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Na polski1m samolotie "Lublin R XUI O", konstrukcji inż. Jerzego RudUck'iego, w'ystartował do lotu Polska-Austra-

. . .. . '. 'ja mjr. " Ka1rp'iński z Poz~ania . 

MAJOR STANISŁAW KARPIŃSKI 

p o z n a ń, 14. 10. "7' D%łś, w pI,tek. 
o godzinie 8 rano z lotniska woJsko
wego na La'wicy pod Poznaniem wy
startuje do długOdystansowego 10t1l 

POl.SKA - AUS'ftłALJA 

znany polsJd IohI.Ik, major 3. p. L 
Staai~ław Karpiń5JE,1. Towarzyszy mu 
mechanik RogałsJd., 

Lot. kt61'ego trasa w o:hu klerun- około' 000 km). 
kach Wynosi ' ,O Ooą kllometr6w "(tyle Trasa. lotu z Polski do Australii 
co dług~ć rów·nika). Odbywa Słt na jest następuj,ca~ Poznań - Warsza
polsklJ;O .samo.OCie "Lublin B XIII not, w.a - Sła,'mb'Oł - Aleppo - Bagdad -
wyposażonym w wyprodukowany w Bassora - Bushise - Karachi - Alla
Polsce silnik angielski .,Wrlgth" mo- ha·bad - Kalkuta - Raugoon -
eJ' 220 k. Dl. Przeciętna szybkość sa- Bangkok - Aloir Star - Singapore -
molo tu wynosi około 180 km/godZ. Batawja - Surabaya - Kupang -
Odpowiednio powiększone zbiorniki I Port Darwin - Cloucurry - Charłe
na benzynę I Oliw, zerwa,lal. teere- vllle - Melbourne. Pomiędzy nie
tycznie na 25-godzlnny lot (dystans kt6remi etapami jest ponad 1000 km 

. . 
Polski samolot "LuJblin R XIII D", ko.nstrukcji inż. Jerzego Rudlickiego. Na 
sa.molocie tym mjir . . Kwrpińsl!;: ro.zpoczął dziś gigantYczny lot Polska-Au

stra.lja.. 

odległości Lot majora KarpińSkiego 
i jego towarzysza BogaIskIego . prowaw ' 

dzić będzie przez południowo - wSCho
dnią Europę, wzdłuż całei Azji i po..' 
przez kontynent australijski, który ze 
względu na swoją pustynność Jest 
szczególnie niebezpieczny dla samo
lotów. 

Major Stanisław Karpiński za
brał ze sobą dla kolonji polskiej W 

australijsklem mieście Brlsbane (mie
Szkający tam Polacy jednoczę się w 
"PolSkim Związku Narodowym'') od
ręczne blogoshlwieńsłwo Prymasa Pol
ski Ks. Kał'dynała Hlonda I czark, 
wody z Wisły. 

Major Karpiński Jest wypł'óbOwa" 
nym polskim pUotem długodystanso
WJDl. W reku 1931 odbył 101 d~koła 
Polski bez międzylądowania i lot do
okoła Europy w 6 etapach. W paź
dzierniku 1932 r. Odbył lot Warsza
wa - Kabul - lIair - Warszaw. 
(15000 km). 

Lot Polska - AustralIa nie ma na 
celu ustanowienie nowego rekqrdu 
szybkoścI, lecz 

PBOPAGANn~ POLSKI 
I POLSKIEGO LOTNICTWA 

na dalekich szlakach świata. Bajd 
do Australji obliczony Jest na kilka 
tygodni, dokładńie sześ6, poDtew8.t 
tak. długi Jest urlop, kt6ry wykorzy
stuje major Karpiński, by nową sła~ 
Wf oJuyć skrzydła ' polskie. 

., . ,. . . .... 
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Nil rozprawie ujawniono, że żajściil sprowokowali Zydzi 
~ó(llz, 17. m. - W dniu wcroraj

szym przy wielkiem zaintee,roowa.niu 
'PllibIicznClŚci odlbył się w trzecim termi
nie pr<Joes b. radlnych miejskich mia
sta Łodzi, oskarźonych o zajścia na po
si-edzenilU rozwit\zanej ł6dzkiej rady 
miejskiej w dniu 28. 5. hr. Na roz:pra
w·ę stawciIi się wszyscy oskarżeni. u
!równo z Obozu Na rooow ego. ja}t i in
nych frakcyj. W k<>mpl~ie sądzącym 
zaszła zmiana, mianowicie zamiast sff 
dzlego W<>yny. przewodniczył sędzia 
Luszczewski. Skład obrońców oskar
żonych, b. radnych'. żY'dowskich i socja
listów, powiększył si~ o adwokata. Ja
rosza z Warszawy. 

Byłych radlnych narooowych bronili 
b. p(lseł adIwokat Zbigniew StypułJ\:ow
ski z Warszawy, adw. Franciszek 
Szwajdler i adw. Grochowski z Łodzi. 
Po z:;&'Olnieniu świadków, adw. Szwaj
dIer l Ur<>chows·!ti wypowiedZieU ' s.ię 

,przeciwko odczytaniu zeznań świad
ków hez obecnOOei ich na sali. Po. od
~zytaniu aktu oskar:zenia, m-esztą ba.r
dzo krótki-ego, sąd przystąpił do badJa
nia oskarżonych. PierwsF zeznawał 
Ży.dJ. pIIzedstawicieI frakCjI oocjalistycz
nej Janusz Konrad Urbach, który przy'" 
znał się, . że rzucił pOd. a$'esem radnyoh 
Obozu Narodowego okrzyk: 

- "Preez z hitlerowcami! niech żyje 
lrultura polska!" 

Adw. StY'Pułiwwski zapytuj,e się Ur
ba,cha., C7.y użył pod 'adTesem radnych 
OboziU Narodowego słów "z.brodlniarze! 
łajdaki". Urllach przyznał się. że użył 
takielh słów w stosunku dio b. radnego 
9zerni.ka, gdy ten nazwał go parszywym 
Zyoom. . . 

NaStępDl~ J6znawał, że .stanął w 
obronie napadniętego przez mir(ldow
~w . Marksa. Mo~ p rz,Y1.oczyć mnó~ 
stw'C> dowodów natury rzekomo 'oooią-

żająee,i w stosunku do osoby Dmow
ski'ego. W tern miejscu oska;rżony adw. 
Itowalski z oburzeniem zwraca się do 
sądu z prośbą o stanowcze zakaza'nie 
podsądJnemu wyrażania się o osobie 
Dmowskiego w g'posób tak obelżywy, 
jak to uczynił Żyd Urbach. 

Następnie adwo.kat Szwajdler zapy
tał U.r:bacha" czy używał pod adresem 
radnych Oboro Narodowego słowa 
"szpicel" . Oskarżony zaprzecza. 

Adw. Groc'howski zapytuje, czy ów 
materjał. rzekomo obcią1żający Dmow
skiego. o.głos ił gdziekolwiek. Oskarżony 
potwierdza, że tak. a mianowicie w ży
dowskim brukowcu łódz.kim "Głos Po
ranny". 

Następnie Urbach zeznaje, Że wznie
siony przez nie,go okrzyk: "Precz z hit
lerowcamil" był okrzykiem radości z 
Powo.du przeforsowania prze,z źyd!o\y
ską, mniejszość ndziecką subwencyj na 

rzecz teatru żydowskie~. 
Następnie zeznaje b. radny Cz~rnik, 

który nie przyznaje się do udziału w 
awanturze. Twierdzi, że (lkrzyki wzno
szono p'rzez Żydów przeciwko Obozo.wi 
Nar(ldowemu oburzyłyby !1ietylko rad
nego narodowego, ale każdego Polaka, 
gdyż obrażały o.ne najświętsze uczucia 
patrjo.tyczne i ' religijne. 

Po. Czerniku zeznaje b. radny na
rodowy Kożuchowski. Nie przyznaje 
się do udziału w awanturze i mówi o 
obelgach" rzucanych przez Żydów na. 
narodo.wców. . 

Zko.lei zeznaje adw. Kazimierz Ko
walski. Stwierd~a on, że przewo.dni
czący na posiedzeniu rady b. komisarz 
Wo.jewódzki świadomie zezwalał na 
prowo.kacje ze strony Żydów, które 
~iały . n~ ce~u rozwią.zanie rady, dalej, 
ze naJwlęeeJ prowo.ko.wali radlll ży
do.wscy: ' Urbach, " Braler i Wajcman. 
Do czynnego ud'Ziału w · awanturze nie 



p:rzY~lll\je się i wyjaśnia, że w ezasie 
przemó,Yicnia dr. KrauszlI., . Zyda, ten 
ostatni,," honil"hny sposób obrażał Ko
ściół kaU>licki. twierdząc m" in.. z.e 
niektórzy biskupi byli Żydami. 

Następnie zeznają. radni narodowi 
Gonera, Belka, Bronisław Kowalski, 
Miło.ch i Kwiatkowski. 

Po nich są,d badał radnego socjali
stycz.nego Golińskiego i radnego ży-

dowskiego Wajcmana. Ii'; nich zezna
wali ~Yct Steinszna}der i Żyd Lew Ho
lenderski z frakcji socjaHstycznej. -
Wszyscy do udziału w awanturze i rzu
cania obelg nie przy'znawają się. Po 
zbadaniu wszystkich oskarżonych, sąd 
zarządził przerwę. 

Po przerw'le przed -przystąpieniem 
do badania świadków, obrońca "Żydów, 
adwokat Jarosz, 'zgłosił wniosek o u-

morzenie sprawy, ponieważ art. 128 
k. k." na którym opiera się Qskl\rźenie, 
mówi wyraźnie o w'zędnikach pań
stwowych. Rada miejska jest zaś or
ganem samorządowym, jest władzą sa
mą w sobie i ponieważ w awanturze 
nie brał udziału nikt obcy, lecz sami 
radni i to w czasie posiedzenia r~dy, 
sąd nie jest kompetentny do rozpatry
wania spr"&W1. Wniosek Jarosza po-

parł żydowski adwokat Kempner, 
Sąd przychylił się do tych wnio

sków i sprawę umorzył. 
Prokurator zapowiedzi&ł apel~ejt:. 

Jak się dowiadujemy, sprawa zajsq 'W' 
radzie miejskiej i poturbowania b. rad
nych żydowskich zostanie przekazana 
sądowi aCtmiriistracyjnemu i w najgor ... 
szym razie może jeszcze wrócić do są
stu okręgowego. 

ais a łIJ os ie zai v 
Paryż (PAT) Według wiadomości dwóch dni. Wojska te porostanlł Dara

ze źródeł francuskich. Włosi zająć mie- zie w re'terwie. 
li, Makalle. - Na :południu posuwają, się Według donię.sień ze źródeł wIo
wzdłu~ doliny Oubee ChibclIi. Wa- skich, wybuchło w kilku miejscowo
~nki marszu . są. niezwykle trudn'e ściach pr-owincjiGod'zam. poł-ożonej na 
wskutek wielkich upałów i wrogiegt> północny-zachód od Addis Abeby, po
stosunku plemion somalijskich. wsta.nie z powodu usunięcia rasa Ailu. 

Według niesprawdz-onych wiadomo- Wykonania rozkazów mobilizacyjnych 
ści 1,:{as !<:assa. dowódca wojsk w pro- jego n9lstępey rasa Imiru nadzoruje po-
Wiocji G9ndar, opuścił jakoby swoją licja. . 
rezydencję w Debre Tabor i ruszył z P ar y ż. (PAT). Wszystkie -źródła 
armją w kierunku północnym. Znaj- informacyjne zgotlni«;) donoszfl" że w 
duje się on podObno w do~ć trudnej ciQlgu ubiegłego dnia do południe 17 
sytuacji. b. m. na żadnym z frontów nie było 

Lo n d y n. (Tel. wł.) Z Addis Abeby żadnyCh poważni@jszych walk. 
donoszą: Nieustannie trWa akcja lotnicza 

. Wc'zorajsze ataki lotnicze na fron- włoska. W ciągu ostatnich dni lptnicy 
cie północnym dotarły aż do Amba włoscy zbombardowali skład 91tnuni· 
Alaszi,. które zostało zbomlardowane cji w B'el-Mariam (na południe od Ma
przez kilka eskadr włoskich. Według a- kalle). Dn lotników włoskich, placów
bi'syl'lSkich doniesień bombardowanie ki abisyńskie strzelały z kryjówek 
pociągn~ło za sobą liczne ofiary wśród szmpnelami. Również Amba-Afage za
ludności cywih~ej. Wojsko nie p,oniosło rzucili lotnicy włoSćy gradem bomb, 
żadnYCh stNlit, gdyż poprzednio opuści- prrtyczem, jak donoszą ze ir6deł nie
ło miasto. mieckich, pa.dło dużo ofiar pOlŚród 

Na froncie południowYIli konty'nu<o- ludności. cywiln~j, gdyż w miejs'cowo-
W&110 loty wy-wiadowcze. ści tej żadnYCh wojsk abisyńskiCh nie 

Z prowincji Wollo podą,ż& 100000 l było i samoloty włoskie docierały do 
rołnierzy do stolicy. Nadejścia ic.h w nizin prowincji Dankali, utrudniajlłc 
Addis Abeba oczekuje się w ci~gu miejscowym . s.iłom zbrojnym koncen~ 

Austrji grożą powikłania 
~' ,n, wewnętrzne ' 
~NagW~',dymtsja min~ Fey~ai 'jej skutki -Pogłos'" o manm 

-' "Heimwehry" na Wiedeń 
W i e d e ń. (Tel. wł.) ·W eiągu 

czwartku rozeszły się po mieście nie
pokujące Pógłoskt o majłcych nastąpie 
nliQ1S'podziewanie 'Zmianach w obeCIiym 
gabinecie austrjaokim. Pogłoski te zna
lazły swoje potwie~dzenie w godzinach 
popołudniowych, gdy zebrała się nie
Spo~dewailie rada ministrów, na któ
rej, jak słychać, omawiano włłlŚnie ko
nieczność rekonstrukcji, obecnego . ga
binetu. Ustą.pić mają, co wywołuje 
różne domysły i prz-edewszystkiem pe
wien niepokój, :rninister obrony i bez-

. pieczeń,stwa Fey, minister fin,ansów 
Buresch" ńlinister rolnictwa Reither~ 
ot.az Iliinister opieki .społeClznej i pr;tc 
publicznych :N (lustaedter-Stuermer. 

. Zńliarty te w kolach politycznych 
i prasowych wywołały poruszenie. 
Szczególny niepokój budżi zapowiedź 
dymisji ministra l?ey'a: kt6remu je
s~cz.e dzień poprzednio Heimwehra zgo-
towała gorącą owację, z okazji jego Nowy rząd Schuschnigga 
trzyletniej owocnej działalności na sta~ W i e d e ń. (TeJ. wł.) Wiadomości 
nowisku ministra. Jak ' dalej słychać, o rekonstrukcji rz,ę,du austrjackiego 
upatrz~ni są już na.stępoy na stanowi- znalazły swoje potwierdzenie w urzę
eku dotyehczasowych ministrów, przy-
czem miejsce ministra Fey'a ma zają,ć dowym biuletynie" wydanym po ża
namiestnik Dolnej Austrji von Baa'r- kończeniu l'~dy ministrów, w którym 
Bahrenfels, a stanowisko dotychczaso- podana została już oficjalna lista no
wego ministra Neustoodtera-Stuermera wego gabinetu. Lista została żatwier
ma: objąć obecny sekretal'Z stanu Gros- dzona przez prc'zydenta Miklasa. 

