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Szeregi Obozu Narodowego rosną 

W osłałi1:ich dniach w szeregu kół Stronnictwa Narodowego odbyły się piękąe uroczysłqści wręczenia proporca. 
W uroczysłościac.h tych udział wzięły setki i tysiące karnych członków Stronnictv/a NarodowegO', przyrzekając wytrwać 
pod sztandarami Obozu Narodo>wego. Na zdjęciu: fragmenty pochodu w czasie uroczystości w Praszce (artykuł we
wnątrz numeru). - Na prawo: Władysław Pacholczyk z Częstochowy, wywieziO'ny cstatnio pO'raz drugi do Berezy. 

Z frontu rwawych al w Ąbisynli 
• 

I 
Kontrofrensywa w10jsk abisyński'ch roz'poclnie si·ę lada chwila - Dwa samoloty włoskie sp,adły poza Unją f'fontu

WOjska somalijskie dążą do Erytrei- - Abisyń'czycy przygotowują się do odbicia "Swię1ego Miasta" 
P a. ryż. (pAT.) Havas w dOnie-j ra wojska Rasa Kassy zdołały P<> cięż- Adis Abeba 

sieniu .z Rzymu tak .,?świetla dzisiejszą kich. wl~.l~ach znó~ przy~rócić połą.- będzie bombardowana 
sytuację w Abesyn]l: na czoło wysu- czellle ImJowe z wOJskamI Rasa Seyou-
wają się. trzy fakty: ma. Przygotowania do kontrofensywy L o n d y n. (Tal. wł.). Do stolicy Abi-

które uznane zostały m. in. miasto 
stołeczne Adis Abeba. oraz szereg in
nych. W zwią.zku z tern władze wAdis 
Abeba utworzyły dla wszystkie h cu
dzoziemców specjalną. srefę neutralną. 
w mieście, która pozostaje pod nadzo· 
rem Francuzów. 

1) groźba kontrataku Abisyń'czy- abisyńskiej majQrcej na celu odbicia synji nadeszły wiadomości z dobrze 
ków na dwa skrzydła włoskie, a miasta świętego z rą.k Włochów trwa- poinformowanych źródeł, że Włosi mi
~zc~ególnie na skrzy:dło prawe w re- ją w prZY$pieszonem tempie. RozPoczę-j mo wszystko przystąpią do bombarrdo
Jo!ue A.ks~m,. 2) serJa l?kalny.ch at~- cia tych operacyj oczekiwać należy la- wania wszystkich miast, nie wyłącza-
kow ablsynsklch wzdłuz rzekI Seflt. da. chwila. ją.c nawet t. zw. "miast otwartych" za 
t. j. na fronde od Aksum do granicy , 

Jak dalej donoszą ze stolicy Abisy
nji, w ciągu środy poseł francuski od
wiedził posła włoskiego da Vinci, z 
którym odbył krótką rozmowę. Sudanu; wszystkie te ataki Włosi od-

parli, 3) powstanie w prowincji Go
dzjam, które utrudnia rzą.dowi wAdis 
Abebie dysponowanie armją.. 

Ludność Godzjamu stoi po stronie 
Rasa Nailu, którego Negus usuną.ł 7.a 
zdradę w 1933 r., mianują.c na jego 
miejsce Rasa Jimiru, przeciw czemu 
ludność powstała obecnie, korzystają.c 
z wyją.tkowych okoliczności. 

P a ryż. (Tel. wł.). Agencja Havasa 
donosi z Diredaua. że Włosi nol"~:ą. się 
z zamiarem użycia w operacjach woj
,skowy'ch na froncie abisyl.'lskim część 
wojsk somalijskich. Pozostała część 
tych wojsk ma być wysłana do Ery
trei, dokąd już odszedł transport w 
liczbie tysią.ca ludzi. 

0peJracje ofensywne wojsk włoskich 
na f'roncie południowym trwają. w da i
szym cią.gu. \V środę samoloty włoskie 
zrzuciły na małe miasto Tafarra i Ka
tama w pl'owineji Ogaden około 300 

. bomb. 5 osób zostało przytem zabitych, 
a dwad7.ieścia kilka jest ciężko ran
nych. 

W okolicy miejscov",ości Ossa, po 
stronie abisyńskiej, musiał lą.dować 
samolot włoski. Inny samolot włoski 
musiał lą.dować w pobliżu Aski Ta
faro. Samoloty wpadły w ręce Abisyń
czyków, a załogi obu samolotów dosta
ły się do niewoli. 

Według dalSZYCh doniesień z Adis 
Abeba, część wojsk abisyńs'kich Ra..qa 
Seyouma przekroczyła T7.ekę T'ł.kk.aze. 

Włoski akt wojskOWY Z pola walk 
przeciw Lidze Narodów Co mówi włoski komunikat 

wojenny 
R zy m. (PAT) Na wszyst'ki<:h trzech 

frontach: południowym, wschodnim i 
północnym nie zaszły żadne zmiany. 
Dowództwo włoskie na froncie północ
nym w dalszym ciągu ł"ozbud<iwuje po
łączenia komunikacyjne z podstawami 
operacyjnemi w Asmarze i Massaua.. 
Przeciągnięto 800 km n{)wy<:h przewo
dów telegraficznych, założono wielką 

Torpedowiec "Tribune" zajął na wodach francuskich w po
bliżu Dżibułi ładunek karabinów maszynowych, przeznaczo

nych dla Abisynji 
Polska Agencja TelegraJi<:zna donio

sła z Rzymu za agencją Stefani'ego, że 
torped{)wiec "TurbilIe" za trzymał na 
wodach francus'kich, u brzegów Somali 
francuskiego, żaglówkę-, załadowaną ka_ 
rabinami maszynowemi dla Abisynji. 

Włoski torpedowiec "Turbins" 
Ponieważ agencja Stefani'eg{) nie 

wyszczególniła, do jakiego państwa na
leży tor.pedowiec, k~óry zajął karabiny 
maszynowe na żaglówce. zwrócono ~ię 

do recl!akeji P. A. T. w Warszawie, któ
ra oświadczyła. że "prawd!opodobnie 
chodzi o torpedowiec włoski". 

Według naszych inf{)rmacyj nazwa ilość nowych linij telef{)nicznych. usta
torpedowca, który nar.uszył suweren- wjon{) przeszło 10.000 słupów telegra
noM francuskich wód terytorialnych. ficzny<:h. Według komunikatu wło
została w depeszy zniekształ<:ona. Nie skiego, wydanego w Asmarze, lotnisko 
był to torpedowiec "Turbil:e", lecz tor- w Aksum jest w przyśpieszonem tem
pedowiec ,,'li'urbine", przynależności pie rozbudowywane na przyjęcie wio
włoskiej. Jest to okręt o wyporności skich eskadr lotniczych. 
1360 tonn, zbudowany w latach 1926/27 * 
'POsiadający maksymalną szybkość 36 Dementowana jest wiadomość o do-
węzłów, uzbrojony w 4 działa 14 cm konaniu przez samoloty abisyńskie lo
i 6 wyrzutni torpedowych; załoga okrę- tów wywiadow<:zych nad MakaIIe i czę
tu liczy i20 ludzi. ści.ą północnego frontu w łos'k i ego. Sa-

Akt woj~kowy torpedowca wł{)s~ie- moloty włoskie bardzo pilne czuwają 
go na kolonJalnych wodach franc'IlSklch naci! tą częścią. frontu i niewątpliwie 
je.st bezpośr~dnio wymierzonX przeciw z.auważyłyrDy obce samoloty, unoszące 
LIdze Narodow, która zezwolIła na wy-, si,ę nad linjami włoskiemi. 
WÓz broni 00 Abisynii. * 

. Do Massaua przybył 'Pa.rowiec "Gan-



,-
tre"'z 2 tys. ż,ołnier~ t dowództwem 
cly 12.ji "Sil~". 

* Włosi twierdzą. że wśród broni i a-
municji, zdobytej na froncie p6łnoo
nym. rzekomo znajdowały się kulę typU 
.,dum-dum", pochodzące z angielskich 
fabryk Birmingh,am. 

* Na fronoie południowym. we<lług in-
lormac~} !e źródeł rrancuskich.. na od~ 
einku llerlogubi wo' k wło ie ~
proszyły kilka oddziałów abi', ń 'kkh 

Dużę wraże.n'e w Ditbuti pra vił$ 
wiadomość () przybyciU Adi-Ąb by 
Włocha Bu. ~ti. tóry przywiózł z~ S()

b" 130 funtów pl~tYnY. wartości i ~i
ljona fran "ÓW, Bus5Qti p zybyt wr ·z z 
toną. i trojgiem dzieci, Podróż odbyto 
na mułacb bez żadnych i.ncydentów, 
Bussoti był ostatnim Włochem, {>Oz~ 
członkami korpusu dyp omaty~znego. 
któty opuścił Aclis-t\bebę. 

Abisynja str.-cJla 
"opokę duchową" 

. ~ y m. (Tel. wł,). Pis~a włogkie 0-
ma iają. c;lonio~lość owładnięoia .,świę-
tem iastem" Aksum. 

ak mform,ują. pisma" zajęQie tego 
miasta. nastąpiło bęzpośrednio po akCie 
poddania się dokonanym wobec en. 
de Bono przez abuna (biskupa) TęC)-
J;lhilosa, oraz miejscowego deda.ka 
(woj kowego dowódcy miasta). Pisma 
zaT.r\aczają., ŻO z !l'omentem zajęcia 
Ak$um przez Włochy, Abisynja traci 
swą. "opOkę duchową.". I 

Paryż. (PAT). JutrO' w Adi~ Ab~ 
bis (>db~dzie się ważne posiedzenie rzą~ 
du abi yńskiego pod przewO'dnictwem 
cesarza, na którem będzie rozpatrzony 
szer~g praw związallych z obroną. 
kraju. 

Po posiedzeniu rządu zbierze się 
parlament. Możliwem jest, iż Raile Se· 
lassie wygłosi przemówienie. 

Między innemi jutro mają być omó
wione i ostateezni~ opracowl;Lne prze. 
pisy reguluj~ce. liIP'l'aw~ wobody: ru
ehów cudzoziemców w Abisynji. Na 
pO'dstawie zarz~dzeń, w. dnnych wkr6t 
~e po rozpoczęciu 'działań wojonnych, 

je(lynle Ha.i1 Seta sie moi: wYda ·a~ 
cudzoziemcom upoważnienia, pozwa
lają,ce n pod),'-óż w głąb kraju. . 

Sprawa ta budrl wielkie zainteresowa.
nię wśród licznej rzeszy koresponden
tów wielkich dzięnnik6w 1 agencyj w 
Adis Abebie, którzy ~lIem.,g~ opuszczać 
stolJcy Amisynji, są pozbawieni bezpo
średniego zetknięcia się z wydarzenia
mi na froncie. 

Dzisiaj w okolicach Adls Abob od-
rYł<> się. próbne zetaqis z armat. kt6-

re w j duym ostatni łl transportów 
hroni nadeszł o Ąb\Sl'nii. 

Haił elasshl pier uy dał dwa 
$nały z rmaty ~ałego l\aJibru. tra.-

fi jąe w J'z~wo. ległe 1000 mtr., 
nas~ępnie w tocOJentu dygnitarzy ę 
s ~ ł\bisYftskl p wrócił do w~o pa-
łs,cu. . 

Posła Wł<;l$Kie~o \o"ind, ~tóry o.pu. 
śoiwszy w:..ed kilku dniitmi po,elgtwo 
mieszka w pilnie strzeżonym domu 

as DasŁa, odwiedził dZUslaj pos. 
francuski w towarzystwie sel{retarza 
eneralnego isyń iego. i i tęr tw 

spraw zagranicznych. Poseł trancusld 
omówił z dyplomat,ą. włoskim forl'Qal
ności zwią.zane z jego wyja~dem. lcttlry 
ma nast~pić niezwłocznie po przYbyciu 
do Adls Abeby konsula włoskiego II 
MakaUe. 

PI o generalneJ ofensywie 
Is ński l 

L o n d y n. (P A T.} Reqter donof!t 
z Ad!!! Ab by: Koła llrzędowe abisyń
skie przeczą kategoryczni~ lat1omo
śclom o tem, jakoby z Adi. Abeby 
wydano rQlląaz p ofenzywię gen~ralfJ8j 
n (roncie Ogadepu. Cesar~ - łl'(\
Wił - uwai • li nie należy w zczynąć 
bitwy z Włochami. póki wojsIta wło
skie nie znajdą. si~ datek~ od swojej 
bązy i dopóki nie będą.. oqcz,uwaó: tJolld
ności komunikacyjnych. 

Laval U iłuje p o zit 
ngl" • 

I 
o IcJaf'lf'U"1J fe • kf6reJ nie 

01«- angielskię adn 

p a r y i. (Tel. w\.). Premjer Laval 
pr~ędslęwziął bardzo intensywn~ ak· 
cję pojęd.nawczą.. Według kół dobrze 
poinf(;wmowanych Włochy byłyby za.
dowolone, gdyby naprzykład otrzyma
ły prowinc' ę Tigre, H alT ar, Ogaden 
i gdyby zabezpieczollo im korzyści po
kojowe w całej .(\bisynji. 

rol.;uJe ię unellticJt 'Ul~ięi, 
8Mq 'ę -* dU~fł reMe.ł·~ 

Lavata z Ouią rezerwl!. Zdaniem wło
skich kół dyplomatycznycp WłącQY 
nie mogą. uczynić żadnYch ustęp lw ~ 
powodu nacisku Ligi. Ostatnio były 
one napiętnowane przez Ligę i dlatego 
nie maję. żadnych pod.staw ulegać z~· 
leceniom Genewy. 

L o n d Y n. (TeJ. wł.). Dziennlki a\l
gieJ kie donoszą, że Anglja nie zgodzi
ła się na żę.danie Lavala, donlagaj~ce 
~ię \\ y.cohmia floty z .morza Sróduem
nego. 

Z podk 

AngIja zajmuje pozycje nieprzeJed~ 
Llan~. Na~zytład Chamberlainowie, 
minister skarbu Nevilte i b minister 
spraw zagranicznyeh, Au~tin, vypo-, 
wiacłaj~ się za bez"'lzględnem przepro
wadzeniem sankcyj at do 9state·cznych 
konsekwencyj, choć Z' drugiej strony 
uznają. słu9zno Ć Włoch w kwe tji za- G e n ę w a. (Tei. wł.). Podkomisja 
bezpieczenia sobie terenu dla ekspan- gos:podarcza komisji \{oordynacyjnej 
sji. zajmowała się ostatnio ustaleniem wł'-

Taogół panuje opi.nja. że inicjatywa kazu surowców, których dostarczl,tnJe 
Lavalą w kierunku zakończenia wojny Włochom ma byĆ zakazal;6. S~częgól. 
!!koilCZY się fiaskiem, Anglja bowiem nie ważne dla prowadzenia WOjny .U 
ni~ \15. tą.pi ~ nieprzejednanego stanoWi_/ rowc&, jak ropa Mftowa, lcgiel. I 
ska.. mied~ nie bYłY dQ~ pr~edmjotem ob-

R z Y m. (Tel. wł.). W kołach· dyplo· rad. 
matycznych odnoszę. się do micjatywy -.. ,---

• 

o wynl·ku w10Jny d·ecydować będą fina~sowe I psychlc!ne zdol~tości państwa 
Mussoliniego 

Re cja elegraft a F-Ioyd Gibbso a, ecjal e!19 wysłąnlt ka I"temałional News Service 

A d u a, wtorek 15. X. 
Wszystko wskazuje na to, że Ma

~ale, stolica wschodniej części pro
wincji Tigre, zostanie zajęte przez 
Włochów już w najbliższych dniach. 
Czy jednak zdobycie Makale oznaczać 
będzie zupełne opanowanie tego tere
nu, śmiem wątpić. 

Do :\lakale przedostać się będą mo
gły tyl~o ocidziały lekko uzbrojone, to 
znaczy oddziały z mułami, piechota i 
w najlepszym r:łzie dwuosobowe tan
~i. Kię należy bowiem zapominać Q 
tem, ;te również i Adua ~ajęta zosta,ła 
Przez lekko uzbrojone oddziałY, za,ś 
głównoctowodzą.cy gen.. de BOllopo kil
ku dniaoh prac)' nad budowI} dróg 
mógł się dosta~ do Aduy tylko konno, 
a nie samochodem. 

Dla samochociów OSObowych, nie 
wspominają.c już nic o samochodach 
ciężarowych. droga do Aduy jest je~ 
szeze dziś nie do przel;lycia. Zanim 
nie zostanie wykończona droga san,10-
choc;lowa, budowana przez tysiące ro
botników, o akcji większych wio kich 
jednostek bojowych nie może być mo
wy. gdyż brak wszelkiego dowozu. 
.,Zdobycie" około 10000 angielskich 
mil kwadratowych długO jęszcze. nie 
Oznacza z-iobycia Abisynji. 

Dalej należy pamiętać. te kraj nie 
daje nic dla wyżywienia armji e\1r~ 
pejskiej i wszystkie środki żywności 
muszą być wlezione za odddałamł. 
Jedynemi środkami lokomocji w tere
nie, to dw uosobowe tanki, które św!ęt
nie zdały liwój egzamin. Lec~ pr~e
c:iet i te tanki potrzebują. benzy~y i 
promień ich dzialalno~ci 1 ruchliwQ-

z włosktej kwatery głównej 

Aksum, "święte mIasto··. wpadło w rE:ce ~loch6w, a zdjęrhr kościół Sjonu, w to
rym według !!tarej legendy znaj dować się ma rkll Przymierza. 

ści jęst ntewielkl. Diatego ośmielam 
się twierdzić, że pr~ed następnym wieI· 
kim skokiem w kierunku południa-: 
wyro n~ Adię Abebę upłynie kilka ty
g<ldni. Zatem na drugą fazę atak~ 
Włoskiego trzeba będzie jeszc:ie poc~e., 
ka~. 

Pąsma gór, dzikłe pr1;epaście, kraj 
nie do przeln'rla jaki ~potyka się ~ 
Ameryce północnej. jest przez nowo
czesną. armj~ <!() pokonanIa qopiero 
po Yłybudowanlu dróg górskiCh, CQ 

potrwa nię tylk~ tygodnie ale mle
sl'łce. 

Jeżeli siQ we włoskim ~ztabie ge .. 
neralnym mówi o .,kontroli terenu", 
t~ myśli ię prawdopodobnie o lotach 
wywiadowc2!yt'h. co jeszcze długo nie 
oznacza ob!;adzenia, nie wspominajłc 
opanowania terenu. 

J eże1i się pomyśli, że dotychczaso
wa akoja wojenna kosztowala Wło
chQw okrągle 40 miJjO'n6w funtów an
gielskich, staje się ,iasnem, że o wyni-

<::;;5 

Najwyższy czas 
allyi ~deoydowal Ca) 8lf~ na kupn~ 

LOSU W KOLEKTURZE 

WŁADYSŁAWA CIANCIARY 
Łódź, Piotrkowska 91, tel. 244-84 

CI4GNIENIE JUTRO. q I 

ku W Jn del!ydowa~ będzie mniej 
opór Abisyńczyk6w. jak finansowa 1 
łłsychiczne zdolności państwa MustłP
Iinię~l). "Wlocpy połknęły' kęs Abisy
nji, recz jak dlugp będzle trwało, ~a.
nitIł sppżyjQ. calą płaczeM' 

Te W1lZystkie trudności s Ah\syń .. 
czykorn dobrze znane, tl'l też z całym 
spc,kojem pozostawiają. onI ~s swego 
kraju Włochom. wlOOzą.ę o tem. że nie 
ta.k więlkiego się nie stało. a właściwa 
walka o kraj leiY w dalekiej I!r;ys~lo
ścL 

~pl..Dht t9 S, by InłernąU ~ 
Newa Sarvice 

owa książka o Abisynji' 
Do.piero wydarzenia ostątnic~ ty,: 

gęoQll.i przyczyniły się dQ Wzr0~t\l za.in! 
teł'ę>Sowań bnI'dzo ooległ/ł Abisynją.. W 
parze z zagraniczną. inflacją książelj o 
tym ciekawym kraju przybywa i Pol
sce nlYlva książeczka o Abisynji. Jest 
to, zdaje się, druga ptlblikacja w Qiągl1 
lat ostatnich. Książecz.ka L. Zycki-l\1a-
łach()wskiego ma charakter pożytecz
nej pracy kO'mpilacyjnej. opartej o o.b
fit~ })ublikacje w innych języltąeh
Sam tytUł księ.żeczki "B u r z a n a d 
A f ryk ą" wskaZUje na aktualny cha
rakter. Całość. utrzyman~ w potocZY-
tej formie narra..cyjnej, czyta. się jed

nym tchem. Odczuwa ię jednak brak 
przejrtystej mapy. ułatwiają.cej zorjen
t.owanie się w topografji kraju. Poopu
larne ujęcie zagadnienia upoważnia do 
mniemania, że książeozka dotr1!e do:) 
szero,kich kół interesuj~cych się Abi
synjf,t.. 

Dr isj 
zadu Iłlban e; 

T l r a n a. (PAT.) Rz~d a\bań~"'t 
podal ~ię do dymisji, która zost ItL 
poprzedzona usŁę.pieniem clw(lch mini
ąą-Qw. 

