie datuje się od dziś ani od
wczoraj, lecz od początku XVII
w. gdy Krzysztof Arciszewski
rzucił ojczyznę, zaciągnął się
pod holenderski sztandar i od
r. 1629 do 1639 jako admirał i
wódz wojsk holenderskich bił
w Brazylii armię hiszpańską i
portugalską pod Araaialem,
Bahią, Olindą i Pernambuco.

niemiecka chciała osadzić na
górzystej, nieurodzajnej, opu
szczonej już przez Irlandczy
ków kolonii Brusque. Do nich
przekrada się bezdrożami, po
nocach, skrycie Saporski i na
mawia ich, by wnieśli podanie
do cesarza o pozwolenie prze
siedlenia się do Parany. Sam
bierze od nich to podanie, wę
druje miesiącami do Rio de
Janeiro, z pomocą ks. Zieliń
skiego otrzymuje audiencję u
cesarza i uzyskuje zezwolenie,
co oczywista nie jest na rękę
zarządowi kolonii Brusque. —
Czasy to dosyć dawne, kiedy
nie bardzo przebierano w
środkach walki z “konkuren
tami”, to też zaraz po powro
cie z Rio odczuwa to Saporski
i ks. Zieliński na swej skórze.
Opłaceni bandyci napadają na
Saporskiego i ks. Zielińskiego.
Obydwaj działacze bronią się
dzielnie, ale stosunki układają
się tak, że obydwaj nie widzą
wkrótce inngo wyjścia, jak
tylko zniknięcie z terenu San
ta Catharina. Uciekają do Pa
rany.

r

Wsławili się polscy
wychodźcy
Pierwsza fala Polaków
przybyła do Brazylii w r. 1828,
ale na statkach niemieckich i
jako obywatele niemieccy. Po
roku 1831 wyemigrował z Oj
czyzny inż. Andrzej Przewodowski, osiadł w Brazylii w
stanie Bahia, budując tam
kilka monumentalnych bu
dowli i wsławiając się w bo
haterskiej walce z Paragwa
jem. W 1875 r. ukazała się
w Brazylii książka Florestana
Rozwadowskiego pt.: “Rząd i
kolonizacja, czyli rozważania
o Brazylii i sprowadzaniu cu
dzoziemców”; w książce tej
autor mówi o możliwościach
sprowadzenia Polaków do
Brazylii. Rozwadowski był
uczestnikiem powstania wę
gierskiego w r. 1848, był póź
niej majorem inżynierii bra
zylijskiej ; on pierwszy doko
nał topograficzne zdjęcia nie
zbadanych puszcz i dziewi
czych lasów w dorzeczu Ama
zonki. W r. 1863 wyjechał z
Brazylii, aby jako żołnierz
ojldać swą szablę Ojczyźnie.
Pod koniec XIX w. spotyka
my w Brazylii Babińskiego,
który pierwszy sporządził ge
ologiczną mapę Brazylii, a w
Peru wsławił się, osuszając
kopalnie srebra. Dalej znane
jest nazwisko kolonisty Bodziaka, który w r. 1892—1897
dowodził podczas brazylijskiej
rewolucji pułkiem powstań
ców polskich. Znane są też
nazwiska polskich inżynierów,
którzy oddali Brazylii wiele
usług, budując nie tylko do
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W drodze do kościoła S. Anna koło Cruz Machado.

my czy fabryki i drogi, ale i
objekty wielkie, niekiedy wie
kopomne. Sławną kolej z San
tos do Sao Paolo zbudowali in
żynierowie Polacy Rymkie
wicz i Brodowski. Fronton
budynku Kongresu Federalne
go zdobił żak, który jest au
te" >
*
i
torem sławnej rzeźby “Siew
ca”, pomnika, ofiarowanego
Paranie przez polskich osadni
ków.
Wiadomo też, że autorem
pomysłu wzniesienia pomnika
Chrystusa na szczycie Corco
vado nad Rio de Janeiro jest
artysta-rzeźbiarz Landowski.
Olbrzymi port na Amazonce
zbudował inżynier Rymkie
wicz.
Długą jest też lista uczo
nych, którzy przez swoje ba Wieczerza Wigilijna pod Krzyżem
dania, trwające niekiedy i
Południa.
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Rodzina polska w Monte Ciaro, stan Expirito Santo.
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Dom i magazyn Polaka właściciela “vendy”.

dziesiątki lat, i przez pełne
niebezpieczeństw podróże ba
dawcze oddali Brazylii wielkie
usługi. Wystarczy powiedzieć,
że monografię chorób drzew
pomarańczowych, których owoc jest jedną z podstaw za
morskiego handlu Brazylii, opracował polski botanik dr.
Wincenty Siemaszko. Prof.
Józef Siemiradzki, znakomity
geolog i geograf sprostował
wiele błędów w mapach Bra
zylii. A szereko znane są na
zwiska takie, jak Aleksy Kurcjusz, Tadeusz Chrostowski,
prof. Szymański lub dr. Kossobudzki, który jest jednym z
założycieli uniwersytetu w
Curitybie. Wogóle długa jest
lista nazwisk Polaków, którzy
bezpośrednio lub pośrednio
zasłużyli się Brazylii.
Osadnictwo polskie w Bra
zylii wiąże się ściśle z posta
cią Edmunda Sebastiana WośSaporskiego; jego inicjatywie,
sile woli, wytrwałości i odwa
dze zawdzięcza Parana zapo
czątkowanie polskiego osad
nictwa.
Od kiedy osiedli?
Woś-Saporski przyjeżdża
do Brazylii w r. 1867, na ża
glowcu “Emma” do starego
parańskiego portu Paranagua.
Zatrzymuje się tam tylko
przejazdem w drodze do Mon
tevideo. Podoba mu się bar
dzo port i nadmorskie góry,
dowiaduje się, że w głębi kra
ju, na rozległych płaskowzgórzach panuje klimat łagodny,
podobny do europejskiego. Jedzie dalej do Montevideo, ale
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już po roku dąży na północ, w
stronę Parany, nie mogąc za
pomnieć o tym, co mu rok te
mu o niej mówiono. Po dro
dze zatrzymuje się w stanie
Santa Catharina, na niemiec
kiej kolonii Blumenau, gdzie
naradza się z tamtejszym pro
boszczem Polakiem ks. Zieliń
skim. Owocem tych narad
jest plan sprowadzenia Pola
ków z pod zaborów i osadzenia
ich w Paranie. Wnoszą w r.
1869 podanie do rządu cesar
skiego w Rio de Janeiro, gdzie
ks. Zieliński ma protektora w
samym cesarzu, D. Pejlro. Za
nim nadeszła odpowiedź, do
wiadują się obydwaj działacze,
że do portu Itajahy na statku
“Victoria” przybył transport
emigrantów Polaków z Górne
go śląska, których kompania

W jakiś czas później przy
chodzi pisemne zezwolenie ce
sarskie na przesiedleni pol
skich kolonistów z Brusque
do Parany. Zwycięstwo! W r.
1871-szym “Camera Munici
pal” mimo protestów niemiec
kiego zarządu kolonii Brus
sque, która chciała zatrzymać
polskich kolonistów jak nie
wolników na swych terenach,
przyznała zgodnie z cesarskim
zezwoleniem pierwsze tereny
dla kolonistów polskich w Pa
ranie pod Curitybą, w miej
scowości “Pilarsinho”. Sym
boliczna to nazwa, bo znaczy
po polsku “pielgrzymka”. Na
terenach tych skończyli swą
ciężką pielgrzymkę polscy ko
loniści, wyzwoleni przez Sa
porskiego z niemieckiej kolo
nii w Brusque w liczbie 32 ro
dzin, składających się z 164 osób. To małe społeczeństwo
(Ciąg dalszy na stronie 5-ej)

Rodzina kolonisty Józefa Kubity na kolonii "Tropa”, Expirito Santo.

Indianie strzelający a łuków.

Piątek, 31-go Grudnia, 1937 r.
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-:POLACY W BRAZYLII:(Dokończenie ze strony 4-ej)
stanowi podwaliny osadnictwa
polskiego w Brazylii.
Od tego czasu coraz więcej
i coraz głośniej mówi się o
Brazylii wśród polskiego
■ichłopstwa. Ale mówi się prze
Bi
de wszystkim o Paranie, gdzie
klimat jest dla Polaka znośny
s®&
j
i gdzie władze stanowe z ówczenym prezydentem Frydery i—, . "z,» ._•< ■• ,.
'
kiem Abranchez życzliwie się
do naszych emigrantów odnio
sły. Idą więc początkowo ma
łe, potem coraz większe trans
porty polskich wychodźców
to z G. Śląska, to z Prus, to z
Poświęcenie sztandaru młodzieży polskiej w S. Candida.
b. kongresówki, a wreszcie z
Małopolski. Zwolna powstają chłopstwa nietylko do Parany, Matto Grosso, czy Goyaz, wia
dokoła Curityby polskie osie ale i do innych stanów, do domo też, że i nad Amazonką
dla, a ugruntowawszy się, po Santa Catharina, do Rio Gran spotyka się Polaków, ale są to
czynają promieniować w głąb de do Sul, Sao Paulo, a jej od już tylko odpryski wielkich
kraju, przebijają drogi, wyci padki dochodzą także i do sa fal, z czasów, kiedy nie pro
nają i palą dziewicze lasy, do mej stolicy, Rio de Janeiro i wadzono żadnych statystyk.
bywają ziemię pod rolę. — rozpryskują się drobnymi kro
Brazylia, licząca 21 zjedno
Idą daleko, aż po Sera da Es- plami po całej Brazylii.
czonych stanów brazylijskich,
jest krajem wielkiej przysz
łości, a emigracja polska w
przyszłości tego kraju nie
wątpliwie
jeszcze bardziej, niż
fei® II !
w przeszłości, wywrze swój
dodatni wpływ i przyczyni się
do należytego rozwinięcia sto
sunków gospodarczych polskobrazylijskich.—J. L.
tfe

Obchód narodowy w Abranchez.

peranca i dalej, docierają do
Rio Iguasu, zakładają kolonię
Cruz Machado; wybili drogi
do Prudentopolis i aż do Guarapuawy; osiedlają się na ste
powych terenach dookoła Pon
ta Grossa, idą wzdłuż rzeki Tibagy i docierają na północ aż
do Reservy; przekraczają rze

Według miarodajnej opinii
tutejszych działaczów społe
cznych w samej Brazylii znaj
duje się 250 tys. Polaków, roz
sianych po stanach: Parana,
Rio Grande do Sul, Santa Ca
tharina, Sao Paulo. W innych
stanach są także rodziny pol
skie, rozrzucone w mniejszych
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Konny oddział “Junaka”.

kę Rio Yapo, i wzdłuż Serra
dos Augudos zdążają na pół
noc aż do Thomasiny.
Mijają lata, przychodzi
trzykrotna fala “brazylijskiej
gorączki”, niosąca z sobą
dziesiątki tysięcy polskiego

lub większych ilościach, a na
wet w stanie Espirito Santo
na kolonii Aguia Branca, “0rzeł Biały” mamy 140 rodzin.
Tu i ówdzie słyszy się o kilku
czy kilkunastu osadach w głę
bi dziewiczych lasów stanów

ł
;; ń-

Wozy polskie, których używają i brazylianie.

SKĄD POCHO
DZI SŁOWO
FOLKLOR
Rozpowszechnione w ostat
nich czasach używanie słowa
“folklor” i “folklorystyczny”
nie zawsze w momentach od
powiednich i w szczęśliwym ujęciu, pochodzi niewątpliwie
stąd, że nie orientujemy się,
jakie jest istotne znaczenie i
pochodzenie tego terminu. Nie
jest to bowiem słowo nowo
czesne, termin świeżo ukuty w
ostatnich latach. Okazuje się,
że w angielskim wydawnic
twie Ateneum wr 1848 roku
ziawi-o się to słowo po raz
pierwszy w artykule pewnego
archeologa, który proponował,
ażeby używać tego terminu
dla określenia tego wszystkie
go, co podpada pod pojecie
“popularnej literatury i zabyt
ków”. Słowo “folklore” jest
połączeniem słów: “fo’k” —
czyli lud i “lore”, czyli znać,
wiedzieć, jest to więc “znajo
mość ludu”. Brak precyzji w
tej kompozycji właśnie przy
czynił się do popularności sło
wa, stosowanego odtąd w naj
różnorodniejszych okoliczno
ściach. Jest to słowo wygod
ne, gdyż przyjęło się do okre-

DODATEK NA NIEDZIELĘ

Kosztife Mnie To Wie-,
le Że NIE Pożyczyłem
Opony mojego samochodu
były dość cienkie, ale zwleka
łem z nabyciem nowych bo
nie miałem gotówki—i byłem
przeciwny pożyczaniu. Pe
wnej deszczowej nocy opona
pękła i pośliznęliśmy się. Sa
mochód był rozbity a żona
poszła do szpitala na trzy
miesiące. Wtedy kosztowało
mnie wiele, że nie wziąłem
pożyczki.
!
POŻYCZKI — WSZYSTKIE
PLANY
Prędko, poufnie, uprzejmie.
By dostać tu pożyczkę, po
trzebny tylko JEDEN waru
nek, mianowicie możność ro
bienia małych, regu’arnych
wpłat w myśl wybranego
planu. Przyjdźcie DZISIAJ!

PERSONAL/

\ FINANCE CO. f

Pierwsze Piętro
1954 WEST NORTH AVENUE
Róg Damen, North i Milwaukee Ave.
TELEFON ARMITAGE 0833
Słuchajcie “Waszego Niewidzialnego
Przyjaciela”—w każdy wtorek
o 9:30 wlecz—Stacja WIND.

ślenia takich pojęć, jak: ba
śnie, pieśni ludowe, legendy,
obyczaje, obrzędy, zwyczaje,
zabobony, wszystkie praktyki
ludowe i wierzenia, zabawy,
przechodzące z pokolenia w
pokolenie.

JAK TO BYŁO W TATRACH
PRZED 300-STU LATY
Wspaniała perła krajobrazu
polskiego — Tatry, przycią
gające dziś swymi walorami
turystycznymi licznych cu
dzoziemców z całego świata,
stosunkowo niedawno staty
się terenem masowej turysty
ki. Dawniej, za czasów Rze
czypospolitej, poza kilkoma
szlakami* prowadzącymi po
przez nrzełęczę “na węgierską
stronę”, boczne drori ku za
gubionym wśród gór osadom
mało były uczęszczane i rzad
ko na nich pokazywał się obcy
przybysz. Ale ci, co sie w te
strony — raczej przypadkiem,
niż z planem z góry umyślo
nym — dostali, ulegali uroko
wi
piękna tych górskich
krain.
Niezwykle ciekawe w tym
względzie wiadomości znajdu
jemy w starym, mało znanym
dziełku Hellwinga, wydanym
w 1702 roku, a onisującym
przygody górskie. Mamy tam
też i przygody w Tatrach,
gdzieś z połowy XVIII-go wie
ku.
Bohater tych przygód ów
czesnym zwyczajem nie jest z
nazwiska wymieniony, obda
rzony był jednak nielada fan
tazją, bo nazbyt nieprawdo
podobne nawet na owe czasy
są jego przygody. Natomiast
bardziej zasługuje na wiarę
jego opisy krajobrazu gór
skiego.
“Te góry karpackie — czy
tamy w owej książeczce —
zwane są przez miejscowych
“Tatry” czyli góry śnieżne.
Ze szczytu pokazywał mi prze
wodnik jeszcze inne wysokie
tumie, rozmaite zamki i osie
dla, jako też wiele straszli
wych przenaści oraz dolin,. w
których widzieliśmy wiele nie
dźwiedzi i wielkie stawy zwa
ne tu “Morskimi Okami”. Po
tem szliśmy długo aż zaszliśmy do wielkiej, pięknej hali,
gdzie baca pasł owce. Zanim
tam doszliśmy, przewodnik
nasz dał wystrzał z rusznicy,
który odbił się o ściany skal
ne tak silnie, ja kgdyby z kil
ku moździerzy kolejno wy
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strzelono. Po chwili dał baca
odpowiedź gwizdem obraźliwym, a psy jego zaczęły
szczekać, co na pustkowiu od
bijało się głosem okropnym.
A dalej taki znowu opis:
“Widzieliśmy tu i ówdzie
dużo kozic skaczacvch a jedna
sninała się po całkiem stro
mej skale, czepiając się o wy
stępy skalne rożkami —
chwytała się skały jednvm
rożkiem, potem sięgała ka
miennego oparcia tylnymi no
gami i znowu rogami sięgała
wyżej umocowuiąc je w szcze
linach skalnych”.
Zdumiony był ów turysta
sprzed 300 lat surowym pięk
nem polskich gór. Wyraża
się o nich z najwyższym za
chwytem. “Jak daleko okiem
sięgnąć potężne, urwiste ska
ły wspinały się jedne nad dru
gimi. A w dolinach — jakby
w promieniach słońca skąpane

lasy i wstęgi cieniutkie szyb
ko mknących strumieniami.
A taka wszędzie uroczysta
powaga, jakby w świątyni, i
zarazem
wdzięk jakiegom
gdzieindziej nie widział, choć
nie mało już świata zwiedzi
łem”. Wiele też oochwał przy
tacza autor dla ludu góral
skiego, szeroko roznisując się
o tesknvch a tak ujmujących
pieśniach i tańcach góral
skich, które mu się prawdzi
wymi poematami wydały. To
też ów turysta, nie szczędząc
pochwał, pisze, że tyle naraz
wrażeń i tak silnych w życiu
jeszcze nie zaznał, chyba “w
alpejskich górach”, jakim po
dobnych nie ma nigdzie. Tatr
jednak nie da się i z Alpami
porównać, choć nie tak wyso
kie — są dziksze i piękniejsze.
“Szczodrzej tu Stwórca cudo
wności rozrzucił”. Tak opo
wiadał o Tatrach turysta zwie
dzający je przed 300 laty.