Urzą.d kanclerza zają.ł ponownie do-
sauer. tyohcz8.Sowy kanclerz Schuschnigg, 

Wiadomości te w opinji publicznej kt6ry poza teIli objął teki min. obrony 
wywołały poważne obawy. Jak sly- krajowej i oświ,aty. Urząd wicekanc
chać, w kołach politycznYCh prżebą.ki- lerza Objął dr: Ernst.Ruediger Star
wują nawet o tnozliwości l'ózrtichów. Mtnberg. PoZostałe teki obsadzono jak 
Szozeg'ólfiie. ze względu na wielką po- następuje: Egon Bel'g.er-Waldenegg _ 
pulal'ność w HeimWe,hl'ze min. Fey'Q minister spraw żagranicznych, Eduard 
liczą się ogólnie z zajściami. W zwię..z· Baar-Bahren1els - sprawy wewnęttz
ku t tem w cią.gu czwartku wztńoćni()- ne i bellpieczefIstw.a. ptlbliczniJ, prof. 
no stta,.za W gmaChach publicznych 1 uniwersytetu dl". Dabrets.Berger ..... 
urzędowych, w któl"ych titnieszcżonó O}lieki spółecznej, radca. pailstw(')wy 
ponadto specjalne oddziałY policyjne. a.dw, d.t'. Ludwig D:raxler ....... minister 

Poza tern pojawił,. Się W stOlicy naa- finansów, Stoeki,nger - handel i ko-
dl1l1ajskil(lj pOgłóski" jakoby z Dolnej munkacja, p'J:.'(j'kurato,r nacżel:ny dl'. 
AustrJi zfiajdowa.ły się w drodze do !ł~bert W!lte;rBt~in - $pta~iedltwość, 
Wiednia liczne odddały neirnwehry, lUZ. LUdWIk StrOIb!' - leśmctwl), dr. 
które zdążają. do Wiednia na. sa.mocho.. Buresch ttlHliste'1" bez teki, )Jełnomoo
da,eh eię!iarowych. nik dla administracji i spe'C'jaI'nych 

Według wiad.ol1l.ooścł z kół poUtycz- spa-aw gospooaro.zyc,h, . zaraZem prz('- . 
nych, rekon~tMlkcjag'abinetu a.ustrjac~ woaniczą.ty w minlsterjalny -mkornite-. 
kiego, która nastą.pjła tak hiesIk>dzie... . cia gospóda'l'czym. R6wnocze.śnie mia
wa.nte, wywołUjąc ogólny ni~pokój, novvani zostali sekr~tarzanii .stanów. 
spowodowana została przez :nieporozu- diI", Pertner 'dla. QświaW generał pfe' 
tni~nia i zatargi wew:~ ~taJe ehott' Ze~. 1Il mia:iiit&rst.wie ~. w łIeirnwehrze,. -----~ - ---- .. ----~"W __ • -~."- -- -._-" .. - ~., .. _ -.-- .J; 

trację. I wanej części Abisynji donoszą, że gen. 
Z pr-owincji W()lo (Uolo) maszeruje de Bono ogł~ił w Aksum oświadcze-

do Adis Abehy - według informacyj nie o absolutnem poszanowaniu Ko
nieqlieckich - 8JITUja, licząca 100 tys. śdoła koptyj.skiego, co wywarło duże 
ludzi, która przybędzie do stolicy za 2 wrażenie wśród ludności miejscowej 
dni. i WYWOłało z jej strony noWe .akty u-

O zrut:ządzeniach włośkich w okupo- ' legło~i. ' 

Ras ' 6ugsa gubernatorem Tigru 
Nominacji w imier,d·u kr6la Tł~lo,ch do,konal gen. de Bonó 

R z y m. (PAT). Ministerstwo p:rasy 
i)JI}'opagandy ogłasza nast~pują,cy k()
munikat nt. 21: 

Generał , dEr Bono donosi telegra
fiCznie z Adigratu, , Że dokonał w tej 
miejscowosci re'wji wojsk włoskich i 
Dedzjah Kuksy. Gen. de Bono zakomu
nikował, żo zamianował w imieniu 
loró1a Kuksę rasem prOWincji Tigre. 
Wiadcnnoś~ ta wywolała entu~jazm 
Wśród całej ludności i przyw6d.ców. 

Dzłeło organizowania terytorjum 6ktt. 
powanego posuwa si~ intensywnie na
przód. Samochody mogą. juz normal~ 

'nie kursować pomiędzy Senafe i Adi
gl'atem. Lotnicy' włoscy . dokol!ali 
zwykłych v. ywiadów na południu ·i na 
zachodzie linij włoskieh i w okoU.~ach 
Malta,lle, gdzie gromadzą się zna.ezqe 
siły nieprąyja.c1elskie. Z placówek abi~ 
syIisldch padały do lotnik6w · gęst$ 
strzały, które nie WYTZlłdziły żadnej 
szkody. 

Defilada woisk abisyńskich 
przed cesarzem 

Niebyt.lJ'a'ly entuzjazm tlu'mów - Cesa,.# pouc~al ~olnier:eu, 
Jak mają si~ mchować podc#aB atakó'lD lotnic#ych 

L o n ,41 n. (T~l, wł.) W~dłllg donie- ptlwne będIzłe klównii kWlłiera"'lłb1gy:ń,:; 
sj~ń ~ Adi.s Abeby, W czwartek stolica ska.'Rss M-UHlgueta. wyruszyJ..juź· wcź~ 
~isy"ńsl!'.a poa-obna ~yła do obOZ()wiska i'lij'do · Des~iłl h'a'~-zele Wie\1'i:i€t-arri1'}'i?' 
w()j~nne,go. Przez cały dzień. przez lńia- C-eSt1rz, jalto naiwy~szy zwierzchnik 
sto pl'zecią.ga.ły< ni~zliczone ilości woj- sil zbrojnych. ogłosił rozK.a2! .lo armji, 
ska. pieszego ,i kawalerji oraz ocldzia- w którym udziela takich rad: 
lów teahnic'znych. Okolo 80 tysi_ęcy •• Nie gromadźcie się w zbyt lic;r;nej 
wojska tegU)al'rtego i 120 tysią.Qe wojsk ma$ie. Utis'kajcie aif} do() takty-ki P~r:" 
nieregtila.rnych, kt&re rnaj~ być wciela- tytanckiej. B4dżcie <lierpliwi,fozpra
ne do afńlji ministra wOjny, Rasa Mu- sujCie się, A'dy zblł2ają się samoloty 
1ugeta, od sam.~go ran.a1»'z.es2Jło po- nieprz1jae~elski'e. Zr2!-uccie z siebie ·bia
międty s:tl'alerem niezJicMnych tłu- łą. od:doo i ubierzcie się w stroje kolo. 
mów i defilowało przed cesarzem, któ- ru khaki, ll,b1ooia nie stanowili widocz
ry następnie wygłosił do zebranYch nego celIU." 
źołnieI"Zy płomienne P1'zem6wi~nie. 

Włosi 
fortyfikują Libię , 

. Cesarz przypomniał wOlsku" jak na
Jezy zachować się przy atakach lotni
czych ni~ptzyja.ciela. Wśród wojska 
dał się zauwaZy6 niebywały entuzjazm, 
pot~gowany jeszcze przez tłumy które 
zegnały odchodzą.cych na front ~ołnie
rzy 'abi,gyńskich, 

p a r y t. (PAl'); Z Kairu i1-ochod'zą, 
. p a t Y' i. (PAT) Podoz,as rewji wo- tu .wieści, ze W' Libji na pograniczuE'~ 

.iennej W' Adis Abeba Ras Mulugueta, giptu wojska włoskie przystą.piły-· do 
IIlinister spr. wojsk()wych, -z;bliżył się gorąt:zkowo prowadzonych P'l"aC fort y
konno do cesarza, zsiadł z konia, wy- filiacyjnych w Gueghar i w Oazie Sin
ciągnął sztpadlę i oświadczył, że jest go- ł cua, prżybyły tam czołgi włoskie. Ma 
tów położyć życie za Abisynję. Cesarz to być odpowiedź na zaJrządzenfa 
za pa.rę dlrii uda 8i~do Dessta, gdzie ta,.. angielskie w Sudanie. _ 

Polska w sprawie sankcvi 
G e n e w a. (P A T). Stały d~legat zu, reeksportu lub tranzytu broni, a-

R. P. FZ;Y Lidze NarOdów, min. Ko- municji 1 materjałów wojennych, 
marnieki; w)'stosował do sekl'etarza przeznaczonych do Abisynji. 
genei'all1e,~o pistno trElści następują.Cej: ,,2) Władze kompetentne wydały 15 

"Z polecenia mego rządu mam za- października zarzą.dzenie celem wyko
szczyt zawiadomić Pana, że rzą.d ru6j nania postanowień,- przewidzianych ~. 
postanowił uwzględnić propozycję nr. 1 par. 2 f 3 propozycji ur. 1 koruitetu kC).. 
komitetu koordYMcyjhego z dhia 11 ordynacyj11ego to do embarga na bl'Otl, 
paździ9rnika 1935 r. W sposób nastę~ aIliUhiaję i materjały wojenne, WY
pujęey:. szczególnione na liście, . załączonej _do 

,;1) R2lQ.d poI~kt nie stosuje tiadn~go I tej propozycji, przeznaczone do Włoch 
postanowienia, mającego na celU lub pOi!Iadłośei włoskiCh." 
wstrzymanie lUb ograniez~ni& wywo- , 

W mieście Epllln~n w ł3aden.Ji wy
bućhł ); nieznanych dót}"oheza.s przYC:IlYn 
potar w śpichlerzu zbOżowym, oraz w 
znajdUjąCYCh się obok skła!iaoh z ~YWtlO
ścil:\, . Pożar 2nlszczył okulo 48 wagonów 
pS$enicy, Boo ctl". cukru i wielkĄ: ilość 
mąki oraz makuchów. 

* . 
"bwiestja" d€tno8zą, 1:~ W Kijowie po 

kiUtu~'nioWym proceei. ~~padł wyrok na 
.a6 .., ...... ~. war.' dliiałall 

i G' 

nB. terenie kol~hgzów kijowskich i czert'li
bhowskioh. Dwje osoby skazano na 
śmlerć, pozostałych ua więzienie- dd 3 dO 
10 lat. 

* 
Przywódca młodzieży niemieckiej Bal. 

dur vqn Schirach wygłosił przemówienie 
W Btułlświku, W kt6relIi tapowiada Wpro
wadzenie zarzą.dzenia, na mCley którego 
mloOdzie~ . Rzeszy w wieku od lat 10 do 18 
m~ być po~ia,gi1ięta do służby, obejmują- . 
ClłJ pewne zakresy ,pracy oria.naa.cji I1&
mclmIQ • aocJaUat,cmoj. 



t6 p a ź d z i e r n i k a. 

, . J~kie to d~h,:,ne rzeezy zaczynają. się 
dZlac na śWIecIe. Pomiedzy dwoma 
przyjaciółmi, jakimi być ''''{nn'y czoło\ve 
or~any ,,sanacyjne", wynikla tak. za
wZięta sprzeczka, że aż zdumiewa. P. 
Matuszewski wymyśla p. SŁpiczyóslUe
mu od "Joachimków", a p. Stpiczyński 
p. ~atuszewskiemu od "pierdolków", 
oba] powołując się na cytaty z pism Jó
~efa. Pilsudskieg~. Oba terminy z tych
ze ~lsm zaczerpll1ęte. Soczysta polemi
ka J~st udziałem prasy "sanacyjnej". W 
czasIe kampanji wyborczej "Czas", re
plikując p. Stpiczyńskiemu, nadał mu 
przydomek "Kiepury z Mokotowa" któ-
ry doń przylgnął. ' 

* Ale nie konie<: na tem. P. Stpiczyń-
ski z całą. szczerością. i temperamentem, 
jakiego mu nie brak, walnął na odlew: 

,,~1inister milczący jest nie do pomy
~Iema w nowej sytuacji. Politycy, uważa
Jący słowo za wrolla rza,dzenia, parlameiJt 
za nieszczęście. a prasę za plagę gorszą od 
siedmiu biblijnych plag egipski~h, nie mo
gą być więcej powoływani do władzy.~ 

P. Stpiczyński nikogo z nazwiska 
nie wymienia. Ale też i po co? Wszak 
każdy, kto cokolwiek zetknął się z D0-
glądami byłego premjera na prasę, wie 
o kogo chodzi. 

Opinje p. Sławka na ' prasę należą 
do bardzo osobliwych. Jego ldaniem 
-prasa powinna się zajmować tylko tern, 
co bylo lub tern, co się dzieje. Nato
miast nigdy nie powinna się zajmować 
przyszłością. Jako radę na przyszłość 
wskazywał jedno: stukanie palcem o 
pake ... 

Radykali ,,sanacyjni" nie lubią p. 
Sławka. Dał temu dosadny wyraz p. 
Stpiczyński w przytoczonej cytacie. 

* W czasach ostatnich kierunek poli-
ki zagranicznej min. Beeka był przed
miotem licznych wystąpień prasowych. 
Były to głosy krytyczne, domagające się 
przedewszystkiem wyjaśnienia celów 
dotychczasowej tajemniczości polityki 
oficjalnej. I tak się złożyło. że .. dziw
nie nikt go nie bronił. Czemu? Nie wia
dom<l. Ale nawet "Gazeta Polska" mil
czala ... Czyżby i ona nie b:yla o tych ce
lach informowana i instruowana'! 

* . Minister Beck ciągle jeszcze ma an-
ginę· Nie oP11szcza łóżka. Zapowiada
no nawet, że choroba jego potrwa ty
dzień. Tak wszystko obliczono na przy
szłość. 

WARSZAWIANIN. 

Z grodu Kraka 
t8 października.. 

W KraImwie mamy obecnie sezon 
zjazdów różnych t. zw. "państwowych" 
organizacyj. 13 i 14 bm. odbywał wła
śl1ie swój zjsJro Związek Powstańców 
Śląskich. Ten sam zjazd miał się od
być w maju b. r. w Warszawie, jednak 
wobec· sprzeciwu wiadomego "czynni
ka" odwołano go z wiadomych. przy
czyn w ostatniej chwili. Wywołało to 
wówczas dużo fermentów w tej orga
nizacji, która usiłowała nawet wystą
pić z federacji b. wojskowych. Osta
tecznie jednak Związek Powstańców 
Śląskich' odbył swój zjazd w Krako
wie. Zjazd miał charakte.r masowy. 
Miasto Kraków zostało udekorowane 
Śląskim !{rzyżem Waleczności za po
moc oka:zaną podczas powstań ślą.
skich. Na zjazd wyruszył z Janowa 
Śląskiego patrol konny Związku Po
wstańców Śląskich, który przywiózł do 
Krakowa ziemię z miejsca, gdzie w r0-
ku 1919 w Janowie Śląskim Niemcy 
rozstrzelali sześciu pov .. 'stańców. 

• Powstania śl~skic były skierowlme 
przeciwko Niemcom. Tego się nie da 
ukryć ani wymazać z kart historji. 

• 
Prasa podaje, że na Sląsku niemiec

kim poddaje się masowo sterylizacji 
zamieszkałych tam Polaków. Biedni 
et Polacy ani rusz nie wiedzą, kiedy 
Napoleon się urodził, a już ani grosza 
nie chcą dać za to, czy na Marsie są 
ludzie, czy też ich niema. Kraków, .ko
rzystając ze zjazdu Powstańców SIę..
lik ich, powinien urządzić manifestację 
w obronie Polaków z nad Odry. O tern 
jednak nie pomyślano, urzą.dzono na,.. 
tomiast antyczeską manifestację w o
bronie Polaków zza Olzy. Manifestacja 
ta wypadła naogół 8łabo l miała po-
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smak antyżydowski, bo wśród okrzy
ków przeważały okrzyki wznoszone 
przeciw Żydom. Nie chodzi jednak o 
to. Polakom nad Olzą dzieje się nie
wą.tpliwie krzywda. ale jest ich tylko 
garstka w stosunku do przeszło miljo
na tych, którzy siedzą nad Odrą. A o 
tych z nad Odry uparcie zapominamy! 
Dlaczego? . 