Premjer LanI przyjąl l'odllekl'et~r'l:a 
stanu w Ilmerykańskiem min. IIk!ubu 
Morientaua, z którym odbyl dlutszą kon· 
ferencję. podobno na temat ewentualnFh 
prób stabilizacji waluty fral)cusk iej. W 
ciągu <toin MOf!!entau odbYł jeszcze rez
mowy z szeregiem wybitnych finansistów 
j urzędników w (ranruskiel}l min, eka,r~u. 

* Rumut\gka a~encja Rador donosI. te 
informacje o teru. it pomiE:dzy numuni!\ 
a Z. S. R. R toczyły się lub torzą ukla.Jy 
o przemarszu wojsk sowieckich przez ltu
munję, są bezpodsta wne. 

* Na jednym z placów w Atenach zR1T!le-
rzali komuniści urządzi~ we wtorek za
mieszki. Strzelali oni do poliojanta, ra
niąc go dość poważnie. Sprawcy strzeia
niny zostali schwytani i staną przęd ~I\
dem wojennym. 

* '7odnoplatowiec amerykański wylątio-
wal w Alenlada w 1\I1Jlfornji po stareie z 
Panamy. W ten sposób samolot przple~ 
ciał 5.4;'\0 km w 34 godz. 50 min .. ustala
jąc relwrd lotu wodnopłatowca bez za
trzymania się. 

* Strajk górników w Watji zaostrza elę. 
Obecnie w kopalniach pod ziemią znajJq
je się prze.,>z!o 2 tys. !l6rnik6w, deU\on.
stracyjnie odmawiających powrotu na ~6-
rę na powierzchnię. 

* W ~iemczech ogło.!lzono listę jedn06tek 
niemieckiej maI') naJ"kl wojennej, t I( t6rej 
wynika, że od cza6U przywrócenia .. uwe
renności wojskowej Rzeszy ma r~'nark& 
wojenna pocT.}-nila olhrz.ymie postępy. 

* 
a najbliŻt!zem posiedzeniu gabinetu 

Rz~zy ma być omawiana k~'e6tja wybo
rów k!aJpedzkich. 

* De miniatE'rstwa handlu brytyjskiego 
wplyn<.ło 5 próśb olldzielenle Heency j ~ 
wywó~ broni i amunicji do Abisynji. 

* 
Rząd amerykań;;;ki umieścił Niemcy 

na czarnej liś"ie pnń,<;tw, handlującYch z 
U. S. A. za r.'KodZf'n;o intE're.;om l:l.ll.ndlo
wym Ameryki. 



Za krytyczne uwagi 
o Goer''Hgu 

K w i d z y n. (PAT.) Sąd okrę~wy 
w Malborku skazał kupca Maksa FLa
tauera na 6 miesięcy \vięzien ia.za wy
powiadanie krytycznych uwag wobec 
swych podwładnych o premjerze Goe
tingu. 

Bitwa mieszkańców 
dwu miast 

Buenos Aires. (PAT.) Donoszą 
z M€ksyku, że pomiędzy mieszkańcami 
miaste,czek Acuexcoman i Tecualipan 
doszło do krwaw<1go starcia, w rezulta.
cie którego 10 osób zostało zabitych 
i 20 ciężko rannych. Powodem zajścia 
były trudności przy wytyczeniu granic 
obydwóch miasteczek. 

Proces 
24 kontrrewolucjonistów 
M o s kwa. (P A T). "Izwiestja" do 

noszą. że w Kijowie po kilkudniowym 
procesie sądowym zapadł wyrok w 
procesie 24 kontrrewolucjonistów, któ
rzy działali na terenie kołchozów ki
jows),{ich i czernichowskich. 2 osoby 
skazano na śmierć, pozostałych na wię
zienie od 3 do 10 laL 

Skazanie szpiegów 
w Budapeszcie 

B u d a p e s ~ t. (Tel. wł.). Najwyż
szy sąd wojskowy skazał .. w środę 5 
czł'Jnków szajki szpiegowskiej, w tern 
dwóch wojskowych, na ciężkie kary 
więzienne od 8 do 13 lat. Wszystkich 
oskarżonych pozbawiono na długie la.
ta praw obywatelskich. 

Nawy nuncjusz apostolski 
w Pradze 

p r a g a. (Tel. wł.). Do PragI przy
był w środę wieczorem nowy nuncjusz 
apostolski Monsignore Rizza, powitany 
na dworcu przez przedstawicieli rzą,
du, władz miejskich oraz kościelnych. 
W drodze Pragi nowego nuncjusza a.
postolskiego witano na wszystkich stli.' 
cjach brurd70 owacyjnie, szczególnie w 
Pilznie oraz w Marjanowych Warach. 

Sensacyjne morderstwo 
w Gdańsku 

G d a ń s k. (PAT.) Wczoraj w nocy 
zamordowana została w Gdańsku Ma
rja Ruedigerowa, właścicielka kilku 
kamienic i restauracyj. Bandyci zra
.I;lowali większą kwotę pienięd7.Y i zbie
gli. Zbrodniarze wtargnęli do rostau
racji, zadając Ruedi~rowej kilka 
śmiertelnych uderzeń. 
Na śmierć 

Promo'cje podchorążych 
War s z a w a. (Tel. wł.) Odbyła się 

w szkole podchorążych inżynierji uro
czystość promocji absolwentów, na 
któr~ przybyli gen. Kutrzeba, komen
dant Wyższej Szkoły Wojennej gen. 
Jarnuszkiewicz, dowódca O. K. oraz 

_ szereg wyższych oficerów i osób cywil
nych. 

W imieniu Prezydenta R. P. paso
wał prymusów gen. Kutrzeba, poczem 
odbyła się defilada. 

Zwolnieni bankierzy 
L o n d y n. (Tel. wł.) Pięciu bankie

t:ów z Nowego Jorku. uprowadzonych 
przez bandytów w góry w prowincji 
Sonora w Meksyku, odzyskfl.ło wol
ność. 

Mał.a Ententa a sankCje 
,V koła~h genew~kich dużo mówi 

się o stano" isku Małej Ententy, z któ
rej zwłaszcza Rumunia i Jugosławja 
mogą odgrywać poważną rolę w dal
!!zym rozwoju kwestji sankcyj. 

Nikt ni~ wątpi o wierności' Małej 
Ententy dla Ligi Narodów, pomeważ 
polityka zagraniczna tYch trzech 
państw opiera się o zasady Ligi Naro
dów. Niemniej jednak stwierdza się, 
że Małej Entencie nie zależy na osła
bieniu Włnch i obaleniu politycznej 
równowagi w Europie środkowej i dla
tego ogran iczy ona swój udział w sank
cjach tylko do faktycznych obowtp. 
ków, wypływają.eych Z paktu.. 

Nuryu~" 2ł~ = OnĘDOW~TK, piątef, ~ła. 18 patdzfemfh. 1~ = Strona S 
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Afrykański Verdun 
H&n'Ill", drugie największe miasto Abisynji, 
1>O'10tone w pobli:!:u 8'Zlaku kolejowego Dti
butti - Addis Abeba, dDko!a któreg'o toczą 

się zacięte walki. 

Pożar zniszczył 48 wagonów pszenicy 
Olbr~y-mi po~ar -maga~ynu towarów w Nien'l,C4iech 

B e r l i n. (Tel. wł.) W Oppingen ue ilości zboża, artykułów spożyw
spłonQ.ł wielki magazyn towarów. czych oraz paszy. Pastwą płomieni 
Ogień z niebywałą szybkością roz- padło ok. 48 wagonów pszenicy, 300 
szerzył się po całej składnicy, która ctr. cukru, wielkie ilości paszy, mąki, 
niemal doszczętnie została zniszczona. olei i makuchu. Poza tem spalH!l 
Ocalały tylko betonowe i żelazne kon- się wiele maszyn i narzędzi rolni
strukcje. Od płomieni i wody ucier- C'zych. Tylko z trudem 1.Idało się u
piały ponadto dalsze magazyny, są- chronić część budynku administra
siednie składnice, oraz 3-piętrowe I cyj n ego, przyczem w całości ocalały 
budynki administracyjne. wszystkie księgi handlowe, papiery i 

Według tymczasowych obliczeń w dokumenty handlowe. Straty oblicza
składnicach zgromadzone były znacz- ją na 600 tys. marek. 

34-ta Loterja Państwowa daje opr6cz dotychczasowych dużych 
wygranych w pierwszych 3 klasach jeszcze w każdym dniu 

1 wygraną złotych 25.000,-
a w IV klasie w każdym dnia 

1 wygraną złotych 30.000,-
__ przeto polecamy nasze szczęśliwe losy do 34 loterii. 

TEODOR K URZWEG, Łódź', uł~ Główna t. 

Dostawcy i urzędnicy 
Śled#two przeciw DąbrowBkiemu, WeBters·kie-mu i tow. trwa 

Ł ó d ź, 16. 10. - W zwię.zku z aferę. bryczna Apolonjusz Wojdyno, kierow
naczelnika ruchu na stacji Łódź-fa- nik wydziału technicznego w Łodzi St. 
bryczna inż. Dę.browskiego, oraz jego Pawłowski. zawiadowca stacji Łódź
pomocnika GrabOWSkiego, pomocnika Fabr"yczna Wacław Kijek, zawiadow
zawiadowcy stacji w Pabjanicach We- ca stacji Łódź-Kaliska Stefan Pasz
sterskiego oraz innych - prowadzone kiewicz, kierownik wydziału drogowe
było dotychczas śledztwo, które obec· go stacji Łódź-Kaliska Wacław Kra.
nie doprowadziło do ujawnienia no- szewski. Na zlecenie sędziego śledcze
wych nadużyć. go zostali ares.ztowani Wojdyno, Paw-

Jak to poprzednio podawaliśmy - łowski. Kijek i Paszkiewicz. Kraszew
Dąbrowski przez podstawionego Gra- ski został zwolniony ze stanowiska i 
bowskiego stworzył specjalne przedsię- pozostaje pod noozorem policji. 
biorstwo, które zajmowało się dostlt- Przeciwko wszystkim prowadzone 
wami kolejowemi. Sławny był budy· jest dochodzenie i śledźtwo, albowiem 
nek magazynu kolejowego, który w wydawali oni roboty przemysłowcom 
ciągu 3 lat 4-krotnie sluacano, by takim, od których pobierali łapówki, 
znów na wiosnę przedłużać, dają.c za- a przytem nie sprawdzali jakOŚCi i ilo
trudnienie przedsiębiorstwu Grabow- ści dostarczonego towaru innej, niż 
skiego. Zatrudnienie to dawał z ralllie- kwitowane. W związku z tą aferą ma
nia kolei naczelnik Dąbrowski. ią nastąpiĆ w kolejnictwie węzła łódz-

Ustalono, że w aferę zamieszany był kiego dalsze zwolnienia.. 
kierownik racb 1'by stacji Łódź-Fa-

----'_.-------------------
50 Egi'pcjan zatonęło 

na promie 
Kair. (PAT.) Koło Naghamadi na 

Nilu wywrócił się prom ze 100 osoba
mi. Około 50 Egipcjan - mężczyzn, 
kobiet i dzieci - utonęło. 

Walasiewi'czówna 
w Kopenhadze 

Kopenhaga. (PAT.) 13 paidzier
nika przybyła do Kopenhagi Walasie
wiczówna i korzystając z postoju stat
ku M. S. "Pisudski", w porcie odbyła 

trening na stadjonie miejskim. Na 
stadjon przybyło wielu widzów, poza 
tem dziennikarzy i fotografów. W Ko
penhadze Walasiewicz6wna otrzymała 
od p. Stirling, prezeski kobiecej fe<lera.
cji sportowej w Kanadzie, depeszę z 
propozycją startu w Halifaxie. Wala
siewiczówna nie wie jeszcz'e, czy zgodzi 
się na ten start. Przed przybyciem do 
Hali faxu Walasiewiczówna telegra
ficznie zawiooomi p. Stirling, ozy jej 
start będzie możliwy. 

Organ konserwatystów . .• sa·nacyjnych" 
"Czas", który zdobywa się niekiedy na 
śmiałe wytykanie błędów polityki we-
wnętrznej, pisał niedawno temu, te naj~ 
więcej szkody obecnemu reżimowi wy<4 
rządzają krzywdzące obywateli rótne Z8<4 
rządzenia i praktyki władz nit szych ift04 
stancyj, a zwłaszcza władz skarbowych. 

Trudno odmówić racji organowi kon .. 
serwatywnemu. 

Przytoczymy ponitej taki obrazek z 
działalności władz podatkowych, który 
posiada zresztą wiele cech typowości. 

Od przeszło 40 lat istnieje w Pozn3.~ 
niu przedsiębiorstwo kupieckie. Właści", 

ciel - senjor kupiectwa poznańskiego, -
który za młodych lat był jednym z cZyll~ 
niejszych organizatorów i działaczów q~ 

kolstwa, i w ciągu swego tycia spełniał 
mnóstwo funkcyj społecznych i narodo~ 
wych, cieszy się powszechnem powata .. 
niem. Nie zawiódł nigdy zaufania, ktÓ"l 
rem go darzono. Jakkolwiek przedsi.,~ 
biorstwo wskutek wojny (pozbawienie do", 
staw) i kryzysu przechodziło nieraz cię! .. 
kie chwile, a dzisiaj, wobec podeszłe~G 
wieku właściciela, skurczyło się znacz
nie, nie by lo wypadku, by przez tych 
przeszło 40 lat ktokolwiek doznał zawodu. 
W historji tego przedsiębiorstwa nie by
ło ani bankructwa. ani uldadu z wie
rzycielami. ani nadzoru sądowego. 

O ile jednak klienci i interesanci 
przedsiębiorstwa darzyli i darzą jegtt 
właściciela nieograniczonem zaufaniem, 
o tyle władze skarbowe postępują ina
czej. 

Jaskrawym tego przykładem byt 
ostatni wymiar podatkU dochodowego~ 
ustalający dochód owego kupca - płatl1i .. 
ka o 80-proc. wyte), nit wynosiło jego ze-. 
zna.nie. Dochód plynął z dwóch tylkG' 
źródel: z nieruchomości i z przedsiębior
stwa handlowego. Wysokość dochodu • 
nieruchomości łatwo jest ustalić i udo
wodnić. Te.i pozycji nie mote zaczepi~ 
taden urząd podatkowy. 

Jeśli chodzi o dochód z przedsl~bior

stwa. podatnik przyjął, te wynosi on 8 
proc. od obrotu. Tymczasem z wymiaru 
podatkowego wynikałoby, it dochód, czyli 
zysk netto wynosił przeszło 50 proc. od 
obrotu. 

Jedno z dwojga: albo urząd podatko
wy wykazuje brak elementarnej znajo
mości tycia gospodarczego. jeśli przyjmu
je, i:!: w obecnych czasach mo:!:na w han
dlu detalicznym taki zysk osiągnąć, albo, 
co prawdopodobniejsze, - nie wierzy po
datnikowi, chociat cale jego tycie świad
czy o uczciwości i sumienności. 

Uwa:l:amy. it urzędy podatkowe mają 
o b o w i li, z e k badać kwalifikacje mora1-
ne i wartość społeczną podatników. Nie 
wolno traktować zaslu:!:onych obywateli, 
jak oszustów podatkowych. Wtedy bo
wiem do strat materjalnych przyłącza się 
jeszcze krzywda moralna. 

A na krzywdzie niczego trwałego zbu
dować nie motna! 

CzytaJcie 
.,ILUSTRACJĘ POt SKĄ" 

Jubileusz Pasterza lódzkie2D 
Z niedzielnych uroczyst ości 40-lecia kapłańs'twa J. E. ks. bisk. Jasińskiego 

Ł ó d ź, 16. 10. - W ubiegłą. niedzie
lę J. E. biskup łódzki ks. Włodzimierz 
Jasiński obchodził uroczyście 40-1ecię 

kapłaństwa. 

Już w sobot'ę miej5eOWi dygniŁane 

złożyli J.Y,bilatowi powinszowani8.t a 

w niedzielę w kościele kat.ooralnym 
św. Stanisława Kostki odhyło się uro
czyste nab':>żeństwo, celebrowane przez 
J. E. biskupa-sufragana diecezji łó<lz

kiej. Po nabożeństwie C8lebra.l~s wy
głosił przemówienie podnosqe zas1ucl 

dla Kościoła położone przez Jubl1ata. 
Po zakończeniu uroczysto';ei w 

świątyni odhyła się procesja, w czasie 
której Jubilat błogosławił wie-rnych. 



Niem(ya sank(je 
W tych dniach powtarza się roczni

ea. formalnego wystę.pienia Niemiec 
z genewskiego ZwiQ,zku Narodów. Unia 
16 października 1933 wypowiedziała 
Rzesza swój udzial w Genewie, a we
dług statutu Ligi potrzeba było dwóch 
lat dla wygaśnięcia praw i obowi~zków 
członkowskich. W związku z tym 
ternlinem przekazał rząd niemiecki w 
tych dniach do kasy Ligi Narodów 
zaległe swe składki w kwocie 5 mi
IjOn6w franków szwajcarskich. 

~łrnn. ł = ORĘDOWNIK, piątek, dnia. 'ł8 plltdziernih 1935 = Numer ~łl!i 

Aresztowanie 
dwu b.ministrów w Sofii 

Pnic. tego aresdowano 12 wybitniejszych osoblatolcl, 
c*'onkó"" p«rtjl lewicowo - radykalnej "Pltule" 

W ł e d e ń. (Tel. wł.). Jak donos~ł z 
SOfjl, władze bułgarskie dokonały w 
ostatnich dniach licznych aresztowań 
wśród członków nielegalnYCh partyj 
chłop!lkich o charakterze lewicowym. o. 
nawet komunistYi:znym. 

W środę rano policja po ' dłuższej 
ob3erwacji przeprowadziła znów liczne 
rewizje w mieszkaniach członków 
chłopskiej pa.rtji lewicowo-radykalnej 
"Plndne", liresztuję.e 12 wybitniejszych 
osobistości . tej grupy politycznej, po-

oieważ ustalono, że uprawiali oni \V 
do.ldzym ci~gu akcję nielegalną. na 
rzecl partji. 

W południe policja doprowadziła 
przymusowo na. dyrekCjo policji 
dwóch byłYCh ministrów Giczeffa i 01-
morca, którzy należą do więcej umiar
kowanego skrzydła lewego ruchu 
chłopskiego I należeli do gabinetu Mu
sS1.alloffa. Doprowad2.eme nastlJ-piło dla 
celów przesłuchania ministrów przez 
sQdziego śledczego .• 

Wybory prowinciona1ne W Japonii 

. Data ostatecznego likwidowania 
l5tpsunków między Rzeszą a Ligą. przy
pada na chwilę, gdy polityka między
narodowa - więcej, niż to kiedykol
wiek miało miejsce w ostatnich latach 
- znowu ogniskuje się w Genewie. 
Kwest ja udziału w sankcjach przeciw 
Rzymowi nie dotyczy wprawdzie Nie
miec bezpośrednio, jako już nieczlon
ka Ligi. N ie oznacza to jednak, by 
Niemcy były wobec kwestji tej obojęt
ne." Sprawa sankcyj ma zbyt doniosłe 
znaczenie polityczne, aby Rzesza Nie- Porażka partji r*qdowej - Su kcelJ fas*ustów -:- Refleksje 
~iecka mogla. je pomijać w swych W!lborc~e 

':rachubach politycznych. Ma wreszcie L d ( 
niemałe znaczenie ekonomiczne, zwła.- o n y n. Tel. wł.) Pewne wraże- czas 14), oraz t. zw ... neutralni" tł3 (82). 
szcza dla kraju, jak Niemcy, cierpi"- nie wywołal tutaj ogłoszony wynik wy- Porażka partji rz~dowej Minseito 

"C' borów do rad prowincjonalnych w Ja- wywołała w politycznych kołach japoń-
cego dotkliwie wskutek ograniczeń na ponji. Jak donoszą. % Tokio, part ja rz~- skich poważne refleksje. Sukces par
obcych rynkaCh zbytu. Z tych wzglę- dowa przy wyborach poniosła nieocze- tji Seiyukai jest, jak podkreślają w To
dów śledzi Berlin posunięcia gen ew- kiwaOl~ klęskę. Na pOSiadane dotych- kło, wynikiem akcji politycznej na 
skie przeciw Włochom z oiezwykłą czas .720 mandatów zdobyła bowiem rzecz aktywniejszeJ' i samodzielniejszej 
czujnością.. k 2 

Oficjalne koła niemieckie nie wy- tyl o 6 8. Przyrost mallJatów nato- roli "'IoIitycznej cesarza. Pewne poru-
chodzę., jak dotąd, ze stanowiska ściśle miast.ma do zanotowania part ja Selyu- s7.enie wywołał w kolach politycznych 

dzieży narodowej Jak zawsze z ser
decznem przyjęciem. Zaznaczyć przy
tem należy, że .. Głos" mimo wyjątko
wo ciężkich warunków finansowych, 
wydaje własnym nakladem włain~ bib
.. Grosu". Dotyohcza,s Ukazały się na.stę
Ijotekę. Dotychczas ukazały się nastę
puję.ce ,wysokiej wartości księ,żki: 

1) dr. Karola Stojanowskiego -
.. Rasizm przeciw Słowiańszczyżnieł', 

2) dr. Stanisława Celichowskiego -
"Wyprawa Zbąszyńska". 