W 106-tą rocznice Powstania Listopadowego odbyło się w Parku Woisk:n»
w Warszawie uroczyste odsłonięcie pomnika gen. Sowińskiego Józefa,
bohaterskiego obrońcy Woli.

DODATEK NA NIEDZIELĘ
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PROCES O DWIE
KROPLEJCRWI
Tajemnica Dwu Kropli Krwi. — Badania Nad Prawami Dziedzi
czności Ciałek Czerwonych. — Prawo Mendla. — Chemia
Na Usługach Sprawiedliwości
-purĘDRZEC pochyla się nad
LyJŁ małem szkiełkiem. Dwie
krople krwi, dwie krople se
rum — to wystarczy, aby uniewinnić albo skazać człowie
ka oskarżonego o ojcostwo pozamałżeńskie. Proces toczy się
w Berlinie. Eksperytza ocze
kuje na potwierdzenie Insty
tutu Pasteura. Gdy wypowie
się wiedza — decyzja sądu oprze się na tej wypowiedzi.
Takie wyuadki mają często
mieisce w Niemczech, w Au
strii, w Ameryce. Darzą tam
całkowitem zaufaniem wyniki
badań nad prawami dziedzicz
ności ciałek czerwonych krwi.
Zaufanie to jest tak silne, że
nie mogą go zachwiać imoutacie ani też przeczenie ludzi.
“Głosowi krwi”, który często
daje się omamić namiętności
lub też interesowi przeciwsta
wia się zwierciadło krwi, któ
re stwierdza synostwo na pod
stawie tajemniczych reakcji
czerwonych ciałek krwi.
Tym, który zapoczątkował
badania nad dziedzicznością
bvł mnich austriacki Johann
Mendel (1822-1884). Poświę
cił on życie badaniom bota
nicznym. Podczas prac swo
ich przekonał się, że jeśli
skrzyżować dwa rodzaje ro
ślinne to u potomków podo
bieństwo nie będzie kwestją
przypadku, tylko będzie po
dzielone .w myśl pewnego sta
łego klucza cyfrowego. Po
czynając od prawa Mendla za
stosowanego później także do
krzyżowania rodzai zwierzę
cych, dalsze badania doszły do
określenia grup krwi — bo
wiem małżeństwo ludzi daje
takie same rezultaty jak i
krzyżowanie u zwierząt.
Uczeni przekonali się, że
ciałka czerwone krwi skupia
ją się pod wpływem serum.
Ale — własności tych skupień

są zmićnne w zależności od
cech indywidualnych. Właśnie
opierając się na charakterze
skupień badacze doszli do te
go. że krew ma wł?«rą indy
widualność i podzielili ludzi na
cztery gruny. Dokonano bo
wiem ciekawego odkrycia,
związanego z transfuzją krwi:
że czerwone ciałka krwi dają
cego mogą być zniszczone
przez czerwone ciałka odbie
rającego, jeśli te dwie grupy
krwi nie są harmonijne.
Wedle klasyfikacii propo
nowanej przez Landsteina w
serum ludzkiem czynne są
zdolności skupiaiące A. i B.,
które mogą sie przejawiać
bądź razem bądź też każda
z osobna. Może sie zdarzyć,
tak że niema żadnej z nich —
a wówczas krQw należeć bę
dzie do grupy 0.
Właściwości A i B. są naj- częściej spotykane. Aby po
jawić się we krwi dz’eciecia
musza istnieć we krwi matki
lub ojca. Jeśli ich brak u ro
dziców — nie będzie ich też u
dziecka.
A teraz onuśćmy laborato
rium i przenieśmy się do sądu.
Oto proces, który narobił
wiele hałasu w Niemczech,
ponieważ toczył sie w kołach
najwyższej arystokracji ro
dowej. M. W. rozwódka, oskarżała M. Sch., że ją obda
rzył dwojgiem dzieci i doma
gała się płacenia alimentów.
“Ależ to nie są moje dzieci”
protestował oskarżony. Ale
powódka trwała przy swoim
zeznaniu. Otóż trzeba dodać,
że matka dwojga dzieci, któ
re miały nadnuar ojców mia
ła krew grupy 0. Tę samą gru
pę wykazywała krew jej do
mniemanego partnera. Sędzio
wie polecili zbadać krew le
galnego ojca, bo chłopiec miał

krew grupy B a dziewczynka
grupy A. Ponieważ M. Sch.
nie miał krwi tej grupy — by
ło to dostatecznym dowodem,
że jest im obcy.
A oto inna historia, która
zakrawa na bajkę:
Urodziło się dwoje dzieci.
Oba malce ujrzały światło
dnia w klinice austrjackiej.
Po kąpieli położono obu mal
ców razem, nie pomyślawszy
o tern, aby jakoś ustalić ich
identyczność. Rozpacz pielę
gniarek, płacz matek. Po wie
lu dyskusjach porównano gru
py krwi matek i dzieci. Rezul
taty były zdumiewające:
Rodzina Horry: matka A, oj
ciec A.
Rodzina Koswitz: matka B,
ojciec A.
Jedno z dzieci miało krew
grupy A. To było rozciągliwe
bowiem grupa ta spotykała
się w obu rodzinach; nato
miast drugi chłopczyk miał
grupę B, a zatem należał bez
spornie do rodziny Koswitz.
To orzeczenie nie wykluczało
tego, że obie rodziny dopatry
wały się z zapartym odde
chem różnych “podobieństw”,
aby nabrać ostatecznego prze
konania, że wiedza się nie po
myliła.
Jednakowoż nie trzeba
przypuszczać, że hasło “Pokaż
mi czerwone ciałka twej krwi
a ja odnajdę twego ojca” da
się zastosować zawsze i w każ
dym wypadku. Jeśli ojciec le
galny i “ten trzeci" należą do
tej samej grupy krwi, to i
sam Salomon nie doszedłby
prawdy. Jeśli dziecko odzie
dziczyło wyłącznie grupę
krwi matki — to i w tym wy
padku prawda nie wyjdzie na
jaw, aż nauka nie wynajdzie
jakiegoś nowego, czarodziej
skiego odczynnika...

UCZESTNICZYLI W KONTEŚCIE
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Pułkownik John Mayhew (po lewej stronie) członek parlamentu angielskiego, brał udział w konteście
npieki nad niemowlętami wraz ■ swym lokajem Thomas Winney i potrafili wykąpać niemowlęta w krótszym
czasie od innych kontestantów.
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WOJSKO POLSKIE W LATACH 1760 - 1770.
Pod rządami mądrego, lecz chwiejnego i nie umiejącego przeciwsta
wić się zakusom potężnych sąsiadów króla Stanisława Augusta Ponia
towskiego, Polska wiele podejmowała starań, by siły państwa wzmocnć.
Często było to zasługą króla, który nie szczędził osobistych wysiłków dla
poratowania kraju. Doceniając wagę wojska, duży nacisk kładł na wy
chowanie rycerskie. Z jego to inicjatywy utworzona została Szkoła Ry
cerska, będąca korpusem kadetów, wychowującym przyszłych oficerów.
Ze szkoły tej wyszło w.’elu ch’ubnie później zasłużonych generałów, a naj
znakomitszym jej uczniem był późniejszy Naczelnik Narodu, wsławiony
i na ziemi amerykańskiej — Tadeusz Kościuszko.

Wpływ Woli Na
Organizm Ludzki
Wyjątkowa Władza Yogów Nad Ciałem
EST rzeczą pewną, że mózg
J
może czasem wywierać
wpływ na organy, o których
się sądziło, że wyłączone są
spod jego władania.

Tak więc, na przykład, arytmia oddechowa może się w da
nej chwili zmniejszyć albo
zniknąć pod wpływem natęże
nia woli, natomiast pojawia
się i wzmacnia podczas chwi
lowej nieuwagi i roztargnie
nia. Wysiłek koncentracji umysłowej może czasem złago
dzić arytmię sercową.
To są fakty tak interesują
ce, że p. Teresa Ęrosse posta
nowiła przedsięwziąć podróż
do Indii angielskich, ażeby
tam studiować nauki yogów,
którzy osiągają nadzwyczajne
wyniki w przezwyciężaniu fi
zjologii przy pomocy woli i
koncentracji umysłowej.
Od dawna przypisuje się
yogom wszelkiego rodzaju
czary i cudowności, które je
dnak nigdy jeszcze, do dzisiaj,
nie zostały sprawdzone i po
twierdzone przez ludzi nauki.
Oczywiście, te “cuda” wzbu
dzały zawsze nadzwyczajne
zainteresowanie i teraz posta
nowiono zbadać je naukowo
przy pomocy najdoskonal
szych środków nauki nowo
czesnej (registratory graficz
ne, elektrokardiogramy i t.p.)
Aparaty te chętnie użyczono
p. Teresie Brosse, która mo
gła dzięki nim zanotować sze
reg wyjątkowo ciekawych
faktów.
Yogowie — (nie należy ich
identyfikować z fakir a m i,
wulgarnymi
szarlatanami),
których nawet w Indiach jest
niewielu — usiłują osiągnąć
całkowite poddanie się ciała
duchowi. W tym celu poddają

się surowej dyscyplinie. Nie
którzy z nich uprawiają ćwi
czenia yogijskie dla celów
praktycznych, bądź higienicz
nych, bądź leczniczych. Inni—•
aby osiągnąć równowagę fi
zyczną i duchową. Jeszcze in
ni — to są już ci “czyści” —
pragną oczyszczenia we
wnętrznego. Zresztą, wszyst
ko jedno jakie są pobudki
tych, którzy się oddają prak
tykom yogijskim, nie ma to
bowiem żadnego znaczenia na
ukowego; chodzi przede
wszystkim o to, że yogowie —
i to już stwierdzono — mają
wyjątkową władzę nad funk
cjonowaniem swego organi
zmu. Potrafią poruszać mię
śniami, które normalnie są
niezależne od woli ludzkiej.
Pewien bardzo wyćwiczony
yoga potrafi na przykład
wciągać w siebie płyny odbyt
nicą albo przewodem moczo
wym, może również bez żadne
go pomocniczego narzędzia,
przemywać sobie jelita i pę
cherz moczowy.
Pewien yoga może w prze
ciągu pięciu minut całkowicie
powstrzymać oddech i przez
kilkanaście godzin oddychać
w tempie zwolnionym. Umie
również przyśpieszać bicie
serca z 55 uderzeń do 150, mo
że również zmienić amplitudę
swego pulsu i t. p.
Trzeba również zanotować,
że yogowie potrafią z podzi
wu godną wytrwałością znosić
najstraszniejsze męczarnie
(przeważnie na tym polega
ich dyscyplina) i że wszyscy
mimo to cieszą się wspania
łym zdrowiem.
Nie znamy jeszcze granic
władzy, jaką ma działalność
umysłu na organizm ludzki.
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NOWY ROCZEK
Pod próg chaty późno w no
cy przywędrował Nowy Ro
czek.
Na paluszkach sobie stanął,
dzwoni, dzwoni w szybkę
szklaną.
— Gospodarzu — otwórz
drzwi — i poproście na wie
czerzę.
Otwarł pan Sylwester luf
cik.
— Co za gość po nocy,
mówcie ? — Kto tam drepcze ?
Kto tam chodzi? Śpią już
wszyscy w tej gospodzie.
A gość ujął się pod boczki.
— Jestem ci ja Nowym
Roczkiem.
— Nowy Roczku! jak się
macie... pięknie was ugoszczę
w chacie. Będzie kasza — bę
dzie sperka. Poznaj, gościu,
Sylwesterka! . . .
— Gospodyni—w izbę pro
ście. Grzejcie bigos — misy
noście. . .
Zaskrzypiały drzwi sosno
we:
— Witajcież nam, Roczku
Nowy. . .
Wszedł do izby gość po
dróżny, więc mu gospodarze
służą i z uśmiechem i z ocho
tą.
I pytają o to — o to. I py
tają, wydziwiają — z każdej
strony oglądają.
— Ale żeście mizerota . . .
1 chudzina — niedorostek. . .
Wisi na was ta kapota —
i za długa, bo do kostek. . .
A no — co tam. Toć wyro
snę. Będzie dobra już na wio
snę, a do lata choć obleci — to
i tak słoneczko świeci. Bez kapotki się przelecę. Będzie
przecież ciepło w lecie.
Jak zarobię co we żniwka to
i będzie przyodziewka.
Pan Sylwester wąsem ru
sza. . .
— Nie można cię tak wy
puszczać. Jakże to po całym
świecie bez kożucha iść bę
dziecie ?
Styczeń jeszcze — luty —
marzec. . . Toć my tutaj go
spodarze. Cóż o nas powiedzą
ludzie, gdy Roczek obdarty
pójdzie? . . . Mamy honor po
pradziadach. Tak nie pój
dziesz — trudna rada.
Pan Sylwestetr z Sylwe
strową pokiwali trochę głową.
— Co tu sami będziem ga
dać. . . Trza by kumy i sąsia
da. ..
Przyszedł sąsiad i sąsiadka.
Pełna dzisiaj gości chatka.
Piwko pili i radzili, aż na
jedno się zgodzili — że ten
Roczek pacholątko trza odkarmić na początku.
Placek z serem — kluski
z makiem. Nie może być chu
dy taki.
Pajdę chleba dać mu grubą
i baranią czapkę z czubem.
Kożuch ciepły, kożuch suty—
buty długie i podkute.
Toć trza pięknie wyszyko
wać pacholątko — Roczek
Nowy.
Niechże mu się buzia świe
ci. Niech zdrowiutko nam
przeleci.
A w zabawie — a w weselu.
Więc Sylwestrze, zwij kapelę.
Zwij co ducha. Niech nosłucha. Niech se tańczy. HuHu-u-Ha!
Gdy już Roczek zjadł wie
czerzę i wylizał sos z talerza
w długich butach i kożuchu
wydawał się tęgim zuchem. .

Zatarł ręce pan Sylwester
— kiwnął ręką na orkiestrę.
Pod harmonię—pod skrzypeczki zaczął tańczyć obereczka.
Za Sylwestrem, Sylwestro
wa, aż się wr tańcu trzęsła gło
wa.
Sąsiad z kumą — kum z są
siadką tańcowali sobie gład
ko.
A ten Roczek w kółko kroczrł — śmiały mu się jasne
oczy.
Śmiał się — tańczył Nowy
Rccz°k, aż z tej izby się wy
toczył.
Drogę przebiegł obertasem
— przytupywał se pod lasem.
Poszedł miedzą — poszedł
polem — dobrą wróżbę — do
brą dolą.

CZERWONE
I CZARNE
Pierwsza kartka czarna,
druga kartka czarna,
trzecia kartka czarna,
piata kartka czarna,
szósta kartka czarna,
a siódma czerwona —
uśmiecha się do nas.
Pierwsza kartka czarna, to
jest poniedziałek.
na tydz;°ń calutki ma projek
ty śmiałe.
Druga kartka czarna, to leni
wy wtorek;
zasnął no obiedzie, przespał
podwieczorek.
Trzec’a kartka czarna, to ro
botna środa;
obiad ugotuie, na stół wszyst
kim poda.
Czwarta kartka czarna, to ten
gruby czwartek;
zjadł pół bochenka chleba,
wypił mleka kwartę.
Piąta kartka czarna, to ten
chudy piątek;
szukał w garnku klusek, na
tknął się na wrzątek.
Szósta kartka czarna, to mło
da sobota;
nie myśli o pracy, a tylko o
psotach.
A ta siódma kartka
to mama niedziela;
urządza zabawy,
wszystkich rozwesela.

BAJKA
Był sobie jeżyk. Mały, ma
leńki jeż. Taki kolczasty.
I była także sówka. Taka
mała sowa. Ze spiciastymi
uszkami.
Mieszkali w starym sadzie.
Jeżyk biegał po ścieżkach.
Lubił tupać nóżką.
Sówka — zaś z gałęzi pa
trzyła w śliczne oczy nocy.—
Gwiazdki to są oczy nocy. —
Oboje, sówka i jeżyk lubili
noc.
Pewnego razu, gdy jeżyk
tunał nóżką, zagrzmiało. I to
gdzieś blisko.
— Co to? Boję się! — za
wołała sówka.
A jeżyk, choć drżał z trwo
gi w mroku, odparł spokoj
nie:

— Nic się nie bój. To pew
no ktoś trzasnął furtką...
Gdy sówka spojrzała w gó
rę, błysnęło nad domem.
— Co to? Boję się! krzy
knęła znowu.
— Nic się nie bój. To pew
no ludzie idą drogą ze świa
tłem...
Chmura zaszła na śliczne
oczy nocy. Wiatr targnął sta
rymi gruszami.
— Co to? Boję się!
— Nic się nie bój. To pew
no sowa, twoja mama, wraca
z łowów. Skrzydłami zasłoni
ła gwiazdy. Skrzydła szumią...
— Lubię cię, mały kłamco
— odezwał się głos z ciemne
go gąszczu grusz. — Lubię cię
bardzo...
Był to głos sowy — mamy,
która słyszała całą rozmowę.
A burza? Burza przeszła
stronami.
Chmury popłynęły dalej.
Śliczne oczy nocy znowu za
świeciły nad jeżykiem —
kłamcą, nad sową — mamą,
która tak bardzo polubiła ma
łego kłamczucha. I nad całym
starym sadem.