• 

W najbliższą niedzielę ma się odbyć 
w Krakowie jakieś lotnicze święto. 
Znowu okazja do dekoracji miasta, po
chodów, capstrzyków i iluminacyj. -
Kraków ma już w tym kierunku wielo
letnIą rutynę, jest poprostu miastem 
organizowania. świąt i manifestacyj. 
F6rmalnie i niejako "urzędowo" tych 
umiejętności krakowian jeszcle dQ tej 
pory nie stwierdzono. Uczynił o do-

Pozycja rządu p'. Kościałkowskłego 

3 

piero p. płk. Wójcicki, prezes miejski 
L. O. P. P. W wydanej odezwie napi
sał: "Mieszkańcy Krakowa, znaui w u
miejętności uroczystego i podniosłego 
urządzania wszelkich manifestacyj na
rodowych,. i tym razem dadzą wyraz 
swym szlachetnym uC'zuciom 1latrj0-
tycznym ... " 

Krakowowi przybył nowy tytuł do 
sławy! Wątpliwy zresztą. (J.) 

lirlim!D ~m [Ił l~ ~ O ![l!ń~ w!m 
War s z'a w a, 17 października. program w naszych obeenych warun- wybory parlamentarne zupełnie tę pod-

Nowy rząd p. premjera Kościałkow- kach politycznych jest niewykonalny. stawę poderwały Samorząd i Sejm ja
skiego w swej deklaracji programowej Albowiem między czynnikami. na któ- dą obeenie na jednym wozie. 
podkreślił. że zadanie naprawy gospo- rych zamierza oprzeć sie p. Kościalkow- Gdv zatem współdziałanie społeczeń
darczej, do którego został powołany, ski, - między parlamentem i społe- stwa uznane jest przez nowy' rzą.d za 
pragnie rozwiązać "w oparciu o har mo- czeństwem - istnieie głęboka prz.epaść, I konieczny warunek naprawy gospodar
nijną i rzeczową współpracę z izbami wykopana przez ostatnie wybory. czej, a bez współpracy parlamentu -
ustawodawczemi" oraz "przez rozumne Ogromna większość g,połevzeństwa za- choćby z powodów natury formalno
i nacechowane dobrą wolą. współdzia- deklarowała w nich nieufność dla sa- prawnej - tej naprawy także dokona.ć 
łanie spoleczeństwa i rządu". ffiY'Ch p<>dstaw obecnego parlamentu i nie można, nasuwa się jako jedyne wyJ-

Dążenie to. w zasadzi,e zupełnie dla wybrańców mniejszości. Niepodo- ście z tych sprzeczności rozwiązana, 
sl-uszne, w normalnych warunkach nie bieństwem jest zatem wciągnięcie do obecnych izb ustawodawczych i prze
wymagaloby nawet żadnych kom.enta- współpracy tak g}.eboko niezgodnych prowadzenie nowych WVbo,rÓW na po~
rzy. Rząd może na własną rękę i rachu- mię<lzy sobą czynników. jak izby usta- stawie zmienionej ordynacji wyborczej. 
ne~ dokonywać pewnych pociągnięć dy- wodawcze z jednej i społeezeństwo z Opozycja lewicowa sugeruje p. Kościał
plomatycznych; moż.e wspólnie z izba- drugiej strony.· kowskiemu ta~ie rozwiązanie i b?d.aj 
mi u5iawodawczemi zmieniać ustrój Możnaby tu wtrącić, że rządowi nie żywi w tym kIerunku pewne nadZIeJe. 
polityczny i spoleezny państwa; ale do .:hodzi o niezorganizowane jednostki, Nie przesądzając dalszych kroków 
odlbudowy 1I,'0sooda.rczej, pa.qobnie jak ani o stronnictwa polityczne. choćby nowego rządu. ograniczymy si", do 
do wojny z wrogiem zewnętrznym. mu- ich negatywne wpływy były znaczne, stwierdzenia. że j.elol'o deklaracja wcale 
si stanąć cale społeczeństwo. a w każ- ale () społeczeństwo zorganizowane w do takich nadziei nie upoważnia. Za
dym razie jego twórcze, produkujące ~amorządzie terytorjalnym i gos·podar- czyna sie ona wszak od oświadczenia, 
żywioły. Sila kryzysu właśnie dlatego ,:zym, a wkrótce także i zawodowym że zadania gospodarcze będą. przez no
jest groźna, że nie można go zlikwido- pod postacią izb pracy. Na to jednak wy rząd rozwiązane na podstawach u
wać ustawami Sejmu i rozporZądzenia-I odpowiemy. że podstawa oparcIa samo- strojowych, stworzonych przez rząd 
mi rządu . rządu w społeczeństwie była już w p. Sławka. 

A jednak ten naturalny i słuszny przeszłości bardzo wą.ska, a ostatnie Nie oozostaje zatem nic innego. jak 

Z uroczystości poświęcenia lokalu Str. Nar. we Woli Czarnyskiej. W środku wi
ceprezet'! zarządu okr. Stolarek, kięr. pow. p. Kraj Zygmunt oraz pp. h. radny Belka 

i Kwiatkowski. 

ruch wahadłowy między parlamentem 
a społeczeństwem Każde wychylenie w 
jedną stronę, bedzie równocześnie od
daleniem siE' od drugiej. Gdyby rząd 
zbyt ostentacvjnie szukał opa.rcia w 
spoleczeIlstwie ponad II,'lowami posłów 
i senatorów, mógłby spotkać się z trud
nościami na terenie parlamentu Brzmi 
to twierdzenie może nieprawdopodob
nie. ale możemy je pOprzeć konkretnym 
dowodem Oto w zwiazku z projektem 
zwołania nadzwyczajne; sesU sejmowej 
dla uchwalenia pełnomocnictw. wybit
ny publicysta "sanacyjny". a zarazem 
poseł p. Stpiczyński napisał dosłow
nie, iż spodziewa si~, że "rz/ld bardzo 
o~raniczy zamierzone już dawniej żą
dianie ~łnomocnictw od izb, których 
oczywiście nie mogłyby mu one udzie
lić w zbyt szerokich granicach". 

Podobna "życzliwa" rada ze strony 
posła ,.sanacyjnego" pod adresem któ
regokolwiek z poprzednich rządów by
ła wprost nie do pomyślenia Dużo się 
zmieniło w obozie "sanacyjnym" w cią
gu ostatnich piedu miesięcy. 

Pozycja rzą.du P. Kościałkowskiego 
nie iest - jak widzimy - łatwa. Po
ruszony przez nas dylemat: "z parla
mentem czy ze społeczeństwem", nie 
jest jedyną trudnością. na jego drodze. 

M K. 

"J ednoroczniacy" 
Jak lydzi "kiwają" skarb państwa - Plaga "jednoroczni.aków" w Łodzi 

L ód Ź, 17 października. k..andydat na "jednoroczniaka" idzie do mi. Jak wiadomo. wszystkie podatkl 
Zydzi nie lubią płacić podatków i urzędu skarbowego i wykupuje śWia-1 płaci się z dołu. 

wynaleźli mnóstwo sposobów uchyla.- dectwo przemysłowe. Do niedawna. nie Kontrolerzy urzędów skarbowych 
nia się od tego obowiązku. Jednym z robił tego i oszczędzał sobie i ten, nie- stwie.rdzają w przędzalniach i tkal
takich sposobów, w ostatnich latach zbyt zresztą. wielki wydatek. Od pew- niach zarobkowych, że "fabrykant" 1'0-
bardzo rozpowszechnionych, jest sy- nego czasu władze skarbowe. domagają bi duże obroty. Tutaj natrafili w księ
stem, który możnaby nazwać .,jędno- się od przędzalń i od przedsiębiorstw gach na pozycję, z której wynika, że 
roczniactwem", gdyż polega on na teIl}, zarobkowych, aby znały nazwiska nabył on w danej przędzalni za kUka.
że prowadzi się przedsiębiorstwo tylko swoich klientów, kupujących przędzę dziesiąt tysięcy przędzy, tam znowu z 
przez rok. "Jednoroczniactwo" prakty- lub zamawiających robotę w tkalniach ksiąg tkałni zarobkowej dowiedzieli 
kowane jest przeważnie przez t. zw. i wykończalniach zarobkowych. Bez- się, że zrobiono dla ni.ego kUka
"fabrykantów" w przemyśle włókien- pieczniej jest w tych warunkach mieć dziesiąt sztuk towaru, w księgach 
niczym. Są to przedsiębiorcy Żydzi, świadectwo przemysłowe. jakiejś farbiarni znaleziono zapis, że 
którzy z dostarczonego przez siebie su- Mając świadectwo przemysłowe, farbowano dla nieg'o większą partjt 
rowca produkują wyroby włókiennicze "jednoroczniak" nasz fabrykuje na tkanin itd. 
na maszynach wydzierżawionych lub wielką skalę. Bardzo często ma on W ciągu roku napływają tego rQ.., 
u chałupników. spólników, którzy na. jego nazwisko i dza.ju wiadomości do urzędu skarbo-

Kandydat na jednoroczniaka przy- na jego świadectwo przemysłowe fa.- wego i gromadzą się w teczce., zaopa
gotowuj1e się do rozpoczęcia fabrykacji brykują na własny rachunek. Przez trzonej nazwiskiem nas~ego "fabrykan
już w jesieni. Kupuje surowiec lub cały rok nie płaci żadnego podatku. ta". Mają one posłużyć po upływie 1'0-
przędzę, wydzierżawia warsztaty lub Urząd skarbowy wie wprawdzie, że ist- ku do wymiaru podatku obrotowego i 
zawiera umowy z przedsiębiorstwami nieje taki a taki "fabrykant", gdyż na- dochodowego. Narazie jednak "fabry
zarobkowemi albo z t. zw. ,.liweranta-I zwisko jego figuruje w wykaZie wy- kant" ma spokój od urzędu skal·bo
mi", którzy pośredniczą między nim a kupionych świadectw przemysłowych, wego. 
chałupnikami Gdy ~rszystko jest już ale na.razie niema żadnej podstawy Minął rok kahmdarzowy. W pierw
lotowe t produkcja Już rozpoczOta., niepokoić go pretensjami podatkowe- szych miesiłcach nowego roku urz~d 
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kazuje każdego roku inne świadectwo 
przemysłowe. 

Po kilku latach. gdy stare podatki 
zostały już umorzone, Moszek N. ucbo
dzi już w swoicb sferacb za wielkiego 
bogacza i coraz cz~ściej mówi, że wy
leclzłe 40 Palestyny. Podobno nabył 

już tam ziemię, a w banku w ~e1 Awfw 
laty okrQgła IUmka na zbudowanie do
mu I założenie interesu. Takich "jed
noroczniaków" mamy w Łodzi tysiące 
Każdy z nich prowadzi swój interes 
tylko przez Jeden rok pod włunem 
na.zwisklem, to znaczy tak 41uOo, cło-

; 

p61d 'lU'ZQ4 .karbowy nie sporądd 
pierwszych nakazów płatniCZYCh. Gdy .. 
by prowadził sWÓj Interes dłużej. to 
sekwestratorzy "wywąchaliby" szybko, 
gdzie podZiewa swoje towary lub gdzie 
fabrykuje i mieliby na czem poszu.k.a~ , 
pretensyj skarbu Państw.a. 

~i i nB uniw!r~J ,![i! ~wi!ń~ im 
StraJk studentów ma równie! podłoże polityezne - Senat cofnął swoją rezygnację -
Rząd będzie musiał ustąpić ze swojego stanowiska - Groźby potI adresem młodzieży 

Palestyńskie drzewko 

skarbowy przystępuje do wymiaru po
datku obrotowego. Wycią.gają. teczkę 
naszego "fabrykanta" i zaczynają sza
cować, ile też mógł on mieć rocznego 
obrotu. Na podstawie zebranych infor
macyj dochodzą do wniosku, że obr6t 
jego wynosił conajmniej 200.090 zło
tych. Na podstawie tego szacunku wy
pisują. w urzędzie nakaz płatniczy za 
podatek obrotowy w minionym roku 
kalendarzowym. W nakazie fi'5"Uruje 
okrągła sumka kilku tysięcy złotych. 
W ożny urzędu skarbowego Udaje si~ 
do mieszkania "fabrykanta" według 
adresu, podanego na świadectwie prze
mysłowem, aby doręczyć nakaz płat
niczy. W mieszkaniu znajduje dwie 
stare Żydówki, nieopisany brud i za
duch, oraz kilka bachorów. Pozatem 
trochę gratów, nie przedstawia.J,!cych 
żadnej wartości. Zapytuje o Zyda, wy
mienionego w nakazie płatniczym. -
Jedna z Żydówek opowiada, że niema 
go w domu. Wyjechał z żoną. .,na Wi
śniową G.c)rę", 00 idą święta żydowskie. 
Woźny kręci głową - wie już., co to 
będzie - i zostawia nakaz płatniczy. 
Po kilku tygodniach woźny urzędu 
skarbo\',e-s-o znowu zjawia się w mie
szkaniu naszego "fabrykanta" i przy
nosi tym razem nakaz płatniczy na 
podatek dochodowy od dochodu, osią
gJ.1iętego w ubiegłym roku kalendarzo
wym. W hakazie figuruj" znowu znacz
r1'a sumka, gdyż przy obrocie 200 tys, 
złotych dochód musiał być znaczny. 
Urzą.d skarbowy, licząc oględnie. okre
ślił ten dochód na 20.OłO złotych I od 
takiej sumy wymierzył podatek. "Fa
brykanta" znowu niema w domu, wo
źny zostawia nakaz. 

Tymczasem minął termIn płatnoocl 
nakazu na podatek obrotowy. Urzę.d 
skarbowy stwierdza, że podatek ten 
nie został zapłacony. Przy tej sposob
ności okazuje się, że "fabrykant" nie 
wykupił świadectwa przemysłowego 
na nowy rok. Narazie posyła mu się 
"Upomnienie", a gdy to nie skutkuje, 
udaje się do nie3'o sekwestrator. Tym 
razem .,fabrykant" jest w domu i 0-
świadcza, że nie może zapłaci~ podat
ku, bo wszystko stracił w ciągu Jedne
go roku. Sekwestrator zajmuje trochę 
gratów i odchodzi. 

To samo powtarza się wkr6tce, gdy 
minął termin płacenia podatku docho
dowego. Tylko że tym razem niema 
już co zajmować. 

Licytacja grataw · nie doohodzi do 
skutku, gdyż licytanci dają za nie 
mniej, niż wynoszą. koszty egzekucyj
ne, a pozatem jedna ze starych Żydó
wek wniosła pretensję, że kilka z tych 
gratów należy do niej, a żona "fabry
kanta" okazała intercyzę na łóżka, kre
dens i 6 krzesełek. 

W ksigach urzędu skarbowego fi-

B e r l i n. (Tel. wł.) Jak donoszą z 
Kowna, strajk na uniwersytecie ko
wieńskim zaostrzył się. W ciągu środy 
doszło do ponownych starć między stu
dentami strajkującymi a policją i kor
poracjami, które są zwolennikami obo
zu rządzącego. Te ostatnie usiłowały 
gwałtem wtargnąć do uniwersytetu, a.. 

e 

by w ten sposób owładnąć salami wy
kładowemf j wznowić wYldady. Za.
miar ten jednak nie udał się. W trak
cie bójek i rękoczynów szereg studen. 
tów zostało ranionych. a niejednokrot
nie zniszczone zostały urzę.dzenia we
wnętrzne sal I koryta.rzy, W kUku wy
padkach porozrywano drzwi, które 

Gorące genewskie m\eko 

B a b e i a L i g a: Bierzele sfe do m tec1.KII KotKi - bardzo dobre ..• 
K o t ki: Poczekamy, aż zupełnie ostygnie! 

Akcja Lavala 
skończyła się fiaskiem 

A:nglja nie *god~i się na ~aden krok pojednawcMY Wroch 
* Abisllnjq i nie «#'na #adnych u·toskich mobYCAl1l 

t ,eryforJalnych 

P a l' y ż. (TeJ. wł.). Laval w swej 
akcji pojednawczej napotyka na po
ważne trudności. 

Anglja nie chce uznać żadnYCh wło
skich ldohyezy terytorjalnych, nsią
gnlętY'ch z bronię. w ręku. Jest skłon· 
na. dopiel"o wówczas wdać się w ukła
dy, gdy Rzym da. rozkaz wycofania 
się swym wojskom z podbitego wAbi
synji terytorjum. Włochy znów nie go
dzą się na pokojowe rozmowy w mo
mencie, gdy im si~ grozi sankt'jaml. 
Abisynja. wreszcie wówczas dopiero 
gotowa. je,t prowadzić pokojowe roz
mowy, gdy OM1.U jej oswobodzony bę
dzio z wojsk włoskich. 

L o n d y n. (Tel. wł.). Dzienniki an
gielskie obszernie omawiają akcję La.
vala. Z głosów prasy wynika, że An
glja absolutnie nie zgodzi się na żąda· 
nie Lavala, który domaga się usunię
cia floty brytyjskiej z morza Śródziem
nego. 

p a. ryż. (Tel. wł.). W zwię.zku z 
tem, że akcja Lavala spotkała się z 
niepowod:r.eniem, prasa francuska usi
łuje zbagatelizowAĆ ją., stwierdzając, 
że miała ona jedynie chM"akter infor
macyjny, ponieważ decyzja. w tym 
zakresie należy wyłą.cznie do Ligi Na
rodów, 

wyważono, używając je jako barykady. 
Strajk, prowadzony pod hasłem "auto
nomJa dla uniwersytetu'·. 

Jak słychać, z powodu zajść straj
kowych i zdecydowanej postawy stu
dentów, oraz senatu akademickiego, 
rząd nosi się z zamiarem zmiany no
wej ustawy ~ade.rnickiej, która stała 
się głównie przyczynę. zajść na uniwer
sytecie kowieńskim. Prezydjum sena.. 
tu z rektorem na czele, po poufnych 
rozmowa.cb z miaroda.jnemi czynnika.. 
mi, cofnęło swoją. dymisję. 

Jak dotę.d, próby złagodzenia zatar
gu nie doprowadziły jeszcze do uspo
kojenia wśród studentów, którzy upor
czywie trwają przy swojem stano
wisku. 

B e 1" I i n. (Tel. wI.) W uzupełnieniu 
doniesień z Kowna podnieść należy, że, 
jak się okazuje, niezadowolenie wśród 
studentów kowieńskich nie zostało spo
wodowane nową. ustawą. akademicką. 
Wskazują. na to środowe i czwartkowe 
zajścia na uniwersytecie. Podczas wie
ców, na których wygłoszono zwrócone 
przeciw rządowi przemówienia, uczczo
no również pamięć zabitych w zaj
ściach na południowej Litwie chłopów 
l rolnIków. 