8) .,Jak rOlZwi~zać kwestję żydow
ską .. · 

poza tem w druku są: 
.. Roman Dmowski - przyczynki i 

przemówienia", oraz rewelacyjny w 
swej nowej, o wybitnie apoleczno-naro
dowych tendencja.ch i treści. tom poezyj 
łódzkiego robotnika-na.rodowca Kazi
mierza Dobrzyńskiego pod tytułem: 
.,Czarna poezja". 

Z tego widać, że to wydawnictwo 
narodowe, wyrosłe, przyznajmy siQ 
tu bez zażenowania, ze skromniut
kich początków .. Głosu Akademickie
go" stało się dziś poważną. placówk~ w 
kulturze narodowej. Zasługuje też ono 
na entuzjatyC'zne poparcie nnjszerszych 
kół wielkiego narodowego frontu. 

PosIedzenIe Sejmu 
War s z a W3.. (Tel. wł.). W kolach 

polityeznych panuje przękonanie. żo 
termin posiedzenia. scjmowego zosta
nie ustalony na początek przyszłego 
tygodnia, prawdopodobnie .we wtorek, 
dnia. 22 b m. (w) 

kai, która uzyskała 670 mandatów na stolicy japońskiej również sukces par
obserwowanej neutralność!. Na Wił- 648 dotychczas. 82 mandaty, a więc o tji faszystów japońskich t. zw. "neu-
helmstrasse zapewniają., że wzorem 20 mniej niż dot~d ~ ·zdobyła grupa tralnych", którzy uzyskali ok. 70 nroc. Co piszą . , 
dla rzę.du niemieckiego może być tylko Kokuml'n, w skłar' której· wchodz" po_ .. d tó i' d t h 
stanowisko prezydenta Roosevelta, .. -"C' wlęce) mn.n a w. n z o yc czas. Wł· t-
który - jak wiadomo - ogłosił oeu- slowie secesjoniści z partji rz~owej Udział wyborców wynosił, jak do- O anie o iJmnes Je' 
tralność Stanów Zjednoczonych w Minseito. Z pozostałych list grupa ro- noszą urz~dowo, 74 procent. 
k l k botnicza uzyskała 33 mandaty (dotych-

onf i cie abisyńskim, wzbraniając p o z n a ń, 14 października. 
wyv.ozu broni dla obu walczących W ostatnich dniach na lamarh 
stron. Z e e , ek ' wszystkich niemal dzienników .. san a.-

W urzędowych kołach dementowa- miana uposazen pracowni OW cyjnych", różnych odcieni, oraz "J&-
ne sę. pogloski, jakoby istniał tajny u-' wicowych" rozpoczęła się dyskusja na 
kład włosl{o-niemiecki w sprawie do- · d temat konieczności ogłoszenia amne-
staw wojennych I importu surowców samorz:l U stjl. Zależnie od tego, kto pisze, róż-
dla wioskiego przemysłu wojennego. 'ł ne przytacza powody i motywy, prze-
Atoli, jeśliby pogłoski takio rzeczywi- mawiające za amnestję.. 
ście się po;awiały zagranicą., jak i wo- UposaJ:enie sl.·ladać się ma * pensji z.as-adnlczej, dodatku A więc Rzymowskiego w "Kurjer7..e 
góle posądzana jest Rzesza o sympatje funkcyjnego i rockinnego Zas~eregowanie ur~ędnilujw Porannym" razi ogromne przepelnie-

~prowłoskie, muszę. potem u istnieć pew- do nOUJ!/'C/l kategoryj plac l nie więzień, któl'& nie mogą pomieścić 
,ne przyczyny. . już Jokatol'ów, w imię tedy human1ta.-

Już niemało komenta.rzy Wywołało ' W a r&z Ił w a. (Tel. wł.) OpraC'owano sz~aIkach mote by~ 8to.sowana jako ryzmu należy ogłosić amnestję. Kon-
lfkzed miesiącem złożenie listów poseł- prO jekt mtawy o uposa2eniu p~acowu\- na)\vytsza gl'upa l?łac kategoria 2, t. J. I serwatywny Czas" idzie nieco dalej 
skich b d' It 1'· k6w samorządowych. Upo~a~enle skIa- 751t zł upoM.tenia 1 500 zł dodatku łunk- \ Dl'" l' h· • 

.. ?~~ego ąm asa or~ tl.)1 ~ dać się ma z pensji zasadniC'zej, donatku cyjnego. W miastaC'h od 150 do 3()() tY3. • łl: m~go .sprawa ~rzepe 1lI0nyc Wlę-
"Fuhrel a Rzeszy. i w!l:nrana. pbh- funkcyjnego i rodzinnego. Dodatek funk- mieszkańców kategorja 3, t. j. 600 zł up'). ZIen me Jest tak Istotna, j~k aII?-n~ 
tycznych mów z te) okaZJi. NIedługo 'cyjny ma być tylko jeden. Wladze nad- satenia i 3GO zł dodatlw, w miastach od stja dla przestępcy wogóle, llIeZaleZnle 
potem odbył konferencję z Mussolinim I zorcze mogą te dodatl{1 cofnąć. albo oO'li- 100 do 150 tys., oraz w Gdyni kategorja ł, od tego, czy dostal się on do więzie
ambasador Rzeszy von Hassel w Rzy- ~yć, jeżeli !ego wymaga stan finansowy t. j. ~OO zł tJposatenia i 200 zł dod~tku, I ni a, czy też, powiedzmy, unikając 
mie, co ponownie zwróciło uwagę za- danego ZWIązku samorządowego. Do~a- w .mll~stach od 50 do ~OO tys. kategorJa fi, : wykonania kary, wyjechał zagra n irę. 
granicy na stosunki włosko-niemiec- tek rodzinny mają otrzymać pracowDlcy t. J. 4;:>0 i 1~ zł, w mIastach od 25 do .50 I Pismo to między wierszami daje do 
k · Oś samorządowi, pobierający place od 15 do tys. kategorJa 6, t. J. 400 ł 75 zł, w mJ!l- i" ł t' id . ł b 

le. wiadczenie delegata Węgier w "kategorj! w wysokości 25 zł, gdy mają stach od 10 do 25 tys. kategorja 8 l J. , zrozum. eOla, ze c lę. me w Zla o y 
~enewie, że Budapesit nie przyłę,czy 'na utrzymaniu dwóch członków rodziny, 290 I 40 zł, w miastach od 5 do 10 ty!. amnestJę, któraby obJęl.a. przestępców 
SIQ do wspólnej akcji antywłoskiej, 'oraz w wyso}{oścl 40 złotych, gdy mają po- ko.tegorja 9, t. j. 220 I 30 zl oraz w mia- politycznych t. zw. mmejszoścl nal'o
musiało również uderzać, tern bardziej, nad 2 cz!on]{ów rodziny na utrzymaniu. stach do 5 tys. mieszkańców kategorja lO, dowych. Wreszcie .. Czas" poruszA. 
że nastąpiło krótko po bytności w Ber- Plo.ce urzędników samorządowych mają t. j. 170 zł pensji i 20 zł dodatku funkcyj- kwestję zastosowania. u nas kary bez 
linie premjera Gombosa. Wiadomość być unormowane według 15 kategoryj nego. wyroków sądU' przez osadzanie w obo
zM, że Austrja j Węgry nie biorą. u- słu~bowych. ,Pracownikom. samorządowym przyslu- 1 zie izolacyjnym w Berezie I{artuskiej, 
działu w sankcJ'ach przeciw '''łocllom, W kategorjach od 15 do 12 włącznie guje prawo do Je~nego tylko upos~tenla, i wyrażając zdziwienie że na rozbudo-

vv upo.sa~6nie wynosi od 60 do 120 zł mit>· lub wynagrodzeDla za ogół pełDlonych .. . ' . 
przy.;ęta została w opinji niemieckiej sięcznie, a kategorje te są pozbawione czyn.nośc!. Dodatkowe wynagrodzenie za wę WIęZień mema pIeniędzy, a na 
z widoczną. satysfakcją. Dzienniki. któ- prawa do dodatku funl{cyjnego. W kate· dodatkowe funkcje w zakładach i przed- Berezę sk~dś są. 
re pierwsze wiadomość tę przyniosły. gorjach od 1~ do 1 uposatenie wynosi siębior,stwaC'h .samorządowych jest wy- Socjalistyczny "Robotnik", wyty
z trudem ukrywały zadowojenie z te-l od. HO do tysIąca zlotych, a . dodatek funk- kluc'?-one. Pr?Jekt przewiduje za.szereg'l- kając Rzymowskiemu, że chce amn&
go powodu. V\'arto też wspomnieć że cYJ':'y od 20 do 800 zł. NaJwy~sze upo-m- wame urzędn~ków do nowych kategoryJ! stji ale tylko dla przestępców pospo-

a. prasa DlemlCC a 7.ac~ ?~va a z~a- I wynosić wraz z dodatkiem funkcyjnym wysokości od 15 do 20 proc., mają otny. I I yc, a zupe me .przeml cza .. po -
cał .. k t ł' :tenIe pracownika samorządowego może I plac. Urzędmcy, nara~enl na straty w' rt . h I . ·1 li 

~y artrkuł .. Gazety .Polsklej ,,,":y:aza- 1 800 zł miesięt'znie i to tylko w samo- mać dodatek wyrównawczy. Dodatek l tycznyc!?-, domaga. SIę amnestlI. '.lIa 
JQ.Cy SIę ostro przecIw genewskIej po- rządzie miasta Warszawy. W innych . wyrównawczy zostanie przyznany tylko' wszystkIch i zniesIeOla obozu lzola
lityce sankcyj międzynarodowych. Nie miastach uposatenie w tej kategorji płac I tym pracownil{om, którzy w dniu wejścia \ cyjnego w Berezie Kartuskiej. 
szczędzono ze strony niemieckiej .alu- nie jest. dozwolone. I w. tycie u:5taw~ otrzymywal! ~posatenle, Słowem, robi się huczek dookoła 
zyj, fż polski organ urzędowy zajmuJe W mIastach o powyteJ 300 ty.s. mle- Dle przekraczające 400 zł mIesIęcznie. (w) • amnestji, a także i Berezy. Oczywiście 
stanowisko bardziej przyjazne dla - _ .- -- ł ciekawość wzbudza fakt, dlaczego wła.-
W toch ów, aniżeli dla W. Brytanji. .... Zln_am._. "I"e" nnv_ .. łAivlm~ ·k. W .Kow'n. Ee 61 "t d aka I śnie teraz, a nie powiedzmy wcześniej 

Tak' zatem temperatura odgłosów " 1_ ni· v • os- yg'o ni lem przypuszczono taki szturm na amne-
opinji niemieckiej w stosunku do Berlin. (Tel. wł.). Ja:k donoszą % II ł stję?l " Czyżby .. lewica" miała jaltąś 
Włoch jest o parę stopni cieplejsza od Kowna, · tamtejszy sąd wojskowy na . . nadZieję na zmianę kursu, której" zapo-
oficjalnych zapewnień o neutralności. skutek apelacji rozpatrywał z polece- . Przez kilka !at wydawany w P~n~ I ~iedzią miałaby b~ć na sZ~l'oką zakro-
Dotychcza!'!owa rezerwa berlińskich nia Najwyższego Trybunału Państwo- mu dwuty.godmk narodowy .. G/oos ,PI- Jona skalę amnestJa? 
kół urzęciowych wychodzi niewątpll- wego sprawę czterech Niemców, skaza- s~o p?ś~lęcone wszystkim ~ga?me- Narazie na pytania te trudno jest 
wie z założe.nla. że. jeszcze nie czas nycn na śmierć w wielldm procesie m~tID zy-cla nar.odo~veg~, . u~aze Slę na znaleźć odpowiedź. Jedno jest wtem 
na odchylenIe przyłbICY. kłajpedzkim, którzy zasądzeni zostali dZI.eń 20 paźdzlerOlka ~uz. Jako tygod- pewne, że ci, którzy kruszą kopje o am-

Ta rezerwa i małomówność rządu ponadto na zapłacenie większej sumy, d~lk. Fakt t~n sy?nal.lzuJemy z rado- nestję zainteresowani w niej są tylko 
berlIńSkiego sprawia, że trudno z do- jako odszkodowania dla zamordowa.- ŚClą. Do.w~Zl on, ~e pismo to, wyrosło o tyle, o ile chodziłoby o stworzenie 
kłactnościę. określić, jak daleko sięgać nega konfidenta policji litewskiej, Je- z trud~ 1 o~larnoścl młodego" ~arsz~ możliwości powrotu do kraju b. więź
majl}. granice neutralnośd niemieckiej sutisa. W wyniku rozprawy sąd woj- go pc'~olem8:. n~odowego, ldzle na.- niów brzeskich. Przypuszczenie to po
w kwestji sankcyj przeciw Włochom. skowy uwolnił wszystkich oskarżonych przód I roZWIja Się· twierdzilby fakt, że dopiero po kilku 
Conajmniej powinnaby neutralność od płacenia odszkodowania. Pierwszy numer tygodnika zapo- latach b. poseł Prager, właśnie w tych 
rozciągać się na wywóz broni, zarów- Jak wiadomo, poprzednio Już pre- wiada się doskonale. Dlatego nie dniach wrócił z zagranicy, rzekomo w 
no do Wloch,)ak r do Abis~nji. Była zy~ent. Litwy zamienił s~az~n~m karę I wątpimy. że spotka się w szerokich już c~ęci oosiedzenia ka.:y .. Dlacz~go do-
by to koncepcja neutralnOŚCI w duchu śmierCI na długoletnie wlęzlem&. kołach czytelników, a szczególnie rolo- plero teraz? OCZYWlścle kuhsy tej 
oświadczenia prez. Roosevelta, czyli sprawy nie są znane, w każdym jednak 
ta, którą chętnie stawia Wilhelm- razie dziwnem jest, że dopiero obecnie 
strasse za wzór. I nek holenderski zaczął raptownie ogo- nik a zarówno z centralnego położenia ruszyło Pragera ,,.sumienie". 

Ale już więcei wątpliwości nasuwa łacać się z materjałów pędnych i że geograficznego Rzeszy na kontynencie Widocznie z dużą pewnością. Uczył 
!!prawa stosunków handlOWYCh mię- przyczyną. tego były nagle zakupy europejskim. jak i z okolicznOŚCI, że na amnestję, skoro okazał "skruchę". 
dzy Niemcami a Włochami. przecie- włoskie. czynione za posrednictwem rynek niemiecki szuka za wszelką ce Pozatem socjaliści amnest.ii pra'Yną. 
wszystkiem dostarczanie surowców niemieckiem. nę zbytu zagranicą.. To - a nie co in dla tych, z którymi cią11e paktUją o 
i artykułów żywnościowych z zagrani- PrzyJ,tlad pow.yższy dowodzi jedy' nego - dyktować będzie NIemcom łch stworzeniu .. frontu ludowego", to jest 
cy za pośrednictwem .. dziury" nie- nie, ile technicznycb trudności nastrę- stosunek do Włoch. Fakt. że Niemcy komunistów. 
mieckiej. Znamienne w tym względzie czać. będzie kwest ja sankcyj, jeśli obecnie rozwiezały deItnitywnie stosu O ile chodzi o Obóz Nrurodowy to 
zarządzenie wydała przed kilkoma sankcje te mają. stać się środl\.iem oek z Ligą Narodów, jest momentenl dla nIego sprawa amnestji t Berezy 
dniami Holandja, wstrzymuję.c eks- istotnie efektywnym. Stanowisko Nie- sprzyja.jącym. który daje swobodę ru Kartuskiej patrzy inaezej, ale o tern 
port do Niemiec olei t paliwa samo- miee w sprawie sankcyj, nie chów. przy okazji. L. R. 
chodowego. Zauważono bowiem. że ry- angażujp 110 wyratnl~ W'/- B er 11 D. B. L ~~----.... ---------



:Kitcik gospodarczy 

Program 
min. Kwiatkowskiego 

Wczorajsze przemówienie radjowe 
wicepremjera i min. skarbu, p. Kwiat
kowskiego, podaliśmy już w krótkiem 
streszczeniu 

P. minister Kwiatkowski maluje 
położenie kraju w bardzo ponurych 
barwach. Określenia takie. jak "grzę
zawisko", "groźny nieprzyjaciel ... , 
który uderza we wszystkie wartości 
materjalne i moralne .. .", maję,c na 
myśli kryzys i inne, świadczą., iż zda
je on sobie sprawę z powagi naszej sy
tuacji gospodarczej 

Przedstawiając w zarysie program 
uzdrowienia podstaw gospodarczych. 
wypowiada w słowach dramatycznych 
a.pel ~o spo.łeczeństwa o współpracę 
w reallzowamu swych zamierzeń. 

P. Kwiatkowski nazywa swój prl)
gram organicznym. Dzieli on jego wy
konywan:e na dwa etapy: w pierw
szym podjęty będzie przez wszystkie 
resorty gospodarcze wysiłek dla. "za
tam.owania upływu krwi z chorego or
ga.nIzmu gospodarczego"; w drugim 
etapie - przy szerokim udziale czyn
ników społecznych - uruchomi się 
pracę nad aktywizacją. polskiej poli
tyk.i go~podarczej i to drogę. reform, 
zmlerzaJą.cych do wzmocnienia gospl)
darczej inicjatywy prywatnej. 

J eże]j chodzi o konkretne cele poli
tyki gospodarczej rzą.du, min. Kwiat
kowski stwierdził, że najważniejszym 
i kardynalnym w chwili obecnej obI)
wiQ,zkiem rzą.du jest "podjęcie realnej 
walki z deficytem budżetowym. Droga 
inflacji dla celów budżetowych i go
spodarczych byłaby tylko przesunię
ciem trudności finansowych na krótki 
dystans z tem, że w przyszłości wszel
kie zło spotęgowałoby się wielokrot
nie. Dlatego tę drogę należy wyklu
czyć definitywnie i ostatecznie z wszel
kich spekulacyj myślowych". 

!!! 

ml~nlli [! urO[IJ~ ~i[i nar~ ~W! 
Wręczenie proporców Str. Nar. kOlom w Praszce, Kuźnicy Lechowe] I Golcach 

P r a s z k a, 16. 10. W Praszce, na kiemi okrzykami na cześć przywódców 
granicy niemieckiej, w niedzielę, 13 narodowych. 
b. m., odbyła się wielka manifestacja Tegoż dnia po południu odbyło si~ 
narodowa. również wręczenie proporca. placówce 

O godz. 11 członkowie Stron. Naro- Szyszków. WręczeUle proporca i deko
dowe30 w liczbie około 600 w szere- racji mieczykami dokonał prezes po
gach, z orkiestrą na czele, udali się do wiatowy Str. Nar. p. Walerjan Nurkie
kościoła, ską.d po nabożeństwie po wicz. Przemówienie wygłosili pp. Ko
przemarszu przez miasto, zgromadzili chaIski Szczepah i Morawiak Stani
się w ogrodzie w liczbie około 2 tys. sław, który niedawno wrócił z więzie
osób. Uroczystość wręczenia proporca nia w Wieluniu. 
rozpoczęto Rotą., następnie po złożeniu * 
przyrzeczeń wręczono placówce Pra- C z ę s t o c h o w a, 16. 10. W ub. nie-
szka proporzec i udekorowano kandy- dzielę odbyły się - jak zapowiedzia
datów Str. Nar. mieczykami Chrobre- no - dwie uroczystości wręczenia pro
go. Po okolicznościowych przemówie- porców S. N. placówkom z' powiatu 
niach orkiestra odegrała Hymn Naro-I częstochowskiego. 
dowy, Uroczystość zakończono grom- W celu uczestniczenia .w uroczysto-

Proces b. radnych m. Łodzi · 
Ł ó d ź, 16. 10. - kilkakrotnie od

roczony proces byłYCh radnych o zaj
ścia na posiedzeniu znowu znalazł się 
w dniu dzisiejszym na. wokandzie są
du. 

Tym razem niewątpliwie już doj
dzie do rozprawy, gdyż ci świadkowie, 

którzy poprzednio na rozprawę się nIe 
stawili obecnie wezwani zostali pod 
przymusem doprowadzenia.. Również 
i oskarżeni maję. wezwania do sta
wiennictwa obowiązkowego. 

Przewodniczyć będzie sędzia Woy
no, 

Strajk studentów 
na uniwersytecie kowieńskim 
Jest on wymierzony pł·~eciu·1.·o pełnomocnictwom ministra 
oświaty w sprawie douolne!Jo wyboru profesorów - StraJ
kujący obsad~ili gmach uniwer811tecki - Starcia między 

strajkującynłii i str~ami 

Z uroczystości narodowych w Praszce. Od 
góry: przyrzeczenie; nitej dekoracja ka.n .. · 

eydatów mieczykami Chrobrego. 

ścf zarówno w Golcach jak i Kuźnicy 
Lechowej, podążyli z Częstochowy i z 
pobliskich wsi liczni członkowie i sym
patycy S. N. Obie uroczystości wypa.
dły nader udatnie. 

W Kuźnicy Lechowej uczestni"" 
uroczystości luźno udali się do kościo
ła, gdzie byli obecni na nabożeństwie.. 
PodniosŁa uroczystość wręczenia pro-

Przy ol,loścl naturalna woda gorz.
ka Franclszka.J6zefa pobudza przemia 
nę materji w organiźmie i wpływa.' na 
wysmUkłość kształtów. Zal. przez lek.. 