BRACIA MIESIĄCE
Wysoko, ponad gwiazdami gruszkom, śliwkom i jabłkom.
zeszli się bracia miesiące. Nie
— Racja.
na zabawy — na naradę. Bo
Mówi smutny Listopad:
brat Styczeń powiedział, że Wszystkie oceany, lądy
już mu się znudziło rządzić po nam na chwałęby śpiewały,
Grudniu i potem odawać ber gdyby trwały przez rok cały
ło Lutemu.
równoczesne braci rządy...
Więc zeszli się wszyscy. —
Nie, to nie ma sensu! zaMoże to i czas zmienić porzą krzvczeli bracia.
dek świata? Mówi wesołek —
Razem śniegi i unały? Ra
Maj.
zem babie lato i roztopy? Ra
zem słoty i pogoda? To nie
Miesiąc wiosny i jesieni.
możliwe !
Miesiąc zimy, potem lata,
niechaj wzajem się przelata
— Wyobraźcie sobie gorą
i w ten sposób świat odmieni... cy dzień Bożego Narodzenia!
— Jakto? Więc ja miał
— Albo zamieć śnieżną w
bym następować po którymś Zielone Świątki!
z zimowych braci? — pyta
— To naprawdę nie ma
Sierpień.
sensu! Mówi biały Styczeń;
— Tak. Naprzykład po Lu więc, jak było, niech i będzie!
tym.
Po kolei, wiosną, latem, każdy
— Ależ zlitujcie się, to nie siędzie na urzędzie. . .
Po dawnemu rządźmy świa
możliwe. Moje słonko przygrzałoby śniegi tak, że odra- tem! I tak się stało.
zu stopniałyby wszystkie. A
Jak od wieków wiecznych
coby się działo na zamarzłych Styczeń oddawał berło Lute
rzekach!
mu, a Luty Marcowi. Po Mar
— A gdybym ja mówi Ma cu rządzili kolejno bracia: —
rzec panował po Sierpniu, Kwiecień Maj, Czerwiec, Li
zmiarnałyby owoce w sadach. piec, Sierpień, Wrzesień, Pa
Mój przy mrozek zaszkodziłby ździernik, Listopad i Grudzień.

— ZAPAŁKI —
Mięciu ogromnie lubił ba
wić się zapałkami.
Mateczka pozwalała mu
czasem zapalać świecę, kiedy
był przy niej, ale samemu za
broniła nawet dotykać pudeł
ka z zapałkami.
A Mięciu myśli sobie:— Ja
tak samo i bez mamy umiem.
Raz sięgnął po pudełko, sto
jące na stole.
— Mięciu, nie rusz zapałek,
— zawołała mama.
Mięciu cofnął rączkę i za
czerwienił się ze wstydu. Po
szedł do drugiego pokoju i tu
taj spostrzegł zaraz na biurku
tatusia pudełko czerwonych
zapałek.
Zapalił jedną, — nic mu się
nie stało; zapalił drugą, wy
paliła mu się w rączce i rzucił
ją na ziemię; zapalił trzecią, a

wtem iskra padła na pudełko,
zanaliły się wszystkie, buch
nął dym, i płomień ogarnął
chłopczyka.
Mięciu upuścił pudełko i
krzyknął z bólu i strachu. —
Przybiegła mama; Boże! ko
szulka się pali, włosy!
Zarzuciła na niego chustkę
i zgasiła ogień, ale Mięciu ję
czał ciągle, gdyż bardzo był
poparzony. Spaliły mu się
wszystkie włosy, a oczy tak
go bolały, że otworzyć ich nie
mógł. Na rączkach miał stra
szne rany aż do kości, na
brzuszku też. Okropnie go bo
lały.
Długo, długo chorował i le
żał w łóżeczku, nim się zgoiły
wszystkie rany, ale odtąd,
choć mama nie przestrzega ni
gdy nie dotyka zapałek.

PRZESUW ANKA

- -

Macie przed sobą szachow
nicę o 16-tu kwadratach, na
której ustawiono 15 krążków
z literami. Przesuwając w od
powiedni sposób krążki przy
wykorzystaniu jednego w’olnego pola, należy krążki tak ustawić, by utworzyły zdanie o
4-ch wyrazach. Będzie to zda
nie tym bardziej ciekawe, że
zarówno wprost, jak wspak
czyta się tak samo.
Znaczenie wyrazów: 1. ma
tka źrebaka; 2. inaczej “posia
da”;- 3. inaczej “niewielki”;
4. część trójkąta.
•J[oa—iqXqox
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JAK W 1938
NALEŻY
POJMOWAĆ
KOBIETĘ, Która
ZACZYNA
Penelopa przez dwadzieścia lat oczeki
wała na powrót swego męża Odyseusza,
zajmując się robótkami ręcznymi, ale
nie oddała tego żadnemu z ówczesnych
gigolo.

Ewa podała Adamowi owoc z drzewa
wiadomości dobrego i złego, a kobieta
Amerykanka kontynuuje to posłannic
two kulturalnie i uczuciowo.

AK spotka mnie ten świat, w
stosunki, którego wejdę w
roku 1938-ym? Jakie kwalifi
kacje serca i mózgu—pomogą
mi, aby zdobyć sukces ? ...
;
Czego się mogę spodziewać? Co mnie
spotka? Jakich zdobyczy każę mi ocze
kiwać rozum ?
Z chwilą, gdy rok 1938 zaczyna pi
sać swoją historię—cała armia dziew
cząt—jak długi i szeroki kraj—stawia
sobie te pytania,—stawia je młodzież,
choć są tak stare jak całe pokolenia,
ba, nawet jak cały cywilizowany świat.
Z chwilą, kiedy pytania te stają się
aktualne w tym Nowym Roku—wyda
ną została książka p. t. “Jest nas dzie
sięć” (“We are Ten”) która omawia te
zagadnienia. Książkę te napisała Fan
nie Hurst—popularna pisarka, która
od wielu lat, zasila bardzo wydatnie
literaturę dla młodzieży. W tej nowej
pracy przedstawia ona dziesięć amery
kańskich dziewcząt, o różnych typach
.—spokojną i kłótliwą—mądra i ogra
niczona, kochaną i nienawidzoną, trzeź
wą i pijąca, stateczną i roztrzepaną.
Z tych dziesięciu amerykańskich bo
haterek—niektóre pragną znaleźć poży
tecznych mężczyzn, inne znów pragną
korzystnych ślubów.
Wszystkie natomiast pragną bogac
twa i pełni życia. Nie wszystkie jed
nak znajdą to wszystko, czego chcą.
Tak jak się to zwykle dzieje—zaledwie
niektóre powychodzą z tej walki życio
wej bez kompromisu. Inne;—-dużo bę
dą musiały ustąpić ze swych żądań.
Większość z nich—nie będzie jednak
niezadowolonych i nieszczęśliwych. Je
żeli nawet niektórym nie tak się będzie
powodzić, jak się tego spodziewały—
to jednak nie będzie im źle. Niebędzie
pomiędzy nimi takich, któreby głodo
wały. Wszystkie znajdą dla siebie dach
nad głową i odpowiednich mężów.
Na ogół—życie dobrze się ułoży dla
tych 10-ciu młodych kobiet, prawdo
podobnie dlatego, że umieją one myśleć
nowocześnie, że są one obeznane ze sto
sunkami tego chaotycznego świata.
Stosunki te właśnie omawia p. Hurst,
ujmując je w następujących pytaniach:
Co oczekuje dziewczynę w 1938-ym
roku?
Jak ona ułoży swoje życie w stosun
ku do siebie, aby otrzymać odpowidnią
cząstkę szczęścia?

J

Obraz nowoczesnej dziewczyny, wy
raźnie się rysuje w umyśle panny
Hurst. Ma ona ogromną sympatje do
tych młodych dziewcząt, które jak ona
ich przedstawia—chcą wszystkiego.—
Chcą męża, domu, dzieci i w dodatku
odpowiedniego zarobkowego
—czy to w handlu, czy w przemyśle— jeszcze
zajęcia.
pochodzi od “niego”. Dowie się rów
nież, że nie jest on zbyt uprzejmym.
Zrozumie, że matka jej—25 lat temu— //ipIĘKNIE”—powiada dalej panna
Hurst — “ale gdy nowoczesna
nie była szczęśliwszą, że była tak zwa
ną prawdziwą kobietą i uważaną była dziewczyna zapytana zostanie przez
za taką. Kawalerskość zresztą—pozo swoją wczorajszą siostrę, a co z in
stała już tylko w romansach. Matka stynktem macierzyństwa? . . . albo —
była uległejszą, pokorniejszą, ponie czy ona myśli, że to jst sprawiedliwie
waż tak ją ukształtowały stosunki ów w stosunku do dzieci, aby wkładała ona
swoją energię i czas w byznes, zamiast
czesne.
Lecz zacznijmy przegląd nadziei, o- poświęcić go dzieciom?” Dla tych jed
raz zamiarów ambitnych, jakie dziew nak starszych sióstr ma ona taką od
czyna w nadchodzącym nowym roku, powiedź:—“A pani Schumann-Heink?
będzie się starać uzyskać, zrealizować. A Alice Foote, MacDougall i Helen
Mówią przecież ogólnie, że—dążenie do Hayes i pani George Kaufman?—Co
posiadania własnego domu z ogródkiem do mnie”—powiada dalej panna Hurst
oraz rodziny—jeszcze dziś ma u niej —to ja przyglądając się kobietom Ame
tę samą wartość, jaką miało dawniej. rykankom, wierzę, że one wykonają
I że zawód, jaki ją może spotkać, za dobrze i jedno i drugie, że zpowodu ich
pierwszym razem, ma zawsze możność udziału w byznesie, dzieci nie będą
cierpiały”.
powetować za drugim.
“Gdy dziecko jest małe i wymaga
“Nowoczesne substytuty kobiece —starego typu są dziś bardziej szczęśli opieki, matka napewno go nie porzuci
ANNA Hurst siedzi w swym wiel we. Wczorajsza stara panna, — coś dla byznesu i pozostanie tak długu w
kim gabinecie, zastawionym ma zawsze wzbudzającego litość—dziś ina domu, jak tego będzie wymagał jej obo
sywnymi meblami, przybranym w ciężczej
 ąię czuje. Dzisiejszy świat inaczej wiązek. Ale gdy dziecko podrośnie,
kie brokadowe obicia i firanki. Wygląsię
 do niej ustosunkował, tak, że nawet może ona śmiało poświęcić się i byznesowi. Nie zdaje mi się, aby kobieta,
da ona bardzo malowniczo bardzo stroj nie śniło się o tym jej babkom.
nie w stosunku do swych wielkich ciem
“Dziś panna nie wzdycha do owego która wyładowywa jedynie swój mózg
nych mebli. Widać, że powodzi jej się w snach wymarzonego strojnego ryce w czterech ścianach pokoju, mogła wy
dobrze, to też spokojnie, ba, z pew rza z królewskiego dworu. Wczorajsze tworzyć prawdziwie szczęśliwą atmo
ną nawet dozą humoru może ona roz kobiety ustanowiły zwyczaje obowią sferę dla dziecka”.
“Dawniej”—mówi panna Hurst—
mawiać z przybyłymi do niej, aby za zujące do wyjścia za mąż, za takiego
sięgnąć rady—dziewczętami. Może ona kawalera, a jeżeli która nie chciała się “zanim dziewczyna powzięła decyzję
również spokojnie odtworzyć model poddać temu zwyczajowi — szła — na pomiędzy pracą i rodziną—musiała ona
kobiety, jak również nakreślić obraz chleb i na wodę — zostawała starą najpierw złapać męża. A ccęsto bardzo
stosunków tego świata, w którym zdo zgryźliwą, prześladowaną starą panną, zręczna i roztropna dziewczyna w biu
bywać one będą odpowiednią do swych nad losem, której matka załamywała rze, nie jest taką, gdy chodzi o męż
.wysiłków—rekompesatę.
ręce. Dziś jest inaczej. Dzisiejsza ma czyzn. Stąd pochodziły zawody.
“Początkująca kobieta” — powiada ma, nie załamuje rąk, a nieraz west
A teraz co do typów kobiet—jeżeli
panna Hurst,—musi pracować ciężej i chnie nawet zazdrośnie i powie — nie chodzi o mężczyzn.—“Agresywna, unio ile więcej poświęcić, gdyż o wiele wię tak znów bardzo ona biedna. Może iść kliwa, ale łagodnego charakteru ko
cej spotyka na swej drodze trudności sobie sama na obiad do Ritza, gdy ze- bieta, nie polega zwykle na mężczyźnie”
do pokonania, niż spotyka mężczyzna, chce pójść na “shopping”, powłóczyć —mówi autorka “Dziewczyna może być
uprzywilejowany obywatel, w tym—od się po sklepach.
energiczną i podnosić swój głos. Ale
Wielu pokoleń—męskim świecie. Dziew
“Dziewczyna dnia wczorajszego — ta subtelna właściwa kobiecie łagod
czyna nieraz spotyka się w dzisiejszych spotka w dziesiejszej swojej siostrze—- ność, na ogół pomaga kobiecie do otrzy
jwarunkach z ironią życia. Więcej ona więcej swobody i niezależności. Idzie mania tego, czego żąda, nawet bez po^
jest przygotowaną do tego świata, niż ona gdzie chce i ma szerszy pogląd na trzeby uciekania się do spazmów. Peświat do niej? Następnie dowie się tak zwaną moralność” — powiada pan nelopa oczekująca powrotu Odyseusza,
ona, że wszystko czego będzie szukać na Hurst.
zajmowała się robótkami szydełkowy
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mi—i jak mówi legenda,—co zrobiła
przez dzień, popróła w nocy, aby na
drugi dzień zacząć na nowo i tak przez
lat dwadzieścia. Jednak niepoświęciła
tego co zrobiła żadnemu “gigolo”.
Amelia w “Vanity Fair”—była bardzo
naiwną. Ale Becky Sharp—była znów
ostrzejszą. Lecz ta mała naiwna Ame
lia, więcej zrobiła łzami, niż Becky swo
ją ostrością. Mogę śmiało rekomendo
wać każdej dziewczynie łzy. Mężczyzna
może wybuchnąć, gdy go coś zgniewa,
ale łzy zwykle go rozbrajają.
“Pani maluje bardzo łagodnie świat
kobiecy w roku 1938. Czy pani nie
myśli, że ta bezwzględna walka nowo
czesnej kobiety, jaką ona prowadzi—
nie doprowadzi ją do powrotu do ogni
ska domowego, jak to się stało obecnie
w Niemczech i we Włoszech?”—zapy
tano pannę Hurst.
Na to odpowiada autorka:-Ja wró
ciłam niedawno z zagranicy. Kobiety
tych dwóch krai europejskich—podług
mnie—ustąpiły ze swego stanowiska
zbyt łatwo. Być może dlatego, że dy
ktatorzy uderzyli w momencie psycholigicznym, nadzwyczaj podatnym. Lecz
to nie może się stać w St. Zjednoczo
nych. I ja uważam—sądząc po wyni
kach pracy kobiet, że byłoby to katas
trofą, gdyby to się stało.
“Możecie uśmiechać się ironicznie,
gdy się mówi o klubach kobiecych. Ja
nie. Ja mam wielki szacunek dla nich.
Ale to tylko jedna ze stron, w których
kobiety wyróżniają sję pracą swych
mózgów. Dziś mają one już swoją
piękną kartę w sztuce, w literaturze, w
których nie ustępują—jeżeli chodzi o
zdolności — mężczyznom. Ewa podała
jabłko z drzewa wiadomości dobrego i
złego—Adamowi i kobieta amerykań
ska—dalej kontynuuje swoje posłan
nictwo, swoją misję kulturalną.
“Prawda, przyznawałam to już daw
niej, że kobieta, która zdobyła powo
dzenie—często pragnie wrócić do do
mowego ogniska. Ale to dla tego, że
ta płciowa zależność popycha ją do te
go. Kobiety oddawna zdobywały z tru
dem pieniądze od mężczyzn. Dlatego
jest to naturalne, że często—po zdoby
ciu powodzenia i niezależności, poprzestają one na tem. Ale to nie jest jesz
cze powrót kobiet do garnków kuchen
nych, od których zależności kobieta
amerykańska już się dawno wyzwoliła
intelektualnie i uczuciowo.
“Pozwólcie, że jeszcze dorzucę parę
słów do tego obrazu nowoczesnej ko
biety. Dla mnie te kobiety, które zdo
były powodzenie i którym nie zawró
ciło ono w głowie, które pozostały spo
kojne i chłodne w stosunku do tego po
wodzenia—są dzielnymi przedstawiciel
kami dzisiejszego świata kobiecego.
Kobieta Amerykanka, gdy zechce i
wróci dziś do domowego ogniska, to
nie będzie jedynie tą pomywaczką
garnków, jaką była jej babka. Zresztą
zmieniły się czasy i zmieniło życie. Jest
ono obecnie bardzo łaskawe dla kobiet.
“Wobc tego będzie rzeczą naturalną,
jżeli kobieta czy dziewczyna nowocze
sna—gdy wstępuje w szranki walki o
swe życie—mówi:—Ja chcę zdobyć
wszystko. Ja chcę męża, chcę rodziny,
chcę ogniska domowego, chcę również
zarobkować, chcę tego wszystkiego, co
się nazywa życiem.
“I moja odpowiedź jest jedna: Moja
droga—idź naprzód i zdobądź to wszy
stko! Możesz to wszystko mieć, gdy
tylko będziesz miała dość siły, aby tego
chcieć”.
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BEZ WZGLĘDU NA WOJNY
KOBIETY CHIŃSKIE WYGRAŁY
WALKĘ O WOLNOŚĆ
Cesarzowa Wu — jak to opiewają
poeci—rozkazywała kwiatom aby kwi
tły, gdy udawała się poza dom.

ŁYNNA Piękna Lotus — Yang
S
Kuei-fei, dominowała w domu pa
nującym T’ang przez dwie dekady, aby;
wreszcie doprowadzić dynastię do upadku.
Weszła ona do dworu cesarskiego,
jako żona 18-go syna cesarza. Wcho
dząc na dwór z góry postanowiła, że
nie będzie marnować czasu dla jedne
go z członków cesarskiej rodziny, któ
ry był dalekim od dziedzictwa tronu.
Pewnego dnia rozbiegła się wiado
mość, że 3,000 żon-służebnic już wię
cej nie interesuje starego cesarza.
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Piękna Lotus Yang Kuei-fei, domi
nowała w domu panującym T’ang
przez 'dwie dekady, aby wreszcie
doprowadzić dynastię do upadku.