Podczas czwartkowych zajść straj
kujący pobili"! wyrzycili z gma.chu uni
wersyteckiego dwóch urzędników poli
cyjnych, którzy silą dostali się do wnę
trza gmachu. Kilku innych studentów. 
którzy poma1'aJi policji przy areszto
waniu kolegów, zostało dotkliwie po
turbowanych i wyrzuconycb z uniwer
sytetu. 

Ponie.waż zajścia. 'PTzybrały gt"O'iny 
charakter, rektor, który wraz z pozo
stałymi trzema C'Złonkami prezydjum 
senatu akademickiego cofnął swojQ. 
pierwotną dymisję, jeszcze raz zaape
lował do studentów, ą,by zaniechali u
poru, w przeciwnym razie zagroził za
mknięciem uniwersytetu, oraz zapo
wiedział, że władza noszą się z zamia.
rem, w razie nieustania rozruchów. 
wcielenia do wojska wszystkich tych 
studentów. którym tymczasowo odro
czono obowią.zek odsłużenia wojsko
wości n,a czas ukończenia studjów. 

Wynaradawianie Polaków 
w Rzeszy 

B e l' 1 I n, (Tel. wł.). Prasa polska, 
wychodzą.ca na terenie Rzeszy. zajmu· 
je się ostatnio sprawę. wcią,gania mlo
diieży pOlsklei do obowiązkowej "słut
by J)!"aey". Pisma te wskazują, iż 
"służba pracy", mnję,ca. m. in. za zada.
nie wychowanie w duchu narodowym 
niemieckim. oraz światopoglą.dzie na.. 
rodowo - socjalistycznym, przyczyn la 
si~ do wynaradawiania. polskiej mło
dzieiy. Jedno z polskich pism. wycho
dzących w Niemczech. omawiają.c t~ 
sprawę, tak końCZY swoje uwagi: "Po
tacy. żyję.cy w granicach Rzeszy, win
ni być zwolnieni z obowiązkowej ,,'służ,. 
by p.racy". 

, guruje sobie pozycja kilku tysięcy zło
tych na koncie Moszka N., urzędnicy 
skarbowi sumknnie dopisują. do niej 
proc~nty i koszty, sumka rośnie - ale 
ani jeden grosz do kasy skarbowej nie 
wpływa. Moszek N. robi tymczasem 
starania o umorzenie podatku, znoszą.c 
całe stosy zaświadczeń i innych papier
ków. z których wynika, że jest biedny 
jak mysz oożnicza, że .. za pieniądze 
żony" zaczął prowadzić interes. lecz 
musiał go po roku zlikwidować, bo -
"wszystko stracił". 

Po kilku latach podatek od Moszka 
N. będzie zapewne umorzony ... Wtedy 
Moszek N, na nowo wykupi świadec
two J:rzemysłowe i znowu przez rok 

Pranie fydowskich brudów - Jak zwolniono Monosonową - Kto pracuje w NaJwyt
szym Trybunale Administracyjnym? 

prowadzić będzie interes na swoje na- Ł 6 d t, 17 patdziemika 
zwisko. Do tego czasu świadectwa Od szeregu dni toczy li~ w Warsza-
przemysłowe wykupują kolejno co rok wie w sądzie okręgowym proces rodzi~ 
różni "kuzynowie" i inni członl(owie ny Chencinerów. Nie zwracalibyśmy 
jego bardzo lf~nej rodziny, a on fabry- na niego 'qwa.gf czytelników, gdyż jest 
kuje po dawnemu i po dawnemu robi to typowe pranie żydowskich brudów 
dobre obroty, tylko że przy kupnie przed kratkami sQ.dowemi, gdYby nfe 
przrdzy tub przy dawaniu zamówień dwa rhal'al\terystyczne inrydenty. 
farbiarniom i tkalniom za.robkow,)'m Q- , Na ławie oswżouych zasiada 

Henryk Hartglas, były akademik, 
szantaiysta i przedsiębiorca w jednej 
osobie wraz ze swą żonę. FeliCją. ~ Chen. 
clnerów Hartglasową, absolwentką. 
chemji Uniwersytetu Warszawskiego. 
Oboje s, oskarżeni o szantaż na oso
baab braci Hartglasowej, Oskarża apli
kant ad~'okacki Jerzy Chenciner, Syl
wetka moralna wsz~stkich w'oJga jest 

bardzo ni{lszczeg61na. NajszanownIeJ
szy z nich, oskarżyciel Jerzy Chenci
ner, jest pomawiany przez szwajra o 
otaczanie się podejrzaną bo;ówką. i bi
cie przeciwników .,szpadrynką" . PrJcz ," 
tego Cbe.ncinerowie ukrywali przed u
rzędem skarbowy ID zapomocą sfałszo
wania ksiąg dochody i w swoim czasie 
zostali uka.rani za lo gll..j \\ U .. \\ ""·Y-
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sokości 650 tys. złotych. Tak wyglQr
daj~ oskarżyciele. 

A oskarżeni? Chencinerówna-Hart
glasowa poznała obecnego męża przed 
trzynastu laty. Rodzina przeciwiała 
się ze względów materjalnych temu 
małżeństwu. .Młodzi postanowili zmu
sić Chencinel'ów do udzielenia zezwo
lenia i wypłacenia posagu, szantażują.c 
ich skandalem. Nocowali wspólnie w 
hotel8cb. Hartglas raz po raz wyrzu
cał narzeczoną. na korytarz. Gdy to 
nie pomogło. Hartglas zagroził Chenci
nerom denuncjacją. wobec władz skar
bowych. Groźba nie poskutkowała, 
w rezultacip. więc Chencinerowie zo
stali zadenuncjowani, co ich kosztowało 
650 tys. złotych grzywny. Ostatecznie 
Hartglas chwycił się najradykalniej
szego środka: za.czą.ł napastować i bić 
przyszłego swego s'Zwagra, Jerzego 
Chencinera. 'Właściwie trudno orzec, 
kto kogo bU: oskarżają się o to obaj 
'Wzajemnie :Chenciner twierdzi, że to 
Hartglas go napastował. a Hartglas 
oskarża Chencinera o pobicie go •. szpa
drynką" i nasyłanie nań bojówkarzy. 

SensaEvina afera naukowa w Poznaniu ~udylkc 

I{arjera Hartglasa jest bardzo cie
kawa. 'Wyszło na jaw, że w swoim 
czasie był on aresztowany za zgwałce
nie i czas jakiś siedział w więzieniu. 
Pozatem zarobił 5 tys. dolarów na aie
rze z Monosonową.. ,.Nasz Przeglądl" w 
n-ne 284 z dnia 9 października. tak opi
suje skandal z Monosonową: 

PGwaiilne lHn":#Uty ,;KurJera POm14ńskiego" pod adrcsc-m. 
rektfwa uniwersytetu prof. dr. Run.gego 

p o z n a ń, 17. 10. - Crołowy O'l'gan c~em tam wszędzie, gdzie prof. Fibich 
ziem zachodnich, "Kurjer Pozański", użył wyrażenia "zwierzę", prof. Runge 
otrzymał z lwowskich kół naukowych zastą.pił je "koniem". 
sensacyjne dokumenty, dotyczące) pra- Jak wynika z doniesień ,.Km-jera. 
ey naukowej rektora Uniwersytetu Po- Poznańskiego", również i inna p.raca 
znańskiego, dr. Stanisława Rungego. prof. Rungego p. t. ,.Rasy i zewnętrzny 
lak stwierdz9. "Kurjer Poznański", wyglą.d bydła rogatego domowego" jest 
'ksi~ka prof. Rungego p. t. ,;Nauka o w znacznej części przejęta z wykładów 
koniu" jest w bardzo znacznej części prof. Fibicha, powielonYCh litograficz
dosłownem skopjowaniem pracy pt. nie, a opracowanych przez Marjana 
"Hodowla ogólna", którą. stanowią. wy- Franciszka Kowalskiego, słu~hacza 
kłady prof. dr. Stanisława Fibicha. medycyny weterynaryjnej. 
Informator "Kurjera Poznańskiego" Fakty, podane przez "Kurier Po
pisze: "zakreśliłem w egzemplarz.u znański", doty~zą.ce działalności nau
(prace prof. dr. Stanisława Fibi-cha - kowej prof. Rungego, rektora Uniwer
dop. red.) całe dziesią.tki stronnie, któ- sytetu Poznańskiego, wywołają. echo 
re pro!. Runge przejął żywcem W swo- nietylko w pols'kim świecie na.uko
jej nauce o koniu, przedstawiając je, wym. 
jako swoją. własność naukową., przy-

P rem jer Kościałkowski przyJeidża do Pozna'nia . 
W alt' 8 z a w a. (PAT). Jak się dO-I weźmie udział w uroczystej inaugura

wiadujemy, p. prezes rady ministrów cj! nowego roku aka:demi~kiego na u
M. Zyndram-Kościałkowski udać się niwersytecie poznańskim. 
ma z Nowego Są.cza do Poznania, gdzio . 

Wojenny plan włoski musi ulec modyfikacJI 

~ -lecz taJzk 
WcoWymslidą ~ 

o~e 

Wstrzymante ruchu 
pOcztowego 

B erl i n. (TeJ. wI.) Na prośbę wladz 
.pocztowych wloskich wstrzymany za:
stał z dniem 18 października wszelki 
ruch przesyłkowy z Rzeszy do \Vloch. 
Przyjmowane są natoI11iast wszelkie 
zlecenia pocztowe do Włoch. 

"Oto w tym czasie przyjechała do 
Warszawy żona wspólnika Chenclnera 
p. Monosona, który nie był obywatelem 
polskim. 

Przyjechała do Polski z Rosji,. gdzie 
uprzednio przez władze rewolucyjne 
była skazana na śmierć. 

Monosonowa przekroczyła granicQ 
polsko - sowiecką. nielegalnie. Gdf 
Chenciner6wna dowiedziała się o jej 
przyjeidzie, zawiadomiła. bezzwłocznie 

nie~eIJie[leń~tw~, ia~ie [l~kail WłO[~ÓW 
Hartglasa. 

Tejże nocy Monosonowa została are
sztowana. Rankiem Z310sil się do p. 
Leona Chencinera Hartglas i oświad
czył, że za 5000 dola.rów zwolni Mono

Jeśli Włosi mają zwyciężyć woJna musi trwać krótko, a WOjska włoskIe muszą po
suwać się szybko naprzód 

sonową.. 

Dodał krótko, że jeśli spra"'a nie 
zostanie bezzwłocznie załatwiona, to 
Monosonowa zostanie wydana wła.
dZ<HU sowieckim. które ję· rozstrzelają.. 

Pod terorem suma 5000 dolarów zo
stała Hartglasowi wręczona i w tymże 
aniu Monosonową. zwolniono." 

Frapują.ca sprawa! Okazuje się, że 
za.ntażysta. Hartglas ntetylko mógł. 

Ol powodo Nać" aresztowanie obywa..
telki Z. S. R. R. nielegalnie przebywa
jącej w Polsce, ale, co dziwniejsze, na..
stępnie aresztowaną, zwolnić i to 
wprost w błyskawicznem tempie. 

To jest jeden z owych dwóch cha
rakterystycznych epizodów. 

Drugi dotyczy jednego ze świadków, 
'leznających w t~'m procesie - "nieJa
kiego Brodnickiego". ,,Nasz Prze3'Iąd" 

Najważniejszą. wiadomością ostat
nich dni z frontu włoskiego w Abisynji 
nie była z pewnością. wiadomość o za
jęciu "świętego miasta" Aksum, lecz 
lakoniczne doniesienie, że na teren ope
racyj wojennych wyjechał marszałek 
włoski Bodoglio. szef sztabu general
nego. 

Ten nagły wyjazd, zestawiony z pra
wie całlwwitem za\ ... ieszeniem ofensy
wy włoskiej na froncie północnym. da
je więcej do myślenia. aniżeli naj<lłuż
sze komunikaty wojenne. Koła woj-

skowe Francji i Anglji wypowiadają. 
na łamach prasy fachowej przekona
nie, że \\-J'jazd 'zera wojskowości Wło
skiej na teren wojenny stał się koniecz
nością. wobec niespodzie.\Yan~'ch prze
szkód, wyrastając.'cll przed \vloską wy
prawą. kolonjalną.. W obliczu wielkich 
trudności, które spot~'SUją się z pewno
ścią w miarę wdzierania się wgłą.b 
kraju nieprzyjacie Iskiego, plan st.rate
giczny Włochów, ustalony w Rzymie 
przez wodzów ekspedycji afl'ykańskiej, 
generałów de Bono i Graziani. będzie 

Zatarg Mussoliniego 
. z gen. de Bono 

w nr. 288 z dnia 13 października w ten HUB~olinl dt»n,(ltltl, 3łę 3ZłJbkich opeł·.(l,Cyj wojennych 
sposób opisuje ów epizod: 

,.Ostatnim świadkiem dnia wczoraj- L o n d y n. (Tel. wl.) W Adis-
szego był niejaki Brodnieki, urzędnik Ab~bie rozeszłr s.ię wiad<.>mości o po
Najwyższego Trybunału Administra- I ,~a~nym konflIkcIe pomIędzy Musso
cyjnego. hllim, a ge~. de .Bono, .głó~vnodowo-

Świadek ten, który opowiada, iż wi- dzą.cYI? WOjskami ~ł?skleml. w Afry
dział scenę, w której Jerzy Chenciner ce. Według dcmieslen z Adls. Abe~a, 
usilował krzesłem uderzyć siostrę, po ~ c~wartek nadeSZły z Ery trel dome
chwili okazuje swoje rzeczywiste ob- Sl6ma, wedł~g których. ~en. de Bon?, 
licze. Na pytanie prokuratora. zmu- I n~ skutek meporoz?ml~n z M,!-ssoh
Bzony jest stwierdzić, że przed wojną. ł m~! zaproponowac mIał . swoJą. dr
używał innego nazwiska. że przed kil- l misJę .. Na . zarzut ~ussolmi~go, z..e 
koma. laty miał sprawę o posługiwanie I ope~~cJe WOjsk włoskIch przecIw Abl
się fałszywemi dokumentami dla 0- syn!1 są., zbrt powolne, gen. de Bono 
trzymania obywatelstwa polskiego' stWierdZIł, ze wobec ~a~alne~o stanu 
oraz pospolitą. sprawę o oszustwo. dróg, a czę,ściowo rOWDlez i mepo~ody. 

_ I pan jest dzisiaj urzędnikiem oraz. morde~czych ~'arunków klllr~a
Najwyższe3'o Trybunału Administra- I tycznych, me moze brać odpOWle
eyjnego? - zapytuje adw. Gelernter:'1 

Zwróćmy uwagę; w jednej z naj
wyż5~ch instytucyj wymiaru sprawie
dliwości fałszerz lSą.downie karany i 
nieprawn1~ postadaj.ę,cy polskie oby
watelstwo! 

Oba te wypadki - uwolnienie Mo
nosonowej i zaangażowanie na urzęd
nika Najwyższego Trybunału Admini
stracyjnego ,.niejakiego Brodnickiego", 
rzucają, bardzo ponure światło na me
todę postępowania naszej biurokracji. 
J ednoczcśn ie wyka zują. one niezwykle 
dobitnie, jak wjelkiemi wpływami cie
szą sil;' u nai" Żydzi. 

Podobn(' wypadki :r..asługują n~ 
szczególnę, u"'a o:rę społeczeństwa i do
magają. ::;iQ radykalnej naprawy sto
sunków w na'szej biUl·okracji. 

ha. 

Cofnięte exequatur 

dzialności za powolny przebieg opera
cyj wojskowych. Tylko dzięki po
średnictwu osobistemu króla włoskie
go nie doszło narazie do zaostrzenia 
nieporozumienia i zmiany na stanowi
sku głównodowodzą.cego. 

Jak dal.ej donoszą. z Erytrel. wojska 
włoskie w ostatnich walkach poniosły 
duże straty, szczególnie choroby i kli
mat poczyniły bardzo poważne luki 
w szeregacb wojskowych. 

Wiadomości powyższe należy brać 
z dużem zastrzeżeniem, gdyż istnieje 
podobno źródło,z którego puszcza się 
świadomie plotki, mające mącić opi~ 
nj~ w f'iprawie wojny Włoch z Abi
l5ynję.. 

War s z a w a. (Tel. wł.) Rząd cze
,, 1 osło"acki odwołał egzequatur dla 

msula polskiego w Morawskiej Ostra
:e Aleksandra Kloca. Odwołanie to 

,tIozostaje prawdopodobnie w zwi,!zku 
z jego wystąpieniem podczas uroczy
aŁości w Cierlicku. Lwl. ---u..;...,.. 