Tg 1900 

Oświadczenie w sprawie walki z de
ficytem budżetowym i odrzucenia 
wszelkiej myśli o inflacji, jako zasad
nicza. teza polityki gospodarczej. pl)
dane Jest w formie zdecydowanej i nie B er J i n. (Tel. wl.) Jak donoszą z 
pozostawiającej żadnych wątpliwości. Kmvna, na uniwersytecie tamtejszym 

"'l·n KWI·a".o"'sk· . d wybuchł strajk studentów. Znaczna 

żami i innymi studentami. Rektor 
uniwersytetu, prof. Roeme\'is, który 
wraz z senatem ustąpił, wydał do stu
dentów odezwę, w której wzywa do 
zachowania porządku i spokojU, oraz 
umiarkowania, ostrzegając studentów 
przed wystąpieniami prowokatorów. 

porca odbyła się po powrocie z kościo
ła. w lokalu S. N. Wręczenia dokona.ł 
delegat zarządu S. N. z Częstochowy. 
Po przemówieniach nastą.pił drugi ni&
mniej piękny i podniosły akt dekoracji 
_Młodych S. N. mieczami Chrobrego. -
Mieczyki otrzymało kilkudziesięciu 
członków l członkiń S. N. z Kuźnicy i 
okolicy. Po przyrzeczeniu wytrwałoj 
prac!" dla idei narodowej odśpiewan~ 
hymn Młodych. 

HL. W\... I zapowla a u- .. t d {. b d' ił . h . 
Zdl'owienie deficytu przez radykalne częsc _s u ~n C:;>W o sa z a. gmac ~m.;-
i szybkie ci"cia . o zc d ś i \ werS}teckl. me dopuszczaJąc d~ me",o 

'" l zę no c. studentów i profesorów. StraJk roz-
Wierzy on, iż tą. drogą. doprowadzi 1 począ.ł się w godzinach pOłudniowych 

się do ożywienia rynku fmansowego I i ma trwać według tymczasowych o
i do skierowania poważnych kapitałów świadczeń studentów trzy dni; jest 
na pole ekspansji gospodarstwa pry-/ on wymierzony przeciw nowej ustawie 
watnego. akademickiej, na mocy której mini-

Min. Kwiatkowski rozumie, iż ren- ster oświaty otrzymał pełnomocnic
tow' n ość jest podstawą. wszelkiej ak- tw~ dowoln~go wyboru profesorów 
tywności gospodarczej. Należy zatem uOlwer~yteckIc~. . 

Jak donoszą., hasło strajkowe wy
szło od studentów zgrupowanych w 
korporacjach chrześcijańsko - demo
kratycznych, oraz socjalistycznych, do 
których następnie dołQ.czyły się dal
sze korporacje. Tylko nieliczne kor
poracje przeciwstawiły się akcji straj
kowej, zostały jednak zmuszone przez 
strajkujących do uległości. 

We wsi Golce uformowani w czwór. 
ki członkowie S. N. na żą.danie władz 
policyjnych lufno udali się do kościoła.. 
Akt wręczenia proporca i okoliczno
ściowe przemówienie odbyły się w 
miejscowym lokalu S. N. Aktu wręcze
nia dokonał również delegat za.rlą.du 
S. N. z Częstochowy. 

Uroczystość zakończono odśpiewa.
. niem hymnu Młodych. 

przypuszczać, iż rząd będzie starał się W Clą/?u ~ma ~oszło do sta!,ć mlę
o wytworzenie takich warunków w ży- ~zy. straJ.kuJącyml studentamI, a u
eiu gospodarczem, aby warsztaty pra- slłuJą.ceml dostać się do wnętrza stra-
ey istotnie mogły odzyskać rento\v- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ność. .. 

Przedstawiliśmy powyżej bieg my
śli min. Kwiatkowskiego w zakresie 
spraw gospodarczych. Zapowiedzi i za
mierzenia są. niewątpliwie ciekawe. 
Czy jednak wykonanie icb nie napotka 
na zbyt wielkie trudności, wynikające 
z podstaw obecnego systemu rządów? 
- Zobaczymy, jak pt"ogrnm ten będzie 
wyglądał w praktyce. 

ARTRETYK 
moze się stać inwalłdą 

btJ dolegliwości artrel!yczno-reumatyczne Jeko 
wynik przesycenia organizmu kwasem moczo
wym. o"az powstaJe na tern tle ~tany zapalne 
powodują bóle. znleksztaJcają stawy. utrudll'8-
Ją ruchy. powodują stopniowo utratę zriolnnśc' 
tlo pracl;. a w niektÓJ"ych wypa.ikach mogą do
prowadz:t' nawet do kalectwa . 

Z:o:a .\Iagistra 'Vol~kiego .. REUMOSA'·. za
wierające niezm:ernie rzadką roślinę chit\$ką 
Scb:n·Schen usuwają kwa~ moczowy. ingo'lzą 
bóle regulują przemJane materji. przez co sla· 
nowią ral'jonalne leczen'e przy cierp;eniarh ar· 
tretycznych reumatycznych i bólach isehlasu. 

Ziola ze z;nnk. oehr ... Reumosa" do nahyria 
w aptekach i drogerjach (sk1nr111cb aptecznych). 

Wytwórnia Magister E. \Yolakl. Wars,zawa. 
Złota 14. m. 1-

n 16,in 

Na drodze do poprawy łasu robołni:ka 

Robotnik w skrzyni! 
UbezpieczenIa I ochrona pracy - Rlobotnlk ukrywa swych wyzysklwaezy - Półśrodki 
Tylko przebudowa życia gospodarczego od podstaw uratuje robotnika od wyzysku 

L ó d ź, 16 października ka okazała się· o wiele mniej r6:łowa nfem robotnika.. Nic nie pomogę. ro-
Od przeszło pięćdziesięciu lat socja- od teorji.~. botnikowi, jak długo nie zostanie dtt 

liści prowadzili robotników do walki Bezstronnie trzeba stwierdzić, że In- gruntu przebudowany nasz ustrój go.
o poprawę bytu drogą stopniowego wy- spektorat Pracy robi, co może, ale pra- spodarczy. Tam, gdzie są wielkie gro
targowywania od kapitalizmu różnych cę jego i tak trudnę. jeszcze bardziej mady bezrobotnych, nie pomogą· żadne 
ulg i udogodnień. Gdy wreszcie zdoby- utrudniaj Q. sami robotnicy, w obronie ustawy o ochronie pracy, bo zanim b .. 
cze te osiągnięto, okazało się, iż gwa- których występują.. Niejednokrotnie cizie sit ochraniało samą praCQ, trzeba 
rantują. one robotnikowi poprawę bytu w czasie nocnych lustracyj przedstawi- tę pracę dacH Ustawy mogę. być naj. 
w stopniu minimalnym, lub wogóle nie ciele Inspektoratu Pracy wykrywali idealniejsze, jeżeli jednak na bruku bę. 
sę. żadnym udogodnieniem. Jednym z robotników, schowanych w skrzyniach, dą. dziesiątki tysięcy ludzi bez pracy, 
podstawowych postulatów był projekt a robotnice na dachach I Często rów- ani ustawy, ani umowy nic nie pomo
przymusowych ubezpieczeń chorobo- nież robotnicy ukrywaję. przed swymi gę. - aby nie umrze6 z głodu, bezro
wych i emerytalnych - w praktyce obrońcami fakt zalegania z wypłatą., botnl mając do wyboru wyzysk I brak 
wygląda to o wiele mniej różowo, niż niezgłaszanie do ubezpieczalni, zatrud- wszelkiej pracy, wyblorQ WJzysk. BędłJ. 
sobie wyobrażano. Ubezpieczalnia sta- nianie nieletnich i nieudzielenie urlo- go znosić i ukrywać przed Inspektora-

Po IwoiMlell'łl red. ZaJ'ączka ła się nie błogosławieństwem, lecz pów. Słowem, na porządku dziennym tem Pracy, przed ubezpieczalnią i przed 
11 , zmorą robotnika. Większa część skła- jest wyzysk robotnika, przez tego sa- związkami zawodowemi. To jest pra-

.T k ., . pokrótc d Tśmy został dek idzie nie na leczenie w r~zie ch 0- mego robotnika wespół z wyzyskiwa- wo życia i żadna papierowa ustawa nic 
, a . ~uz e ;>n?SI, I . j red roby. czy na zapomogi w czaSIe bezro- czem ukrywany_ tu nie zmieni. 

Z" olmony ~ Berezji K.al tuskle .. I bocia lecz na utrzymanie aparatu biu- Czy można o to winić robotnika? Trzeba z1'eorgani1!ować samo ZyCie 
Ed\:al'~l ZaJąc~el\ p.C) bl~~ko _ h:ym~c~ . l'okr~tycznego _ zamiai't zyskać po_ Czy jest to niezrozumienie włrume- _ warstwy nIeprOdukcyjne, składające 
sl.p'cznym pobyc I_? w .ob?zJP o-llo~~obUle moc, robotnik ze swych głodowych za- go interesu i brak uświadomienia? si, w gO procentach z łydostwa, musz, 
ma, a (w ~cm o;;tat!llC 3 ~)godnle spę· robków utrzymuje mrowie gryzipiór- Czy robotnik chce by6 wyzyskl- bY6 zredukowane. Nowoczesna kon-
dził w s'Z1pltal~ w hobr):nlU).. . ków. wany? centracja kapitału w postaci karteD I 

St~n zdrOWia red. ~ając.zka Jes~ n~~- Podobnie rzecz się ma z ochroną Nie - robotnik chce przedewslyst- trustów musi by6 rozbita raz na za-
pokoJąey .. , Chory .udaJe SIę w naJb.hz-j pracy.- z drugim kardynalnym postu- klem żyć i pracowaćl wsze, nadmiernie rozbudowana maszy
szych d~l~h do Jed~;go,~ ~an,~tol'"Jów latem SOCjalizmu .. Tu wprawdzie nie-I Te wyidealizowane przez socjali- na biurokratyczna, Istniejąca nie dla 
mało:pol;;klCh na. ,uIUZ~ZQ h UJ ac... ma tak wyraznego zawodu, jak w wy- stów zdobycze Sf) półśrodkiem, który potrzeby społeczeństwa, lecz dlawła-

F' pactku z' ubezpieczeniami, lecz prakty- nie prowadzi do celu. Sa oezuk.iwa-. 'snego dobra, musi bJ6 zredakowana 
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do normalnych rozmiarów. A wówczas 
nie będzie robotnik potrzebował kryć 
się w skrzyni przed kontrolą. Inspekto
ratu Pracy. 

Znowu strajk w Ksawerowie 
P'I"aocodawcy nie dotrfłlY'łnali obietnic danych champnlko'tn 

1 .. Ó 'di, 16. 10. - Przed sześciu ty
godniami w J{saweTowie wybuchł 
strajk tkaczy-chałupo ików. 

Powodem strajku była projektowa
na. zniżka i tak już głodowycl1 zarob
ków. Strajk trwał około 4, tygoltnie 
przyczem btrajkowało ponad 500 tka
czy-jedwabników. Ostatecznie doszło 
jednak do porozumiepia pomiędzy 
strajkuj~cymi a pracodawcami. 

Okazało się jedna~. że przedsiębior-

cy z Pabjanic, dla których głównie 
chałupniey z Ksawerowa pracowali, u
mowę zerwali jedynie w celu przeła
mania strajku, bęz zamiaru jej dotrzy
mania i obecnie wbrew brzmieniu 
owej umowy, obniżyli zatobki. Wobec 
takiej taktyki przemysłowców, cha
łupnicy zastrajkowali po raz drugi. 

Zatargiem zainteresował się in
spektor pracy. 

Aresztowania sprawców katastrofy 
w Berlinie 

Ka~tro-fę pr~y budowie kolei podziemnej fłlawtnilo kierow
nictwo budowy 

B e r I i n. (Tel. wł.) Dothodzenia związku z tern pOlicja poczyniła sze
policyjne w kierunku ustalenia wino- reg aresttowań. 
wajców katastrofY zawalenia się ru- W cIągu środy aresztowany został 
sztowania przy budowie kolei POQ- z pólecerUa prokuratury wyżs~ radcą 
ziemnej przy ul. Hermana Goeringa kolejowy, Curt Kellberg. Natomiast 
w Berlinie stwierdził. że kataĘtrofa aresztowany krótko po katastrofie 
sllowodowana została przez karygod- inż. Rath został zwolniony, gdyż oka
na ni-edopatrtenie kierowników budo- zało się, że był on raczej kierownikiem 
wy i szereg błędów w budowie. W dostaw. 

• 

o 8 funtów sacharyny 
slumfiskow.aJłe} prfłlefłl celnika, pobili się dwaj prfłlemyfJnicy 

Skradziony skarb 
c h o d z i e i, 17.10. W mają.tku Mil-cz 

pod Chodzieżą robotnicy, zajęci kopa
niem rowu granicznego, znaleźli skrzy
nię, zawierają.cą złote monety niemiec .. 
kie 10 i 20 markowe. Uradowani tern 
robotnicy podzielili się znalezionym 
skarbem. Policja przeprowadza obec
nie do~hodzenia w celu odnalezienia. 
monet. jak i stwiercLzenia sprawców 
bezprawnego przywłaszczenia sobie 
skarbu. 

Trup na torze kolejowym 
w l' z e ~ n i a, 17. 10. W dniu 11 bm. 

w godzinac.h rannych znaleziono na. 
torze kolejowym Września - Gniezno 
stras-znie zmasakrowane zwłoki robot
nika kolejowego Olędrowicza z Pssz 
polskich pow. Września. Pociąg, nad
Jeżdżający z Gniezna. zmiażdżył O. cza,.
szkę, odCiął lewą. rękę i stopy o'bu nóg. 
Trupa. zauważyła najpierw niej. Kry· 
siak owa z Wneśui, która zaalarmowa,
ła policję. Przyczyny wypad~u nie u
stalono, a dochodzenia przeprowadza. 
posterunek P. P. Tragicznie zmarły o-

. sierocił żonę i dwoje małych dzieci. 

Ohydna zbrodni,a 
J a b l o .n o w o, 17. 10. - Potwornej 

zbrodni dokonano w nocy na niedzielQ 

Socjaliści umieli jedno - rozbudo
wywać aparat partyjny i związk6w 
zawodowycll, zapewniając nie obronę 
robotnikowi, lecz byt licznym hordom 
"bonzów" i "kacyków", żyjących na 
koszt masy robotniczej. Potem, gdy 
przyszły lepsze czasy, rozpoczęła się 
radosno. twórczość socjalistów. budu
jących niezliczone nowe biura i insty
tucje, gdzie lokowano tysiące "towa
rzyszów", znowu żyjących ze składek 
robotniczych, ale już nie dobrowolnych, 
jak ongjś w partji czy zwi~zku zawo
dowym, jeno przymusowych. Tymcza
sem przy kwltn~ych rządach "towa
rzyszów" rósł, krzepł coraz bardziej I 
kwitł skoncentrowany kapltaUzm. ro
sło bezroboole I niedola robotnika. -
"Sanacja" odziedziczyła idee po socja,.
listach - ta sama. radosna twórczość 
i ten sam rozwój machiuy biurokra
tycznej, potrzebnej do ulokowania na 
Ciepłych posadkach "swoich" ludzi. 
Do tego czasu kartele ZdąŻyły opano
wać całe życie gospodarcze w Polsce 
i stać się potę:l'ą, z którą "silny rząd" 
musi bardzo poważnie się IiczyC. Cóż 
l1loże zrobić inspektor pracy. mają~ 
za sobą ustawę, a przeCiwko sobie wa
runki egzystencji? Co może zrobić ro
botnik. choć i ustawa I Inspektorat 
Pracy jest po jego stronie - skOrO 
przeciwko niemu sprzysięgły si, po
tęgi kartelowe, a wokoio szaleie bezro
})pele? Ma dwie, drogi do wyboru: za
skarbiać wbrew własnym przekona
niom łaski możnych tego świata Ży
dów i bimokl'atów, aby tą drogą do
stać się do uprzywilejowanego zakła
du, gdzie ustawa. jest przestrzegana, C h o r z ó \\I, 16. 10. Małżonkowie się do sieni, gdzie. Szafraniec zrzucił ze 
a pracę dostaj~ jeno "swoi" ludzie; lub Teodor i Emilja. Szafrańcowie oraz Jó- schodów swego napastnika. Kiedy p:07 
milcząc godzić się na wyzysk w zakła- zef Diskała z Chropaczowa, zaprzyj<lŹ- krwawiony Diskała leżał na dole napół 
dach nieuprzywilejowanych i chować nili się od dawna., wspólnie trudniąc przytomny, został przez Szafrańców 
się do skrzyń i uciekać na dachy, gdy się przemytem najróżniejszych towa- wyniesiony na podwórze, a nastęllnie 
padnie okrzyk fabrykanta: "Idzie in. rów przez zieloną granicę z Niemiec twardem narzędziem pobitt, tak, że 
spektor pracy"1 .'. do Polski. w kilka godzin później wyzionął ducha. 

; na osobie właściciela resztówki Józefa 
Olszewskiego w Kruszynach, syna b. 
starosty pow. brodnicklego. Jak.usta,.. 
lono, sprawcy wywlekli śpiącego Ol .. 
szewskiego na posłaniu do drwalni. 
gdzie go udusili przez zarzucenie pętli
cy na szyję. 

W zwią·zku z tą zbrodniQ. aresztowa
no żooę zamordowanego oraz !!Q.sIada, 
rolnika Wiśniewskiego. 

Pewneg·o dnia Szafraniec sam prze- We wtorek, dnia 15 bm. Szafrańco- Mały feljełon 

System 
ped gogicznv 

Jest jeszcze trzecia droga - pnebu- kroczył granicę i zostal przytrzymany wie zasiedli na ławie oskarżonych są
dowa życia gospodarczego. Stronni c- przez strażnika, który skonfiskował du okręgowego, wydz. zamiejscowy w 
two Narodowe zupełnie wyraźnie po. znalezione u nie;o 8 funtów drożdży. Chorzowie. Przesłuchano 19 świadków. 
stawiio zasadę - warunki gospodarcze Di.skała nfe dowierzał swemu koledze między innymi lekarza. który przepro~ 
muszą. być gruntownie zreorganizowa- l>O' fachu, uważając siebie za pokrzyw- wadzal sekcję zwłok. Sp. zmarły miał 
ne. Kartele, popierane i chronione dzonego przez Szafrańca. Odtąd do- "cm głęboką ranę w czole, która, wedł. 
pt:zel, "sanację", jak rak prz,eżoCraj~ tychczasowa zgoda l przyjaźń zamie- oświadczenia lekana, pochodzić mogla 
nasz organizm gospodarczy, paSDl'zyt nHa się w bezgraniczną. nienawiść. zarówno od uderzenia ostrem narzę- 'Uczyć nie jest rzecza, latwl\. a eo do
na:dmiernie rozbudowanej biurokracji Diskała nle m6~ł pogodzić się ze dziem, jak i nadziania się w czasie u- piero nauczyć czegoś takie kapuścia.ne łby. 
wysysa ostatnie soki... Własnośó musi stratą. niewielkie,j zresztą ilości prze- padku ze schodów. Okoliczność tę jakie mial przed sobą pan sierw.nt Andrzej 
by6 upow5zechnlonaI myconego towaru i postanowił zrobić ' można przyjąć za prawdziwą, ponieważ Ada.mczewski w · pierwszej kompanji slrze-

ady dochód społeczny nie będzie w rozrachunek ze swoim wspólnikiem. jak stwierdzono w czasie przeprowa- . leckiej. Na to trzeba hyło niełada zmysłu 
Imaj części Chowany do ltas koncer- W tym celu udał się w nocy na 16 ma- dzonego terminu lokalne-ro, przy porę- pedagogicznego. trzeba było znać pewien 

~ system niezawodny. 
nów, gdy li; dorobku polskieg.o chłopa ja br. w towarzystwie znanego i kilka- czy schodów faktycznie wystawał hak, Pan sierżant posługiwał się w stosunku 
I robotnika nie będziemy żywili cztero- krotni~ karanego za napady rabunko- o który zranić się mógł Diskała. SQ,d do swoich podwładnych t~pych głów sy
miljonowej "elity" żydowskiej. gdy na we Ficka z Chropaczowa do mieszka- pod przewodnictwem sędziego okręgo- sternem taI< zwanym p6łpodpowiadajl\~ym. 
wrlywienie ' biurokracji sekwestrator nia Szafrańców. wego 'Broyi po krótki-ej naradzie ogło- to znaczy zadawał pytania, a kiedy wal
nie będzie zabierał resztek - dooh6·d Zblldzony ze snu Szafraniec otwo- sił wyrok, skaZUjący Szafrańca Teodo- koń nie wiedział co i jak odpowied~ieć, 
społeczny JtOzwoli na zaspokojenie rzył mieszkanie n,askutek groźby roz- ra na 2 lata więzienia z zaliczeniem podpowiadał pół .dowa. zgłosk~, w najgOr-o 
wszystkich potrzeb Obywatelowi, a za- bicia drzwi. W kuchni doszło pomię-I a,resztu śledcz€go, zaś Sz.afrancową u- S?lym razie dwie, a zakuta głowa dopełnia~ 
spokcjenie potrzeb to otywienie pro- dzy obu dawniejs'lymt przyjaCiółmi do wolnił dla braku dostatecznych dowo. ła z lekkim trudem reszty słowa. 
dukcji, to koniec bezrobocia i wyzysku bijatyki. W czasie szamotania się wza- dów winy. Tłumaczył na ten przykład. apotem 
robotn"-a. Dla kogo robotnl'k 1l1a dZl'Ś . 1 k h . I' pytał z części karabina maszynowego. 