■ Mii
Pani Chiang Kai-Szek... ona jest
głównym komendantem głównego
komendanta sił zbrojnych Chin.

Kobiety zaprzestały upinania wy
sokich koków na swych głowach. Za
częły się również organizować.
W kilka lat po wojnie światowej
ziewczęta chińskie pływają,
gimnastykują się, musztrują w wielkich miastach Chin, w których
z karabinami na ramionach, to powstały pierwsze ośrodki kultury
studiują awiację, a wiadomości zachodu, ukazały się Chinki w stylo
i zdjęcia można o nich znaleźć wwych
każ jedwabnych sukniach, z głęboki
dej rotograwiurze pism niedzielnych mi wycięciami i o wysokich kołnie
i w każdym filmie demonstrującym rzach, które prowadziły własne auto
zdjęcia z dnia. Fakty te tak dalece mobile.
zmieniły obliczne Chin, że na zacho
Pomiędzy kulisami chińskimi i dwu
dzie zapomniano, że do czasów wielkiej kołowymi
wózkami, zaprzągniętymi
wojny kobieta chińska nie pokazywała w młodych biegaczy — Chińczyków —•
się poza granice swojego więzienia po jeżdżą one bardzo umiejętnie. Nie
dwórzowego.
które z nich wyuczyły się same napra
żona No. Pierwszy może sprawować wiać automobile, ponieważ w garażach
dyktaturę, ale tylko w swoich szczup chińskich nie znano się na tym, gdyż
łych sferach wpływów. Prawda, były Chińczycy nie są uzdolnini, jeżeli cho
tam już kobiety, które rządziły monar dzi o mechanikę.
chami, które wywracały trony, ale . ..
W tym samym czasie młode dziew
wszystko to robiły nie wychodząc z po
częta chińskie w miastach zabrały się
za zasłony kobiecych apartamentów.
Cesarzowa Dowager — znana w hi do nauki, zaczęły wstępować na stu
storii, jak stary Budda, która kierowa dia handlowe, uczyć się pisać na ma
ła dynastią Manchu, aż do śmierci szynce, pracować w biurach tak chiń
w roku 1908 — uchyliła pierwsza tej skich, jak i innych narodów.
zasłony.
Te, które uczęszczały do szkół angiel
Soong Mei-ling, wykształcona córka skich, zarówno w portach jak również
pewnej chińsko-amerykańskiej chrze w różnych misjach, zaczęły się uczyć
ścijańskiej rodziny, żona premiera gry w hockey’a, piłkę koszykową i te
Chin, ostatecznie zdarła tę zasłonę i nisa.
odrzuciła raz na zawsze. Generał
A jednak aż do roku 1930, w którym
Chiang Kai-Szek może być komendan
tem naczelnym armii i marynarki chiń to roku ukazał się pierwszy chiński
skiej, lecz pani Chiang jest komendan film, producenci nie mogli znaleźć ko
tem sił radiowych, broni nowożyt biet, któreby chciały występować na
nej, która tworzy nowy sposób wojo scenie, ponieważ rodzice zabraniali uwania, zarówno wtedy gdy wojna jest częszczać swoim córkom do teatrzyków
wypowiedziana, jak i podczas pokoju. filmowych. Jak wiadomo, klasyczny
chiński obywał się bez kobiet. —
Wolniej oddychają stare Chiny, teatr kobiece
grali przebrani mężczy
w których opinia wypowiedziała się Role
źni.
pewnego razu, że wszystkie noworodki
płci żeńskiej powinny być topione, jak
Lecz już w rok po ukazaniu się
koty, zaraz po ich urodzeniu. Ożyły pierwszego filmu, gdy powstało tam
tak, że pani Chiang nie tylko jest ko pierwsze studio, Chiny już miały swo
mendantem sił powietrznych, radio ją lokalną Mary Pickford, gwiazdę,
wych — ale i komenderuje samym ge zwaną Butterfly Wu, która wkrótce
nerałem Chiang.
potem zrobiła się głośną z powodu za
Nowa era zaświatała dla Chin razem żądania rozwodu.
z narodzeniem się republiki w Chinach
Prawda, w Chinach żyły już dwie
w roku 1912-tym, kiedy to — z wyjąt kobiety,
miały siłę, żyły jeszcze
kiem dalekich prowincji — rozkuto na 1200 lat które
temu,
panowania dy
wet nogi małych Chinek z krępujących nastii Tang, wpodczas
okresie tak zwanego
ich rozrost kajdan.
“Złotego Wieku Nauki”.
Mężczyźni obcięli wówczas swoje
Wtedy, kiedy Anglia jeszcze znajdo
warkocze, oznaki niewoli, które ich od
dzielały od reszty świata cywilizowa wała się podzielona i jedna część zwal
nego. W ten sposób zatriumfował duch czała zawzięcie drugą i która nie mogła
wysłać żadnych sił, aby stawić czoło
republikański.

D

Butterfly Wu, chińska gwiazda filmowa, która wstrząsnęła Chinami odgłosem
swego rozwodu.

najeźdźcom z północy—cesarzowa Wu,
zrzuciła z tronu męskiego przedstawi
ciela i sama zasiadła na tronie Dragona.
Ta strasznie pyszna i okrutna kobie
ta rządziła bez doradców. Mało tego,
ustanowiła ona 19 nowych ideografów,
określających znaczenie pewnych fak
tów w życiu.
To rzecz bardziej znamienna, niż
gdyby pani Roosevelt, któregoś pięk
nego dnia ogłosiła, że udało się jej
stworzyć 19 nowych słów.
Córka Soonga, a żona gen. Chiang
Kai-Szek, nie tworzy nowych słów. Ona
wprowadza je w życie i to w sposób
do tego czasu nieznany kobietom w
Chinach.
Udała się na fale eteru, omawiając
międzynarodowe szachrajstwa, aby
wytłumaczyć sytuację w Nankinie.
Pisała codziennie kolumnę o położe
niu w Chinach dla gazet amrykańskich.
Tłumaczyła mowy swego męża na
język angielski i nie tylko dla świata
zachodnigo. Chiny są krainą, w któ
rej istnieje tyle najróżnorodniejszych
narzeczy, że wykształceni Chińczycy uczą się języka angielskiego, aby się mo
gli porozumiewać w ogólnych spra
wach.
Pani Chiang upomina młodzież, aby
ta nie wyzbywała się dawnych cnót,
jakie kwitły w starożytnym państwie
Dragona.
Noście narodowe stroje — mówi ona — i zapomnijcie o teatrach filmo
wych, oraz herbaciarniach z tańcami,
jakie wkradły się w życie miast por
towych.
Starajcie się kształcić w życiu przmysłowym i handlowym, oszczędzajcie
i pomagajcie budować nowe wielkie
Chiny.
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Szef eunuchów wspomniał cesarzowi
coś o piękności żony księcia Shon i na
tychmiast cesarz posłał po piękną Lo
tus. Ona uszanowała wolę królewską.
Zresztą był to pierwszy i ostatni raz*
gdy ona wypełniała jego wolę.
Piękna Lotus wyprawiła na wygnać
nie wszystkie swój rywalki, torturo
wała żołnierzy za najmniejsze przewi
nienia, aby za chwilę rzucić się pełna łez
w objęcia monarchy.
Mijały lata. Cesarz zapomniał •
swoich obowiązkach rządzenia pań
stwem, oraz dowodzenia armią. We
dwoje, w otoczeniu przyjaciół, cesarz i
Piękna Lotus spędzali czas w pałacach
letnich, w pałacach kwiatów. Wresz
cie armia cesarska podniosła bunt, gdy
Tatarzy, śmiertelni wrogowie Chin*
znaleźli się u bram stolicy i pałacu ce*
sarskiego.
Odmówili oni obrony dopóki fawory*
ta cesarska nie zostanie im wydana.
Mówili oni — “Nie lękamy się śmierci*
lecz najpierw musimy się rozprawić ze
znienawidzoną kobietą, która jest od
powiedzialna za hańbę, jaka spotyka
cały naród!”
Zapomnieli oni, że ona zupełnie nie
mieszała się w sprawy państwowe, że
nie wtrącała się do rządów. To jednak*
nie obchodziło również i szefa eunu
chów, który jej wręczył jedwabny
sznur.

Na gruszce, jaka stała w sadzie
łacowym, powiesiła się Piękna Lotus*
jedna z najukochańszych i najokrut
niejszych żon cesarza. Wówczas to nu,
wet najbardziej zatwardziali w niena
wiści do niej żołnierze, gdy zobaczyli
jej zwłoki, zaczęli wołać: “Piękna Lo
tus umarła, niech żyje duch pięknej
Yang Kuei-fei!” •
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COCO —

Ulubieniec Słynnej

Zaklinaczki Wężów
Zamiłowanie Do Tańców. Zgubiło
Mgdra Małpę
dziejów
F)SŁUCHAJMY
prawdziwego życia mał-

peczki Coco, należącej do
słynnej zaklinaczki wężów, p.
Sarah Caryth, która nie roz
staje się ze swym ulubieńcem
od szeregu lat i traktuje go
niemal jak małego człowieka,
Coco mieszka w drewnia
nym domku z żelazną kratą
na przedzie i napisem “Coco
Palace”. Noce spędza posłusz
nie w tym swoim niewielkim
mieszkaniu — w dzień jednak
spaceruje swobodnie po całym
hotelu, gdzie mieszka pani —
składa wizyty sąsiadom — to
warzyszą mu nieodłącznie
trzy białe koty, z którymi Co
co stacza od czasu do czasu
gwałtowne bójki, kiedy mu
już zbytnio “działają na ner
wy”, swą natarczywą miło
ścią.

Coco ma też swoje obycza
je w stosunku do gości, którzy
odwiedzają od czasu do czasu
jego panią. Jeśli gość mu się
podoba — skacze mu po pro
stu na ramię i usadawia się
wygodnie i zaczyna pieczoło
wicie przebierać we włosach,
biorąc każdy włosek oddziel
nie w palce i przyglądając mu
się uważnie. Samozwańczy
fryzjer od czasu do czasu robi
wystraszoną minę, kiwa z po
litowaniem głową, jakby
chciał powiedzieć: No, no ła
dnie pan się sprawia!... — i
wyciąga triumfalnie nieu
chwytne “coś”. Coco pożera
“coś” ze smakiem, chrupie,
zgrzyta zębami. Najzabaw
niejsze jest to, że Coco w isto
cie nic nie znajduje, bawi go
tylko takie udane polowanie—
najmniej już troszczy się o to,
że biedna ofiara jego fryzjer
skich zabiegów płonie ru
mieńcem wstydu... Łakom
czuch od czasu do czasu dostaje na rozweselenie trochę
wina lub szampana. Na sam
widok butelki — małe oczka
zaczynają błyszczeć szaloną
radością — twarz wykrzywia
się w pociesznych grymasach.
Pewnego razu — Coco nie
dostał wina, choć pokazano

mu na pokusę pełną butelkę.
Trzeba było widzieć głęboki
zawód, jaki odmalował się na
jego małpiej twarzy! Coco pa
trzył na swą panią zrozpaczo
nym wzrokiem, trzymał się
rękami za brzuch i stękał na
cały dom: Oh! oh! oh! jakby
chciał powiedzieć: — Jak mo
głaś to zrobić. Jak mogłaś
mnie tak haniebnie oszukać!
Oh! ho! ho! Jego skargi były
wprost rodzierające.
Na domiar złego, pani prze
szła w chwilę później koło do
mu z olbrzymim, czterometro
wym pytonem, oplecionym do
okoła jej postaci. Coco tak się
przeraził, że pani musiała tu
lić go w ramionach nrzez kilka
godzin. — Coco trzymał ją
kurczowo za szyję i szczekał
zębami, drżąc na całym ciele.
Nazajutrz — rozchorował się
ciężko i dostał gorączki. We
zwany lekarz postawił diagno
zę: przestrach i... nadmiar al
koholu. Ale czyż można było
odmówić Coco upragnionego
słodkiego wina.
Coco urozmaica sobie czas
jak może. Pewnego dnia n.p.
znaleziono cały serwis obia
dowy — ustawiony porządnie
na podłodze w jadalni. Coco
ponrostu postanowił opróżnić
szafę i wyjmował z niej
wszystko, co tam znalazł, ta
lerze, szklanki, kieliszki —
poustawiał je ostrożnie na
podłodze — natomiast słoiki
z musztardą, które przypomi
nały mu kształtem flakony od
perfum — postawił na toalet
ce swej pani.
Śniadania, obiady i kolacje
Coco jadał przy stole razem ze
swą panią. Mięsa i ryb nie ja
dał w ogóle — tylko menu jar
skie — jarzyny owoce, mleko.
Ulubionym przysmakiem była
marchewka, a zwłaszcza świe
ża cebula. Zimą, kiedy drżał
z zimna mimo ciepłych swe
terków i majteczek—nie gar
dził też szklanką gorącej her
baty lub rumianku z cukrem.
Pewnego razu zdarzyło się, że
Coco wylał niechcący szklan
kę mleka, którą mu podano.

No cóż — zdarza się także lu
dziom... Coco był tak zawsty
dzony, jakby chciał się zapaść
pod ziemię. Nie śmiał wprost
spojrzeć na nikogo. Skrobał
się z zakłopotaniem po karku
i mrugał prędko, coraz prę
dzej powiekami. Wreszcie
zdecydowanym krokiem wy
szedł z pokoju.

Po chwili wrócił ze ściereczką w ręku i zaczął wycierać
podłogę tak energicznie, że
nie zostało na niej nawet kro
pli mleka. Zadowolony z siebie
rzucił ścierkę... w twarz poko
jówki, która najwięcej się
śmiała z jego niezręczności.
Po tym usadowił się spokoj
nie i wypił resztę mleka drob
nymi łyczkami, jakby się nic
nie stało.
Coco był bardzo wrażliwy i
odczuwał natychmiast nastro
je swej pani. Kiedy pewnego
dnia wyszła z domu bez poże
gnania ze swym ulubieńcem,
Coco wpadł w rozpacz. Ponie
waż nikt go nie kocha — po
stanowił umrzeć. W tym celu
przegryzł rurę przewodu ga
zowego, zjadł całe mydło i wy
pił butelkę atramentu. Samo
bójstwo się nie udało, ponie
waż zdołano go w porę urato
wać. Biedny Coco musiał tyl
ko długo wymiotować musu
jącą fioletową pianę...

Niedługo już jednak żył
mądry Coco. Pani zabrała go
raz ze sobą do music-halu,
gdzie występowała. Z jakiejś
błahej przyczyny ofuknęła go
— Coco poczuł się natych
miast tak obrażony i skrzyw
dzony i lamentował tak gło
śno, że trzeba było “na prze
prosiny” pozwolić mu... przy
glądać się ewolucjom tanecz
nym baletnic. Coco bowiem
namiętnie lubił taniec. Stał
więc za kotarą i przez wąską
szparkę przyglądał się z za
partym oddechem tancerkom
na scenie. Niestety Coco był
zgrzany wobec tylu emocji, za
kotarą były przeciągi — bie
dak dostał zapalenia płuc i w
kilka dni później zdechł.

Nowy Hydroplan Marynarki Wojennej
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Nowy hydroplan marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych, wyszedł zwycięsko we wszystkich wy
maganych próbach. Będzie on silną fortecą powietrzną, a na pokładzie znajdować się będą karabiny maszy
nowe, działa i bomby.
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PRZEJŚCIE II-EJ BRYGADY LEGIONÓW PRZEZ PRZEŁĘCZ
PANTYRSKĄ.
W bohaterskiej epopei Legionów od samego początku wojny świato
wej dokumentujących niezłomne dążenie do odbudowania niepodległego
Państwa Polskiego, przejście Ii-ej Brygady przez Przełęcz Pantyrską sta
nowi jedną z najchlubniejszych kart. Młody, źle umundurowany, pozba
wiony oddziałów technicznych żołnierz legionowy, w najcięższych wa
runkach wykazał niezwykły hart, jednający dlań uznanie, nawet wro
gów. Bo też to przejście przez najbardziej niedostępną część pasma gór
karpackich było nielada wyczynem. W ciągu 53 godzin pracy wybudowa
no przez szczyt Rogodzy (1.135 metrów ponad poziomem morza) sławną
“drogę Legionów” na przestrzeni 6 kilometrów przez przepaście i potoki,
ponad którymi przerzucono 14 mostów — użyto do tego około 4,000 me
trów okrąglaków. Na najwyższym punkcie tej “drogi Legionów” wznie
siono krzyż, na którym jeden z legionistów wyrzeżb‘ł napis: “Młodzieży
polska, patrz na ten krzyż, Legiony polsk'e dźwignęły go wzwyż, prze
chodząc góry, lasy i zwały — do Ciebie Polsko 1 dla Twej chwały!”.