W londyńskim Hyde Parku Odbyło sle zebranie protootacyjne kelnerów i kucharzy 
przeciwko a.ngażowaniu obywateli włoskich w hotelach, kawiarniach i restauracjach 
Ul8ielslticb. GOl'f\ce przemówienie, w którem nie Mak byłO akcentów sy(fl{'&lJi dla 

. ~i. lY'1I1QIil ~ lLu~ ~)'.ńaJd. uUa* łlowa.r..d. 

musiał ulec zmodyfikowaniu.' 
Nawet niewojskowego interesuje, 

jakie rachuby włoskiego planu wojen
nego nie wytrzymują próby życia 'l Wy
jaśniają. to po części wyżej wspominani 
wojskowi francusko-angielscy oraz nie
kórzy korespondenci, przebywają.cy 
przy włoskiej kwaterze głównej. 

Wojska włoskie wdarły się wgłą·b 
kraju nieprzyjacielskiego na około 50 
kilometrów. Mowa tu o froncie północ
nym, na którym siły włoskie wynos·zą. 
110 tysięcy żołnierzy białych i koloro= 
"łych. Zaledwie jednak trochę więce~ 
niż połowę, można zużyć do walki i po
suwania się wgłą·b Abisynji. 

Reszta stanowi załogę i osłonę bazy 
włoskiej na wschodzie afrykańskim - . 
Erytrei, rezerwę dla walczą.cych oraz 
nieodzowną. ochronę dla zabezpiecze
nia łą.czności między tyłami a. pierw. 
szemi linjami włoskiemi. 

luż teraz istnieją uzasadnione oba
wy, że przy dotychczasowej liczebności 
wojsk włoskich na froncie północnym 
dalsze posuwanie się wgłąb Abisynji 
nastręcza duże niebezpieczeństwa. W 
wypadku przerwania łą.cznoŚci korpu
su ekspedycyjnego z zapleczem, skąd 
żołnierz włoski musi otrzymywać cał
kowite zaopatrzenie, aż do wody włą.cz
nie, bezpieczeństwo ekspedycji grozi 
mocnem poszwankowaniem. Nie udało 
się bowiem Włochom dotąd wytępie 
partyzantów abisyńskich na tyłach 
włoskich, którzy stosują. system cią,
głych walk podjazdowych, strasznie 
wyczerpują.cych żołnierzy włoskich 
wobec nieuchwytności nagle spadają,.
cego i równie szybko uchodząeego na.
pastnika. 

Wr~zcie wobee koncentracji sil 
Ras Seyuma istnieje nieustanna grot
ba wpadnięcia Abisyńcz.yków do Ery. 
trei od zachodu sudańskiego i zakłóca. 
nia ładu na oorenie samej bazy wto. 
skiej. 

W kołach włoskich spodziewano si" 
i poważnie liczono na ten czynnik, że 
po wkroczeniu wojsk białych do Tigre 
większa część żołnierzy abisyńskich 
przejdzie na stronę wkraczających, lub 
też skapituluje na widok działania no
woczesnej techniki wojennej. Lecz i te 
obliczenia zawiodły. 

Zdrada dedjamacza Gugsy, niesłu
sznie tytułowanego rasem, był bowiem 
tylko dedjamaczem. co znaczy: woj
skowym 7.wierzchnikiem terytorjalnej 
jednostki. wschodniej części prowincji 
Tigre. nie ułatwiła Włochom opanowa..
nia tej ziemi. Gugsa. pocią'5ną,ł za sobę. 
półtora tysiąca ludzi. W tern zaledwie 
300 wojowników. Zdrada Gugsy była 
od dawna przygotowana pr7.ez włoską. 
defenzywę, jak się teraz pokazało z nie
wielkim slmtkiem. 

Sympatje prowloskie Gugsy są. sta
rej daty. Zadzierzgnął je jeszcze baron 
Rajmund Franchetti, zwany potocznie 
"włoskim Lawrencem", którego śmierć 
podczas zagadk~wej katast,.ofy wiel
kiego .tamolob !Włoskiego w okolicy 
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J'{airu jest d()tąd otulona tajemnicę.. 
Wiadomo jedynie. że baron Franchetti 
spies-zył się do Abisynji na krótko 
przed rozpoczęciem wojny. Chciał 
prawdopodobnie odwiedzić jeszcze 
swoich przyjaciół i S()juszników Italji 
przed decydującą chwilą. Wyprzedzi
ła go jednak śmierć. Nie zawiódł wło
skiego barona zięć Negusa, dedjamacz 
Gugsa, z którym Franchetti niejedno
krotnie polował. Dowód, że nietylko w 
Europie polowania służą. do konsz_ \ h
tów P<llitycznych ... 

Na zwłoce w włoskich krokach wo
jennych na półn()cy zyskują. Abisyńczy
cy, którzy teraz ukończyli już mobili
zację na wszystkich frontach i zajęli 
pozycje. Prze,widuje się nawet, że z tej 
strony wyjdzie działanie zacz.epne i to 
równocześnie na wszystkich fronŁach. 
Wydanie walnej bitwy najeźdźcom jest 
na linji interesów włoskich, gdyż w ten 
sposób nastąpi właściwa próba sił tech
nicznie pierwszorzędnie wyposażonego 
żołnierza włoskiego z wojownikami Ne
gusa., obytymi z te.renem i ożywionymi 
instynktami walki. Wyniki takiej 
próby będą. wielce P<luczają.ce i pozwo
lą. na wysnucie wielu ciekawych wnio
sków. 

Dla Włochów bowiem jednym z naj
groni ej szych wr()gów może być długo
trwałość wojny abisyńskiej, niesłycha
nie kosztownej, bo toczonej w odległo
ści około czterech tysięcy kilometrów 
od ojczystego krajlL Dr. T. P. 

Ulgowe bIlety kolejowe 
War s z a w a. (TeL w1.) Oprócz 

zniżki na przejazdy jednorazowe w for
mie zrównania taryfy normalnej z !Jod
miejską zamierzana jest z nowym r0-
kiem podstawowa rewizja taryf na prze
jazdy wielokrotne. Ooocni.e cena biletu 
miesięcznC!go jest i.S-krotnie wyższa od! 
ceny bUełu jednorazowego; od nowego 
roku zaś będzie ona ty-lko 12 'l"azy wyż
sza. 

W ten spoo6b w pOrównaniu z obee
nemi cenami biletów miesięcznyoh zo
stanie osiągnięta zniżka w wysokOlŚci 
33 procent, przyczem nOwa cena skal
kulowana ~dzie na podstawie istnie
ją.cej ta.ryfy podmiejskiej. Bilety ty
godniowe, wydawane obecnie tylko ro
botnikom, będą udostępnione dla 
wszystkich. 

W z"", iązk,u z tern! reformami od
Dadną jako zbędne różne kategorje bi
letów, jako to sewnowe, 15-dniowe, 2-
tygod!niowe itd. (w) 

Wobec Ucznycb zapytań i tyc'Zl'ń. 
wyraianych z kół Czytelników 
pisma nas1.ego, czyby nie mogli 
uzyskać 

Marjana Seydy 

.. ~ol~~i na Pfl~łOlnie ~lieiów" 
po cenie możliwie przyst~nej. 
zwróciliśmy sie w Lej sprawie do 
wydawcy, t. zn. do K,;;:ęstarni św. 
WOjcieCha, która przychylila si~ do 
prośby Czytelników naezych i na
znaczyła dla nich za 10m drugi 
tego dzieła ("tron 6iOl cent}, obnl
żon" o przeszło połowił. a mIanowi
cie wynoszącą 

tylko 9 zł. 
Przypominamy, te tom drugi 

.. Polski na przełomie dziejów" 
(fakty i dokumenty) iest tak uj~ty. 
że stanowi całość w sobie zamknię
ta. a obejmuje decrdu.iący okres 
wojny światowej, od zbrojnego wy· 
atąpienia Stanów Zjednoczonych 
do końca wojny. 

Tom tcn pned.sta wia przyŁem 
całokc:;ztałt działalności Komitein 
Nalodowego Polskiego w Parf'tn, 
bedąc Jedyną jej mono.rrafj/\ 

Wydawnictwo nllBle pośn'dniczy 
w nabywaniu tego dz.ela między 
Czytelnikami naszymI a K5i~gar
nią. św. Wojciecba. 
"Polsk~ na przełomie'· (tom dru· 

~i) można nabyć na m:e)tlcu 

w administracji 
• pIsma naszego 

za 9 zł. 
Czytelnicy poza Poznaniem otrzy· 

mają wspomrllaną k.sląik~ przesył. 
ką pocztową. jC2eli przyślą do ad
min'stracji naszej 10 zł; nat-Jmiast 
za zaliczeniem pocztowe m b~dą 
płacili 11 zL 

I Dnihnala PnIska S. A. • PAJD_fa 

Rz~d domaga sie pełnomocnictw 
Agencja "Iskra" o m,otllwach uchwały Bady m,lnlstr6w -

Projekt nie obejmuje spraw walutowych 
War s ? a w a. (Tel. wł.). Rada mi

nistrów uchwaliła na swem posiedze
niu w dniu 17 b. m. projekt ustawy o 
pełnomocnictwach. Agencja "Iskra" u
zyskała z der miarodajnych oświetle
nie motywów, któremi kierował się 
rząd przy powzięciu uchwały w spra
wie pełnomocnictwa. Polityka gospo
darcza i finansowa państwa polSkiego 
wymaga w obecnym momencie dla peł
nej realizacji szeregu posunięć, prze
dewszystkiem dążących do przełama
nia chronicznego deficytu bużetowego 
ł zabezpieczenIa jego równowagi, odpo
wiednich pełnomocnictw. Niektóre z 
ty-ch posunięć będą D10gły być dokona
ne w ramach obecnie obowiązujących 
ustaw, ale s~ereg środków będzie wy
magał stworzenia właściWYCh pod
staw i wydania nowych norm praw
nych. 

Skuteczność całej aXeji zaleźeć bę-

dzie w dużej mierze od szybkIej i sprę
żystej akcji i poza. tem od wydania po
trzebnych aktów ustawodawczych w 
określonych ściśle terminach. 

W obliczu występującyeh obecnie 
oetrych problemów poHtycznych goto
wość bezpośrednich reakcji będzie mu
siała z kanieczności jeszcze być spotę· 
gawana. Względy te wymagają zapew
nienia jak naj szybszej i energicznej 
p1"ocedury przy wydawaniu norm usta
wodawczych. Tem się tłumaczy posta
nowienie rządu, co do wniesienia do 
Sejmu projektu ustawy o upoważnie
niu Prezydenta do wydawania dekre
tów w zakresie spraw gospodarczych 
i finansowych. W projektowanem u
poważnieniu nie jest objęta zmiana sy
stemu monetarnego. stałość bowiem 
waluty jest nienarusza.lną. zasad~ poli
tyki państwa.. (w) 

12 wsi zniszczonych 
przez trzęsienie ziemi 

112 os6b ~bitych, a ~O" raflnych 

Moskwa. (PAT). Środkowo-azja- ł wemu zniszczeniu. Ogółem w okręgu 
tycka republika Tadżikistan w dniu nawiedzionym przez trzęsienie ziemi 
15 bm została ponownie nawiedzona zginęło od 8 bm. 112 osób, a 407 odnio
przez trzęsienie ziemL W okręgu To-I sło rany. 12 wsi uległo całkowitemu 
wildorińsk dwie wsie uległy cZęoŚcio- zniszczeniu. 

Prosimy o wpłacenie 

przedpłaty za "OredoCllnik" za listopad 
(6 wydań tygodniowo) 

do rak listonosza. na najbl1zsze) poczCie lub O przekazanie 
pleuu~dzy na konto w P. K. O. na ar. 200.149 

I!.rzed 25 b. DI.~ 
pon;ewaz pocztlł poręcza dostawę pierwszych g~zet w Jistop~
Qzle tylkO tv.n abonentom, którzy .nskutee~1ll1\ zamOWleOle 
najpóźniej dnia 25. b. m. 

Inwestycje rolnicze w Polsce 
W dziedzinie obrotu płodami rolne- teresowaniem śledzimy, jak się wyko

mi Polska ma do odrobienia wielowie- nuja zalecenia Rady Ministrów odno
kowę. gospodarkę rabunkową. W więk- śnie rozprowadzenia wsporpniancgo 
szości województ.w Rzeczypospolitej krędytu na inwestycje rolnicze: 
niema nowoczesnegQ handlu produkta. Czynniki rządowe powołały do ży
mi rolnemi; handel tej branży pozosta- cia komisję inwestycyjną.. która po
Je na poziomie prymitywu. Traci na dzieliła się na trzy podkomisje: śpi
tem producent i konsument, natomiast chrzową.. chłodniczą i mleczarską.. 
zyskuje pośrednik (przeważnie Żyd). Podkomisja śpichrzowa wysunęła 

innym województwom, gorzej zagospo
darowanym. Na takie dictum należy 
odpowiedzieć, że również Wielkopol
ska posiada potrzeby inwestycyjne 
(tak np. brak Poznaniowi Chłodni). 
które to potrzeby winny być zaspoko
jone, bowiem Wielkopolska jest tere
nem par excellence eksportowym, któ
ry musi posiadać urządzenia nowocze
sne, aby móc podtrzymywać eksport 
rolny. 

Sesja seJmowa 
War s z a w a. (Tel. wl.) Sesja sej

mowa zostanie zwołana prawdopodob
nie w drugiej połowie przyszłego tygo
dnia. (w) 

COfnIęte exequatur 
Praga (PAT) Korespondent PAT 

dowiaduie się, że władze czeskie oofnę
ły exequat<lr p. Aleksandrowi Klotzowi, 
konsulowi R P. w Morawskiej Ostra.
wie. 

Po otrzymaniu tej wiadomoścI re
dakcja P. A. T. zw.róciła się z zapyta.
niem do M. S. Z .• gdzie wiadomość ta 
została potwierdzona. 

Zatwierdzony wyrok 
War s z a wa. (Tel. wł.). Między int. 

Witoldem Sokołowskim pracownikiem 
,.;akłndów modrzejowskich a b. wieellli
nistrem komu!likacji i CZłonkiem dy· 
rekcji Józefem Galotem wYnikł spór. 

W konsekwencji p. Galot poczuł Ei~ 
dotkniętym zarzutami Sokołowskiego 
i wystą.plł na drogę są.dową o zniesła
wienie. Zarzuty Sokołowskiego doty
czyły namawiania świadków do fał
szywych zeznan, niehonorowości wo
bec ściQ.gania protokółów jednostron
nych i t. d. 

Sąd okręgowy uznał, źe Sokołowski 
przeprowadził dowód prawdy, t ska
zał go na 2 tygodnie aresztu z zawie
szeniem kary. Sąd apelacyjny wyrok 
zatwierdził. (w) 

Instruktorzy 
szkół zawodowych 

War s z a w a. (Tel. v,ł.). Związek 
izb rzemieślniczych wystąpił do mini
sterstwa oświaty z postulatem w spra
wie> instruktorów szkól zaw.odowych. 

Chodziło o \lstawowe uznanie in
struktorów za na.uezycieii rz.em\osl, '0 
wy ,lanie za\"ządzenia, aby instruktor~y 
mogli korzystać z feryj letnich i świę.· 
tecwych, o ustalenie minimum uposa
żenia dla instruktorów oraz o ustale
nie maksymalnej liczby uczniów na 
jednego instruktora.. W ślusarstwie 
ma\tsymalna liczba uczni6w ma WYno
sić 25, w dziale mechanicznym i ko
walskim do 15. 

Ministerstwo oświaty zawiadomi
ło w odpowiedzi, iż postulaty w spra· 
wie instruktorów szkół zawodowych 
rozpatrzone będą w miarę reorganiza-
cji szkolnictwa zawodowego. (w) 

Aresztowan:e lekarza 
w Poznaniu 

P o z n a n, 17. 10. Policja poznańska 
aresztowała dra .Franciszka TOpol'skie
go, osadzaję.c go w więzieniu śledc~tn 
przy ul. Młynskiej. Dr. Toporski po
dejrzany jest o wydawanie recept na 
morfinę nałogowym morfinistom. 