UL Jemnego. wa czący z uc Ol posunę I _ A więc - rozpoczynał stereotypowo 
produkować? Kto dziś kupuje? Trzy - tu mamy przed sobą ka.rabin mą8tyoG-
czwarte ludności Polski, to rolnicy na E d wy ci~tki. inaczej takt e samo cy-k:a em.. 
karłowatych gospodarstwach; na nich D·r AIJ"tf)f\h"ln contra dr uvre I i zmuszony był po dać się operacji. Dlaczego nazywa się dętki, to kaida o.-Q'"'' . ' • Obecnie nieszczęś.liwy więzień za-
w tej chwili spoczywa ciężar utrzyma- H a g a. (P AT.) Piąta part ja meczu padł znowu poważnie na zdrowiu i ferma wiedzieć powinna. Bo nie lek .. lek_ 
nia karteli, żydostwa i biurokracji. Ta. . t t ś' t no, powiedźcie! 
"elita" zabiera cały dochód polskiej szachowego o mlS ~zos wo wla a po- od kil~unastu dni plUje krwi Q:. Za- - Lel,ki! 
wsi. DwadzieśCia pięć mnjonaw Pola- między dr. ~ljochmem .1 dr, Euwe wezwany lekarz więZienny zapisał - Dobrze, bardzo dobrze - pochwalił 
k. b . zakońCZYła SIę na remIs" Jest to choremu lekarstwo w postaci syropu niezwykły 1ipryt tolnierza ... 

GW o ywa SIę bez naj potrzebniejszych pierwsza part ja zakończona wynikiem słodowego i wina żelaznego. Zacho- - Karabin sIuty do strze ... strze._ no. 
artykułdw przemysłowych, aby żydo- nierozstrzygniętym. - .Sta~ meczu dzą poważne obawy, iż kilkumiesięcz- ruszcie się! 
stwo miało 00 wywozić do Palestyny. 3,5:1,5 na. korzyść dr. AIJochma. ny pobyt w niezdrowej i wilgotnej - ... lania. 
kartele zaś mogly przelewa6 setki mn- celi ostrawskiego wIęzienIa, może wy- .- Bardw dobrze, widzę, głowę macie 
jon6w do zagranicznych kas. Dla. koso Skazan-Ie b ur'f'ęd.nlka wołać u chorego harcerza Delonga na karku. 
w tych warunkach ma robotnik profiu- . . .' ...1 gruźlicę płuc. - Z przodkU ma lu ... lu._ 
kować? Dla siebie? Toć on też nie ma . ska:rbowego - Lufę. panie siertancie! 
za co produktów tych nabywać! - Z tyłu ma ty!... tyJ... no, gadajcie I 

P o z n a ń, 16. 10. Przed sQJdem okr. Z komt-łetu mY1n"ls1rów - Tylce. Symbolem obecne-go ustroju gospo- w Poznaniu toczył się prooes przeciw- -' nf: - Dobrze. tylce. A wi~e mamy lufę. Na. 
darczego w Polsce jest chłop obywa- ko b. urzędnikowi urzędu skarbowego War s z a w a. (Tel. wł.) DZ1'Ś ""''''_ lufie jest mu ... mu .. 
j,cy się bez 7..apałek, chodzący w łap. . i Ił' M l • 'Ue. . - Muszka. 
ciach l podartych samodziałach, solący w Chodziezy nowroc awlU arce e- poczyna swoje prace komitet e·kono- - $wletnle. W czem obsadzona je,st lu-

mu Kowalskiemu, oskarżonemu o· , . t ó któ . postne ziemniaki bydlęcQ solą ••• oraz sprzenIewierzenie na szkodę skarbu mlcznv mlnlS r w, na rym wlce.pre- fa? No. w chło._ chło... . 
robotnik W skrzyni" 25 ł h N mier Kwiatkowski przedłoży program - ... dnicy. 
. pańs-twa sumy. tysięcy z otyc. a. gospodarczy. - Tak dobrze, w chłodnicy. Chłodnica. 

A przecież w Polsce dość byłoby dla rozprawie oskarżony przyznał się w Obrady komitetu przewidziane są sIuty do oc~ła ... ochła._ . . 
wszystkich i chleba i nawet masła do całej rozciągłości do zarzucanego mu k'lk dni Od' h k ń . • - ... dzama. 
~- hl b' t b . ć' h' ć t t Pk" . na I a . lC za o czem8 za- - Z k ··e D hl d . t t ...,go c e a, JoCno Tze a unue l c Cle I prze.s ęps wa. o zam męclu prt,ewo- l' t<>rmi zwoła· d w ln j I - na omIel o oc a zaOIu y,,, y-
dobrze gospodarować. Niestety, Jest du sądowego zapadł wyrok, skazujący ezy. -. n. ma na z ycza e Tu cała dru~yna zaci~ła się jak normal~ 
inaczeJ... . ha. Kow.alskiego na 5 i p6ł lat więzienia., sesjI sejmowej. ny karabin m.aszynowy. Nikt nie wiedział 

5 Jak sły~hać, plan ma się opierać na co powiedzieć. . , 
utratę praw obywatelskich na lat równowadze budżetowej i na stałości - Gadajcie tumany. Do' ochładzania Odrzucone p.odanie i ponoszenie koszt6w g.Qdowy~h. waluty. bez .obnIżenia poborów ul'zęd- ty." ty ... 

niczych. Do osiągnięc.ia tego celu ma- - .TYlców - odezwał Bi~ odwatnie 
War s z a w 8.. (Tel. wł.) Moryc Ko

werda, który . w r. 1927 zamordował P<>
sła SOwi;ilckiego w Warszawie, Wojko
wa, za co skazano go n,.a 10 lat więzie
nia, odbywa karę we Wronkach. 

Kowerda odsiedział iuż cztery piąte 
kary, zwrócił się do władz z prośbą o 
poc1al'Owanie rJ'!:J, reszty. Min, sprawie
dliwości nie przychyliło się do jego 
iOOdłkli& .(w) 

_ "I 

Clężk-I' 1.ft·S DelDnga ją służyć rozmaite ope~acje finansowe strzelec Głąb. , .U (pożyczka przymusowa?) oraz koO\ver- -: ore~rno Jedna. ja wam .dam ~ylców. 'W WlęZi"en"IIU .... '. t? wam SIę co Innego przyŚnI. GdZIe ma-. s]a poz~czek V\ewnę~rzn~c~. P~za tern Cle tylce, powiedźcie, g.dzie macie? 
M O r a w 8 k a. O s t r a w a. (pAT.) - wyda SIę zarządze.me. zmIerzające do - Z tyłu._ 

Przebywający w więzieniu śledczem w obniżenia cen wyrobów skartęlizowa- - No więc. A chłodnicę macie z prrod-
Morawskiej Ostrawie harcerz polski nych. ku. A wi~e chłodnica sluży do ochładza.-
Jan Delong nle otrzymał, mimo upły- Min. sprawiedliwości przystąpiło do n!a ty ... ty .. gadajcie dziadu jeden z dru-
wu 72 etui, aktu oskarżenia. Czeskie opracowywania projektu ustawy ó am- gun.. . 
władze sągtlwe nie uznały za stQ~owne I nestji, ktQfY będ~ie przedłożony Sej- ~kt nie wiedzi~ł, CQ POwiedZIeć. 
przyspieczyć proces nawet wówczas, mowi. Taki projekt został odrzucony dofoit2:yhlład .. z,:u'lia 7:'''ttyA .. · DdO, tjYAl u ty 
*'dv b"';'" rz .... -lon h ł 11 b . Sł k' () -.... p ...... s erLo<J.n n rze ti a m .. ClI" _ ... e łft:1_ g zac orowa w ce przez. pre~Jera aw &. W c~ew.sk: ~. Z. H E n N E S 



ULE 

P""'."" I 
l' 

Kaloodan Rym.·k ... 
Czwartek: !o'!orytyna b. 
PIątek: Lukasza ew. 

Numer ~łO = On'ltDOWNTK. płąłeli. dn'", 18 pafdzłeT'.łt(a 1935 = St~lUI" 
I 

CZWARTEK 

KlIleadan slowł86skl 
Czwartek: Z)'dislawa 
Piątek: Bratomił& 

Slońca: VIschód 6.20 
zach61 16.56 

Długość dnia 10 11; 3i min. 
Księżyca: "",chód 20.21 

zachód 12,50 
Uroczystości poświęcenIa lokalu koła Stron. Nar. W spaniały przebi1eg zebrania 

Faza: 5 dzień po pełni. 

A~rel re~a~[ii i admioil1ratii W t9~ll 
telefoD redakeU I ad_laI.traejl 17J.55 

Piotrkowska 91 
Godzio} pnyjęt dla ial ...... t'. 

od 10 -12 
za 

NOCNE DY~URY APTEK 
Nocy dzieidszej dyżurują apteki: Dancero

wej. Zgierska 51 . Groszko\,,·sklego. UListopa' 
da 15. S-ców Gorretna . Piłeudskiego 64 (ł,· 
dowska). Cbl\<lzy.1skiPj. Piot rkowska lilii. R~m' 
blelińskipgo. AndrzeJa 28. Szymańskiego, Przę· 
dzalniana 1a. 

Pogotowie - tel. 102·90. 
Strat o,nlowa - tel. 8. 

TEATRY LÓDZKIE 
Teatr Miejski - 1.30 w. "Szesna'!t1)latb .... 
Teatr Popnlarny - 8.15 w. "Majster I eze

l:1dnik", 

KINA Ł6DZK IE 
Adria Metro - .,Byli sobie dwaj bultaje", 
Conl) - .. Nie chce wiedzieć kim jesteś", 
Capltol - .. Roześmiane oczy". 
Czary - "Mlo·je orły". 
Mewa - .. Piotruś". 
Mirai - .. Sercp IndjankI". 
Mimoza - .. MIody hIs". 
Ludowy - .. Pieśń słońca". 
Oświatowy - "Kleopatra". 
PaJace - .. Walc <ila ciebie". 
Przedwlofnle - "Muszę być młody". 
Rakieta - .. To luhią meżczytni". 
Stylowy - .. Poszukiwaczki 1I10ta". 
Zachęta - .. Przeor K')rdeclti - obrońcl 

Częstochowy". 
Rialto - .. DziewcZ/l z Budapesztu". 

KOMUNIKATY 
Donoszą nnom z miasta, li Jacyś po

deinani OSObnicy ollchodzę w Lodu 
kioski gazetowe, lnformujłc właści· 
clelf tychże. żo .. Orędownik" w dniaCh 
najbliższych ma rozpocą6 wydłlwanle 
drugiego pisma Po t ... Dziennik Naro. 

P a b j a n i c e. 16. 10. Przed kilku 
tygodniami założono w Woli-Czarny
skiej. pow. łaski, placówkę Stronnic
twa Narodowego. Placówka ta w cią
gu tego czasu postarała się o swoją 
własną siedzibę, wynajmując mały po
koik od miejscowej straży pożarnej. 

KRONIKA WYPADK6W 
Potworna zbrodnia narzeezonego. Wladze 

Aledcze powiadomiono o potwornej zbrodni we 
wOJi Gruszczyce pod Sieradzem. Córka tamtej
szego gospodarza. Anna Olewicka. miala narze
czonego J6z. Brodzkiego. Rodllice Jej opierali 
sil) malteństwu córki i dziewczyna zerwala li 
Brodzkim. który postanowił 611) zemścić. Wy· 
wabił 0'lI dziewczynę na pole. zadał jej kIlka 
ciosów nożem i gdy padla na ziemię odciął jej 
glowe. poczem zbiegI. Zwlok! nieszczęśliwej 1;na
łeziono po kUku god.z:nacb. Za Btodz.kim roze. 
61ano listy gończe. 

NadzIał III.,. Na rOIbotach kandlzacyjnyeh 
przy ul. Nowo Pańskiej robotnik Marian Cle
Alak z ul. Bednarskiej 23 wpadł do wykopu I 
nadzia.ł się na trzon mIota doznając przebicia 
klIszek. Rannego odwieziono do szpitala w stanie 
cieżkim. (k) 

Ofiara kryzysu. W kom6rce przy ul. Kr6-
lewskie; 5 powiesil się bezrobotny Marjan 
Adamczyk. Powodem samobÓJstwa byl brak 
pracy i środków do tycia. 

KRONIKA POLICYJNA 
NieopatentoW8DY sposób eksmitowanIa. Sta

n!slawa :Sobowska. zamleszkala prllY ul. . Ode
skdej 10 zgłosila do policji zameldowanie. t'c go
SPodaTll t(lgo domu Władyslaw Kaźmierczak 
przeprowadzając remont domu, polecU Jej usu
nąć 6ię cza<owo do ·korytarza. Gdy opróżniła 
mieszkanie Katm:erczak wyremontował miesz
·kanie. a na"tępnit' sam B;El do n,lego wprowadził 
pozostawiając Bobowską bez dachu nad glową. 
Przeciw pomysłowemu wlaściclelowi domu wdro
tono docho<lzenie karne. 

Niepopra'J-ny zlodzIej. W noc; na 17 grud
n!a 1934- r. w mIeszkaniu Leokadji Walczak przy 
ul. J ag:elloilskiej 8 zatrzymano na gorącym 
uczynku krail.zieży. zawodowego zlodz:eja Zyg
munta Trakowsk:ego. Ustalono. że Trakowskl 
poprzednio byl jUi 15 razy karany. Sąd grodz
k! w Lodzi skazał niepoprawnego z!odz:eja nR 
6 lat więz:enia i pozbawienie praw. a po odby· 
c!u kary na osalIzenie w zak1adzle dla niepo· 
pra wnych przestępców w K<lrClllowie, na czae 
nleo~raniczony. 

KRONIKA SPORTOWA 

Obecnie po 5 tygodniach pracy koło 
liczy przeszło 150 członków i obcho
dziło w ub. ni~dzielę uroczystość po
święcenia lokalu Str. Nar. Uroczystość 
ta zamieniła. się w wielką. manifesLa
cję narodową. 

Od sam~3'o rana do wsi tej zjeżdżali 

ostatniem spotkaniem na własnym terenIe. ~ 
w rezultacie moie dać drogocenne dwa punkty 
drutynie L. K. S. tak tego potrzebujljcej w 
obecnej fazie rozgrywek ligowych. Ostatnie 
zWYClestwo śląska nad Ga.rbarn:ą daje nam 
doskonaly obraz wartości tej drużyny. nic wiec 
dziwnego. że czerwoni chcąc wynIeść z tego 
spotkania dwa cennp punkty muszą dcłożyć 
w:elkich starań. aby na swo.m terenip poko
nać doskonałych ślązaków. Sklad L. K. S-u 
na ten mecz bedzip pra wdopoQobn:e identyczny 
do składu. który w ub:eglą nie<lzelę zyskał w 
Poz.nan;u 1 punkt w spotkaniu z tamto Wartą. 
Zawody rozpoczynają się o godz. 14.15. 

KRONIKA GOSPODARCZA 
Sensaeje w przemyśle włókienniczym. W tych 

dniach szereg wiekszych f:rm wł6kienniczych 
w Lodzi zostalo powiadom:one prz-ez swycb 
gdańsk:cb przedstawie:eli. te wladze skarbowe 
''\rolnego Miasta zarzlldaly ponown:e zaplacenia 
podatku od skladów konsygnacyjnych 16dzkich 
fabryk, m:eszczącyeh sie na terenie Gdań~ka. 
Sprawa ta mnIej wię<'ej przed dwoma laty była 
już def:nitywnle zalatwl!ma. w sensie zwolnie
nla tych składów od podatlru. Obecnie Gdai'lsk 
złamał t. lIW ... umow~ warszawskll i żąda po
dw6jnego opodatkowania polsk:ch firm. WyWo
lało to duży niepokój w Ladzi. Tak wyg:ąda 
..wsp61praCjl" z GdańskiOOl w chwili podpisy
wania nowej umowy! 

Zbo:te z Wielkopolski. Teg1)Toczne :/ibiory na 
terenie województwa lódzkiego. według eprawo
zdań of;cjalnych 611 o 00% niuze w ziarnie. od 
zbiorów normalnych. O ile chodzi o paszę. to 
zbiory tegoroczne Sil nieco niższe (5-12%) tak. 
te liczą naQgół. że nie zaj<lzie potrzeba spro
wadzania paszy z terenu innych województw. 
Normalnie wojew6dztwo łódzkie jest w /Stanie 
pokry~ z własnycb ~biorów swe zapotrzebowa
nie. jednak 8amowystarczalność ta jest dość. 0-
graniczona. tak :te wobec ujemnego wyniku zbi1)· 
rów te.gorocznych zachodzi konieczność sprowa
,lza.nia i to d(}gć znacznych ilości z\}oża. szcze
g6ln:e tyta. W tym kierunku poczyniono już 
odnośne kroki. W rachubę brana jest Wielko-
1P016ką, szczególnie zaś województwo poznańs·kie 
! eze~ południowa pomomkiego. które z reguły 
mają ~bote na wywóz. W naj.bliższych -~ut 
dniach prz;yb<:dą do Lodzł pierwsze tr8n~porty 
tboża. co przyczyn; sie do pewnej znitki cen 
zboża, kt6rego ceny obecnie zostaly doo,; wydowy". 

POdalQe powyższe do wiadomości 
publiczne!. stwierdza·my, Iż wspo. 
mnIany "Dziennik" rz.ekomo ,,narodo. 
wy" Istotnłe ma wyjść nJezadługo, ale 
z naszem wydawnJc'wem nie ma on 
nic wspćJn81Jo. Jest fo w stu procen· 
tech pismo tydowsko • "sanaoyJne", 
podobne do wielu Innych brukowc6w 
łódzkich, kt6rych udaniem jest pod. 
stępna walka z Obozem Narodowym. 

Międzyklubowe zawody bok~erskle. W dniu śrubowane z uwagi na malą podaż. (k) 
jutrzejszym o godz. 19,30 w saH Teatru Geyera 
odbe'!z;e Się mecz bokserskI pomi<!lłzy drużyna- P~ml\ra~cze blldą taJ'l8z~. Kupcy branzy owo· 
mi K. P. Zje-<hwczone i K. 8. Geyer. Mecz tpn coweJ ~ZYTIlą przyg~towarua do Importu owoc6w 
który o<ibed.z:e się od wag: muszej do p6Ic:ez- I poludn:owych. w .p;erW621Y~ zaś rzedz:e P?ma
k:ej wy wiJla I wielkie zainteresowanie ze WZg:ę- J rańc.zy .. Wedł~g informaCyj ze tródel nllJbllr· 
du na \\-ysokie zwycięstwo Zjednoczonych nad ł d~jeJ OllarodrJ.J~ycb. ~Io na pomaral1cze w roku 
WiOlą w ubieg:ym tygodniu. bieli. ma być nI('co nIższe niż w roku ub. przy· 

czem :wladze administracyjne ustaJą cene na po-
. Warszawa - Ł4d:t. ~~ nadchodzącą nf('~zfe- maraJtcze w detalu na 1 zl za kIlogram. Rzl'cz 

14 w ~('atrze. RozmaJt..o~cl. odbędzl"; sIę ~:elkl zrozll.lll.:ala. że dla pomaral1czy wyższego gatun. 
mecz. mIędzymiastowY pom:E}(!zy drUZyna.m1 bok- ku ceny będą nieco wy1isze. (k) 

Przestrzegamy przed oszusfamL 
OFIARY NA ZNISZCZONY W RADOMIU 

SZTANDAR STRONNICTWA NARODOWE
GO Zl..O~YŁY W 1..0DZI: kolo Stronn1etwa 
Narodowego .. Batuty" - 29 zl; H$r6dmfdllie" -
18 zł; · .. Koziny" - 12 zl; kolo Stronnie twa Na
rodowego w Koluszkach - U zl. 

NOTU.JEMY 

se~k;em,! \Varszawy I Lodzl. Spotkarue to be
dzie inauguracją sezonu pieśc;arskiego Loozi I 
przed;stawi.a !lie niezwykle atra.kcyjnie ze wzglę
du na sklady obu reprezentncyj. Warszawa 
tym razem przysyła do Lodzi w6j najsilnlej· 
szy s kilu l. który aklada s:ę z zawodnik6w kilku 
kl-llIbów warszawskich. Ostateczne ulozen:e par I 
przedstawiać eię bEldzle po wtatnich zmianacb 
jakie nastąpi ! y w drużyn:e łóJzkiej następują
co: zamiast Gluby w wadze muszej li Rothol
cem (W) spotka się doskonaly zawodnik 1. K. 
P. Bartnlak. w wadze kogUCiej 8podenltiewicz 
będzie \\Calczył z Czortk:em. w walize piórkowej 
Leszczyński spotka się z Kozlow.kim. Mistrz 
Polski Polus reprezentujacy wage lekką bedzie 
mial za przeciwnika najlepszego Lodzian:na 
"W02n:aklewicza; w wad2e p61średniej Taoorek 

Ruch narodowy w pow. brzezl1isldm. Wole- spotka sie Z Jańczaklem, który jest w obet'Tlej 
dz\el~. lil bm. odbylo sIę w Koluszkach zE1bra. porze lepszy od Seweryn;a.ka,· w śrti(!n;ej Ohi .. ie
nie zarządu powiatowego Str. Nar .• na które l\,wskl bedzie minI za przecIwnika doskona!ego 
ziecbali delegaci kM z powiatu brzezińskleg1). Karp:ń.skiego. W pó:c;ężkipj Doroba spotka się 
Obrady zagai! I przewodniczył p. Arlam Suli- ze świetn;e zapowiadającym sil' Pietrzakiem z 
kow~k,l. Referaty o wynikach wyborów do ciał Kaliskiego K. S. i wreszcie w wadze cieżkiej 
parJamentarnych I sprawach goepodarczych wy- Mizerski ~potka a!e z POgr<>IIlCIl Kopecka-Klo
gloos·llj: A. Sulikowski. a o sprawach pol1tycz.. dasem. Jaki będ.zie wynik spotkan:a. obecnie 
nycb I organlza.cyjl1Ych kpt. L. Grzegorzak z trudno przewidzieć. Drużyny 8ą mniej więcej 
Lodzl. NastElpnie wybrano zarząd powiatow!, wyrównane w swoim poziomie. za wyjątk'em 
Str. Nar. z 70Mb I zebrano 1:2 zl 77 gr. na U-I mniejszych wag. gdzie k:asa jest na korzyść I 
fundowanie nowego sztandaru, zn,iszczonego 6 Warszawy. podczas gdy w wagach średnich 
bm w Radomiu. Ze-branie za·kończono .okr.z~kami L6dt ~rzedsta~la się o ,,:ielp eiln.ej 00. stoEcy. 
na czeŚĆ Romana Dmowskiego I WIelkIeJ Na- W kazdym razIe spotkanie to będZie nIezwykle 
rodowej PolIS ki. 'intereSUjące. Przpdsprzedaż biletów na ten 

sensacyjny mecz odbywa się jut w f-mle Z. 
Ruch narodowy na prowlneJl_ W niedziele Kowalski. ul. Piotrkowska 62. 