Z TAJEMNIC
-ARABII
Czy kraina złota królowej Sa napisach, lecz jednocześnie
by? — Znalezione skarby. mówi wciąż tylko o “królowej
Sprawozdanie nie jest ja Balkis”. Stwierdzono jednak,
sne. — Starożytne napisy. że nazwa ta jest grecką na
zwą królowej Saby. Prócz te
Saba i Salomon.
go, Bvron nie mówi wyraźnie
właściwie znalazł: Ophir
WAJ Szkoci: Ellsworth co
czy
Sabę. Stosuje nawet je
Brown, Harold Atkinson, dnocześnie
obie nazwy jak
i archeolog Viscount Byron of gdyby tworzyły to samo poję
Prorok (Polak z pochodzenia), cie geograficzne. Według zda
powróciwszy z wędrówki po nia wszystkich egiptologów
niezbadanych obszarach Ara Ophir i Saba, są to dwa różne
bii, twierdzą, że udało się im pojęcia: Saba jest kolebką
znaleźć krainę złota królowej królowej. Ophir oddaloną od
Saby.
niej kolonią, z której ludzie
Legendy o bogactwie królo królowej Saby brali skarby.
wej są znane, a wielu poszuki
Zarzuty te potwierdza hi
waczy skarbów i uczonych storyczne dzieło, które poja
interesowało się niemi, sądząc wiło się niedawno pod tytu
że uda się im znaleźć “złoty łem “Tajemnica Makedy, kró
kraj królowej Saby”.
lowej Saby”. Autorem tego
Sprawa stała się znów ak dzieła jest źyjący w Rzymitualną z chwilą wybuchu woj książę etmnski, Jakób, wnuk
ny z Etiopią. Dzisiaj owi po cesarza Etiopii, Menelika II.
dróżnicy twierdzą, że przyby Dzieło to pojawi się niebawem
wają wprost z Ophiru i że od w przekładzie włoskim i fran
kryli już skarby i przywieźli cuskim.
próbki tych skarbów. Według
Autor napisał je na podsta
nich cudowny kraj znajduje wie starych rękopisów amhasię między południowym Ira ryjskich, których autentycz
kiem, północnym Hadramau- ność nie ulega wątpliwości.
tem, a wschodnim Jemesem, Opowiada on w tem dziele do
w nienależącym do nikogo kładnie życie królowej Make
kraju arabskiej pustyni.
dy, i podaje całkowitą genea
Byron of Prorok znalazł logię jej rodziny, której pań
wśród pustynnych ruin reszt stwo dawni Egipcjanie nazy
ki diun ochronnych, śluzy i wali “Syrmią”, skąd niewąt
urządzenia kopalniane wska pliwie powstała hebrajska na
zujące na to, że w zamierz zwa Saba. Według jego rela
chłych czasach był tutaj bo cji ówczesny faraon zabiegał
gaty, dobrze rozwinięty i gę o rękę “dziewiczej królowej”,
sto zaludniony kraj. Opowia będącej jeszcze w latach dzie
da o niezmierzonych zanasach cinnych, ale spotkał się z od
złota, drogich kamieni i ropy. mową. Makeda zaznała potem
Przywiózł ze sobą części ozdób krótkiego szczęścia u boku
z masywnego złota, ogrom króla Salomona, ale nie wy
nych szmaragdów, przedmio szła za niego zamąż, ponieważ
tów z kości słoniowej i rzeźb, złożyła przysięgę, że nie po
i zamierza je pokazać w Pary ślubi nikogo.
żu wraz z filmem, przedsta
Saba jest według tej rela
wiającym rozwój prac wyko cji identyczna z etiopskiem
paliskowych. Potem ma za państwem Shoa, kolebką dy
miar pojechać znów do Arabii nastji Menelika. Ophir był na
ażeby wykopać resztę skar tomiast albo odległą kolonią
bów i zapewnić sobie prawa tego państwa, albo zbiorower
do znalezionych źródeł ropy.
pojęciem dla określenia szere
Liczne zapisy, które odcy- gu takich dalekich posiadło
frował na znalezionych przed ści, z których Symianie czy
miotach i w ruinach mają do Sabianie czerpali skarby swo
wodzić, że chodzi istotnie o je.
cudowny kraj królowej Saby.
Dziwny przypadek zrządzi*,
Dotychczasowe relacje ekspe że oba odkrycia pojawiły się
dycji zawierają poważne luki, niemal jednocześnie. Będzie
które upoważniają do szeregu więc rzeczą podwójnie cieka
zarzutów. Viscount Byron o- wą, jak się pogodzą ze sobą
piera się przede wszystkim obie teorie, które oba te od
na znalezionych przez siebie krycia wysuwają.

D
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SIOSTRZENIEC BOLESŁAWA C0T?Sz,,ę
NA TRONIE ANGLJI
Zygryda Zona Haralda Duńskiego Swejna. — Obalenie Echelreda Nezaradnego.
— Kanut z Piastów Królem Brytyjskim. — Ideały Białej Kniegini. — Pan Trzech
Mocarstw i Władca Mórz.-Próba Wodna.— Z Rzymu RządziłKanut Państwem
cywiliza
NAcjiSZLAKACH
pełnych pomyłek, tarć

i zadraśnień, zaznaczają sie epokowe wydarzenia. Dzieje
się to np. gdy subtelny wnłvw
kobiety zdoła wyczuć właści
wy cel życia, możliwość postę
pu dokonanego nie droga roz
lewu krwi, ale celowych ustępstw.
Taką reformatorką, która
poza wianem wniosła z sobą
miłość, zdrowie i pamięć o Bo
gu. a która odegrała tak mało
omawianą, ale nienoślednią ro
le w historii, była Zygryda,
siostra Bolesława Chrobrego,
przez małżeństwo przesadzo
na na daleką północ, gdzie po
dwóch pierwszych małżeń
stwach wyszła za syna Sinozebego Heralda Duńskiego —
Sweyna.
Synem Piasto wny i jej trze
ciego męża był Kanute, zwa
ny Kanut, którego krwawe
przewroty wyniosły w 1016 r.
na tron angielski.
ówczesny król angielski,
niezaradny Ethelred, któremu
tragiczna śmierć brata zapew
niła koronę, a którego pano
wanie było szeregiem pomy
łek, powziął okrutny pomysł
wycięcia w pień wszystkich
zamieszkałych na ziemi an
gielskiej, a opornych jego wo
li, Duńczyków.
Drogą mordu wyniesiony
na tron, Ethelred, okazał się
godnym nadanego mu przy
domku “The Unready”—Nie
zaradny.
Było to w burzliwą noc 13
listopada, gdy północny wiatr
ganiał ciężkimi chmurzyska
mi. O północy zdradzieckie
pchnięcia krótkich, wyostrzo
nych mieczów ugodziły w od
kryte gardziele, nieosłonięte
głowy i piersi Duńczyków. —
“Danelagh”, tak zwane duń
skie osiedla przestały egzysto
wać. Duńczycy wyginęli, a
krwawy Ethelred popełnił
znowu kardynalną pomyłkę,
która z czasem miała go po
zbawić tronu, torując drogę
do korony urodzonemu z Piastówny Kanutowi.
Między ofiarami listopado
wej nocy znajdowała się sio
stra Sweyna, Gunhilda. Ce
chowało ją oderwanie od rze
czy ziemskich, przy zrozumie
niu mowy wichrów i biegu
gwiazd. I teraz, nękana prze
czuciami słała gońca za goń
cem do królewskiego brata,
błagając go o jak najszybsze
zabranie jej do ojczyzny.
Sweyn spóźnił się z wysła
niem zbrojnego pocztu i wspa
niałej królewskiej łodzi. Gun
hilda wracała teraz do swojej,
północnej ojczyzny nieżywa.
Nieustraszony Sweyn za
chwiał się na widok zamordo
wanej siostry, którą ubó
stwiał i zawrzał żądzą zemsty.
Nie ustały jeszcze w duńskiej
warowni zawodzenia płaczek,
gdy rogi i surmy bojowe oznajmiły Wikingom o nowej,
szykującej się na Anglię wy
prawy.
Gunhilda została krwawo
pomszczona. Osaczony Ethel
red musiał, chcąc ratować wła
sne życie, uciec do Francji, po
zostawiając Anglię jej wła
snemu losowi, a tron zwycię
skiemu Sweynowi.
Ostatni po kilkutygodnio
wych rządach, umarł, pozo

stawiając tron Anglii swoje
mu drugiemu, urodzonemu z
Piastówny synowi — Kanuto
wi.
. Czy Zygryda, siostra Bole
sława Chrobrego, była w duń
skim małżeństwie szczęśliwa,
nie wiemy. Mąż jej Sweyn,
kiedyś zajadły przeciwnik
chrześcijaństwa, przed któ
rym odczuwał jakiś zabobon
ny lek, stał się potem, po
przyjęciu chrztu, prawie że
pomylony, jak ktoś, komu na
gle odebrano treść życia, ale
któremu nałożono za to cięż
kie, moralne hamulce.
Polska kniegini, córka Mie
szka i nobożnej Dąbrówki,
więcej zbliżona do idealnych
wyżyn wiary, patrzyła z nie
pokojem na kumanie się
Sweyna z dawnymi pogański
mi bożkami, których się wyrzekł, a’e których lepiej rozu
miał od Boga chrześcijan i
którym w tajemnicy przed
Zygrydą składał ofiary.
Inaczej było z synem Zygrydy, K a n u t e m, którego
chrześcijaństwo zbliżało się
więcej do istotnego ducha religii.
Lecz trzeba było krzepkich
ideałów Białej Kniegini jfej
wiary i głębokiej, iście Pia
stowskiej rzetelności, by sobie
i synowi stworzyć wyższe ce
le. Kanut, z natury dobry i
sprawiedliwy, zbyt często był
zmuszony obnażać ostre kły,
wysuwać rysie pazury, by
wrogich Anglo-Sasów przeko
nać o swej znienawidzonej su
werenności.
Wpływy jego rosły, stał się
bowiem po śmierci brata, Ha
rolda Norweskiego królem
Anglii, Danii i Norwegii, rzą
dząc skłóconymi narodami w
sposób nie tylko mądry, ale je
dnako dla wszystkich spra
wiedliwy. Cechował go przy
tym rzadki, może po matce
Piastów odziedziczony dar od
różniania prawdy od pozorów.

Nie brakło potężnemu kró
lowi pochlebców, którzy zaczę
li go otaczać niezdrową atmo
sferą zachwytów i uniżoności,
na które król odpowiadał mil
czeniem. Kanut lubił prze
chadzać się po morskim wy
brzeżu, patrząc na morze zga
dywał błyski przemykające w
jego głębinach. Nad głową
króla zniżały się ostrym lotem
mewy, śledząc jednocześnie
bieg ryb, które czasem przeci
nały wodę w głąb, lub które
nagłym, tnącym ruchem zbli
żały się do powierzchni. Ojciec Kanuta, nawpół pogański
Sweyn twierdził, że władca
wszystkich mórz bóg Eager
(Iger) — miał moc wyzwala
nia dzikich bestyj z głębin wo
dnych, które w przystępie
gniewu znosiły warownie, mo
gły zatopić nawet kontynenty.
Dworacy twierdzili inaczej.
Król Kanut był, podług nich,
nie tylko panem trzech potęż
nych mocarstw i niezliczonych
zamieszkujących je ludów, ale
także i władcą mórz, którym
jedynie mógł nakazać posłu
szeństwo. Pochlebstwa poda
wane były wielkimi dawkami,
to też śledzący teraz głębiny
morskie król, zażądał nagle
wielkiej próby. Na jego ski
nienie halabardnicy wnieśli
wsnaniały, rzeźbiony tron, na
którym zasiadł potężny Ka
nut, otoczony pocztem zaku
tych w zbroje rycerzy, cześników i dworzan.
Król włożywszy koronę i
wziąwszy berło w dłonie, gło
sem podobnym do grzmotu
rozkazał morzu cofnąć się w
głąb a ruchomym falom przywarować u jego królewskich
stóp.
Czas i przypływ nie usłu
chały jednak nikogo, nawet
króla, idąc za władcą, wieku
istą siłą księżyca.
Na wybrzeżu siedział Ka
nut. Patrzył ponuro na szergi
dworzan, stojących twardo,
jak niewywrotne dębowe pnie.

Lecz zmaganie się woli kró
lewskiej z nieustępliwym ży
wiołem miało się niebawem
zakończyć, bowiem mur wo
jowników stojących koło kró
la zaczął się nagle chwiać i za
padać. Chwytał ich w swe oślizgłe stęcłdizną porostów okryte łapy pletwonogi wodnik
Eager, ciskając ich ciała na
zabawę wichurze piekielnicy i
kredowym wykuszom nad
brzeżnych skał.
Po Kanuta wyciągnęły się
teraz krzepkie ranrona po
śpiesznie nadbieg’ych hala
bardników, trzeba bowiem by
ło ratować życie królewskie.
Morze gnało odstępujących ję
zykami fal. Na pustvm wy
brzeżu nie pozostał nikt poza
wsnaniałym kiedyś tronem
królewskim.
Po tym wypadku Kanut po
znawszy kramarstwo pochleb
ców, a także nicość ludzkich
poczynań zaczął się powoli odosabmać wpatrując się za to
we własną duszę. Koronę swą
ocaloną ztopieli ofiarował na
znak duchowego przeobraże
nia katedrze w Winchester,
gdzie została złożona na krzy
żu. Sam zaś po dokonaniu
dzieła zjednoczenia, Anglii,
Danii, Szwecji i Norwegii, w
jedno wielkie północne mo
carstwo, wyjechał do Rzymu,
skąd nie przestawał rządzić
potężnym naństwem, wysyła
jąc do podległych mu ludów
listy.
Wielkie mocarstwo stwo
rzone wolą sprawiedliwego Ka
nuta żyło wyłącznie jego ży
ciem i wraz znim zeszło do
grobu. Na tronie Anglii za
siadł po jego śmierci syn je
go, a wnuk Zygrydy Piastów
ny Hardikanut, pan srogi i okrutny, który źle rządził i któ
ry był ostatnim z trzech duń
skich królów, którzy panowali
w Anglii.
Patrycja 0’Bloomer.

ZAŁAMANIE SIĘ TAMY
'.w
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W Port Stanley, Ont, w Kanadaie ułamała »ię tama, używana do konstrukcji nowego mostu. W wy
padku tym straciło życie osiem osób. Ocalonych było dziesięć osób, potniedsy niemi było paru boleśnie
pokaleczonych.
STRONICA
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“Tak się dziś jakoś dziwnie
czuję...” mówimy nieraz, pod
nosząc się z łóżka, ociężali ja
cyś, nieswoi. Niby nic nam nie
dolega, a jednak odczuwamy
wyraźne zniechęcenie do
wszelkiego wysiłku. Ogarnia
nns apatia, czujemy, że praca
nie idzie tak, jak zwykle. Myśl
pracuje leniwiej, decyzje na
sze, postanowienia są jakieś
chwiejne, bierze nas nieprze
parta chęć do odkładania
wszelkich postanowień na ju
tro. Jesteśmy zmęczeni. Od
szeregu lat uczeni na całym
świecie prowadzą badania nad
istotą zmęczenia. Badania te
rozpoczął w ubiegłym wieku
znany fizjolog włoski, Angelo
Mosso, który doszedł do wnio
sku, potwierdzonego przez pó
źniejszych badaczy, w szere
gu których zapisała się rów
nież uczona polska Zofia Jo
teyko — Rudnicka, że każde
mu wysiłkowi fizycznemu czy
umysłowemu towarzyszy wy
twarzanie się we krwi sub
stancji trujących, które są
produktem obumierania i che
micznego rozkładu tkanek.
Do przeprowadzenia prób
nad wykazaniem wpływów
zmęczenia na organizm użyto
dwóch królików, z których je
dnego zmuszano przez kilka
godzin do ustawicznego bie
gania. Następnie krew zmę
czonego zwierzęcia wprowa
dzono do organizmu drugiego
królika, który w tym czasie
odpoczywał. Królik wypoczę
ty, po zastrzyku wykazywał
zwiększone tętno i przyspie
szony oddech, co naprowadzi
ło uczonych na wniosek, że
zmęczenie jest istotnie pro
duktem rozkładu komórek i
zanieczyszczenia przez nie
krwi.
•

LITERATURA
AUTOBIOGRAFICZNA
POWIEŚĆ LONDONA
Zdaje się, że Jack London
najwięcej z siebie samego wło
żył w “Martina Edena”. Dzie
je samouka, który dzięki zdol
nościom i silnej woli zostaje z
chłopca okrętowego wybitnym
pisarzem — to przecie dzieje
samego autora. Naturalnie
trzeba było zamienić pewne
szczegóły i poczynić pewne
dodatki, wymagały tego
względy artystyczne. Niewia
domo mi, czy i w życiu Lon
dona głównym bodźcem była
miłość. Natomiast niewątpli
wie osobisty pokład ma sto
sunek Edena do społeczeństwa
amerykańskiego, malowanego
z pogardą i nienawiścią, a po
gląd na świat Edena, nawskroś materialistyczny, jest
poglądem Londona, który jed
nak szybko doszedł do utopii
społecznej. Może by zresztą i
Martin Eden nie wytrwał przy
swym nietzscheanizmie, gdy- .
by autor dość długo pozostawił
go przy życiu. Powieść ma
poważne błędy, grzeszy często
przesadą, dygresje filozoficzne
rażą zapalczywością i w grun
cie rzeczy zasługują na mia
no naiwnych (nie tylko Karteziusz, ale nawet i Kant jest
dla Edena myślicielem śred
niowiecznym!) Z tym wszyst
kim najcharakterystyczniejszy to i bodaj najlepszy utwór
Londona. Stąd należy powitać
z zadowoleniem nowe wydanie
(Rój. 1937). Niestety zasłu
gę obniża wybór tłumacza, nie
wymienionego zresztą na kar
cie tytułowej. Miesza on gwa
rę ludową z żargonem wielko
miejskim, używa zwrotów nie
poprawnych, popełnia błędy
gramatyczne, a czasem wprost
nie rozumie tekstu lub prze
kłada go niewolniczo.

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

Sztnttttk Zmiązknwg

___________________________________ Piątek, 31-go Grudnia, 1937 r.

ŻYWOT CZŁOWIEKA
NIEPOCZCIWEGO
Mikołaj Ossoliński—Magnat Morderca Bratanka
OOSTĘPUJĄC wciąż naprzód cywilizacja mate
rialna, doskonalenie stosunków
prawnych, postęp równości i
sprawiedliwości społecznej —
wpływają uszlachetniająco na
naturę ludzką. Pozostałą, te
same popędy i namiętności—■
ale uszlachetnia się forma ich
wyrażania.
W obyczajowości naszych
przodków z trudem moglibyś
my doszukać się analogii do
naszych zwyczajowych praw
moralnych. Dziki niepohamo
wany indywidualizm, wynatu
rzający się w zbrodniczą sa
mowolę, cechował dawne ro
dy szlacheckie. Szczególnie ostro zaznaczyły się te rysy w
dobie poczynającego się upad
ku—w XVII wieku.