Z tego stanu rzeczy czynniki miaro- jalw najpilniejszą inwestycję: budowę 
dajne zdają sobie sprawę, to też pro- elewatora zbożowego w Gdyni. Nadto 
gram P<llityki rolniczej na r. 1935/36 prz.eprowadzono globalny P<ldział sum 
m. in. obejmuje szereg wytycznych dot. na tereny poszczególnych województw 
usprawnienia organizacji zbytu. W oraz ustalopo wytyczne ud~ielania kre~ 
szczególności rada ministrów w czerw- dytów na budowę wzgl. adaptację sp i
cu r. b. prz~znaczyła 15 miljn. tł ta.nie- cnrzów zbożowych. Pożyczki b~dą \1-
go kredytu na budowę chłodni, śpi- działane powiatowym zwię.zkom samo
chrzów i mleczarni. Zagadnienie in- rządowym oraz spółdzielniom rolniczo
westycyJ rolniczych zasługuje na żyw~ handlowym jako d7.ierżawa 
uwagę. jak to wynika z następują.cych Podkomisja chłodnicza zajęła się Kom-Uln~sta skaz'lony 
rozważań: sprawą. budowy chłodni centralnej w n "'li 

Elewatory usprawniają. technikę Warszawie i nawiązała w tym wz}lę- na 15 lat więzIen7a 
obrotu i organizację rynku. bo zapoble- dzie współpracę ze spójką. "Cbłodnia i - ~u 
gają nadmiernyPl wahaniom cen zoo- SkładY Portowe w Gdyni". O ile środ- War s z a w 11. (Tel. wl.) Przed S8r 
ża, pozwalają. kompletować duże part je ki finansowe na to P<lzwolą. będą prze- dem okręgowym w \Varszawie too2':ył 
eksportowe, zdobywać kredyt itd. prowadzone prace zwil}~ane !/: budową się w czwartek prooes Alfreda Lampeg-o, 

Chłodnie umożliwiają. zwiększenie chłodni w w!ękslych ośrodkacn kon- wybitnego dzialacza komunistycznego. 
produkcji, bo pozwalają. przechowywać sumcyjnycb. a na drugim planie znaj- Jeszcze w r. i926 Lampa był skazany 
i k()nsumować sezonowy artykuł (np". dzie się sprawa rozbudowy sieci chłod- na rok więzienia za POSługiwanie się 
warzywa) przez cały rok. Ponieką.d ni dla producentów i przechowalni 0- fałszywym dowodem osobistym. Następ .. 
chłodnie mają pr~ewagę nad elewato- wocÓw. nie Lampego policja aresztowała w 
rami, bowiem bez elewatora produkcja Wreszcie sekcja ml~czarska opra- związku z wykrYCiem akcji komuni
zbożowa nie spadnie (na braku elewa- cowaJa, plan moderniza.cji luleczarń. sty~znej w i9'>...8 T. W kró~kim czasie 
tora Cierpi jedynie teehnilta obrotu, Największy nacisk został połoiony na Lampe wyszedł na woln-ość. Przez dłuż
sprawność rynku i cena za ~boże), nato- usprawnienie przerobu masła w związ- szy czas ukrywał się w Rosji Sowioo
miast chłodnia bezpośrednio Um()ili-I ku ze stale rozwijającym się ekspor- -kiej ,gdzie odgrywał znaczną rolę w ży
wia zwiększenie produkcji. tern masła. Równiez przeprowadzono ciu partyjnem koroun;stów, roztaczając 

Analogicznie jest z mleczarnią. Z orjentacyjny podział sum VTzeznaczo- zwłaszcza opiekę na-d grupą, korpunj
osełką masła, z gomółk~ sera lub l bań- nych na Inwestycje w mleczarstwie na stów r;olskich. 
ką mlelta rolnik nie dotrze nietylko za- tereny pos7.;czególnycb wojewQQztw. W r. i934 policja polityczna otny
granicę, ale nawet na dalszy rynelt za- Wprawdzie dotychczas nie zostały mała wiadomość, iż znajdluje się <ln po
llliejscowy. Dlatego rolnik ogranicza ogłos7,one sprawozdanjtl, z których nownie w Polsce. Ustalono, iż pozo
produkcję mleka, masła i sera do po- lTiożnaby się dowiedzieć, jakie sumy staje on w kontakcie z wybitną. dzia
trzeb miejSCOWYCh. Natomiast mleczar- przeznaczono na jnwestycje w poszcze~ łac~I,ą komunistyczną Irą Rozenberg. 
nia pozwala mu ~większyć produkcję, gólnych województwach. jednllk z róż- Wkrótce nastąpiło aresztowanie Lam
wciMajQ.c go w orbitę gospoaarlti wy- nych faktów można. wy('ją,gnłĆ wnio- peg.o i Roze-nbergowej. CMtatnia, wy
miennej. Mleczarnia również porzą,d- sek. iż na nasze wojewód~two przy- puszczona z więzienia. zdołała się- u
kuje rynek, bowiem przyczynia się do padnie kwota stosunkowo nikła. Zwy- kryć, tak że postępowanie Przeciw niej 
powstania ceny ogólnokrajowej. kle o Wielkopolsce mawia się, że jest zawieszono. 

Z !ych "!,,zgJędów zagadnie~ie inwe- województwem llajlepięj. ~agospodaro- W godzinub wiee~rnycb sąd wy_ 
stycYJ rolmczych jest tak domosłe dla wanem, więc przy rozdzlaJe kredytów (l 'lł wvrok. moctl które~o Lampe został 
wsi, a także dla miast. To tei z za.in- inwestycyjnych inusi ustQ.pić miejsca ' :~;';aT.arty na 1:5 lat wiQzienia 



g 
l\aleodan n,m..kat. 

Pażdzierolk Piątek: Lukasza ew. 
Sobota: Piotra z A lkant. 

18 
PIĄTEK 

Kaleodan słowlaAsld 
Piątek: Bratomila 

Sobota: Zlernivwita bt 
Słońca: wschórl 6,21 

zacb61 16.53 
Długość dnia 10 g 32 mln 
Księżyca: ~schód 21 31 

zachód 13.27 
Faza: 6 dzień po pełni. 

A~re! re~ak[ii i adminiUratii W tg~ll 
lelefoD redakcji I admiJdstraql 17".55 

Piotrkowska 91 
Godzla} przy j~ dla iałer __ tów 

od 10 -12 

NOCNE DY2URY APTEK 
Nocy ···siejszl'j ·jyżurują apteki: Kasperkie

wicza. Zgierska 54. Rytla Kopernika 26 Zun. 
delE'wicza. Piot rkowska 25. Boja rsk iego. Prze· 
jazd 19. Lipca. Piotrkowska 193 (Żyrlowska). 
Rycbtera i Lobody. 11 Listopada 86 

Pocotowic - tel. 102-90. 
Strat ogniowa - tel. 8. 

TEATRY ŁóDZKIE 
Teatr Miejski - s,ao w. "UcIekła mi prZ~ 

pióreclika ... 
Teatr Populamy - 8.15 w. ..Majster I eze. 

JadnikM
• 

KINA ŁÓDZKIE 
Adria Metro - .• Byli sobie dwaj bultaje". 
Corso - "Nie chce wiedzieć kim jeet~" 
Capitol - .. Roześmiane oczy". 
Czary - "Mlo'1e or/y". 
Mewa - .. Piotruś". 
Mirat - .. Serel' Tnt!jankl'" 
MImoza - .. MIody 188

M
• 

Ludowy - .. Pieśń słońca". 
Oświatowy - "Kleopatra". 
PaJace - .. Elpfrod". 
Przedwlofnle - .. M'lsze być miody", 
RakIeta - .. Ma!a mateczka". 
Stylowy - "Poszukiwaczki zlota". 
Zachęta - .. Prlieor Kordecki - obrońca 

Czestot'howy". 
Rlalto - .. Dziewcze z Budapesztu", 

. -NOTU.lEMY 
Otwarcie wYstawy "Opieka nad dzIeckiem" 

w łJodzi. W dniu 1 I1stopada r. b. rozpoczyna 
w Łodzi obrady wszechpolski zjazd lekarzY pe
diatrów i mikrobiolog6w. Z tej okazji Lód~ za
inicjowala zorganizowan:e wielkiej Imprezy 
flPoleclinej Wl'\St8wy p. n. "Opieka .,ad dzieek'em 
~ mlodli!etą w ł..odzi i w w<t>jew6d'ztwie 1611 z
Iklę!)l". colem zobrazowania dorohkll f 6charak' 
t~rn/)wania (ziałsiności na zYtb. 'placówek ~po
lęcząych w dzedzinie opieki nad dzieckiem I 
m1odzieżą. W chwili obeonej cal.,. a-pant orga
nlzacyjn.,. sprebśc:e dzlala. Olbrzymi naplyw 
wystawc6w 'Zapowiada. Iż wystawa bed'Zie 1>0-
.iadala wysoki poziom i obudzi powame zain
teresowanie. 

SprostowlllJłe. W związku z artykułem p. t. 
.. Dwojaki cel - alI' który prawdziwy". zlłmie
I17iclionym w norze lJ62 z dnia 18 Hpca Izba Rze
mieślniclia w Lodzi przesYła nam n116t. Il'prost<o
wanle: 

•. NieprawdĄ jest. it dyr. Dobosz przed'stawl1 
grotną konkurencje rzemieślników ~yd6w. I 
.tąd wynikającą konieezn~ć ekonsolldowllnja sie 
rZl'mieślników chrześcijan w jeden wlelk,i Zwla
zek Powiatowy. natomiast prawdą je6t. iż dyr. 
Dobosz w swym referacie mówll o konieczności 
powoI ania do Życia jednolitej organizacji rze
mieŚlniczej, która by skonsolidowala care rzemio
slo R. P. i ulatwlła pl'zepl'owadzE'nie szeregu 
6pra w z dziedziny g0<3podarczej rzemiosla. 

N:eprawdą jest. te zażadaJlo podp.i,~6w. <0-
świadczono że kto potlpisze uchwale. ten bed·zie 
mial prawo gloou do Senatu. równlet i ci. któ
rzy będą. popierali ten liwiązek zyskują takież 
prawo wy'borcze. natomiast prawdą je<>t. iż prze
wodnicliący zgromadzenia dał do podpisu llstę 
obecności na zebraniu. którą to wSZY'~Cy cz/on
kowie "Resursy" w Sieradzu podpisali". 

KIłON I KA SĄDOWA 
Fałszywe oskarżenie. 'V skladzie konserw 

Orzechowskiego przy ul. Narutowicza 21 w ub. 
mies!ącu dwie zatrudnione prac)wni~1' Polki 
zrobiły awanture I wet;wa/y pollcie. zawiada
mIając ja, że właściciel :/:yd wykt>rz:vsta/ 
je w sposób uwłaczający Ich godności. Orz~ 
chowski w przebiegły sposób zl>ożYł ze swej stro
ny liameldowanie o kradzieży dokonanej przez 
pracownict' I wyjaśnił. te dlatego 'Zgłosi/y one 
pretensje. by w ten sposób uchylić się od O1:Ipo
wl&dzialności. Równocześnie Orzechoowski usu
ną/ obie pracownicl' 'Z pracy. W ciekawej tej 
sprawie odbyła się l'ot;prawa z oskarżenia Orże
chowskiego przeciw pracownico.n o kradzież. 
Sąd gro(~zki w Łodlii uniewinni! oble pracow
nice. 

KRONIKA WYPADKÓW 
Umarl z głodu. szukając pracy. Na drodze 

z Piotrkowa do Łodzi w Ożarowieach Ulalezio
no zwl,)ki meżczyzny. D-ochodzewe ustaWo. że 
zmarłym jl's1: 74·letni stroiciel instrumentów mu
liycznych Józef VI'ojciechowskl. pochodzący z 
Tumu ręt'zyckiego. a ostatnio zamieszkały w 
Łodzi. WojCiechowski w posznkhvanlu doryw
czych zarobków wędrowal I Mlkutek w~cleńcze
nia zmarl na d,rodze z głodu. Zwlokl nieszcZę' 
illiwca pochowano na koszt gminy. 

JUDAICA 
To JMt "Ich" system wyzysku. Komisja lu

IltrRCyjna. w skrad której wchod'ZJI! pr%edstawI
c:e:e Inspeokcji Pracy. Ube~pieclialnj SpoI i po
licji, wkroczyla znienacka -lo ga rba mi Grlnber
ga prZY u.J. Drewnowsk,ej 84. gc!z:' przy prijcy 
w sknnrlalicznycb warunkach zastano okalo 40 
·robotn:ków. Ustalono. te robotnicy WluIS28ni 
byli rio pracy prze.z 16 godzin. nie byli ubElzpie
elieni. a g.iy którykolWiek z nich "odniós/ cha<' 
bY' jedno sl6wko protestu. by/ niezwłoctnie wy
dalany. WlaSciciela i'arbarni :2;yda Grinberi'1 
pociągn:etl) do odpowied&i~ ku~. lntpek· 

Numer ~>łl ::...; ORĘDOWNTK, sobota.. dnfa 19 Tlafdzl~rn'ka 1955 -- Strona ., 

• 
"CZarny dzień" dla lvdów w sądzie 

Terkeltaube siadł «I lichłl'ę, a Martens ~ fals~rliwe c#eki 

Ł ó d t, 17. 10. - Onegdaj są,dy w 
Łodzi ropatrywaty szereg spraw w któ
rych na ławie oskarżonych zasiadali 
2ydzi. 

Między innami znalazła się na WJ
kandzie sprawa Lajba Terkeltauba. -
Dowiedziono mu, ze w ciągu 5 miesię
cy pobrał tytułem procentów od poży· 
czonej sumy 200 zł aż 180 zł procen· 
tów. Dostał 8 miesięcr. 

Izaak Mortens z Lublina puścił w 
Łodzi czek na 1.000 zł Co gorsza Mor
tens zawierał tranzakcje nie pod wła
snem nazwiskiem, lecz występował jA.
ko Salomon Okowit i czek podpisał tern 
fałszywem nazwiskiem. Dostał 2 lata_ 

Poza tem ukarano jeszcze innych 
przedstawicieli "narodu wybranego" 
za podobne wyczyny. 

Dzień święty święcić! 
FryMjer#y Zyd#i te O~orka'łCie lamit( ustawę o odpOC#Yłłku 

nied:fielnym 

czasu 2ydzi właściciele zakładów fry- nym. ' 
Z g i e r z ,17. 10. Od dłuższego już l łamiąc ustawę o odpoczynku niedziel-

zjerskich w Ozorkowie w czasie nie· Ot<;> nazwiska tych 2ydów: Sto.rk 
dziel i świąt prowadzą swoje warszta- (Aleje Piłsudskiego 27), SzlamOWICZ 
ty przy drzwiach zamkniętych i wpu- (Al. Piłsudskiego 13), l{orze,c Jojne (St. 
szczaj/ł kIi~ntów tylnemi drzwiami, Rynek 2), Szlarna' Szulc (St. Rynek 16). 

Wojewód~two piotrkowskie? 
C#y urząd wojewód~ki zostanie prt41eniesiony # ŁOMi 

do Piotrkowa 

L ó d t, 17. 10. - .Tesz~ze przed ro- piotrkOWSkiego. w skład którego .we
kiem na skutek zabiegów sfer gospo- szłoby również niemal całe terytorJum 
d8Jl'czych m_ Piotrkowa, podnieSiona województwa łód~kiego. . 

ł została splJ4awa . przeniesienia urzędu Projekt ten spotyka się ze stanow
wojewódzkiego do' Piotrkowa, z tem, czym sprzotiwem sfer gospodarczych 
że w Łodzi powstałoby województwo Łodzi. które wskazują, że przeniesienie 
grodzkie. władz II instancji z 700-tysfęcznej Lo-

Sprawa ta przez pewien czas pozosta- dz! do Piotrkowa jest tendencyjnem 
wała w Ministerstwie Spraw Wewn. działaniem na zahamowanie rozwoju 
bez rozpatrywania i obecnie znów sta- stolicy przemysłu wł6kiEmniczego PoI
ła się aktualną. Mianowicie władze ski i drugiego miasta kraju. 
rządowe, przeprowadzając badania 'V sprawie tej zarówno ze strony 
nad zmianą podziału terytorjalnego Łodzi, jak Piotrkowa poczynione zo
administracji państw~wej, międZy In- stają obecnie zabiegi, by r~zstrzygnię
nemi zastanawiały Się nad kwe>stją. ta została pomyślnie, bez szkody dla 
zniesienia województwa kIeleckiego, życia ~ospodarczego okrę-gu łódzkie-
kt6rego część zostałaby przydzielona I go. (k) 
do nowoutworzonego WOjewództwa 

tor Pracy przeprowadzI! nagłą lustrację w nocy 
w hbryce Nutkiewicza i Goldm~na (obaj Ży
dzi) prz)' ul. Urzędniczej . 3. ZastllnQ pn;y prac.y 
nletl'llI:~ robotników. kJ;6rzy ~yli. zlltr\.ldnlani w 
nocy bIU zeliwolenia. ali! I kobiety. Obu ty(1()W
I;kich fabrykantów pociĄgoniEltQ do o'lvow'eclzial
no!icl. W cUlsie podobn~j luHracj\ w firmie 
Lorenc i Hauk przy ul. 8:enkiewiczn 113 Ul
słaoo przy pracy w nocy robotników ! fabry
kantów poclagn!eto do odpowie(l7iialnośc! karnej. 