113 bm. odbylo si<: w Stronnictwie Narodowem 
wielkie zebranie na którem przema wial prezes 
S. N. w Lvdzi. mec. Kowalski. W tym samym 
dniu odbyło <si~ wielkie zebranie Str. Nar. w 
Szklanej Hucle pow. lódzki. Na -zebraniu tem 
prelegent z Lorl2li Wyg!Qsi! referat. Zebranie za
kończO'l'lo okrzykami na cześć Polski narodowej 
i Dmow6'k:ego. 

z :tYCIA ORGANIZACYJ 
Zarząd Zw. Zaw ... Praca Polska" eawlada

mla swych czlonków. te dnia 20 b. m. odbę
dzie s:ę poświecenie sztandaru oddziału związku 
w Z&':erzu. Czlonkowie winni wziąć jak naj· 
!;czniej3zy udz:ał w powy~zej uroczystości. Za
pii;y na przejaZd celem otr-zyman:a zniżki przyj
muje sekretarjat Zw. do dnia 11 b. m. wlĄcz, 
nie. Se-kretarjat mieści Gie przy ul. Piotrkow
ski~j (li! I czynny jest od 9 rana do 13 I od ~5 
do 19 w:eczór. 

Z Polskiego Tow. Tury8~MDo-KraJomaw. 
er.ego. Do las6w galkow~kich. odbędz:e się pod 
pr!pw. int. A. N a.Ietllńskrlego ca10dzienna wy· 
cleC7-ka T-wa w niedzielę ::0 b. m. Oprowadza(! 
będzie legnicU p. Kozłow5ki. Za.plą prz!,jmuJe 
biuro T·wa (Al. Ko!c:u~zk.i 1'7) 'łł1 Pi4tek dn. 
18 um. od goJz. 18 do 20. 

Ł6d~ w szczypiorniaku. Na dni 18, 19 i 20 
b. m. wyznaczono międzyokrElgowe rozgrywki w 
szczypiorniaku o mistrzostwo Polski w Warsza
wie. Z okręgu lódzkipgo prócz mistrza l. K. P. 
dopuszczony będzie do rozgrywek równiet i wi
cemistrz L. K. S. Władze sport.owe r Z. C. S. 
zgodziły się na startowanie dw6ch drużyn Ło
dzi. mimo iz przywilej ten w myśl uchwa:y wal
nego zebrania przys.ugiwał jedynie okręgOWi 
krakowskiemu na rok bieżący. Ponieważ jednak 
Krak6w wystawia tylko jedną. drużynll na mi
strzostwa w Warsza wie, więc wolne miejsce 
zgodzono się oddać wicemistrzowi okręgu 16dz.. 
kieg<l. W miatrzostwach w szczypiorniaka 
weźmie udział 8 druZyn. które juz zostaly po
dzielone na dwie grupy; 1)0 grupy I·ej zaliczo
no: L. K. S.. Pogoń katowicką (zeszloroczny 
mistrz). A. Z. S. lwowski oraz mistrza okręgu 
warszawskiego. Do grupy natomiast II-ej zo
staly wliczone następujące kluby; I. K. P •• Cho
rzów. K. P. W. poznańskie i Makabi krakow
ska_ W grupacb gra kaMy li katdym. a w fi
naJe :/lmh'l'2!1l Si4 zwyclęzcy pos:r:czególnych grup. 

L. l{. S. - Sląsk. W na~cho"zącą nlędzlet~ 
na stadjonie sportowym L. K. 8. oilbędll się 
zaw0d7 IV pilkę Dotną o mifltnostW1) Ligi p1)
m!l)du lrosPQdar:l!amJ 8 beruaqllnkiem Vgi ślą
skit>m z Świętochłowic. ?4ecz te:. <118 C'zerwo
n~ch jeo;t l1ie~;e!l~le ważnym, gu",Ź jElllL p!'zed· 

UłatwIenIa w nadawanin paezek. Poczta 
łódzka w celu ulatwienia nadawania paczek do 
prze;;ylkl. obecnie v..-prowadzila system przyj
mowan:a paczek bezpośrednio przez ambulanse 
pocztowe na miejscu u nadawcy. Dotyczy to na
dających paczki w licz'bie od 20 wzwyż. W tym 
wypadku należy zadzwonić pod nr. 197·44 lub 
191·45 wewnętrzny 99 i zgloslć zamiar nadania 
paczek. podając adret3 firmy. Na miejsce przy' 
bywa Elamochód pocztowy. który zabiera paczki, 
a delegowa'ny urzędnik zalatwia formalnol'loi 
nadawcze. pobierana jest dodatkowa oplata. któ
ra wynosi przy 2O--:m paczkach po 8 groszy. od 
00 ilo 50 paczek po 7 groszy. a powyeej 50 pa
czek po li groszy od paczki. (k) 

- Obawa przemysIu łódzkIego O naleinok! we 
Wli)S21ech. P-zemysl włókIenniczy łódzki posia· 
da we Wł06zech należnoścl wierzytelne. które 
zgodnie z oetatniem lIarządzeniem rządu Italji 
scedowane z06taly przez osoby I firmy prywatne 
na rzecz rządu wIoski ego. Zarzadzenie to wywo
lało w sferach przemY610wych Lodzi pewne za· 
niepokojenie. albowiem ogólnie utrwalilo się 
mniemanie. te egzekwowanie należności wIo
~kjch od sfer rządowych napotka na poważniej
sze trudności i bedzie ciei>sze. niż gdy chodziło 
o odebranie wierzytelności od firm i oeób pry
watnych. Z tego samego powodu zamówlenia 
włoskie obecn,ie traktowane eą przez sfery prze
mY6łowe lódzkie z wie('kiemi zalStrzeteniami. (k) 

Eksport spadl. Wedlug zestawIeli delegatu
ry lódzkiej Instytutu Eksportowego wywóZ to
warów włókienniczycb zagranicę we wrześniu 
r. b. wyniósl 311 255 kg. wart<lśc: 2294063 zl. 
P<>niewBŻ \V sierpniu r. b. wywieziono 311219 kg. 
wartoftci 2 60'.! 628 zł przeto we wrześniu r. b. 
iloŚĆ wywozu 8padła o 59 994 kg. wartości 308565 
zi. Eksport ooejmował przQdze wełnianą. ba
welnianą i mieszaną, towary gO'owe. biel!znę 
i odz!e:l: rovorn:czą. filce, stążkl do ka peluszy 
I Ł d. Pod względem !Ioścl i wartości odebra
nych tOI\'arów, na p:er~Zl'm miejscu nadal 
stala Anglja. a następnie Rumunja, Austrja. 
Czecbosłowacja i t. d. . 

Z RYNKU PRACY 
Troska o zdrowie robotników. In!!pektorat 

Pracy 6k:erował do wszystkich zskladów pracy 
instrukcje w epra wip ZIl.opatrzpnia robo' ników 
w odzie-t I obuwie. celem zabezpieczenia ich 
zdrowia. Zarządzenie to dotyczy przedeweZY6t· 
kiem zakladów w którycb w użyciu są kwasy gr, 
zĄce i inne chemikalja, lub tet.farbiarń. wykQń' 
czall'l pralń I t. P. zakładów. gdzie panu.te w!lgoć. 
W zakladach chemicznych robotnic, muszą być 
zaopatrzenl w odżiet. zahezjliec?'ającll przed dzia· 
łanJem kws.sów. w Innycb ponadto w odzlet 
ehroniaca przed WPIYWIDli wilzool. tu dzieł w 
specjalne 1r!'wniane ~bod8ki. Winni wYkroczeń 
pociągnieci bedą do odpowiedzialności karnej. (k) 

się delegaci z Łodzi, Pabjanic, Szad}{,u, 
Zduńskiej-Woli, Kazimierza i liczne 
<.1elegacje z pobliskich placówek i z 
gminy Wodzierady. Z Łodzi przybył 
wic€pre.zes zarządu okręg. p. Stolarek 
Aleksander, dr: Rostkowski, prezes 
placówki śródmieście i placówki "Ko
ziny" ze sztandarem i proporcami, z 
prezesem Rakowsl\:im MIchałem i kie
\'owniki€m koła b. radnym. p. Belką. 
Antonim na czele. Z PabJanic przyby
ła delegacja ze sztandarem i k,erownilc. 
powiatowy p. Kraj Zygmunt. Ogółem 
do Woli-Czarnyskiej przybyło tego 
dnia przeszło 500 członków S. N., wtem 
J;ołowa umundurowanych. ° godz. 10.30 rano kierownik mlej~ 
~cowej placówki Marjan Kwiatkowski 
zdał raport kierownikowi powiato\\ e
mu, który następnie zdał raport wicc
prezesowi zarządu okręg. p. StoIarko
wi. Po "aporcie ucz~stnicy uroczystoś'!! 
udali się pOjedyńczo do pobli~kiego ko
!;iciólka we wsi Kwiatko\Vlce. Na urzą~ 
dze.nie pochodu do kQścioła staro:.t\\ o 
w Lasku nie zezwoliło. Od Olepamięt
nych czasów parafjainy kościółek w 
Kwiatkowicach nie gościł w swych mu
rach . tyle osób, co w zeszłą niedzielę. 
Mszę św. odprawił proboszcz Pilirh, 
I\tóremu do mszy służyło dwóch Mło
dych w mundurach. Na zako!lczenie 
nabożeństwa odśpiewano .,Te Deum 
Laucfamus" i "Boże coś Polskę". 

Po nabożeńswie uczesnicy uroczy
~ości udali się zpowrotem do lokalu 
Str. Narodowego w Woli-Czarnyskiej. 
gdzie serdecznie powitał przybyłych i 
t:apJ'oszonych gości p. Kwiatkowski. 

Kiedy odśpiewano hymn Młodych, 
na salę wkroczyła policja i sprawdzała 
legitymacje obecnych. Jako pierwszy 
przemawiał wiceprezes zarządu okręg. 
p. Stolarek Aleksander, przyjęty bucz
nemi oklaskami. Nast~pnie glos zabrał 
owacyjnie witany p. Stanisław Stat
kiewicz z Pabjanic. Zkolei zabrał głos 
l,ierownik Młodych placówki KOliny 
w Łodzi p. Belka Antoni, które to prze
mówienie przerywano kilkakrotnieU.t 
hucwemi oklaskami. Następnie jednl\ . 
7. koleżanek z Pabjanic wygłosiła pięk- ,.. 
ny wiersz p. t. "Naprzód". 

W międzyczasie przybył proboszcz 
miejscowej parafji ks. Pilich i dokonał 
aktu poświęcenia lokalu, a następnie 
udał się na ogólną. salę . gdzie byli zgro
uladzeni uczestnicy uroczystości. i tam 
ze sceny przemówił serdecznie do licz
nie zebranych, życząc im dalszego po
myślnego rozwoju dla dobra Ojczyzny 
i Narodu. 

W dal!jzym ciągu zebrania deklama
cję o Romanie Dmowskim wygłosiła. 
jedna z koleżanek. Sprawy organiza
cyjne omówił kierownik powiatowy p. 
I{raj Zygmunt. Jako ostatni przema
~iał p. I{raj Tadeusz w imieniu prasy 
narodowej, a w szcze~ólności "War
szawskiego Dziennika Narodowego" i 
"Orędownika" . 

Imponu iącą uroczystość . która trwa
ła do god7.iny 15. zakończono odśpiewa
niem Rotv i hymnu Młodych. Po ze
braniu odbyła się zabawa dla człon
ków. 

W kilku słowach 
W dniu wczorajszym w procesie przeciwko 

szajce przemytnicz~j w sądzie grodzkim w f,o
dzl. zakończonI' zostalo badanie świailk6w. Ze· 
znawali m. in. Flljg-8 Rumianek i He.rsżko Kry
I!'ier. którzy Ilsilowali również nielegalnie prze
dQ\Stać eie, lE'cZ na granicy zostali zatrzymani i 
po ukaraniu zatrzymani w Polsce. \" śledztwie 
zeznali oni obciążająco przeciwko bersztowi 
bandy w Lodzi Li p!lzycowi. a na rozprawie 
~mienili zeznania. Na polecenie prokuratora Ob-
6ta Rumianę i Krygi era aresztowano na sali I 
05adl')ono w areszcie. Następnie biegły rzeczo
znawca 6kłRdal wyjaśn :en'a przy. drzwiach zam
kniętych. W dniu dzisiejszym przemawiać bę
dzie proku "" Lor poczem na;;t!\pią przemówienia 
,brońców. które w niektóry ch szczególach. t,
czących się spraw woj'Skowych, bEldą niejawne. 

* Związek Włókniarzy wystosował do oplekl 
6polecznej memorial. wskazując na konieczn~ć 
uostanowienia oddziału in!lpektoratu pracy w 0-
kręgu lóilzkim. gdzie panuje znaczny wyzysk ro
botników i proponuje przenie-sien ie inspektora 
15 obwodu do Pabjanic oraz utworzpn!e specjal. 
nego sądu <ila obwodu zamiejskiego. Z obwodll 
tego mia:yby być " ',laczone Zgierz i Ozorków. 
a należalyby Pabjan:ce. Zduńska Woja Sieradz. 
Zelów. Konstantyn6w i Aleksandr6w. 

* W osadzie Dobra pod Lodzill 22-letnl Cia-
sels-ki na -le ,azdrości etrzelll dwukrotnie do 
swej narzęczonl'j W-letniej J6ze-fy Oba rek Kule 
przeszly Obarkównie przez pluca. K:edy ranna 
padła Ciesielski strllelil !Sobie w usta.. pozbawia
jąc osie tycia. R"nną Obarkównę p,zpw'"ziO'l'lo 
w stan:e niepnytoUlllym do o;zpiLala w Lo·lzi. 
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Wielki Skład Bławałny B. Jasiński 
Łódź, 11 Listopada Dr. 5 - teL 157-60 

poleca na Se%OIl ;esienng; wełng na płall~C%fI, ."knle i 1111 maDcf1U'Jtl .dol •• , 
jedwabie, płótna białe i lniane, firanki, kapg. obrrlSg, wszelkie IIIaterialg 
w zakres mana.laktar.'I wchodzące oraz pOńczochg, .karlletki i "łkawiczlci po 
cenach bardzo "iskich. Obe;runie nie obowiązu;e do kUDna. a II ~ 

OGRODY WIDZEWSKlE Sp. li: ogl'. odp. 
KierOWDik L. NOWIC KI 

Szkółki Drzew Owocowych i Ozdobnych 8 

_- SPECJALNA BODO'WLA. BOŻ -_ ; 
. Majątek Widzew, Poczta Pabiaalce, WoJewóddwo r..ód_kle ts 

Skrzynka pocztowa 54. - Katalogi na żądanie wysyłamy bezpłatnie - Tel. 341 

FUTRA i~kładsK~rn~ejskiA. iiilrŻEirseKi F U T R A 
Ł6dź, Piotrkowska 93, tele~oa 144-38 U'ła"yrław J~DD'lko 

F·ma eg7.ystuie od 19)3 roku. n 15520 "U ~ U ~ 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Ł ó dz, N a w rot 2 

NAJMNIEJSZE 
KOSZTY UTRZYMANIA 

powodule wszystko • spalailłC:Y 

tel. 202.20 

UTKA 
pg. ostatnich modelł 
DO". or •• "sZE'lkie 
I'Oboty ka6alenkle 

~koDal. dypl. ml.tra 

Plotrkowaka 113, teL 207-76 
Ił' 11000 

PrzedsZkOle K. CbWaSlDleWskl81 
l.ódź, W ólezaóska 253 

pl'Zylmo,e zap'.y d.lecI 
od lat 4 do 7-mla. 

Opłata miesięezna wynosi: za 
Komplet I-szy zł 15 za II-gl 
tO 2ł. Pro~rarn ten sarn. Lo 
kal zdrowy. mleJsee do zabaw 
obszerne. wygodne bez kurzu. 

fortepiany fili· 
barmonJe nowe. 
abwane. DOllOtl· 
ni.' warunki ~e· 
pa racje 8tr')Je· 
ais. przewÓz -

Ernest Weilb8rh. Łódź 
Piotrkowskll 154 

>el. 141·96. 
'Ił 150'79 

JESIONKlł_ 
I PALTA, FUTRA 

D A M S K I E ł M Ę·S K l E 
MUNDURKI, PŁASZCZE UCZNIOWSKIE 
oraz wszelką garderobę męską 
poleea po cenacb bardzo pl zy"tępnych 

MAGAZYN UBJOROW DAMSKICH i ll)i;SKICU 

GUSTAW ROMAN S Z (J L C ~ 
Udż, aL Piotrkowska 97. TelefoD 10.·47 " 

DziAI miarowy! Wykonanie pierws7.orzędne! . .................. . 
Odlewnia żelaza I 

"FERRUM" 
Łódź, Kilińsldego 121, łel. 218-20 

• Wszelkie odlewy z szarego zeliwa ł 
• Warszfat mechaBiczDY ~ 

kocioł do centralnego ogrze
wania pał. "Honłscha" 

Spalat! w alm możaa l45żae tallie opały 

I •••••••••••• ; •••••• 
JobUel' zegal'lD1.trz r -----

Władyslaw Szymański, Łódź, Główna 41 k k d b 

Hontsch i S-ka 
ąp.zo, ... 

Odlewala kotłów ogrzewalDYch 
1912 w. 

poleeaw wielkim wyborze platery, zega .. y, Ur~eWał rzewy owo~owe i oz O Oe 
zegarki. biżuterie, obrl\ezki ślabDe z lII'ła w wlel\.lm wybOI ze. ".,. SpetrJa'aoścS KARŁY. ... 
soej w~tworn'. W~z~lk'erel?!I'acleWzakre!; Ceny reklamowe. Kolonja i przystanek tramwajo\\y. 
zegarmistrzostwa I JUbl~er8,wa. wehudzacf CHEŁMY poczta Zg'erz Sk y tka pocztowa 57 

wykoDule solidOle I ta Ol o. D UII9/ ' I, ł • 
foO/D!t) Pozllań Rataie VI, na ,,~~o 

Nagłówkowe &łowo (tłusto) 15 groszy, kaMa 
dalsze słowo 10 groozy, 5 liczb l:: jedno słowo, 
I. w, Z, a = katde stanowi 1 słowo. Jedn~ ogło
szenie nie może przekraczać tOO słów. w tam 

5 nagłówkowych. 

OGŁOSZENIA _DROBNE 
Ogło&zenia wśród drobnych: t-lamcrwy mll1metr 30 grosZJ. 

.. 2. PI!,NIĄDZ 111 Gospodarstwo , Interes zbożowy 

.. '. ____ a.· .. ;ii ___ n_... pierwszorzędne do wyd~ięrżawienia w blll'dzo do-
• Ibrem mle~scu. egzystencja zapew· 

Wspólnika _ rą~ niemieckich Majątek 800 mórg .niona. sJJI.eszna sprze.da* s{>owo· 
do ki,na z gotowką 2M zł ~u.1 ,,2 morg' bur~czaJ,~. nad szosą inwentarzami 60 funtÓw z mor- dów rOdzmnych. obJt!cle 500 zł • 
.kuje. Fachowość niekonieczna. - 14 000 mwenta~zam'. Strabel. Po- gi. objęcie 15000. Karalus. po_1ofertJ' do OrElJl 44śOika• Poznań 
Oferty Orędow'lik. Poznań znań. Slowaclnego 21. znań. Marszalka Facha 25. ____ _ 

zd ~ 654 z<l 56 771 zd 56 504 I MI d 

Bogobojna 
trz,dzlestoletn.a panienka. posia
daJąca dl'mej;. (.!:'ród na prowin
~i poślubI N'jgijneg1) czlowlekll. 
Powatne ofe'ty fot<lg:rafją Orę· 
downik Pozr.ań zd 5675Q 

vn wo ny 
Domek nowy Dom I1rzemlalu 80 ctn. spiesznie wy· 

2 morgi 4500. Uomek t morga nad chlew ~ o!(r6d w o:Jżej lrościelnej dzierżawi wlaściciel. obiecie 5000 
szosą ~OO. S'rabel. Poznań. S'o.: wsi w"Jzlerż~w:ę. Przybylska - Karalns. Poznań. Marsza ' kn Fil
waokieg" 21. zd 56 769 Brodn (·a. r. I'rem. zd 56 sa7 cha 25. zd 56 467 

ng S· - ZDZISŁAW MORACZEWSKI. 