NAJAZDY, POŻARY I
SKALPY
Kroniki rządowe i diariusze
sejmikowe ziemi ruskiej czę
sto wspominają o p. Mikołaju
O s s o 1 ińskim (1668—1663),
bezwzględnym tyranie, opraw
cy i chciwcu, staroście nowo
tarskim, skalskim, knyszyń
skim i piotrkowskim. Natura
ta była zdziczała, chłonąca w
siebie wszystko, co tylko złe
go było w atmosferze moral
nej tej epoki.
Posiadał znaczną fortunę:
29 wsi i miasteczko. Rezydo
wał w Rybatyczach, gdzie utrzymywał liczną armię, zło
żoną z chłopów i drobnej
szlachty, ćwiczoną według
wzorów musztry niemieckiej.
Mimo tej fortuny chciwy
był na każdy grosz. Szlachci
ca Stawskiego, który dopomi
nał się o zwrot długu, napad! z
60 hajdukami w gospodzie i
szablą rozsiekał. Sicińskiego,
który trzymał zastawem Horzysławice za dług należący się
od Ossolińskiego, najechał w
80 hajduków i spędził do sie
bie wszystkich chłopów Siciń
skiego, pozbawiając go siły ro
boczej. Księdza Wulfanowicza, który przyjechał po czyn
sze dzierżawne wtrącił do lo
chu.
Ale najstraszniej postąpił z
synowcem własnym, również
Mikołajem, synem brata, Hie
ronima. Otoczył nocą swemi
hajdukami jego w a r ow n y
dwór, wtargnął cichaczem na
dziedziniec, zabudowania mie
szkalne kazał obłożyć snopa
mi słomy i podpalić.
Płomień buchnął tak gwał
towny, że służba nie miała
czasu ratować się ucieczką i
żywcem spłonęła.
Sam Ossoliński zdołał jesz
cze wyskoczyć przez okno
wnrost w ręce oprawców. Na

rozkaz stryja — bestji, tortu
rowano go długo, a potem ucię
to głowę, z której jeszcze
okrutny Ossoliński zdarł
skalp. Ciało rzucono w płomie
nie.
Zbrodnia ta miała również
przyczyny materialne, ponie
waż młody Ossoliński trzymał
zastawem jedną z wsi stryja—
mordercy.
MOŻNA-PROTEKCJA
Najstmutniejsze w tym łań
cuchu zbrodni było to, że Osso
lińskiemu uchodziło wszystko
bezkarnie.
Wprawdzie za gwałt na oso
bie ks. Wulfanowicza został
skazany na śmierć, ale po za
płaceniu odszkodowania zako
nowi Dominikanów, karę cof
nięto. Być może, że prawa
Rzplitej szlacheckiej oszczę
dzały go dla wielkich zasług i
ogromnego wpływu jego zna
komitego krewniaka, Jerzego
Ossolińskiego (1598—1653),
kanclerza Władysława IV i Ja
na Kazimierza.
Wreszcie dosięgła go śmierć
ale nie z wyroku prawa. Zgi
nął, jak żył: śmiercią gwał
towną.
REGULARNE WOJNY Z
TEŚCIEM
Oprócz całego szeregu gwał
tów i zbrodni, bezpośrednio
dokonanych. Mikołaj Osso
liński miał na sumieniu śmierć
swej pierwszej żony, Anny
Korniaktówny, którą zamęczył
tyranią i brutalnym cyniz
mem.
Anna uciekła kilka razy z
Rybatycz, gdzie Ossoliński zu
pełnie jawnie trzymał cały ha
rem nałożnic, nie szczędząc
nieszczęśliwej żonie hańby i
upokorzenia. Maltretowana uciekała kilkakrotnie do ojca,
Konstantego. Za każdym ra
zem Ossoliński najeżdżał
zbrojnie miejsce jej ukrycia i
porywał.

Najlepsze rzeczy zawdzię
czamy najczęściej przypadko
wi. Prawdę tę potwierdza hi
storia odkrycia najsłynniej
szej kopalni złota CrippleCreek w Kalifornii. Pewnego
dnia przyszły właściciel tej
kopalni przejeżdżał nad rze
czką przepływającą złotodaj
ne, wówczas jeszcze nikomu
nieznane tereny. Nad rzeczką,
córeczka farmera bawiła się
lepieniem babek z piasku.
Jeździec,
wielki przyjaciel
dzieci, przyglądał się z zacie-
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ZEMSTA TYRANIZOWANEJ
ŻONY
Katarzyna, dręczona i upo
karzana, zgotowała wreszcie
tyranowi zemstę, na którą za
służył oddawna. Na jej prośby
dwaj szlachcice—Babczyński
i Padniewski — z gromadą
zbrojnej czeladzi napadli po
wóz, którym Ossoliński z żoną
wracał z rozprawy sądowej z
Lublina.
Nie bacząc na prośby i obiet
nice sowitego okupu w wyso
kości 50,000 złp., które wiózł
w powozie, mściciele porąbali
szablami okrutnego magnata
na krwawą miazgę.
Katarzyna wróciła triumfal
nie do dworu w Rybatyczach.
Wypędziła nałożnicę i zauszni
ków. Ale nie długo trwała jej
radość.
Śmierć, którą zadawał Osso
liński, mogła uchodzić płazem,
ale nie mogła bezkarnie ujść
śmierć Ossolińskiego.
Sąd królewski skazał obu
bezpośrednich sprawców na
tortury i śmierć. Katarzynę
Ossolińską — najpierw na
śmierć, potem w drodze łaski
na dożywotnie osadzenie w
klasztorze, którego nie wolno
jej było opuścić pod karą ścię
cia.

Babka z Piasku
Przyniosła Miliony
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Dochodziło do formalnych
wojen między armią Ossoliń
skiego i dragonią Komiaków.
Ramię królewskie było zbyt
słabe, by opanować te walki,
anarchizujące życie państwo
we.
Po śmierci Anny Ossoliń
skiej żeni się powtórnie z kasz
telanką Katarzyną Starołeską.
Bierze w posagu 80,000 złp.,
sumę naówczas bardzo wielką
(najwyższa suma posagowa,
jaką zna historia obyczajów
— księżniczki Wiśniowieckiej
— wynosiła 400,000 złp.)
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Pieniny — Najstarsze pasmo gór w Polsce — Motyw z wąwozu
Sobczańskiego.

kawieniem zabawie dziew
czynki.
Lubisz takie babeczki? —
zapytała dziewczynka, poda
jąc mu lepioną bryłę dziwnie
błyszczącego piasku.
Pasjami! — odparł jeź
dziec.
Wobec tego weź sobie jesz
cze jedną. W drodze jeździec
przyjrzał się uważniej bryłom
piasku. Wprawne oko dojrza
ło w błyszczących ziarnkach
złoto. Jeździec zawrócił konia
i w godzinę po przypadkowym
spotkaniu się z dzieckiem wy
kupił za 200 funtów całe tere
ny, położone po obu brzegach
rzeczki. Po 10 latach wycofał
się z interesów z majątkiem
pół miliona funtów, to jest około 3 miliony dolarów. — A
wszystko dzięki babeczce z
piasku.
Dziewczynka, która napro
wadziła jeźdźca na źrdło przy
szłych bogactw, otrzymała od
szczodrobliwego nabywcy zło
todajnych terenów dolara. Z
zachwytem pokazała go ojcu,
który zdziwił się gestem jeź
dźca, nie domyślił się jednak,
jak olbrzymią wartość przed
stawiał wąski skrawek nad
brzeża rzeczki, należący do
jego gruntów i odstąpił go
przyszłemu milionerowi za
śmiesznie niską sumę kilku
nastu funtów.
STRONICA
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MAMY PRZYJACIÓŁ
NA OBCEJ ZIEMI!
Historia stosunków polskoszwajcarskich wykazuje, że
między Polską i Szwajcarią
istnieją oddawna związki
szczerej przyjaźni. Mimo od
ległości, odmiennego charakte
ru narodowego i ustroju spo
łecznego istnieją utajone sym
patie i związki duchowe, które
objawiają się zwłaszcza w
życiu obydwu narodów waż
nych. Wspólne umiłowanie ideałów wolnościowych spra
wiło, że w okresie naszych nie
szczęść narodowych Szwajca
ria stanęła w pierwszym rzę
dzie krajów, które otwarcie
podniosły głos w obronie Pol
ski. Umiała też Szwajcaria i
cieszyć się z nami w chwilach
radości narodowej i pierwsza
z państw neutralnych uznała
niepodległą Polskę po wojnie.
Ta przyjaźń polsko-szwaj
carska kwitnie dalej obecnie.
Wzruszający jej dowód mieli
członkowie kolonii polskiej w
Szwajcarii, zebrani w posel
stwie R. P. w Bernie, na przy
jęciu wvdanem przez posła R.
P. dra Modzelewskiego i jego
małżonkę. Między zaproszo
nymi była 80-letnia staruszka,
p-na Burkhardt z Solury, któ
ra w Polsce przeżyła 50 lat,
nim na stare lata wróciła do
Szwajcarii.. W czasie przy
jęcia odczytała następujący
wiersz, napisany z okazji na
szego Święta:

Helwecji córka pośród gór
rodzinnych
Pragnę dziś złożyć Polskiej
Ziemi cześć,
Z uczuć swych wysnuć moc
wyrazów silnych
I je wymownie w dal
bezbrzeżną nieść.
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Przez lat pięćdziesiąt żyłam
w Polskiej Ziemi
Kochając Polskę i mieszkań
ców jej.
Byli mi wszyscy drodzy i
bliskiemi,
W radosnvch chwilach, lecz i
w doli złej.

Bo byłam w latach męki i
niedoli,
Dziś znów nad Polską zwisł
wolności ptak,
Ciesze się kresem jej cierpień
niedoli
W orła biel patrzę —■
wyzwolenia znak.
Polska Ty ziemio, bądź
błogosławiona,
Skoro wróciłaś z za więzien
nych krat,
Dziś, gdy od wrogów jesteś
wyzwolona.
Niechaj cię uczci należycie
świat.

Polski jest wielka i potężna
siła,
Zawiodła b’d jej do zwycię
skich dróg,
A gdv wolności godzina
wvbiła.
Dla Polski skruszył pęta
więzów Bóg.

Cześć wiec rocznico; cześć,
rocznico święta!
Gdy umknął z kraju twój
ostatni wróg.
Niech dzień ten ludzkość
trwale zapamięta.
Niech Polsce zabrzmi tri urn
falnie róg.
Krytycy najbardziej nawet
surowi nie będą mogli zaprze
czyć, że utwór ten jest istot
nie, “uczuć kwiatem”, i jako
taki stanowi prawdziwą poe
zję.
A. B.
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WALKI LEGIONÓW W HISZPANIE
PUŁK LEKKOKONNY GWARDII W SZARŻY W WĄWOZACH
POD MEDINA DEL RIO SECO.

Walczące przy boku Napoleona Legiony Dąbrowskiego po ukończe
niu kampanii włoskiej pozostały nadal ważnym czynnikiem m'litarnym
dla Napoleona dzięki swej wypróbowanej dzielności i wierności. O ile
jednak w kampanii włoskiej wiodło w bój Legiony przeświadczenie, że
służą idei wolności ludów włoskich, o tyle w czasie wo;ny hiszpańskiej
użyte zostały właśnie do walki z broniącymi swej niezależności Hiszpana
mi. Wierne przysiędze wojskowej walczyły jednak Legiony w najcięż
szych warunkach z budzącym powszechny podziw męstwem, wierząc, że
Napoleon przywróci niepodległość Polsce. Wśród setek bitew zwłaszcza
bohaterska szarża pod Samo-Sierrą wiekopomną okryła się sławą. Lecz
i w pierwszym okresie tej wojny wiele bitew rozstrzygniętych zostało na
korzyść wojsk francuskich głównie dzięki męstwu Legionów. Do takich
należała bitwa pod Medina del Rio Seco gdzie pułk lekkokonny gwardii,
walczący z przeważającymi siłami nieprzyjaciół, stanowcze odniósł zwy
cięstwo.

Piątek. 31-go Grudnia, 1937 r.
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DODATEK NA NIEDZIELĘ
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Celuloidowa CYIilość
— I love you also! — wyja
śnia ona i w jej całkiem piw
nych oczach (sznitów się nie
podaje!) ukazują się łzy.
— Mv little girl — doda je
on po dłuższej chwili i gładzi
ją po włosach.
— My sweetheart! — rzuca
ona szeptem, drżącym nie
śmiałą jeszcze namiętnością.
Księżyc przesłaniaią
chmurki, i tak zwanv satelita
wyglada teraz już nie, jak ca
ły dolar, ale najwyżej, jak 30
centów.
— To zły znak... — mówi
dziewczyna, bladnąc.—Chmu
ry gromadzą się nad naszem
szczęściem...
— Aj Iow ju! — zauważa
on, aby coś powiedzieć.
Jeszcze chwilkę “ajlowiukają” i on odnrowadza ją do
domu. W bramie kradnie jej
pierwszego całusa — szopenfeldziarz, psiamać!
Atoli przeczucie nie zawio
dło uroczej dzieweczki. Oto
— zjawia się w jej ubogiem,
czteropokojowem mieszkaniu,
wytwornie 'ubrana.przvstoina
dama, o wyglądzie rutynowe
go wamna, i oznaimia z okrut
nym uśmiechem, że jest — żo
ną przystojnego chłonca. I co
my widzimy? — Okazuie sie,
że ten nrzvstojniak wcale nie
jest tak biedny, jak onowiadał. Jest to autentvezny mi
lioner, który przed dwoma la
ty ożenił sie, ale notem ona od
niego uciekła, gdyż zakochała
się w jednym tenorze. Po newnym czasie rozmyśliła sie je
dnak, puściła tenora w puzon
i pragnie pogodzić sie z auten
tycznym milionerem, przy
stojnym chłoncem. Radzi te
dy ubogiej dzieweczce, żeby
jej nie wchodziła w drogę i
przestała zawracać sobie gło
wę tą beznadziejną miłością.
O, obojętna taśmo filmow’a!
Ileż łez potrafisz wytrzymać.
Biedna dziewczyna, usły
szawszy te rewelacje, zaczęła
tak obficie rosić w chusteczkę,
jakby chciała wylać ze swych
piwnych oczu wszystko piwo.
Niemniej przeto — wzięła
na ambit i przestała chodzić
na randki z czarującym chłop
cem.
Jednak los, scenarzysta i
reżyser czuwali nad szczę
ściem biednej dziewczyny.
Kobieta- wampir, prowadząc
po pijanemu auto, wpadła pod
ekspres, dążący z Nowego
Yorku do San Francisco.
Było to takie zderzenie
dwóch pociągów: pociągu do
wódki wampa, z pociągiem
pospisznym... Uroczy chłopiec
jest wolny. Frunie więc na
skrzydłach miłości do uko
chanej i znów zaczyna praco
wicie ajlowjukać przez kilka
minut. Biedna, śliczna dzie
wczyna początkowo dąsa się
trochę, ale potem mięknie po
woli i wreszcie, już zupełnie
mięciutka, rzuca się w ramio
na przystojngo autentycznego
milionera. Tradycyjny happyendecki pocałunek kończy
ten piękny film, na biuście
gwiazdy wybłyskuje napis
THE END, orkiestra fortissi
mo gra melodyjkę przewodnią
z tegoż filmu, a publiczność okręca szyję szalikami i wkła
da palta, mówiąc z westchnie
niem :
Mildred Harris, była żona Charley
Piękny jest ten film. Szko
Chaplina wraca na scene jako śpieda, że się skończył. — B. Brze
wacrka operetkowa.
ziński.
Miłość na taśmie filmowej
ma sto twarzy. Niekiedy ma
zalane łzami oblicze matki,
kochającej gorąco niedobrego
syna, czasem ma wesołą buzię
kochającej pierwszym uczu
ciem midinetki, zdarza się, że
oblicze celuloidowej miłości
jest złe, ponure — oblicze czło
wieka, który “kocha, chociaż
nienawidzi.”
Zajmiemy się tutaj najbar
dziej charakterystycznym ro
dzajem romansów filmowych
Romans ten rozgrywa się oczywiście w Stanach Zjedno
czonych.
Oto uboga, ale zato pirami
dalnie piękna Mary poznaje
przypadkowo
przystojnego,
sympatycznego młodzieńca i
odrazu serce jej zaczyna bić
żywiej (zbliżenie: serce, które
zaczyna bić żywiej).
Takie poznanie może wyda
rzyć się w tramwaju, w wiel
kim tłoku, kiedy uprzejmy
młodzieniec ustępuje miejsce
obładowanej pakunkami pa
nience i odrazu jest oczarowa
ny, w metro, w kinie, w taniej
restauracji, w wesołem mia
steczku — gdziebądź.
Dziewczyna jest oszołomio
na, gdyż odrazu uświadomiła
sobie, że jest zakochana po
odsłonięte wskutek modne
go uczesania uszy. Wraca do
swego biednego czteropokojowego mieszkania i marzy o uroczym chłopcu, przy kopcą
cym żyrondolu, jedząc ubogą
indyczkę, pijąc biedniusie wi
no i słuchając muzyki, płyną
cej stylem dowrolnym z tandet
nego sześciolampowego radio
odbiornika. W Ameryce bo
wiem — jak można wniosko
wać z filmów tamże produko
wanych—najuboższy człowiek
byłby w Europie uważany za
bogacza, małego milionera,
takiego Morgana w kieszonkowem wydaniu.
Od tego dnia dziewczyna i
chłopiec sooty kają się co
dziennie. On szepce jej ciepłe
słówka, które ona odgrzewa
sobie wieczorem, aby jeszcze
raz się nimi podelektować.
— I love you! — mówi on,
gdy spacerują w świetle księ
życa, który tkwi na niebie, ni
by nowiutki złoty dolar.