ODPOWIEDZI REDAKC.l1 
J. Krzysztof/k. Ł6d~. W tej chwili nie może

my Panu przyjść z pomoca. będ2)lem,. jednak o 
nim pamietalf. ' 

Z. W .. Ł6df. Wiersze e/a'be. Nie wydrukuJe
my. 

Uczennica. Łdd:i. Skorzystamy. 

nie grajl\ gospodarze $ W,imll· zaś na boieku 
Widzewa 'potykają się zespoły Makabi i S. K. 
S. )V rahjan\cacb o godz. t 1na bo!.;ku Kru
",z",ndera Buria ~gO~Cfć bEldzie rl'7iCrWe L. K. s. 
Ib. zaś o godli. 13 '!la boisku Sokoła P. T. C. 
gra li tr,botnlczrm _polem łMzkiego Widze
wa_ 

W klasIe B odbedzle się tytko Jedno spoŁ
kan:e w nadt'bodzacą nletlz!ele. a mianowicie 
w Zgierzu. tamtejszy Sokól 61>otka się z dru
żynl\ Zjerlnoczonych. 

Co oa to Ł. O. Z. B •. W dnIu dzi6iejszym w 
Warsuwie rOlipoczynaja siEI rozgryw k,! w 
szczypiorniaku o mistrzostwo Pol~kf. Z Łodzi 
jedzie mistrz okręgu r. K P. I wlcl'mlstrz L . 
K. S: Na powyższe rozgrywki l. K. P. wysta
wH druh'nę w fI'klad której wchodzi r69.'nit'Ż o
becnie bok,.er w,.gi średniej ChmielE'wskl. W 
Innym wypadku wstawienie ChmielewskIego do 

(k) Ustawodawstwo gospodarcze. Uk~ 
zal się nr. 75 Dziennika ·Ustaw R. P_ z ~ma 
16 października rb., w którym opubliko
wane wstały m. in. nMtępujące rozporzą
dzenia o charakterze gospodarczym: rlJzp. 
min. skarbu z dnia 1 października r. b., 
wyda.ne W porozumieniu z min. roln~.ctwa 
i r. r. w sprawie wyła.czell z OrdynaCjI Za
m<Jyskiej (po'z. 472); rozp. ministrów spr_ 
wewn. ora.z skarbu z dnia 7 października 
r. b. o wysokości sum na koszty akcji prze
ciwpożar'O\vej na r. 1935 (poz. 473): rozp. 
min. spr. wewn. z dnia 7 października rb. 
w porozumieniu z min. skarbu o zawiady
waniu sumami na koszty akcji pJ'zecjwpo
żarowej, spo.sobie ich pobierania O<I'az 
dy"ponowaniu niemi i kontroli ich zużYcia 
(poz. 474). 

(k) Obr6t towarowy w porcie gdańskim 
we wrześnIu r. b. przedstawiał się nastę
pująco (w tonnach - w nawiasie pierv,sza 
liczba O1.nacza obrót w sierpniu r. b .. dru
ga - we wl'zcśniu r. ub.): wyładunek 
75.316,5 (84.927 - 62.137.2), zaladurlek 
390.096,4 (360210,1 - 513.244,5). 

(k) Wvw6z węgla kamIeonego we wrze
śniu r, b. wyniósł wedł'UJg danych prowizo
rycz,nych 790 tys. tonn, wobec 810 tys. tonn 
w sieI'pniu r. b. i 9Z7 tys. tonn \ve \vrześniu 
r U'b. Przeci~tna dzienna wysyłka węgla 
kamien.negQ na Clks·port wynosiła we wrze
śniu r. b. przy 26 dniach roboczych ok. 30 
tys t., a zatem w porównaniu z aier.pniem 
r. b. zmalała Q ok. 1 tys. t. Naj,!>ow~niej 
WZl'ós{ \\'ywÓ'z węgla do Austrji w związ; 
ku ze zwif."kszeniem kontyngentu, do Sz'we
ej,; oraz do Finlandji. Najwyraźniej spadł 
wywóz d<l Wlo-ch oraz do Dainji ze wz,glę~: 
du na pertraktacje kontyngentOowe z tym 
krajem. Od PQczątku ro.ku, t. j. w okresie 
8tyczeń-wl'zec3ien 1935 r. wyeksportowano 
ogólem z Polski 6.120 tys. t. węl<la kamien
nego wobec 7.351 tys. t. w analogicznym 
okresie i934 r. Spadek wywo'zu w okresie ' 
trzech kwartałów r. b. wynióSł więc w po>
równa.niu z Qdpowioonim okrese.m r. 00. 
631 tys. t., czyli 8,58 p·roc. 

(k) Wzmocnienie funta szterUnga. Na. 
wczorajszych giełdach walutowych ujaw
nila się nieco mocniejsza tendencja dla. 
dewizy na LQndyn: Późniejsze noto<wania 
londyńskie świadczą o dalszej zwyżce 
funta Dewiza na Nowy Jork - przy ten
dencji niejednolitej - wykazała tylko mi
nimalne zmIany kursowe. Pozostałe dewi
Zy utrzymały się mniej Więcej na pozivmi.e 
rl<JŁychczasowych kursów,. 

Ośw,iadczenie 
W związku z artykułem p. t. "Sąd 

żydowski karze chrześcijan", zamie
szczonym w norze 231 "Orędownika.'· 
z dnia 8 bm. p. Otton Konrad, zamie 
8zkały w Łodzi przy ul. Dworskiej 6, 
nadesłał naru Qświadczenie, w kt6rem 
stwierdza, że 

1) .. nieprawdę jest, jakoby p. Kop. 
rzyński by na "rozprawie", natomiast 
prawdą jest, że ani jego, ani żadnego 
innego Polaka na niej nie było; 

2) "nieprawdą jest, że zostałem ska... 
zany na grzywnę, natomiast prawd:t 
jest, że kary żadnej nie poniosłem." Wiktor Łukaszewski, Łódt. Prosimy o dal6ze 

iuformacj.e. 
Kazimier.,; R., Ł6dt. DlilekuJemy za słowa drużyny sli~zypi?rni8ka nie ?y!oby tak d~iwne. Od Redakcji Powyższe oświadcze-

lecz z chWIlą kIedy zawodmk ten jako bokser. . ' . _ ., 
uznania_ • 

Abonent W .. Ł6df. Najprz6tl sprawę Z'ba
dam}'. 

Kazimier.,; J., Ł6dź. Nie wydru·kuJemy. 

Z 2YCIA ORGANIZACY.I 
Jubiler komlsar.,;em cechn 8zewc6w. W zwią

zku z ząrzutami o przYWlaSzc7iCn!e podnoszone
mi przeciw niektórym c7ilonkom zarliądu cechu 
8zeweÓW żydowskich w Łodzi. przeprowadzono 
)\.lstracje. w wynik" której ustalono szereg nie
rlok!arlnośc:. hba Rzemie~ln!(,zll w Lodzl wo
bec tE'go zarzad cecbu sz~wcó\V tydowskich w 
Łodzi rozwiązara i ustallowiła kom:sa.rlia w oso
b:e jqbilera FUałko. 

Z Polskiego Tow. Tnrystyczno-KraJoznaw
czego. W niedzIele 00 b. m. ndbędzie sie car<o
dzienno wycieczka do las6w galkowskich. Op/ata 
dla czronków i mlorlzieży szkolnej - zl 2.4Q. dla 
gooci (wprowadzonych) - zl 3. - Zap;';y przyj
muje Muro P. T. K. w piątek dn. 18 b. m_ od 
~Odli. 18 do 20 (Al. Kościuszki 17). Ze wzgle
dów organiliacyJnych urzędnicy państwowi w,in
ni okauć przy liaplsle legitymacje. TegOllJ dnia 
historyk sztuki Jan Malik bedliiI' mial w św,letli
cy wy'kład o Krakowie w zwiazku li wycieczka 
d<> Krakowa w dn. 1-3 list~'pada. 

HarcerskIe zawody lekkoatletyczne. W nad
chodzacą sobotę I niedzielę. dnIa 19 I 20 b. m. 
odb<:dą się na stadjonie Wojs'kowego Klubu 
Sportowego (PI. Gen. Hallera) Zawotly Lekko· 
atletyczne Lódzk,ic.h Hufców Harcerek i Har
cerzy. Początek zawodów w sobotę o godz. 16. 
II W niedżielę o godz. 14. 

Zmiany wekładzie Łodzi, W zwlą'Zku II tem. 
te na ostatnIm treningu drl.l.Źyny lódzkleJ na 
m,iedzymis6towy mecz boksl'tskl Lódt-Wa/'Eza· 
ws niektórzy zawodnicy wykazl1ją przecietną 
formę. w składzie Lodzt zajdą nIez;naczne zmia· 
ny: w wad%e pIórkowej zamla6t Leszczyńskiego 
walcliYĆ będzie z Kozrowskim Michalak. zaś w 
p61średnIej zamiast Taborka wyslapi prawdo 
)odobnie Durkow~ki. 

Dalsze rozgrywki piłkarskie. W nadchodzącą 
.obotę i niedzielę odbędą sie w Łodzi dalsie spO! 
«an!a pllkar6kie o mdstrzostwo klai;:" A jesien
nej rUl'!dy. I tak: w nledzl,ele o godz. 11 11It boi· 
sko WI,my grają drużyn) L. T. S. G. i Union· 
Tour.mg, 11.& boitlku W K. S. G tej samej go&i-

je-st wystawiony w skratlzie Lodz: na mecz III nIe zamIeszczamy w całOŚCI, mImo, 121 
Warszawą w boksie. wystepy Chmielewskiego' posiadamy nazwiska osób, stwierdza
w Warszawie Ilą zupe~n,ie piezrozumlare. CZy ~o jących prawdziwość faktów, podanych 
rt>zgrywkach "fi SZczYPI?rntak~ bokser te~ bedzle w wyżej cytowanym numerze Orędow-
m6g1 w formIe wystąPIć w rmgu przeC1W Kar- . .. . • ". 
plń"klemu. który jak wiemy jest w obE'cnej mka, O których d{)wJoedzIały SIę zre-
chwili u SZCZyto"YeJ tormy I hroni<.' Lodzi 11\ po- sztą wprost z ust p. Konrada. 
wt>dzeniem? 

tO-lecie sekcji kolarskiej Ł. K. S. W nad
chodzącą niE'dzlelę sekcja kolarska Ł. K. S. ob
chod~ić bedzie uroczy,~tość Istnienia 6wej 6ekcji 
od 10 lat. W zwlazku z tł1m odbęrlzie się wielki 
wyścig na p nw·, I rzelli 50 klm. o puhar ofiaro
wany pl'ze~ in ż.. [< ')walskiego. Start odbędzIe 
się w ł'3hjn1: ·:caeL 

Ł6dt hdzle do Lnbllna. Lubelski Związek 
Bokse/'Eki zwróci! się do L. O. B-u z propo
zycJa o rozegranie miedliymiastowego meczu bo
kserskiego pomi~dzy reprezentacjami tych miast. 
PrOPOliycja ta została przez władze bokserskie 
w Łodzi przychylnie rozpatnona. obecnie cho
d lii tylko o ustalenie dnia spotkan,ia. Nastąpi to 
najprawdopodobniei w dniu li 1!etopada w Lu
b,\.i,nie. 

Kaliski K. S. wYcofuje 81~. Swego czasu 
,dud;O miej,sca pośwlp,caliśmy spadkowi sportu bo
kserskiego w I>kregu 16dzkLm. pod~jąc jednocze
anie da wiadomości. te w biehcym ro<ku do roz
grywek o drużynowe mistrz0<3two bokserskie o
kregu zg!ooily ... ie tylko trzy kluby. Obecnie do
wiadujemy sie. że Kaliski Klub Sportowy wy
cofuje się z rOligrywek tłumacząc slQ powodami 
natury materjalnej. Na mit'it>ce K. K. S-u praw
dopodobnie wejdzie Kruszender z Pabjanic. 

KRONIKA GOSPODARCZA 
(p) ProJekt zwolnienia od podałku od 

lokali małych mieszkań. Min. skarbu 
opr:aoowuje obecni~ projekt noweli do u
stawy o podatku od .lokal!. W projekCie 
tym przewidUje się ewentualne zwolnie
nie ort podatku w:'!zystkfch mieszkań jedno 
i dWUizboWYCh. a nie. jak dotychczas w 
myśl art. 3 n. 7 ustawy. tylkn 7I'1 i mn,ya · 
nych przez bezrobotnych Ponadto prze
widuje się wprowadzenie jednQliteJ 8% 
stawki podatkowej. Jak już swego czasu 
dOOQsiliśmy, izby przemysłow<J - handlowe 
poczyn;ły również starania o wprQwadze
nIe zmian w oprdatko\'" :., lokali handlo
wych j l>r~emysłowych. POdatek ten bo
wiem stanowi p<Jwa2ne obciążenia zwła
szcza dla. przecLsiębiorstw Dllliejszyc1 . 

W kilku słowach 
W Malanowie podczas kopania piasku w do

le glebokoścI około 6 metr6w. rolnik 45-ll'tni 
Andrzej Pająk wsku ·ek za,rwania się sypk:ej 
ściany zostul zasypany piaskiem i poniósł śmierĆ 
Po kilku godliinach odkopano liimne liw/()\ti. 

* Proces komunistyc7inej szajki 53 .. ,przemyt· 
ników ludzi" trwal wczoraj w dalszym ciągu. 
Po zamknieciu przewodu sadt>wego zabrał !rros 
prokurator. który rozdzielil oskarżonych na 3 
grupy. Przyw6t!cOw. pomocników. \l.Qzostają
jących w szeregach azaj.kl I pomocników na. 
jemny<,h. Prokuratilr wskazując. że wszyscy 
działali !iwladomie na szkodę państwa polski~ 
gO wnos! o surowy wymiar kary. Po prokura
torze przemawiało trzech obrońc6w a m anowi
cie adw. Kobyliński i Lipiński. II:t6rzy wnosili 
o zlagodzenie kury dla l>odsą<Jnych lub też o 
uniewinn:enie. RozpraWI) przerwano do dnia 
dzisiejszego. Przemawiać b~dą dalsi obrOńCY. 

* W tklani mechanicznej Maiki Rozenbergo. 
wej przy ul. SIenkiewicza 61 przed trZE'ma ty
godniami wybuchł strajk ~powod1] niewypłaca
nia zarobków robotnikwu. kt6rym nale-lało się 
ponad 2 tys. zloty ch. Na konferencje :/:ydówka 
~ozenbergowa nie przybyła. wobec tego pociąg
meto ją do orlpowierlzinlnog,cj karnej. Wczo<raj 
orlbyla si, rOliprawa w referacie karnym 11lSPE'k
cjI pracy. Świa,lkowie stwierdzili, te Rt>zen
bergow8 jest bogata. lecz rozmyśln:e wstrzy
muje wyplaty. by N ten sposób robotników 
wpędzić w netlzę : zmusić do przyjecia jak naj
gorszych warunk6w. Referat skazał Rozenber
gowa na 2 miesiące bez'''zględnego aresztu. 

* Jak podaje prasa łYdowska. mianowani dl' 
rady prtybocznej miasta Łodzi p. Pogonowski 
i Lieberman zrzekli się swych tllandat6w. 

~_.- - , 
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Represje w Gdańsku 
G d a li s k. (PA T.) Gdańska polteja 

polityczna aresztowała kierownika 
stoczni Rady Portu w miejscowości 
Plebnendorf, Schokelta. oraz szefa wy
OIziału personalnego, Deutscha pod za
rzutem posiadania literatury antyhitle
rowskiej. 

Zabójca borowego 
skazany· . na 15 lał więzienia 

po'l"Z~dku publicznego i naruszenie u
stawy o mniejszościach narodowych 
przez wymalowanie w nocy z soboty 
na niedzielę na chodnikach miasta na.
pisów: "Preez z Niemcami - Polska 
dla Polaków". Wobec braku dowodów 
spisano protokół i aresztowanych 
zwolniono w poniedziałek w połUdni&. 

Podczas rewizji zna.leziono u &ho-
1,elta znaną książkę Remarque'a ,,Na 
zachodzie bez zmian", którą. skonfisko
wano. Deutscha po pewnym czasie 
zwolniono, natomiast Sehokelt znajdu
je się nadal w areszcie. .. 

Spory ks. Pszczyńskich 
Katowice, 17. 10. - Wydział cy

wilny sądu okręgowego w Katowicach 
miał wydać wyrok w sprawie zatwier
dzenia przez sądy polskie unieważnie
nia małżenstwa ks. Pszczyńskiego oj
ca z drugą jego żonlJ., obecnio malżon-

P I e s z e w (pw) Sąd okręgowy w 
Ostrowie na sesji wyjazdowej w Plesze
wie rozpatrywał w dniu 14 b. m. głośną 
sprawę zabójstwa w maju b. r. borowe
go Stanisława Mądrzaka z Turska. 