I 
Znak olerty naprzy\tlad: z 118 924, n 2745, d 1700 

I t. d .... t słowo. 
Drobne oKfaszenla w dni powszednIe przyjmuJe 
się do ~odz. 10.30. w soboty I dni przedświ~ 

teczne przyjmuje si ę do godz. tO.15 . 

Tkanin oltrodze6 dru· 
cianyeb 

Ogf"szpn:a tio So ~16 .. til. POOlla
knilł<,ych PO~8 ly lat tł") rubry ... 
lhliczamy po ie·lłtł"j 'rzeciej cen:. 

<lrrtbnyt'h. 

Rolnik 
wdowiec samotny obeznany pro
warlzeniu g%podarstwa poszuku
je p~atlv gos;.vi~" .. a z kaucją.
Oferty Oredcwnik. Poznań ______ z· ~ 7l\:..!7 ____ _ 

Dam 
300.-. €zuk.m rf)Sady pftlacza. 
magazyniera. wuznplro lub inne
!?O zaj~t'ia Olerty Oredowru.k -
Poznań z.l 55 ~97 

MATEUSZ MIKOLAJCZYK 
Udt. uj. K ilh\sk Iclto 167 

Tel. 191-85 

E27.WOLNCMLE~~~ 
Czeladników 

krawieC'kich przyjmę. place 7-10 
zł on marynpr"i. Jt>ziorny mistrz 
krawiecki. Cza rnków Rynek 14. 

Dropsy 

_____ zd 56 I)b.j ____ _ 

Fryzjerka 
i pomocnik damsko-męs,ki dobrzy 
onrlulatorzy potrzebni zaraz -
Oferly warunki: Salony .. Renais-
~ance··. Kcyltia. zd 56 723 

Stolarz 
na meble i budowle sam~tn-, Ił 
gwarancja pcol"zebnv. Oferty Ore
~ownik Poznv.ń zd!i6 79') 
WskrzesicIelka WSPÓłczesnej we
rwy 

Kucharka 
slutąca SUID enn'!. pracowit~ 
czysta zr.ająca całoksztalt g()oo 
spo(!arstwa d •. mowe~o do lat 35. 
potrzebna 0<. 1 11. w dom kupiec
ki do trz!'cb · ... 6b. Z!?łoszenia pi
semne ze ŚW l 8c~ctwRml 00 Ad!lli
nistracji .. Dnia Kujawskiego" ... 
Inowrocław. ~ 

Maszynistkę 
z praktykR " KanC'ełarji notarial
nej pOSZt1 k nl~ no'adusz Stefan 
Rosada \" ~fo !?qni... zdg 56 555 

Co futro - to Edmund Ry~bter -.; co palto - to Edmund Rycbter -- eo ubranIe - to Edmund Rychter, Poznań. Cetrów Wlelkop. 

Pr'7edpła'ta na miesillc patdziernllt 1935 r. wlącmle ltsiatkowego dodatku powie- Ogłoszenl'a na stronie 6·lamoweJ t5 Iłr. nil atrOIllł" f-laUJowej przy końcu łeklttu 
L ~iowego. w Poznaniu w ekspedycji zl 1.95. w agencjach III 2.211, \I od- . re,lakt'yjl!l'i'O 311.1Cr n~ ~tronle czwartl'j 511 ter na ~t roni .. ,Iru!l:iej Bil gr 

noszeniem do domu zł 2.20. na prowincji na p0C3tach jut z o,lnOl!ze· .. Przed wlallomuselStn) .p0tUCZIIl'UlI tlili gr od 1-/HIU"wt'gO U.ilill .. ~lr8 
niem do domu kWRrtalnie 7.\11. mit>.sięcznie 2.34 pod opaską miesięczni .. w Polsce zl 500. Ogłoszema skomplIkowane.z z8strZt'Żl'II,eUl mII'J~!?a VII !J,,~zcz,,!({)h\t'!l:o wYIJHdku 211'~ nad" yiki 
w innych krajach zl 5.00 Przy 7·miu Wy~JRltiach tygodniowo kosztuje .. ~re,lownik" miel!lęcz· Qrobne ~glo>zl'nlll (naJwY?'l'J tll(l sl6w w t .. UI " n»glńwknwychl ~I"w" IIRlo/lńwkowp 'tłll~'ł'" 
nie 2.36 zl hez odnoszenia do domu W razIe wypadk6w spowo,lowanycb 811ą wyż"zą. przl'szkÓd Iii gr. kaz,le dnlsz-e slowo 10 gr. Oglosze,"a do bII'ŹIł .. t'':o wy , l~n'a prZY;III1IJI'IUY ·1" !f().hin, 
w zaklarlzle. strajkńw i t. p. wydawnictwo nie odpowiada za dostarezl'nie pisma. a abonenci 1030. a do "y,!o.ń uiedz'l'lnyr'b ; śWllł1e('Zllych do !fodz 11115. ranu ZII rMfll('e II1led7.Y w:<ta 
nie wają prawa Jomogania ale nieuostarcllOnych numer6w lub odszkodowania. wem • wys(}kosClą ogłoszenia powstała wskutek matrycowania. wyrbwnictwn nił" ~J"flwi8rlA 

Redaktor odpowiedZIalny Andrzej Trella II Poznania. - Za WSzYstkie wladomo8cl ł artykuly • m. LodZl O<!powlada Leon Trel\s Uldź- Piotrkowska \11. - ZR ogloswni. 1 reklam) 
odpowiada administracja w osobie p. Antoniego Leśniew!cza w Poznaniu .... Niezam6wionycb rekoplS6w redakcja Ol.. zwrSl'a . 

• WychodZl codzienn'E II wyjątkiem niedziel i świąt uroczystych II datll na dzień następny. Nakład I czcionki: Drukarnia Polska Spółka Akcyjna 
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P OWIES t 

to Qunbar };)ył g;l,ęr(l~ca. dlJ,Wnl!ł0 lłU~ 
St1'eszczenle poczlłtku gl swoje.~o. WYl'"Złłdził był kiedyęwięl-

Młody artysta . malarz locelyn k~ krzywdę Wilmotowi, ażeby więc u
Gilbert w skrajnej nędzy wiedzie o- nikną.Ć odwętu, postanowił pozbyć się 
l'\akany tywot. Na domiar złego ~o. dawne~o ' wspQln,ik.ą., niebęzp'iec~oegQ 
na jego. z którą pObrął się, z m.i~ojci,. świadka brugnej 8WOjęj Pfzęszłośei. 

oi~ DB b~zn~j ulicy, ~lużteY ~ minę. 
POWp,żnł wPfowe,dził młQdQ. (\z.łęwQzy" 
nę do salonu. 

Margertty Wilmot, poczem kazał Jej 
pod~i8ać takowI;' w obecności pisar~a. 

Margerita podpisała się prawdzi
wem nazwisk,ięm pjca, któr~go dotąd 
wea,le nie znała. potem podała adres 
swój jako Wentworth I wyszła na nie-

popadą w strlld!Dy nął6g pijaństwa Tak "ozumQW~." M, , ąrger. i ta, ' Nie 
i' staje się prawdZiwą uqręlią nie- -~... , 
szczęsnęgo potępieńca losu. Jooell1n. przyszłQ jej ao,i ną chwilę do glowy\ żę 
doprowadp,()fiy do al,raine} rozpaczy. zbrodnia,. 'popetniqna w ,spokojnym 
sprzedaje za bezcen dzieł<l !!woję. gaikl,l przy Sajnt~Cr()ix, 1l!1.1eżMa do 
piękny obraz I ruszą z ~YQkieJIl. je· liczby ~ycp., j~te alę ęQctz~eJ\ prawię 
dyna swoią n.aqziejl\. w ąwiat, Pod, popełnia, nie tniąła, pojQCia o tern, ii 
c~a.s swąj wędrówki artysta przyłl\- zły cztQwiek dla najbła!ląlzęgQ ł'Q,WO(ł1J 
eza ,Ię do trupy cyrkowców, ~t.()rz)' prze~ewą k.rew ~wego btiinie.gQ. 
8a~i Dęqzni i obdarci, przygarniają Myśl pądobne, [ĄQgła tum!1.l1i~ tn
l'li8l5zczęśliwe~o Jocelyna i jego dziec· nych, łTtór:t:Y nie znali dzieJ'ów -Jó. zęfą k.Q. Na prośbę ojca jeden z cyrkowo ~ - - - -
eów wytatll'owal na ręku dzieeka ko. Wilmota. i l;lenrykę. punb~. 
rollę. hrabiowską i nad nią dwie lite· Nazajutrz bardzQ ral10 opuścUa 
ry G. J, W tym samym czasie w do· Margerita domek przy wę.skie], nad
tn!.!. bankierskim Dunba,r i Baldlo'rby rzeczqej uliczce -1 Wytłumaczywszy w 
w Londynie oczekiwany jest przy· kilku słowach starej kobiecie, która 
Jazd nowego szefa. Henryka Dunbar, z ni'ł mieszkąła" powód podróży. _ q
~tórY przed 35 dopuści! się falszer· dała się pierwszym pocię,giem do Wip
stwa. Podwładnemu sobię urzęJnl· ch ester i przybyła tam. odziesią.t~j. 
ltowi ka,zał Dunbar podrobić podpisy Zabrała 2:& $,Ob" WS,zys_tkie pieni"dzę, 
pewnego młodego człowieltą. człon- _ "'C' 'I! 

ka zna,nej rodziny. oficera z ale nic a nie więcej, o potrzebnych <;to 
te!r0 samego co Dunbar pułku i pu· ubrania rzecza,ch nie pomyślała wca-
4cił v obieg fałsHwe obligi na IiU- le. T Q, eo zamie,rzała '$pełnić" bYło o
mę kilkunastu tysięcy funtów szt01'- kropne, ęhciała boWif}Ill zeznaĆ' wszyat~ 
lingów. Henryk Dunbar lekkomyil- ko, ęo w\eQziała O przeszłości i Qo 
ny bula.ka i utracjusz WCiągnął w świadczyło przectw Henrykowi Dunba-
awoje fałszers.two młodszego brata rowi. ' 
je~nego z wyższych urzędników ba,n· ' Urzędnik., do, którego. zwróciła 8ię 
ku. :Józefa Wilmota. Dunbar wysła- < 

ny ~stał do filji banku w Kalkucie, na stacji Winchester, przyjął jl! bar-
w [ndjacb brytyjskich. ni('winny zas dzo grzeęznie. 
urzędnik Snmpson Wiłmot otrzy- . Piękna, blad8t jej twarzycz.ka jed
mai natychmiastowe zwolnienle_ łó- nała jej wszędzie przyjaciót 
zef Wilmot poprzysiągł zem.stę Przykre to dla ludzi prawddwie 
nikczemnikowi. który przestępst\\em zasłużonych, ale brzydkich. przykre 
i kłamstwem zniszczył życie jem,u i dla: cnotliwych, ale , rUdowłOSYCh, że 
bratu. l oto po 35 latacb wraca do n k' Ib b_. I . 
Londynu łłenryk Punbar, aby ob- ,pro I grec II a o D.,ł\,J.cze· sp ot y !laJ-
j"ć kier.ownicze stanowisko w ban- lepszą. są I'ekomen<laeją, ~o począ.ć jed
ku. Jedyf)~m jego marEeniem było nakże, gdy uroda uderza vi; (lczy. za., 
ujrzeć ukochaną i piękną córkę Lau. sługa, z!tś musr być o,ajpierw zrozumia· 
rę, którą przed laty zabrano IllU clą na, ·ę.~eby m()gł~ być oeęni"na. 
Anglji. Fatum cbciało. :l:e zaledwie - Bal;dzo, byłbyro ' iczęśliWY, $~y~ 
,łaDl\l na ~iemj an~jelskie-j spotkał bym mógł pan~ w czem.ś qQDQPlOO -

- - --IIi, olro 'w ()KOZ Wtrmorem~'któ1''Y powie-ctzftll Qprzęjm)" urzęqnilt:. ' 
tlnypomina mu krz.ywdę wyrz.ąjw- ' - Radabym ~ odpowieQzia a \D;lo
tlł\ przed 35 laty. Dunbar. aby 'lasza,. d.a dz\ewezyna. d1'ŻącYn;\ g!osem ....." Plr 
eh(lwa~ swel$0 wroga, afiarowuję mq zn. e,ć szez4rMły "'hrn.dni, "".,neh., lone]', 
PQąadt; slu1ącego ,u .lebie. WilQlot v~...... '" Y~.Y 'H 

pada ofi&rll taje;;nniczej zbrodni, ~tą., ,w ..• 

Mo~eby mie,ła trochę tI1ldnośc;i zo
baęzen ia się z , sir ArdeJ;lem, .gdyby q,ie 
to, i~ jęj tQw"rzysz ~wia.Qc~ył c;xłiJ'azu. 
W jłl:kim celu przybywa. 

Sir Arden siedział przy biurku. Był 
to człowiek już nlęlllłody ę d~ć suro
wym wyrazte tw a.rzy , AI~ sędzia był 
sprawiedliwy. i gdyby Henryk DQnbar 
ł}ył {la'Vę~ pą,nem p()łQwy ElU"Opy, był
by go z zi~nQ. krwią prześladował, 
gqyby sprawiedliwość tego wymagała. 

l\:Iarg~rita pis. zmiesza,Ia się, wcale 
wi,dok iEim sędziego. Zaprzątała; ją jed
ne, jędYll.a mYśl () gwałtownej śmierci 
ojca. ' 

- Obawiam się, czy nla przyby
wam zapóźnQ .."... rzekla - bg dowie
działam się właśnie, że pah Dunbar za
stal zwolniony z więzienia, a ja przy
byłam świadęzyć przeciwlw niemu. 

Sędzia spojrzał zdziwiony 
~, To ząleży - odpowiedział """"" od 

tego, jakie będzie pani zeznanie. 
Przywołał z pokoju sąsIedniego pro

tokóla.nt~ i ' P<ł.pr-osił q:tłodą dziewczy
nę, aby mówiła. 

GdY MargerHa ępowie<lziała wszyst
ko. co wiedziała. kiwał głowQ. z pew
nem niedowierzaniem. 

To, co dla podnieconej biednej sie
rotY' wydawł\ło się bezwzględnym do~ 
wodęm występku Hel1fyka Dunbar, nie 
było zbyt ważnem dla wytrawnego sę
dziego. 

- Wiesz moje dziecię o tem, ze 
twój ojciec został kiedyś przez pana 
Dl,lnba.ra pokrzywdzony, domyślasz 
&ię, że posiadał jakąś uWłaczającł 
bankierowi tajemnicę, ale nie wiesz, co 
to pyła 2ła tajemnięą. Nie mogę, biedne 
{noje dziecko, nic przedsięwzi~ć na 
roocy ta.kie~o ~ęznania. Policja wzięła 
się ~nerglczl'li& dQ dzieła, i w:ierzaj mi, 
że dol~ona naj~iślejszych poszukiwań, 
Nie mogę ~wlerzyć, żebyiięnryk Dlln
bar popełn\l ~ę oMopną zbrodnię, Za
bard?;o ję$t bogMy na to, aby nie m6g1 
Qył 1,(upić sJ)bie mHc:zeRia twojego oj
ca. Pieni~dz jest (łżwigni/ł potężn,.. 
nJkt mu, się o~rzęQ nie pot,r~fi. 

I~.;i(\ ~zę(:Zytąi głośAo z~zął!Jlia 

znaną sopie u,lieę. ' 
Tp wszystko, co słyszałł\ od sir ~ 

dena, nie osłabiło głębokiego jej prz~ 
konania o winie Henryka D\.mbar. pp.. 
stąpiła kilka kroków, saIll,a ni~ wtQ
dząc, gdzie idzie~ i na.gle się za,t,rzy" 
mała. -

Twarz jej ożYwiła się, oczy zap~,. 
sly, a złowrQogi jakiś uśmieob uk,aząJ 
się na. wargach. 

-:- Pójdę sama do Henryka. DUlll>fLf 
- szepnęła - skoro piJ'awo nie chce 
mi dopomóc. Sama odnajdę zabójcę. 
Zaqrży z pewnością, gdy się dowie, ż~ 
ofiara jego pozostawiła córkę, która 
(lie przestanie przaśladować go, dop6.. 
ki sp'rawied!iwości nie sŁanie się za.. 
do~ć. 

Sir Arden wspomniał, że pan Dun
bar zamieszkał w hotelu G eorg es. 

Ma.rgerita zapytała pierwszeg.o na.
potkanego przechodnia o ten h()tęl. 

przed bramą stał jal\iś chłop~ 
- Pragnę się widzieć z ~Qem 

Dunbar - rzekła do niego. 
Chłopak spojrzał zdziwiony. 
- Nie wiem, czy pan Dunbar pr~,.J" 

muje kogo, ale pójdę i zameldujQ. ' 
- Bardzo proszę o to. 
- Niech mi pani powie nazy/isko, Ił-

zaraz udam się na gór,. 
~ Nazywam się Margerita Wilmot! 
Chłopak zachwiał się, jakby k\!lą. 

rażony. , 
- Wilmotl - wykrzykną.! ....... ło 

może pani kuzynka tego? 
- Jestem córką. JÓ2lefa Wł1mot, 

mozesz to powiedzieć panu Dunbar .. 
jeżeli ci się podoba. 

- Dobrze, dobrze, powierQ w tej 
chwili. 0, Boże~ sil mi zabrakło Jak 
dzi~ck\1 Ale Zdaje nif si~ł źe pan pun. '!ł 
bar nie odmówi pani przyjęcia. ' 

Pobi~1 na schody a obracał !!Ię ęQ 
chwila ku M~gerieie. Ząawało mu stę
że konieęznie CÓrka zamordowanego 
Człowieka nie powinna QY~ podobJlll. 40 ' 
innych młodych dz\ewc~t. 