Wraca na Scene

Ze Świata Filmu

Nloja Najpiękniejsza Rola

Napisał George Brent
Z Paryża piszą: W operze
odbyła się galowa premiera
Najpiękniejsze sześć tygo każdym razem, gdy wyruszał
filmu “Siostry Broni”, nakrę dni w mojem życiu spędziłem do lasu na zdjęcia.
conego przez Leona Poirier. ostatniego lata w lasach sta
Wątpię, czy wytwó r n i a
Ma on za przedmiot bohater nu Washington, gdy jako czło Warner Bros, mogłaby zna
stwo kobiet francuskich i bel nek wielkiego zespołu akto leźć bardziej idealne miejsce
gijskich w czasie wojny. Sta rów wraz z olbrzymim szta dla tego rodzaju filmu, jaki
wił się, naturalnie “cały Pa bem personelu technicznego zrobiliśmy. Dostarczyło ono
ryż”, prezydował wieczorowi brałem udział przy filmowa reżyserowi Williamowi Keighgenerał Weygand, a w loży niu obrazu “Władczyni Pusz leyowi rozległego tła, na któ
siedział marszałek Petain.
czy”, według znakomitej po rym można było rozwinąć
wieści James Olivera Cur- wartką akcję tego nowocze
Jak doniosła prasa słynny wooda “Kraj Boga i Kobieta”. snego melodramatu o lasach.
twórca Mickey Mouse, Walt
Jest to ten rodzaj przydzia Mówiąc o wartkiej akcji, przy
Disney, stworzył obecnie peł łu, który my, aktorzy, przeby pominają mi się pewne wy
nometrażowy film kolorowy wający zazwyczaj bardzo bli padki, które wydarzyły mi się
p. t. “Królewna śnieżka i sie sko Hollywoodu przyjmujemy podczas filmowania “Wład
dem karłów”, do którego z zadowoleniem, a praca ta czyni Puszczy”.
wprowadzono wszystkie po była szczególnie pociągająca
Otóż siedmiokrotnie byłem
stacie, jakie znamy z filmów ze względu na niezwykłe pięk wciągany w walki na pięście,
krótkometraźowych. Jak o- no okolic południowego Wa- uległem katastrofie na wobliczono koszt tego filmu wy shingtonu, które posłużyły ja dnonłatowcu i byłem zmuszo
niesie około 1,100,000 dola ko tło dla naszego filmu.
ny do lądowania na rzece Ko
rów, a więc tyle, ile wynosi
Okolica w pobliżu Longview lumbia, wysadziłem dynami
koszt bardzo wystawnego fil została wybrana z tego powo tem zator z kłód drzewnych
mu. Niewątpliwie wszyscy en du, gdyż o tej porze roku były na rzece Toutle, w^adłem w
tuzjaści Myszki Mickey sta w toku prace przy obróbce rwące nurty potoku i dla rato
wią się gremialnie na premie drzew, więc można było odra wania życia musiałem prze
rę tej kolorowej bajki.
zu przystąpić do filmowania, płynąć jego wartkie fale. Je
korzystając z współpracy To śli to jeszcze nie jest akcją, to
W Szanghaju otwarto po warzystwa Leśnego Crown nie wiem, co akcją nazwaćby
długiej przerwie jedno tylko Willamette i pozyskać dla fil wobec tego można.
kino liczące 2,500 miejsc, po mu sceny, które były nam
Spędziliśmy tam niezwykle
mimo ciągłego bombardowa właśnie potrzebne.
przyjemnie czas, mieszkańcy
nia miasta przez Japończy
W owej porze roku było nie stanu Washington i pobliskie
ków. Będzie to jedyne wy zwykle malowniczo, fakt dla go Oregonu byli więcej, niż
tchnienie zdaje się, dla miesz nas wysoce pożądany, zwa gościnni, a wzamian starali
kańców miasta nękanego woj żywszy, że film miał być ko śmy się stworzyć film, który
ną. Tytuł filmu wyświetlane lorowy. Przepiękna zieleń i by przyniósł zaszczyt pięknu
go “Easy Living” (“Jedwab bronz, oraz błękitny lazur nie tej okolicy i nam samym.
ne życie”) wytw. Paramount, ba, upstrzony gdzieniegdzie
Mam nadzieję, że “Wład
w którym rolę główną kreuje śnieżno-białymi obłokami, by czyni Puszczy” spodoba się
świetny aktor charaktery ły prawdziwą ucztą dla opera widzom. Co do mnie, to twier
styczny Edward Arnold. Jak tora, i nasz kierownik zdjęć dzę, że spędziłem najpiękniej
donoszą pisma, pomimo obaw Tony Gaudio był przejęty do sze chwile mego życia podczas
przed pociskami i bombami, głębi swej łacińskiej duszy za filmowania tego obrazu.
kino jest przepełnione.
Rekordowo idzie w Polsce
najnowszy film z Marleną
Dietrich p. t. “Eskapada”
(The Angel). Nic dziwnego.
Mistrz nad mistrze Ernest
Lubitsch, pokazał jeszcze raz
swój lwi pazur reżysera, a
Marlena czarująca jak zwy
kle, stworzyła niezapomnianą
kreację żony wahającej się w
wyborze 2 mężczyzn — męża
i... tego trzeciego. Partnerzy
Marleny Dietrich na najwyż
szym poziomie. Herbert Mar
shall i Melwyn Douglas stwo
rzyli doskonałe kreacje. Bar
dzo dowcipne dialogi dopełnia
ją całości. W sumie film bar
dzo dobry, cieszący się zasłu
żonym powodzeniem.
DROBIAZGI Z KRÓLESTWA
FILMU.

Rosalind Russell, jedna z
najwy twórniejszych gwiazd
srebrnego ekranu dostała nie
dawno 100-procentową pod
wyżkę w dowód uznania dla
jej wciąż wzrastającej popu
larności. Jest ona gwiazdą
Metro-Goldwyn-Mayer. *

‘Dla Kobiety
(Parnell)
Był wodzem, uwielbianym,
czczonym, otoczonym niemal
bałwochwalczą czcią ogółu.
Całe życie poświęcił dla wiel
kiego celu — i krok za kro
kiem do celu zdążał.
Był bliski celu. I wtedy, gdy
wszystkie jego marzenia, wy
siłki, cały owoc tyloletniej
pracy miał się stać rzeczywi
stością—poznał kobietę...
Wiele kobiet oddałoby życie
dla jednego łaskawszego spoj
rzenia wielkiego Parnella. —
Tylko jedna była jednak taka,
która i w nim potrafiła wzbu
dzić gorętsze uczucie.
Oboje mieli za sobą do
świadczenie wielu lat. Wie
dzieli czem jest życie. Lecz
właśnie wtedy, gdy się pozna
li — wszystko wydało się ła
twiejsze, jaśniejsze, szczę
śliwsze.
Bo też było im ze sobą do
brze...
I byliby szczęśliwi, gdyby

nie to, że Parnell był wodzem,
niekoronowanym królem. Kra
jowi obojętne było jego szczę
ście — nie rozumiał, że wogóle istnieje prywatne życie bo
hatera.
Czekano na zrealizowanie
wielkich dążeń i haseł.
Więc gdy ha drodze znala
zła się kobieta — siłą ich roz
łączono...
Parnell stanął przed dyle
matem: kraj, sława, władza—
czy też utrata popularności,
za cenę osobistego szczęścia.
I zdecydował się...
Poświęcił wszystko — dla
kobiety...
TaLą jest osnowa pięknej,
romantycznej, bohaterskiej opowieści o wielkiej miłości
wodza narodu Parnella.
A role te grają: Clark Ga
ble i Mvma Loy. Realizował
John M. Stahl, znakomity
twórca “Bocznej ulicy”, “Za
ledwie wczoraj” i wielu in
nych przebojów.

Reżyser—Dorothy Arzner

Powyższa wytwórnia zaan
gażowała n a j wybitniejszego
wiedeńskiego reżysera, Wal
W całym Hollywood znajdu
tera Reischa, twórcę filmów
tej miary, co “Maskarada”, je się jedna kobieta- reżyser.
“Eskapada” i “Niedokończo Jest nią Dorothy Arzner, ce
niona i uznana za jedną z naj
na Symfonia”.
lepszych sił w swej dziedzinie.
Nim została realizatorką fil
“Ziemia Błogosławiona” cie
szy się w Polsce ogromnym mową, była stenotypistką. Sa
powodzeniem. To samo dono ma opowiedziała o tym repor
szą ze wszystkich stron świa terom, którzy prosili ją o interwiew w związku z filmem
ta. —•
“The Bride Wore Red”, który
Molmar jest modny w Holly niedawno ukończyła.
Uważa ona, że nie ma powood. Aż dwie jego sztuki zo
stały sfilmowane. Są to ‘Great
Love’, która jako film nosić liam Powell), oraz “The Bride
będzie tytuł ‘Double Wedding’ Red” (Joan Crawford, Fran(role główne Myrna Loy, Wil- chot Tone, Robert Young).
STRONICA IS

wodów, dla których kobieta
nie mogłaby być reżyserem,
podobnie jak aktorką, lekarką
itp. Uprzedzenie, jakie panuje
w tym względzie — rzecz dzi
wna — nie dotyczy Doroty
Arzner. Ale i ona musiała
przełamać wiele przesądów,
udowodnić nie jeden raz, że w
pracy jest pełnowartościowym
reżyserem, zanim powierzono
jej pierwszy poważny film.
Obecnie ukończyła realiza
cję filmu “The Bride Wore
Red” z Joan Crawford, Franchotem Tone i Robertem
Young.
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ADWOKAT
SZCZERY
ZA DUŻO
— Czy nie masz czasem ja
— Wie pan, młody człowie
—
Nie
rozumiem mamo,
kiegoś
doskonałego
adwokata.
ku, przed 20 laty powiedział
mi lekarz, że jeśli nie przesta Musi przede wszystkim pory czego chcesz właściwie od Al
wać i przekonywać siłą odmo freda. Wczoraj przygrywał
nę pić, to zgłupieję!
na fortepianie, gdyś bylfa. u
— Tak ? A dlaczego pan nie wy.
— Do czego ci jest potrzeb nas.
przestał pić?
— Tak, grał marsza żałob
ny?
nego
gdy przyszłam i galopkę
— Mam zamiar ożenić się i gdy wychodziłam.
chcę, żeby mnie odwiódł od te
go.
Pogrzebowy, dzwoniąc do
Tyle tylko mnie powiedział,
biura gazety:
że na imię jest mu Florian.
— Hallo! Czy możeta sie
Ale że kominiarze po najwię
z gazytom zatrzymać bez 15
kszej części wszystko Flo
minut na “death notice”?
riany, to związek musiał ich
Telefonistka: — Nie. Za 5
przysyłać jak idą podług li
TRZĘSĄCA JAZDA
minut jest nasz “dead line”.
sty...
Pogrzebowy (źle zrozu
— Już nigdy nie pojadę z
— No i znalazła wreszcie pa
miawszy) :—Nu, ja, dead, kie
tobą.
Nie
masz
pojęcia
jaka
nienka swego narzeczonego?
dy un jeszcze nie je dead, mo
Otóż to, że nie. Już miałam to trzęsąca jazda!
że dopiro za 15 minut.
—
Bajesz,
jazda
tym
auto

oko na jednego i mówię mu:
przyznaj się pan Florian. A on mobilem nie trzęsie.
— Ależ ja, uważasz przez
CZYSTOŚĆ TO ZDROWIE
mnie powiedział, i owszem,
jeżeli dziecko jest czarne, to cały czas trzęsę się ze strachu.
— Skąd pan wraca, panie
się przyznam. A dzieciak jest
Sołowiejeżyk ?
bardzo ładny, ale rudy, pro
— Będzie się pan śmiał, jak
szę sądu najwyższego i dlate
panu powiem. Z kąpieli!
go nie mogłam mu nic udo
— Co w tym dziwnego?!
wodnić.
— Widzisz pan, panie WiW tych warunkach sąd do
cenmacher, ja już mam taką
szedł do wniosku, że akcja
naturę, że co rok muszę się
związku była podyktowana
wykąpać, czy trzeba czy nie
OSZCZĘDNA
troską o dobre imię korpora
trzeba!
— Tak, tak, pani Kowalska
cji. że z tego tytułu nie może
czasy są ciężkie! Musi pani
padać nań nawet cień podej
bardzo oszczędzać!
rzenia, że oprócz tego brak
WYJAŚNIŁ
O, ja jestem oszczędna. Koł
zresztą dowodów przeciwko
— Ojcze, dlaczego buduje
nierzyki mojego męża daję
pannie Wałek i ku ogólnej ado prania tam, gdzie to kosz
probacie publiczności ogłosił się teraz tyle domów o płas
kich dachach?
tuje o grosz taniej. W ten spo
wyrok uniewinniający.
— Aby hipoteki mogły pew
sób zaoszczędzam rocznie je
niej na nich spoczywać.
den grosz.

SZUKAJMY OJCA
Dziecko związku kominiarzy.
Panna Olesia Wałek, urocza
pomocnica domowa, zatrud
niona w domu niejakich pań
stwa Rozenblat, stanęła w
tych dniach przed sądem gro
dzkim na Nowym Zjeździe pod
krzywdzącym zarzutem doko
nania licznych kradzieży li
cznych ruchomości swoich
chlebodawców.
Jest to przyjemne, ale nie
ma w tym nic nadzwyczajne
go. Jak również nie należy do
nadzwyczajnych okoliczności,
że pokrzywdzony pracodawca
uważał za współsprawcę nad
użycia jakiegoś nieznanego
wybranka serca swej nieucz
ciwej służącej.
Niezwykłość sytuacji polega
dopiero na tym, że p. Rosenblat rzucił podejrzenie o udział
w przestępstwie na cały zwią
zek
kominiarzy warszaw
skich.
Z jego słów wynikało, że go
ścinna panna Wałek przyjmo
wała w powierzonej sobie ku
chni tę pożyteczną organiza
cję in corpore, nie wyłączając
prezydium i komisji rewizyj
nej.
— W mojej kuchni — mó
wił przed sądem rozżalony
pryncypał — bywało może sto
może dwieście kominiarze —
cały związek! Aż się nam
czarno robiło przed oczami od
tego.
— Jak to? cały związek
przychodził do oskarżonej je
dnocześnie? — pyta zdumio
ny sędzia.
— Co znaczy jednocześnie?
Sie by nie zmieścili. Oni przy
chodzili po dwóch, ale co
dzień, przez może rok czasu.
— I cóż oni tam robili?
— To ja już nie wiem, niech
Olesia powie.
— W jakiej to sprawie przy
chodzili ci kominiarze do oskarżonej ? — interpeluje z ko
lei sąd pannę Wałek.
Panna Olesia rumieni się,
spuszcza oczy w zawstydze
niu i mówi:
— Względem nieświadome
go macierzyństwa. A detalicz
nie to było tak, proszę sądu
wysokiego. W naszym domu
wycierał raz lufta jeden ko
miniarz.
— Nie mogie powiedzieć, był
bardzo starowny. Przed robo
tą przyszedł do mnie do kuch
ni i powiedział, żeby szybry
zasuwać, potem co troche
powycierał, to przychodził sie
pytać, czy sie czasem nie dy
mi, a jak przyszedł po robocie,
to poprosił o trochę wody do
mycia i tak jakoś wyszło, że
sie przenocował.
— Był potem jeszcze raz.
Zaręczyliśmy się na dobre i
wcale sie nie spodziewałam,
że mnie rzuci, w narzeczeńskim stanie, z dzieckiem przy
piersi.
— Jak mnie rzucił, zaczę
łam go szukać przez związek
kominiarzy. Związek znowuż
nie wiedział, który to i zaczął
mnie przysyłać po kolei wszy
stkich, żebym poznała.
— A nie mogła oskarżona
podać jego nazwiska?
— A no nie mogłam, bo za
pomniałam sie go zapytać.

Z MIŁOŚCI
— Fredziu, ożeniłeś się ze
mną chyba nie dla pieniędzy?
— Cóż znowu? Nie sądzę
zresztą, aby z twego posagu
coś zostało po spłaceniu moich
długów.

AKCJA SERCOWA
Lekarz do pielęgniarki:
— No, cóż tam, siostro, sły
chać z naszym pacjentem?
Jak u niego działalność serco
wa?
— Znakomicie, panie profe
sorze, już trzykrotnie oświad
czył się o moją rękę.

NOWOCZESNY
GENTLEMAN
— Wczorajszy wieczór z
panną Kazią kosztował pew
nie sporo, co?
— Tylko trzy złote.
— Dlaczego tak mało?
— Bo ona nie miała przy so
bie więcej.

MŁODA GOSPOSIA
— Dlaczego smutna jesteś,
żonusiu?
— Eo kot zjadł ciasto, jakie
dla ciebie upiekłam!
— Nie martw się skarbie,
jutro kupię ci nowego kota.

TROSKI
— Pan nie ma pojęcia, ile
zmartwień i bezsennych nocy
przysparza nam nasz syn. Naj
pierw chciał zostać koniecznie
automobilistą, a teraz znów
pragnąłby być lotnikiem akrobatą.
— To rzeczywiście straszne,
a ile ma lat syn pana?
— W październiku skończy
pięć lat.