1'a 'r.zuca cień podejrzenia f1~ ban-. -= () to b~~l!!~ lę,Łwo! Nikt w eąłem 
kiera. W międzyczasie córka D~nba- Wf!lcbester o nlcąm_ In_nem' nre IDÓ\Vl. 
""A, Laura, piękną pąnl eonka, ot;~-ekl- Wypą.aęo~ to ba.t'd~o \aje~"ie7!Y'. ~t =: , 
WJł.§ '" ~ondynje riIl pr~y jazd oJca. ,,:ykl'~y~!1tł roz~d9Wfl.o,)" {1~I. ur-,ęd~ 
W Ląlłrze podk()chiwuJe ęię be~ wza- nlk"= !lWąe pani pr&ybyłł\ jll~-Q pia
łemnQścj Mtur Lovel, aYQ pjerw'~""' de){, ~tnQże pa,nt wie ęo$ ~ t~.gl! 
go patrona z miejscowości Sherq- • OZY. wił się na, sarnę tnyŚJ. I,';' piękna 
Cliffe. W WIDchester (ldbywa się '!! - ' 

wiedziona 
śledztwo w sprawie zbrodni, popeł- n,ez~a.lome, męźę Pli~ła Coę dg .powle
nio.l!ej na Wilmocie. W toku (lI). dzema swym wspóhnomkom, &ę~na 
chodzeń sędzia śledczy wydąje naka~ kogoś, ~o potrafi r~uclć pęwne światło 
~ztowMia pankiera Du~barą. Z;l- ' na ~abó.'stwo Józefa Wih:nota! W Qbec-. 
rZl\dzen!e to wywoluje powszechną nej ę~~·f1i z~'pewniąłQt~ pod,otmeąlu 
8ens~cJę· szczęshwcQwi wybitnł' sta.nowisk~ W 
W międ%yczasie Margerit.. Went Winches,ter. - _ 

worth, ~6rka J::mesa Wentwort,ha, -Tak - odpowiedziała Mal"gertta 
d~remnJe .oczeklwala. p0Y"ro~u OjCa. ~ przybyłam z dowodaint ' pr.zeelwko 
J;.l~edna dZle~v~zyna .Dla Wlo,dzlała bo- HenrYkowi Dunbąr II ' 
WIem, te. OJCICC jej mIał fM'~yb-r'łlne U, d' -. o~ , 
Qtll>wisko Józef .. Wilmota i te to ()IIl • ~ę nik zadt'zał I Z~()~Q qłworzył 
właśnie padł ofiarą zbrodni kGło Zdzlwlon~ oczy. 
Ww,ęb,ester. Przypadkiem ,dopft'J"O ~ Z "Qwo(jamf p1'zeoiwkQ pł\nu 
dowieqoziąła się z dziennikl'tw Q tUor~ Dunbarowit - powtórzył - ależ pan 
ders~wie. IntUicja poWiedziała jej Dunbar zostal wtaśnie dZisiaj uWQlnto
(ld'razu, te. mordercł\ ojca mógł .być ny i poci~giem wieęzQll'nYrn ód.ięźdża 
tylko ba.nk!er D~nba~, Młoda ~lIIeW- do Londynul Wszyscy , mieszkańcy 
o~yn~ WYbIera S.lę ~'lęC d,o Wmcł\e- wstydzą, '~tę za nl:egodziwe ob'ejŚcie się 
:~'ch ~8~~~1:r:~~~ sędziemq o z ta~ bogatYtrl d~entelmanem! Z tMo, 

. ' ~o Stę dotąd oka~ał(). pan DunblU' , tYle 
ł~wI~~ąła ~na stare poł~t&:ne ubre,.. Jest winnym, co ja nallrzyklad, ...... d~ 

ni" wYIP.I~te I zakurzone, róz~e ~ła- dał llnędnik z pogąrdliwym gest(ml: 
~anę faJkI, stare, wyblakłe dZlę.~mki, ' ..... Ale jeżeli panI ma coś p6wniej~ 
w których pewne artykuły byłf ~Iórem szego prz~l\'Vko. panu Dunb8.1',to 
~kreślone; charakterystyczny (KIQr zmienia , postać rzeęąy i obowiązkiem 
QQbywający s~ę z po.~ród te~o !lto~u pa!'i jest u<łać się bezzwłocznie !l(), Aę
ga-łga,nów, śWl-adczYl, lZ w słsledztwle dZIel!'o dla zloienią ,;eznania. 
były, mY$~Y. . Mówiąc to,Ufzę~nlk aż cmokał Jft 

1tJ~ dOle. 8an:em pornlęd~y sz~ząt- zy,kiem z radości. ~e to jeg() zaszezyt 
k~m.ł. tyto~lU, n~edo.p~lk?w cygar I pa,.. spotkał tt1k niespodzianie. -
.,1 !ltÓW , le~ało kąka l!stow. - Niech pant l'ae~y poezekąć tro-

Margerlta wZI.ęła Je i zaczęła .pr?..&- l'hę - doqał - zamelduję, że wycllo
gl~dać. Trzy z Olch stare bardzo I pl'e,.. dZQ I ZI1Pl'owadz, Pitnią natychmfut 
Wie w kawałkach, adresowane były do do sędziego, 
lózefa Wilmota, za pośrednictwem gu- Pobie~ł do swego zwierzchnika. o
b~rnato.ra wyspy Narfolk. Adres wy- powiedzfął mu całe zd",rzenfe i po,. 
pIsany był charakterem bardzo sta.ran- wrócił zaraz do Margerity. 
aym. ."-"' Jeżeli p~nj raczy iść zemnll-, p6j_ 

Ok:u~nym był ten 3Jdrea. Margeri- dZlemy do sir Ardena.. Jest ml tym, 
ta ~wlesJła ~łow,ę i głośno załkaJa. k!(J.ry naraził sOD~e w~zYl"tkicJ;t w t~j 

=.- .Byl ~'l~lklm PI·zastęp.cą: . pomy- n)es?;ezęsn~i sprawie. 
~lała ] powInIen byI długo' zyc Jeszcze, Pr?-eehod~ą.c t'óżne u1ic,z~i sp~19oJn~ 
zeby spełnić pokutQ, a tu go ten Dun- go mH\sta, urzędnik usiłował wYdGbv6 
bar zamordował. 7, młode-.f d7!iewc?lyny wszystko, '(jo t~l-

Ani cienia wątpliwości nie było ko wterlziała, ale Margerita. nie lIGwie
jut w jej umyśle, miała w ręku ętą· dzi!1ła.. mu nic więce.1 nadt()., li p'l"ZV~ 
DOWę~ dowód tożsamQści ajca z J6- była ~I oskarżeniem QUl'jbal'a. '. 
~tf~ Wilmoter;J., mia.hlP. dO$tatec1iny Pr~Qyli do 'mlesz~ania sit! A.rdma. 
dówód -na -tó, ' deby przekoil,;t M4.f, ~ ~ąu~w~ QIł -d~tn bvc:i~ ł.8,dnj;- cb'o", 

raq t'>u~a.r ~Jedzi"ł w wygodnym 
(otelu, z ązięnQi,ltięm, rozłożonym na 
ko,ląnĄCh. . , ' 

Pąn Ba,lderllY od.ięcba,ł wprzedni&
g.o wieczora d() LoqdYJlu, ale Artur Lo
vęJ nie opuśQił ~ngicrlndjanina: 

Bogaty i:)anklor wycierpia,' wiel~ w 
zamkllj~iu.. w jakiem się znalazł za-
1.'{Lz PQ przyjeździe il!woim do katedral
ne~ mia~ta.. WęzysC'y, Co nań pa.trzyli 
widzieli. że się strąszhwie zmienił 
przez t~ ost~tnl~ dziesięą ~ni. 

ran punbM' zwolniony został do
pie~ wczoraj wieczo.rem. spal więc 
dzi~ ~naeznie dłużej i zaledwie skoń
czył śniadanie, wszedł eh_opak z po
selstwem Margl.V'ity. 

. -:'": Jak:a~ młQdą ()ęoba ż~zy sobie 
w~dzle~ !lI." z va,nem -= powie<luał ~ {i
sza.powamem. 

..,.., Młoda o!!,oba! - wykrzyknę,ł pan 
Dunbar z niechęci~ - Nie chcę s.iQ 
widzi~ z ~ikh'n .. C2:egoż może ~chcieć 
odemnie ta. mloda ()spQa? 

-.- Pragoie, ,i'ę koniecznie z panem 
zo~aezyć,; nazywa się Wilqlot ... Mar
gwlta Wllmot, jeęt zaś córk~ tego ... 

Chorobliwię blada twarz pana Dun
J,ą.ra, stała się VI, tej chwili prawie sinę.. 

Artur Love1 spostrzegł tę zmianę 
f pierwszy raz spostrzegł przestrac.łl w 
c.ąłej pQstaci bankiera. 

-.,.. Nie chcę jej wi~zfeć - zawołał 
pan Dunb8l.'. - W1lmot nigdy mi nie 
wspomniał, teby miał córkę. To zapew
l1e jakaś intrygalltka bezczelna, pi-a
gnQ.ca. wyłudził co ,odemllię. Nie chcę 
jej widzieć, odpifawić jQ.! ' 

- To jakaś. bardz!;) przyz'Voita oso
ba, p'TOSZę pana, i woale na intrygant-
kę nie wygląda. ' 

-,- By~ rp~~. że nie wygląda, ale 
j~t lliQ. z pe~n()Ś~i% - odpa,i"ł wynio
śle Dun~ą.r, ~ Jezef Wilmot ąie miał 
tlórki, ole słY8za~~m nig«y o tero. Pro
sW P'lnie nie ~ęezyć jllŻ tą. , całę. spra
w .. , JW> I tak n~i~iał~ siO dosyć z 
pow()du tego edowi&ką. ~ ,, ' 

Przechylił się w fotelu, wzłęł dzien
nik i zasłonił się nim zupełnie. 

- Może ja p6jElę pomówić z tę. 
młodę. osobą? - zapytał Artur Lovet. 

.,.-- Niel nie potrzeba. Powiadam, i~ 
to jakaś intl'fgantka i że trzeba J'1o c,d. 
pra.wić. 

Chłopak wyszedł z pokoju. 
. - Wybacz pan, że się wtrłcam ru 
Jeszcze - przemÓwił młody człowi~ 
- ale jako pański prawny doradca ra..
dziłbym paąu zobaczyć się 'z int~e
santką.. 

- Dlaczego? 
- Dłatefro, Że miesz.kańey t_kłej 

małej mieściny to zwykle straszni 
plotkarze i amatorzy skandali. Jeżell 
pan odmówi zobaczenia się z dziew~ 
ezyną, ,podajQ.cł się za córkę Józefa 
Wilmot, będą. mogli powiedzieć ... 

- Co będą. mogli powiedziee? -
zapł'tał Henryk Dunba.r. 

- Żeś pan musiał mieć jakI).Ś wał
nł). przyezynę, ażeby się z ni'ł nie wi-
dzieć. ' 

- Ależ p~nle Lovel, więc pan chee. 
abym po takiem śmiertelnem męcz&
niu rozprawiał znowu z pierwszą lep,. 
szą. awantu.rnicą, której podobało słę 
p'rzybrać nazwjsko zamordowanego! 
Chce pan. żebym słuchał głupstw d la. 
tego, by zamknąć gębę kumoszkom 
W!f}chesteru? Jest mi najzupełnie l)" 

bOJętne, Co głupcy mogą mówić o mnie, 
i b.~~ę post~pował tak, jak mi się ~ 
dzie podobało. ' 

Chłopak wszedł znowu W ehwi1l. 
gdy pan Dunba.r kończył to oś\viadeze.
nie. 

- Proszę pana - rzekł - ta młoda 
osoba. powiada, że koniecznie mu~i wi
dziee się z panem, a jeżeli jej pan nie 
pr-zyjmie, czp,kać będzio pl'zed bram, 
na pana. 

- Pan Dunbar cią,gle jeszcze zasło
nięty d,ziennikiem po pewnej e.hwill 
dopiero odpawlędział: ' -

- - " (Cią& da4izy nast4.Pi). 
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Moda na ... góraH 

Janosik .łIJ klatce a harnasie tIJ liberii ... 
Poszło to od nietioslczki Austrji -- Frontem do wsi, a w każdym razie Dcom ku bacom! - Festival regjg.e 
nałny ze zlewem darmojazdów i darmozjadów - Karnawał z wódką był, ale krótko, a teraz przyszła 
pani bieda 

Na całym froncie weszli teraz w 
modę - górale, 'coprawda w spe
cjalną modę i specjalni górale. Nie
tyle bowiem Harnasie, ile Tirolery. Ti
roler-Sangery. Poszło to od nieboszcż
ki Austrji, po niej w sukcesji. We 
'Wiedniu cesarskim we wszystkich 
spektaklach i hecach dynastycznych 
zawsze na samym przodku paradowa
li gołokolanowe Tyrolel'Y. Najwier
niejsza to gwardja ludowa i Ferdynan
da i Franca i Jóżefa i Franca Józefa. 
'Gdy szli w pochodach państwowotwór
czych, zawsze im się dostawały okla. 
ski tłumów. Gdy jodłowali (od jodły) 
na estradach Praterowych, publika 
szaJałc. z entuzjazmu. Gdy dziwczy
ska (przeważnie brzydkie) tańczyły z 
juhasami szublattera, to wtedy i arcy
książęta i feldceigmajstry i elita owo
czestna "wychodziła z siebie" i rycza
ła z za,chwytu. 

Dla propagandy wysłano Tiro
lerów do wszystkich stolic na 
'Wszystkie wyshwy i na popisy. A 
Tirolery odpłacały tę popularność na
rp.iętną wiernością dynastji, sędziwe
mu monarsze, biurokracji, generalicjI ' 
'i hofratorn. Tyrol stał się austrjac
kim "Gotteslandchen", pepinje,rl} 
rządu, krajem hotelów, oberż i knajp, 
faworyzowanym przez tury-stów z Ci
slitawji i... Transsylwanji. Honwedy 
na Węgrzech, Chorwat y na Południu, 
Tyrolery w środku. Zteatralizowali się 
zupełnie: tańczyli, ryczeli, grali na cy
trach, przebierali się, błaznowali, zro
bili się jakąś specyficznę, miszkulan
cję, cbłopa i kabotyna, górala i pajaca, 
paradebauera, dostarczającego go.to
wych trup teatralnych na każdy tele
gram z miasta. 
. Gdy regime niomi:rchiczny upadł; 
Tirolerzy odrazu, przeszły do republi
kanizmu, dziś nie chcą słyszeć o Cy
de i o Ottonie i najbardziej inklinują 
do Hitlerreichu. Podobnie, jak jan
czary chcą być zawsze faworyzowaną 
awangardą każdego rządu, a ex-hibi
cjonizm aktorski, popisywanie się, pa
radjerstwo i eksploatowanie swej gó
ralszczyzny już im weszło w krew i w 
żyły. 

Coś całkiem podobnego grozi na
s~ym Podhalańcom. Jako efektowni, 
"malowniczy" i bajecznie kolorQwi, a 
zqrowi stali się nie}msztownymi fawo
rytami i pupilami skwer miarodaj
nych. Nowi panowie i nowa półinte-li
gencja okropnie i szalenie pokochała 
nowo odkryty szczep tańcujących i 
śpiewających kmiotków. I poszło h.a
sło: frontem do wsi! a w każdym razie 
licom ku bacom! a przynajmniej w 
miesiące letnie i letniskowe. 

W sierpniu b. r. zaaranżowano taki 
przewspaniały festival regjonalny ze 
zlewem darmojazdów i darmozjadów 
ze ' wszystkich "terenów" pod hasłem: 
Wirchom cześć! Tatrom czołem! Ilu
minacja gór rejlektorami (mi1jard 
świec l). Spęd czyli sedyk (tu i ówdzie 
drukowano "redyk", "wedyk") 5000 
owiec i tyluż baranów z nizin, dalej 
"oscypek pod Wichrami" (miało być 
Wirchami), "prawdziwy szałas", ilu
minacja, bacówka i ... basówka, żywi 
JUhasi statystują w "Ralce", defilada. 
"grup malowniczych", tańce Bojków 
(sic! obrażają się za to przezwisko), 
kierdel ministrów i wojewodów, ora.-

Dzwon olimpijski opuścił już swą formę. 
Chłodzenie 16 000 kilogramów masy 8talo
waj trwalo kilka t,ygodini. l)z:w,0i!l ~
,wiśnie na wieży' .~y~~~ 78 metrQw 

cje, strzały moidzierzowe itp. "Spęd" niech tam będzie "sc1avus saltans"I bo się tam nie mieści. W Zakopanem 
pięciu tysięcy patałachów z całej Sar- i Jandsik w klatee a harna,s.ie w liberji. się popraWiło, ale na Podgórzu i Podo 
macji był poprostu w siódmem niebie Ale ta nędza! ta. nędZa! ta nędza, która halu pogorszyło od... Olzy do Czera-
na widok tylu porteJ,{ z parzenicami tam zaraz po festivalu zpowrotem za- moszu... . 
i "zbójnickiego", tupanego od rana do pada! Cóż im z tego, że "przedstawicie- Z tej racji niech będzie: Wirchom 
nocy w każdej murowanej piwnice i le ludu podhala'iskie,go" Gwiżdż i Ga- cześć! Licom ku Bacom! regjonalny 
kamienice. lica za te ~ircenses senatorami, kiedy bajc, basówka i ględzenie, Kurek i Bu-

Otóż wszystko to byłoby . ba.rdzo na znów zpowrotem nędza całe Podhale rek, nastawienie górali i hucułów, ale 
miejscu i bardzo śliczne i egzaJtujl}ce ogarnia z wyjątkiem tego punkciku, o biedzie, o nędzy, o bryndzy, o głodzie 
l' dyrlaktyczne, gdyby nie jeden "chfe-

I 
gdzie się festyny dla jelit y ceperskiej też potrza pomyśl€t Ceprzyska! 

ler". Niech tam sobie już zalewy ceper- odbywały. Karnawał z wódką był, ale Same defilady Tirolerów nie wyG 
skie infe.rnalnie szkaradzą Zakopane, lcrótko. Po sierpniu przyszedł wrzesień starczą! 
niech przepa,da "świątynność" Tatr i i połowa dziecisków do szkół nie idzie, ADO".r NOWACZYŃSKI. 

Pogadanl;.i dla kobiet 

Kostjum jesienny 

Ty'le sły:szymy O kryIzysowy'ch cza
sach, o tern, że jest ź1e, a ma być je
s.zC'Ze gorze;j, że trudno nam 2'll'IOzumieć, 
z jakich przesłanek WYClbodzi moda, 
proklamują.c oddawna niespotykany 
zbytek. Nie pamię,tamy czasów, kiedy 
t~aniny oolZlI1oozały się takim przepy
ohem, i truk ba}ońsko drogo, kOSżltowa
ły. Luks'l1s w dzied'zinde materjałów 
dOlSOOdł w tym roku do zenitu. Aksa
mit przetykany jest złotem i srebli-em, 
wełna przerabiana celofanem, puszy
stą angO'.rą, strusiemi piÓirkami, prze
tykana supełkami odmiennego koloru 
i wytłac'zana w ·deseń. Tafta ma spód 
i wytłacz.ana w deseń. Tafta ma s.pód z 
crepe-satin, crepe-mate lub atłasu, a 
tkaniny jedwabne są wytłac,zane, cie
niowane i prze,taJhiane nićmi innego ro
dz,aju. Tegoroozne koronki i tiu!le haf
towane .są perłami i paje,tkami. Odra
:ou rzuca się w oczy. u'tloclo.banie do nie
zwykle śmiałych barw i poł~c.zeń. 

Angieltskie kostJUlny i komplety 
nosi się w Pail"Yżu z nieprawdopodob
nie j'a.skrawyteh tweedów, a więc kolor 
g.ranatowy łą.czy się z ozerwonym lub 
ziellOlIlym, przyczem granat sam przez 
się nie jest owym klasyc,znym grana
tow:ym kolorem. Lila łączy się z czer
w9p;ym l~ 8I"a.narowyl,lD. ~,; I 

zielonym, niebieskim i brudno-różo
wym. PopiCIlaty zaś z pomidorowym, 
pomarańozowym i cytrynowym. Po
południOIWo suknie i okirycia nieraz też 
orzdabia. się hafte.tn z :pereł i włóczki. 
Niektóre kos.tjumy składaJę, się z su
kien i żakietów, niektóre za,ś z trzech 
ez'ęści; Slpódniey, okrycia i b1lWlki. Te
goooczllla blu-ZIka wY1ł"zucana jest prze
ważnie na spódnicę, wcięta w pasie i 
nie posia;da paJS.ka. BaJrdzo nosz,one 
będę. atłasowe bluzki o reg1lanowyoh 
rękawach, tworzący'Ch małe bufki. 
Czarna aksamitna. bluzka z efektow
nym żabotem z jedwabnej piki, kocon
ki lub <llrganzy, to piękna i tWaJrzowa 
ozdoba kostjulIIlu. 

Wiele uwagi poświęca się w tym 
roku wszelkiego rodz1lJ.iu kl,a,mrom i 
guhkom. Szyldkret, kryształ, kOl1L1, 
ba.rwne kamienie, kUte metale - zło
ciste lub oksydowane - oto materjał, 
z którego robi się guziki do sukien i 
klamry do pasków. Modny w tym ro
ku aksamit, jak żaden inny. materjał, 
modeluje i rzeźbi kształty. Linja wcię
cia umieszcoona· jest trochę niżej od 
zeszłorocznej linji talji. Nao.gó} naj
większem powodzeniem ciesUł- się 
linje asymetryczne: tUlIliki i dr8Jperje. 
S.Wzególnł pomY'słowOŚ'Oi~ odznaozaj~ 

się ręka wy. Tualety wieczorowe SQl 
aJ,bo stylirowane, albo klas1yc.zne. 

Z rozważań tych ogólnych przejdi
my teraz do spraw konkretnycl1, a 
więc do kostjumu jesiennego, który 
bądźcobądź obecnie stał się szatą naj
ulubieńszą. Wybór modnych materja
łów kostjum()wych, od aksamitów do 
nowych kolorowych flausrz;ów, jest 
wielki. Dużą rolę odgrywa O\b!ramowa
nie, przeznaczone najczęściej do pod
kreślenia konturów k01stjumu, przy
CiZem tendencja w kontrastowem . ze
stawieniu kolorów mateTjał'11 i p:rzy
p,rania futrzanego, ma na celu podnie
sienie ogóJnego efektu. 

Powyżej podajemy trzy mod.ele ko
stjumu jesiennegQ. które dadz.ą nam 
wyobrażenie o zasadzie tegorocznej 
mody. 

Przedewszystkiem więc należy 
zwródć, uwagę na model 1l'ie!l"WlWY -
kostjum pOIpielaty, któTego guziki, 
dolne przy,branie, kołniea-z szl3Jowy i 
obramowanie pelerynki pomyślane 
jest z czarnego seal'u. 

Niezwykle efektownie wygląda tzw. 
kostium bluzkowy, 11 kr'6tkim . żakieci
kiem. Modeł śrOldlkowY uk1WUje nam 
właśnie taki żakieeik blU"zkowy, baJt'
drlo oryginalny, obs.zyty kołnierzem 
futrzanym i zakończony paskiem z te
goż samego futerka. Spódnica przy
brana u dołu również szlakiem fu
t~8jnym. Mały okrągły zarękawek jest 
pIęknem uzcupełnieniem. odpowiadają
cem już porze coraz ClhłodniejlS!Zej. 

Niemniej efektownie prezenrouje się 
modeł trzeci w poł~czeniu k'olorów 
kontraSltowyćh. A więc ma,terjał zie
lony i bTązowe Zr81bce - przybranie 
górne, a u dołu srpódnky wsumęte wąo 
skie kliny futrzane. 

Przyznać trneba, że wszelkie te 
przybrania fumane ipT'zyc!ZYl1iaJją si~ 
znacznie do podniesienia elegancji. . 

Najnowsza fryzura ~ loczki renesansowe, 
cieszące się w ostatnim czasie dużem po

wodzeniem. 

Pouczenie 
Letnik spędza wywczasy nad m.a'rzem. 

Sp(}tkawszy rybaka, zapytuje go: 
- Panie s.zano'\v'Ily, jak robi się sieć 

rybacką? 
- Całkiem JXlprostu - odpowiada za

p~a~y. = .~ ~ ~ i ~~}iVii &ię .te. 
nIćmJ.. '- .... '...,..- . >- -