Pacjentz Humorem
Pan Walenty Stypa jest bar
dzo chory.
— Co mi mogło zaszkodzić?
— pyta sam siebie. — Spiry
tus chyba nie, bo w nim się
przecież wszystko doskonale
konserwuje. Na co ja mogę
być chory? Może na śledzio
nę? E, skądżeby, przecież śle
dzi nie jem... Może żółtaczka?
Chyba nie, bo przecież w Chi
nach jeszcze nie byłem. A jak
to jest jakie zapalenie? Nie,
niemożliwe; już rok minął,
jakem zerwał ze swoją Andzią.
Rozmyślania pana Stypy
przerwało przybycie doktora.
— I cóż panu jest? — zapy
tał.
— Ja właśnie chciałem o to
pana doktora zapytać, bo żo
łądek mnie boli, mam bicie
serca; spać nie mogę, siły nie
mam za grosz, głowa mi pęka
z bólu i wogóle czuję się jakoś
niedobrze i nieswojo...
— A brał pan już jakie pro
szki?
— Oczywiście. Na sen. Pro
szek perski.
— A ma pan apetyt
— Ale skąd! Im więcej jem,
tym mniejszy mam apetyt.
— Ściska pana w żołądku?
— W żołądku? Ha, ha, ha!
Ściska, ale za szyję...
— Jak?
— No, moja Andzia. Rok te
mu.
STRONICA 14

— No dobrze. Pan pozwoli,
że pana ostukam...
— Z przyjemnością, tylko
proszę delikatnie, bo jak mnie
raz mój kolega stuknął, to od
razu wyplułem dwa zęby...
Lekarz ostukał pana Stypę,
opukał, obejrzał język, zba
dał puls, poczym rzekł:
— Nie jest z panem dobrze,
panie Stypa. Trzeba będzie
przeprowadzić poważną kura
cję i przepiszę panu dietę.
— Co do diety, to się zga
dzam, bo posłowie przecież
tylko z tego żyją, ale zamiast
kuracji moźeby pan doktór
był łaskaw ten raz darować.
— Ależ panie, to jest konie
czne dla pańskiego zdrowia.
— No, chyba, że tak.
— A więc musi pan wyje
chać na dwa miesiące w góry,
dobrze się odżywiać, do ust
nie brać ani kropli alkoholu,
nie palić, nie martwić się i
nie przejmować, dużo ruchu
nie używać.
— To co mi, panie doktorze,
na miłość boską, wolno?...
— A no wszystko resztę...
— Ta, trudno, zgadzam się,
bo chcę być zdrów, ale możeby tak pan doktór z łaski swo
jej, wyasygnował mi na ten
wyjazd w góry, dobre odży
wianie i na to, czego nie wol
no, z parę tysięcy złotych...

NIEPOROZUMIENIE
Lekarz: — Więc powtarzam
jeszcze raz: na razie mąż pa
ni może jeść tylko kaszkę ow
sianą! A teraz napiszę pani
szybko przepis...
Obrażona gosposia: Zby
teczne panie doktorze. Sama
wiem, jak się gotuje kaszę
owsianą.

NIC NIE POWIE
— Co droga pani myśli o
swojej nowej sąsiadce?
— Nie mogę pani tego wy
jawić. Nie należę do osób,
które źle mówią o innych ko
bietach. Mogę tylko tyle pa
ni powiedzieć, że żal mi męża
tej kobiety.

TAJEMNICZY
— Na co umarł ten stary
Johnson?
— Tego nikt nie wie.
— To dziwne, dawniej nikt
nie wiedział z czego żyje, a
dzisiaj nie wiedzą ludzie na co
umarł.
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MIŁOŚNIKOM

epirwew'
1BAX1TER1
W POWIETRZU
A COŚ NAD
ZWYCZAJNEGO,
ABY DLA NA
SZYCH CHŁOP
CÓW BYŁO TO
CIEKAWE!

r HEJ, BARNEY! —
POZWÓL, ŻE JA MU
OPOWIEM, JAK Z BIPLANU ZROBIŁEM ,
—, MONOPLAN!

FRANK
BY MILLER.

CY, KTÓRZY KRĘ
CĄ SIĘ KOŁO
LOTNISKA
ZAINTERESOWANI
SZUMEM MOTORU,
ORAZ TAJEMNI
CZYMI LOTNIKAMI
— LECZ OTO
CHŁOPIEC KTÓ
REGO RZECZĄ
BYŁO WYŁAWIA
NIE NOWOŚCI DLA
PISMA DLA
MŁODZIEŻY.
BARNEY
PROSZONY
JEST
O WYWIAD...

DODATEK NA NIEDZIELĘ;

O, PANIE 1
BAXTER CZY
NIE OPOWIE MI
PAN CO O PAŃ
SKICH PRZY1 GODACH? X

DOBRZE;
ale JĄ
mało mią
łem

OH! L
TAKI
WYWIAD!
J

SŁUCHAJ UWAŻNIE CHŁOPCZE. KAŻDE
SŁOWO TO PRAWDA. JA MÓWIŁEM O TYM
ZE SŁYNNYM PILOTEM SACOSSA I NAWET
POSPRZECZAŁEM SIĘ Z NIM O TO. . ..
CZY PAN
ZNA PHILA
SACOSSA?!

■ % *

»S' >

NIE PRZERYWAJ MI!.. JA I PHIL ZAŁOŻYLI
ŚMY SIĘ. KTÓRY Z NAS MA WIĘCEJ ODWAGI.
WSIEDLIŚMY DO AEROPLANU I JAZDA W GÓ
RĘ — JAK RAKIETA! JA PROWADZIŁEM, A
PHIL SIEDZIAŁ. . . .

CHCIAŁEM COŚ ZROBIĆ TAKIEGO. ABY PHILA
NASTRASZYĆ. KOMBINOWAŁEM, ŻE GDY NASTRASZ?
TAKIEGO SŁYNNEGO AWIATORA, TO BĘDZIE COŚ
ZNACZYĆ! W GÓRZE ODWRÓCIŁEM APARAT. . .

. . . WTEDY, KIEDY WZBIŁEM SIE NA 500 STÓP
W GÓRĘ. NAGLE ZACZĄŁEM SIE OPUSZCZAĆ.
GDY ZNALAZŁEM SI? NAD POWIERZCHNIĄ
ZIEMI—ZAWADZIŁEM WIERZCHNIM SKRZY
DŁEM O NIERÓWNOŚĆ I OBERWAŁEM GO ...

r
MOŻESZ TO WYDRUKOWAĆ
W GAZECIE, ŻE ZNALAZŁ SIĘ TYLKO
JEDEN TAKI PILOT NA ŚWIECIE,
KTÓRY NASTRA
SZYŁ PHILA
HA! HA!
Ł
SACOSSA!
_ r JA TO 1
, postaram'
'się sprawI
DZIĆ!

PHIL
SACOSSA
TO MÓJ

OJCIEC!

NATYCHMIAST I
PODERWAŁEM SIĘ'
ZNÓW DO GÓRY
I ZAMIAST BIPLANU
MIAŁEM MONO
PLAN! TO BYŁO ZA
WIELE DLA PHILA,
I ZAŻĄDAŁ ON ABY
SIĘ OPUŚCIĆ Z PO
WROTEM NA ZIEMIE'
HA! HA! HA!
CZY NIE DAŁEM MU
LEKCJI FRUWANIA?
JA—“HAP”
WALTERS! POKAZA
ŁEM CO UMIEM!

MO w A MAŁŻEŃSKA

L

idzie byłeś wczoraj? —
mona.
S’L umiesz milczeć?
a grób.
takim razie milcz i
aj się.
MYŚLIWY

hciałbym kupić ekwipuśliwski.
oszę bardzo. Amuniitówka na parterze,
kity i torba na pię-

KTO
TERAZ
ZOSTAŁ
BŁAZNEM?

FRANK
MILLER

trze, a dziczyzna w sklepie tuż
obok nas.

Porównanie.
tce zaręczy się z panem JeTu pisze, że kobiety są rzym.
— A czy panna Zuzia zarę
dzielniejsze od mężczyzn.
EGZAMIN
— To śmieszne! Kobieta czy się też z tatusiem?
— To już trzecie pytanie, przecież boi się nawet myszy!
— Słusznie! Ale tej samej
na które pan nie umie dać od
Nie kradnij!
powiedzi — mówi egzaminu kobiety boi się mąż!
Katecheta objaśnia dzieciom
jący profesor.
siódme przykazanie.
Tajemnica.
— Proszę mi dać czas do
— A więc, Jasiu, jeśli twój
namysłu, panie profesorze —
— Mamusiu, widziałem jak kolega ma w torbie ciastko i
odzywa się kandydat.
pan Jerzy całował pannę Zu tyś mu je zabrał potajemnie,
— Bardzo chętnie, czy wy zię w przedpokoju.
co wówczas czynisz?
starczy panu czas do następ
— To ciebie nic nie obcho
— Jem szybko, zanim on
nego roku?
dzi, Julku. Panna Zuzia wkró- zauważy...
STRONICA
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ŚLEPA MIŁOŚĆ

Pani domu z niezadowole
niem stwierdza, że jej wierna
pomocnica Marysia zbyt czę
sto zmienia narzeczonych. —
Przedtem był piechur, potem
artylerzysta, teraz jest dla od
miany saper.
Na wymówki, skierowane w
sposób łagodny, Marysia od
powiada z westchnieniem:
— Cóż robie, proszę pani,
miłość jest ślepa i ni odróż
nia naszywek wojskowych.

DODATEK NA NIEDZIELĘ
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Agent
Federalny

PRZEZ PODSŁUCHANIE TELEFONU
JIMMY I AGENCI FEDERALNI SĄ NA
TROPIE BANDYTY MORDERCY, NEMEZYS SZAJKI PLUMMERA. KTÓRY
MA SIĘ UDAĆ DO HOTELU, ABY SIĘ
SPOTKAĆ ZE SWOJĄ NIEWINNĄ ŻO
NĄ. KTÓRA NIE WIE, JAKIE JEST
PRAWDZIWE ŻYCIE JEJ MĘŻA.

MAMY TERAZ OKAZJE. ABY GO
WRESZCIE OSACZYĆ! NIE MOŻE NAM
UCIEC! PILNUJCIE BACZNIE, 24 GON
.
.
. DŻINY NA
>
——(
C
DOBĘ! i— 1

WSZYSCY NASI LUDZIE JUŻ SĄ NA MIEJ
SCACH. MOŻEMY NA NICH STĄD .__ „
UWAŻAĆ, SZEFIE!

STÓJ!
BO STRZELĘ!

NIGDY! SPRÓBUJCIE
MNIE WZIĄŚĆ!

NA DACH,
PRĘDKO!

PILNUJ WIN- "
DY! MY ZAJMIEMY
„
SCHODY!

Si

NA
DACH!

GOTUJE SIĘ \
DO SKOKU!
NIE UDA
-1 SIĘ MU!

PATRZ! TAM ON JEST
NA DACHU!

x

U
o
JL

WOŁAJ
ŻEBY SIĘ
PODDAŁ!

S CARPI S

:—
HARKNESS

— Dwa lata gram na lote
rii — skarżył się pan Jerzy
Osiński — a żeby chociaż je
den raz los mi wyszedł! Ani
razu.
' — Boś pan frajer — od
parł pan Ignacy Szczuka. —
Takiemu to nigdy los nie wyj
dzie.
— Znakiem tego pan, panie
Ignacy wygrywa na loterii,
— Wygrywać nie wygry
wam, bo w ogóle jako niemu
zykalny, grać nie lubię. Ale o
wielebym tylko miał życze
nie, toby mój los. wyszedł
Mam sposób, panie Jurek.

pan z dobrego serca, jak
zrobić, żeby mi los wyszos
— Ano dobra — inr
pan Ignac, który zmięk
właśnie pod wpływem ł/'
Pan Jerzy otarł zroszone a nie powiedziałem. To sekret Prędko jaja z kiełbasą dla pa wędzonego. — Powiem. sób jest taki: ażeby piffrzimnym potem czoło i zamó na rzecz, panie Jurek.
na Ignaca!
wił u kelnera dwa nowe piwa.
Nieugiętość pana Szczuka swój los połknął. Zob j
— Panie Ignac! — szepnął
bardzo powoli. Jadł pan, że wyjdzie. Tyli
— Powiedz pan, panie pan Jerzy namiętnym głosem. topniała
ze
smakiem
dania, skwapliwie drugiej strony!
—
Zrób
pan
przysługę
przy

Ignac — prosił — jaki to spo
zamawiane
przez
pana Jerze
Oburzenie pana Jerzej
jacielowi
od
serca.
Powiedz
sób. Cholerniebym chciał, że
go
i
zapijał
je
gorliwie
piw

miało
granic i skupiło i
pan!
W
tajemnicy
zachowam,
by mi choć jeden raz wyszedł.
pary z gęby nie puszczę, jak kiem. Milczał jednak, jak za panu Szczuce w postaci,
— Jeszcze czego! Będę ob pragnę zdrowia. Zapłacę, wie klęty.
go bicia. Pociągnęło « cemu swój sposób odkrywał. le pan zechcesz, jeszcze i w rę
— Panie Ignac kochany!— bą sprawę w sądA
Za takie coś to mi jeden 'ty- kę pana pocałuję, albo gdzie przymilał się pan Jerzy po skazał pana Jerzegcy- .
siąr złociszów chciał wybulić, indziej. Ilej tam, panie ober! czwartym kufelku. Powiedz dzień aresztu

Zbawienna Rada Dla Grających na Loterii
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W KANIONACH ARIZONY. —
Jeden z najpotężniejszych kanio
nów rzeki Kolorado, w północnej
Arizonie.

|l*
I

(Henryk)

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO RO- '
KU! — Piękna blondynka Bette I
Davis, gwiazda wytwórni Warner—
składa życzenia dla całego świata. I
(Acme)

WALKA POD FABRYKĄ. — Pryczer metodyski w roli łamistrajka
walczy z pikietami strajkowymi
pod stalownią w Aliquippa, Pa.
(Acme)

ARTYŚCI.—Klasa chłop
ców w Chopin Park, zajęta robotami rzeźbiarskimi.
(Henryk)

KOŚCIOŁY KRAKOWA. — Uli
ca Floriańska z widokiem na ko
ściół Mariacki.
(światowid)
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DWÓCH ASÓW POLITYKI ZAGR.
Minister Francji Delbos podczas
pobytu w Warszawie. Obok pułk.
Beck z drugiej strony żona pułk.
Becka.

|W
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ZAKOPANE W ZIMIE. — Wspaniały fragment z okolic niebotyków
polskich—Tatr.
(światowid)

CHICAGO W NOCY. — Widok
Michigan Ave. podczas chłodnego
wieczoru jesiennego.

■ ■
%

g MICHAŁ ELIASZ. — Sierżant armii □mprrlruńclrin;

BOLESŁAW LEŚMIAN. — Znako
mity poeta polski członek Poi. Ak.
Lit. zmarł w Warszawie 5-go gru
dnia.

U TRUMNY MARSZAŁKA. — Mi
nister Francji Delbos. składa hołd
cieniom Marszałka Piłsudskiego.

SŁAWNY PIŁKARZ.— Bill Krzy
wicki Q. B. z Uniwersytetu Ford£ ham — jeden ze sławnych graczy
' w piłkę nożną.
I___ _
(Acme)

wym, zmarł w Chicago.
(Walkowicz Photo)

MICHAŁ ELIASZ — w trumnie
nakryty flagą amerykańską.
(Walkowicz Photo)
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WYPOCZYNEK PO TENISIE. —
Joan Blondeli — gwiazda wytwór
ni Warnera — w sztuce “Stage
Struck”.
(Acme)

TYP ROSYJSKIEJ PIEKNOŚCI.Pani Leda Atgoff, która została żo
ną barona Wrangla.

NAJLEPSZY PIOSENKARZ POL
SKI. — Mieczysław Fogg ze słynJ nego chóru Dana — otrzymał pier4 wszą nagrodę popularności.
(W. P. Studio)

ATRAKCJA ZIMY.—Margot Gra
hame, w pięknym wzorzystym tur
banie indyjskim i takimże szaliku.
(Acme)

MODA ZIMOWA. — Piękny ko
stium z lekkiego tweed, dobry do
sportu i podróży, w kolorze czer
wonym i niebieskim z paskiem od
powiadającym kolorowi obramo
wania.

PODTRZYMUJE TRADYCJE RO
DZINNE. — Tamara Niżyńska,
córka słynnego tancerza Wacława
Niżyńskiego — idzie jego śladami.
(Acme)

AUTOMOBILE ZAMIAST KONI.
Przy stacji w której dawniej pojo
no konie w Hollywood — panna
Marine Stopa “poi” swój automobil.
(Acme)
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MŁODOCIANE TANCERKI. Klasa tańców w Chopin Park, pro
wadzona przez p. Jadwigę Wo
łodko.
(Henryk)

NA WYSTAWĘ ŚWIATOWĄ. —
Przy jednym z głównych wejść na
światową wystawę w New Yorku
w r. 1939 — stanie potężna statua
Washingtona.

ROZBITY SAMOLOT. — W kata
strofie lotniczej pod Piasecznem,
rozbił sie samolot wojskowy, znisz
czone prawe skrzydło.
(światowid)

NOWY AMBASADOR JAPOŃSKI
W WARSZAWIE złożył prezyden
towi Mościckiemu swe listy uwie
rzytelniające.
(światowid)

WRECZENIE SZTANDARÓW. —
Wileński pułk artylerii otrzymał
nowy sztandar, udekorowany or
derem “Virtuti Militari.”
(światowid)

OBUWIE

które przynosi ulgę cier
piącym na stopy, a zdrowe
nogi utrzymuje w dobrym
stanie na zawsze jest u nas.
Wszystkie przybory marki
Dr. Scholl do leczenia stóp
są do nabycia w składzie

Bachta Associates
1417 W. CHICAGO AVE.

Do nabycia w skła
dach likierów
i tawernach
Produkt firmy

OKOLICE AUGUSTOWA. — Sa
motna sosna nad jeziorem Sajno.

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