Na ławie oskarżonYCh zasiadł kłu
sownik Józef Kraszkiewicz, który w 
dniu 12 maja b. r. o godz.' rano po
strzeli ciężko borowego Mądrzaka, przE"
prowadzającego w towarzystwie polo
wego Rynowieckiego kontrolę lasu. 

kom naj młodszego syna., Bolka v. 
Hochberg. 

Sąd sprawę odroczYł na miesiąc, 
polecając powodowi dostarczenie na 
ten czas potrzebnych jeszcze do spra
wy dokumentów, dotyczących małżen
stwa. i rozwodu. 

. 

Wielki Skład Bławałnv B. Jasiński 
Ł6dź, 11 LIstopada aro 5 - tel. lS7-60 

poleca na s"on lesienny: wełny na płonc~e. sukni~ i na lIlaadarJri a&lrola., 
;edwabie. płótna biołe i lniane. firanki, kapy, obras.'IJ. wsulkie materiały 
w ~aJcres ,!,anu/a1ctary wchodzqce ortu: pończochy. skarpetki i rfkawiczki po 
cenach bardzo niskich. Obeirunie nie OhOfOiązuie do IWDna. o 111800 -

-

Ciężko ranny borowy zmarł w kilka 
godzin po wypadku. Oskarżony tłu
maczył się, że strzelił na postrach z 
obawy, aby go nie przyłapano. 

Sąd po prze.prowadzeniu rozprawy 
uznał winę Kraszkiewicza i skazal go 
za zabójstwo borowego Mądrzaka na 
12 lat więzienia, a za. usiłowane zabój
;;two gajowego Rynowieckiego na 8 
lat więzienia, -przyczem obie kary po
łą,Czył na 15 lat więzienia. 

Aresztowanie narodowców 
Kro t o s z y n. W niedzielę o godz. 

6 wieczorem aresztowano w mieszka
niac.h narodowców Józefa Pawlaka 
i Lecha Szczepaniaka z Krotoszyna. 
Wymienionym zarzuca się zakłócenie 

I n o w r o c ław. Redaktor "Dzien
nika Kujawskiego", znany regjonali
sta, p. Mieczysław Dereżynski, opuścił 
w tych dniach więzienie. w którem 
przesiedział 2 miesiące za sprawy pra.
sowe. (c) 

RewIZja 
M o s i n a. Dn. 13 bm. odbyła si" 

rewizja u kierownika Wydziału Mło
dych Stronnictwa Narodowego. p. Sta
nisława Tomczaka z Krajkowa. Rew\
zji dokonano w czasie nieobecności 
właściciela mieszkania. Policja prze
szukała wszelkie sprzęty i rzeczy Zna..
leziono jedynie mieczyk Chrobrego, 
który skonfiskowano. (M. S.) 

'Nadszedł dał,. tran.port 

Mare[kiH~O 
- mieszanki, dropsy l śmlełanko," 

materiałów męski eh dam- groszowe to to .... ar potądany i wyrot-

skich. na palta i mundurki 
niany przez klienta 

Fabryka Cukrów SL Marecki,Poznd szkome, oraz resztki taało 
nI!' 14 1\23 sprzedaje 

Dom I Willa A. Wasilewska !lkladem rze~nicki m. ogr6d, chle· I nowa. 8 ubIkacyj. balkon. weraftO 
Łódź. Nawrot '13. w]. spowo<'lu zmiany b!'z dlugu da. 0~r6d, elektrycznoŚĆ. Mosina. 

WeJście z bramy. 
55()() sprzp.da bez konkurencji. -jlot'z diUKU 1000 sprzeda. K leib~ 

n 16049 Kleiber. Moslna. zd 56 sal Mosina. zd 56 -

Na.główkowe &łowo (tłu.to) t5 g!'Mzy, kaM. 

I 
Znak oferty naprzykład: z 18 92ł. n 2 7~ d 1190 

dalsze 810wo 10 grMzy, 5 liez.b - Jedno flłowo, OGŁOSZENIA DROBNE 1 L d. - t &10wo. 
ł, w, z, a = kaM. fltanowi 1 słowo. Jedn6 ogło-- Drobne ogłoszenia w dni powszednie przyJmu,e 
6zenie nie mote prz6kracza~ 100 słów. w t8ll\ ' • 

O,ło.zenIa W'Ar6 drobnych: 1ołamowr ~mJ.lUltr 30 IJ'OIIzy. .i, do trodz. 10.30. w soboty I dni przedświ~ 
5 nagłówkOWYCh. teczne przyjmuje flit do godz. 10,15 . . 

.. 1 DOMY-PARCELE .,. Parniki Dom, KolonJalka 

., • do lIaszy korzystnie na sprzeda!. G rodzI !'k n, sk ajE'P1 kolonjalnym. mieszkaniem. towarem tanio po
·llrzoskowski. Wągrowiec. ul. Br. dobrem DOlotemu tanio spnedam. iw6d wyjazd. Poznal'l·G6rczyn, ul. 

Człowiek 
uczcl~. sum ienny. znajacy upra
wę roh. szu ka (>{)Sa.dy parobka 
luh gospo<iuza z kaucją. Ofer~ 
Orędownik. l'vznań $d 57041 Dom w Jarocinie Pieca.cklego _10. zd 1)6 912 Oferty Gro<:I~l&k. skrzynka JlOCZ-ICWSlOchoWSka 1 a. ~~ 910 

nowy masywny '5 pszennej towa 28. ng.16494 Trak 
blislto rl'l1ku ogrodu '/_ morgi - zabudow8!1l". ,nlVentar<IC. przy Zakład fryzjerski przejścia 650 mm u2:ywanydo-
7000 Otreba Jarocin -Ki1ińskie- PalędzilJ~ cpna 14500, wplaty z mieszkaniem ~ródm : eśc:e 75 brYm stanie. obecnie w ruchu 
go 2. . . zd 55 607 12000. l'.aralu8. Poznań. Marsz. miesięczni'!!. Oferty Oredownik.'sprzp.dnm. Dp.rpziń"kl. tartAk :-

Focha 25. zd 57010 Poznań zd 57012 zd 56113 

Dom masywny 

1[21. WOLNE MIEJS~:a 
Młodszy 

Wi ki pomocnik mleczarski dobrze pole-
el wybór con~ może sie zgłosić. Oferty l>O" 6 ubikacyj 

w mia6tec;1Jku powiecie jaroch\· 
8kim. 1'1, ogr<.du, 3.500. Ot re).>,!!.: 
Jarocin Kilifiskiego 2 zd 55 00lI 

gospOdarstw, kamienic 3~~t~~D~I~k~nk6w skler0:i~ 8tŚ 
dzierż:1w kOrz;'SL"lych warunkach -------------

Wlede6. ..Cullostro w Wie· ko·kulturalna. 18.4ó rec. fortep. polE'cam. takzp on~zukuje. Kara- PUny 
dniu·'. opel'ptkll Jana Straussa. Paderewskiego z płyt. 19 frag· lus. Poznać. Mal'f'z. Focha 25.. 

Kamienica nowa s b t 1" ~d I Ik 19.30 AnJtUa (Re/t. Pro/tr.). Kon· mf'nt z powieści Rittnera .. Mie· zd 57009 goniec - Inkasent posiadaiąl!)' Je-

1 . l k t ó o o Ił. Ol paz z ern a. cert popularny. 19.1m Pralla. fizy nOC/l a brzaskiem", t9.10 pro- wer (prowincja) z gotówką lio 

. . WARSZAWA 

P ę~U O a or w _ U.15 koncert orkieetrJ' P. R ... Pieśni zMjnikl\w JlInllli ikll". Jrram, 19.20 plyty. 19.35 sport. SkI d BOv zł. Szczegółowe o(prty Ore-
KostrZYnie ogrodpm . cena 1" 000, 'Pod dyr. G6rzyńskiego. 13.26 19.55 Budapeszt. Koncert orko 2O.2ii oktet Squire'a l J. Kiepura a downik, Poznań zu 57 110 
:wPłaty 12 000 Ka~8Ius. Poznań. chwilka dla kCJobiet. 14.30 kon('ert burlappszteńskiei z plyt. kuchnia na towary h6t· 
':\tarszalka Focha 2" :W 57007 m,and,?lini"ltiiw. z Pozn!lf!ia. 15 z %0 Oslo. Program rozrywkowy. Sobota. 19 października. . warsz~at ~raW!eCk!,\ Potrzebna 

nowel'. M. W IelepolISklej .. Gońce 20 10 Wroelaw. '''esoly program L ów 1330 kon t' c eń z Ludw\k Slaw\ń~kl. Dom nowy c~arnej królowej':' 15.15 przegll\d d~ugoclzinny. Lipsk. Wesoly wie· pl :: 15 30 ;;twory Gieg~ :: pbt Rynek lB. zd 51111 ekspedi'!r.tka-l'l .. jerka brant., lUl-
8 ubi.kll.c'J. kolnnjalka w Pozna· gleldo~y. 15.25 Wiadom. o .11ancllu czór. 20.15 Sdutllart. WPf;oly_ wie· w y w k . orkiestr i f;~l't;;t Fried." pierni('.z')·l:a~to #Pj g.w~ra.ncja o-
niu 13000, wplaty 0000. Frankow· morskklDl. IlIi•30 hmuz~ka opero\\'a

6 
czór. l1ambllrlt. Wesoly wieczór· lman: ' 1615 mirsze ~oj~kowe zZ&. SZUKA t'OSADY ... kol.o 351l

f
zl (PO·ow'ne,al. WyczE'r-

i'ki. :2:abikowo. POOIiatowskiego 10 w
l 
k~y .. fi YknnYfc śPlek~aczek1' 11~ Kolonja ... Coś dla każdeiw" . we· plyt '1830' przeglad wydawnictw _ ,., pUJące o erty

zd 
re·jc>wntk. POmls:' 

Poznań. :W 57 025 e CJa Języ 8 rancus lego. 6." I s"ly wieczór muzyczny Frank· , t8 41i .• t I 18 4~ . 5i 108 
muz. lekka z plyt, 16.110 sk.rz.ynka furt. Koncert orko i tlolititÓw. 1 ki G~~:ir ~ °pf;rn~9 POg nr.u~ Ogloszt'nla do Su g16" lila ptn8Q· 

Dom techn. 16.45 cala Polf'ka splewa. 20.25 Kopenballa. Wesoly wieczÓ'r. wianie orgosnizatorami zjazdów kują('ycb posad, tv tej ruhry~ Młynarz 
17 odczyt .. Kapital I kr!'dyt w 11'0' 20.40 Pralla. We60la aud. mu· h' h' 1910 obliczamy po ie'lll(lj trzeciej c@n .e 

ma.sywny ze skladem ndnlcklm st>odart;twie polskiem·'. 17.15 no· zyczna %OJiO Rzym La v.edova IBtorycznyc. . . pro.srram. drobnycb. · !'t8n;~k samotny. na wiatrak h&o 
l ogr6cl owocowy do !przędąnia. woścl z plyt. 17.4ó odczyt z cyklu .scal tra'· opera 'Wo"l(Ferrllri'ell'o 19.%0 plyty. 19.35 sport lódzkl. lendprs i potrzehny mala gwa-
Cena podlulI' n~ody. Fr. Blesul'lll • ..świat nas~ycb zwierzat - Sie· pod dyr kompOzYtora Mediolan Sobota. l" lI-"dzlernl"'a. randa. Oferty pooaniem wllru. 
Bnin. pow. śrem. M 57 J~ ' lawa'.. 17.!iO· odczyt z Poznania. Jnzz symfonijczny.·· ,,""... Dla syna ków do Orędownik". Poznali 

lir 
-~ 18 sluchowlsko T!'8tru Wyohrat· 2120 A U RP) B I L6df 13.30 muzyka żolnler<ka ~ lat 17. MJUkalL 'Iauki zawodzie cu· zcl56 955 

Z. PU NIĄDZ ni dla dzieci star.zych . .Jak S.ing . ~I{ a ( .Ja·d· ro/tr.( 'k' fr płyt. 14.26 przegląd · J1:leldowy. kiern!('zym lub cukierniczo·pie- ------=--------
• zgadl. że ku.lą jest nalSz liwiat" ~a!Skow:v . OP. er lego a t 16.15 drobne utwory skrzypcowę karskim •. Gaiewk7.. Miloslaw. 'l7ucharka 

plg Sydneya Reiu'a. w orzekla· I IIJ). 21.25 ~Ildapeszt ••. 'YEl!Sele Porpora. Brahmsa ·i Ryms·kfl· ng 16 iiOO oD. 

3-5000 dzie St. KOtlIloth6wny. 18.00 orze· w. kllrnawale. op. PoldtnleJro KONiakowa z plyt. 18.30 odczxt _____ _ 
. . glad wydawnictw. 18.40 1>01l'.8PO- akt II). 21.~0 ĄnllIJa !Nat ... Kobieta a spóldzielczoM Soo· 

slutąea sum :!'nn!!, pra~W'ita. 
czysta znająca calokształt 11'0-
spodarstwa d,·m()wego do lat 35. gotówki d!l I.ntr!łln.ego. ~ter~~ leczna. 18.45 utwory ISkrzypcowP ProJtr.).. Rarl,lort>wJn w okI. J. żywc6w" 18.40. po.~arlankn. 18.45 

celem pnW!ększenta I !lbJeCla fllJI Bacha I PaJ1:aniniego. w wykon Payney a. 21.45 Bukareszt. Mu· muzyka svmf. z ~'vt. 19.10 pro· 
w PoznanIII -"poszuknJę. Zglosze· S· t" 19 I d I: zyka lekka. 19"" I t l' 9 ~5 t l 
pia Kurjer PvlJnańs.kt. Gni,!!zno nrgij I ~g~i1ni.rzt>f9~0 P;~~:r~~. 22 J,nksemb~rlt. Koncert Bymf. gl~·. """ p y y. .d spor o· 
200. lig 111508,9 19.Z0 plyt}'. 19.30 wiadom. sport. pod dyr. de VIJlersa Strasburl{. Sobot 19 f.d ł Ik 

8. OtENKI ka" w" liki. n\vt tf~ski i ~i~~~ fonja nr. 7. Stockbolm. Muzyka Torn6 13.30 pO'I'kie rytmy ta· I[ ]1
1950 P oś· hó ' ' k6 J . Koncert f'ymf. Beethovena . sym· a. pa, z ern a. 

Hrofa w w)'tk. czlonków kola slo. tą.n. ~.10 Wledeft. Utwory forte· necznE; zplyt. 1~.15 ,Illelda. 15.30 
wack.ie,llo i lutlowej orkiestry slo- Planowe Brahmsa. 22.30 Pra/ta. melodJ~ wel1:'iel'6kle z plyt. 16.15 

Wdowiec waC'kiej (tr. II Pragi Czeskipj)'. MUzYka lekka. Wrocław. Muzy· fantaZje operowe z plyt. 18.341 DOIt. 
2025 k I k·k I t 2045 ka tan. Lipsk. MUzYka taneczna ... Mnzeum mazurskIe w Dl;Ial.io-

lat średrdch. przemyslowiee li '. !!luzy. a e /I z p y • '. KoenlJt8w. ..No('na muzyczka". wie". 18.40 życie kultlIr. n" Po-
pewnem utnymanlem zapoz.na dZiennI!!: wIeczorny. ~O'55 obrazki Berlin. Wesoły koncert weeken· 1845 . t J S B h 
~anią nie7.ależn/ł I!eltlw "ż~lIku. - z Polski wspólczes!leJ. 21 alld. li.1 a dowy morzu'k . k!l ~o;:v fi' d 'If .. a~. , 
Ofert,Oredowni.k Poznad Pola,k6w z za,llran}cy .. PoIska Je- 23'Bndape8zt M'uzY''"* 'azzowa WdWdY . LorSlteSkr kl. a e 119'':; 14' 

?id 56 846 Bień". 21.30 audycJa.J!, t ... Weso- . . • .aa J ". PO yr. . . o ows lego. mu· 
la syrena" wopr. Hemara. 2% KOenlg8w. "Prosimy do tańca. zyka operetkowa z J>lvt. 19.10 
pogad. a·ktualna. %2.10 muzyka Ramburl{. Muzyka tanec:·.zna. Mo- prOllram. 19.%0 pIJ ty. 1 • .35 sport 
lekka w ~k orkiestry P R poli nacbium. Muzyka tan. KOllenba- z Pomorza. 

S • . d··1 • S Ita. Muzyka tan. 23.10 Brnbela • 
dyr. .t.. ąwrota. z u zla em t. frane. MU1lyka tan. \\'iede6. Mu. Sobota. 19 pa1.dzJern1ka. 

Fiat G6~kleJ (p\(lI!enkl). 23.06 muzyka. zyka tan. Poznaft 8.30 audycje Dor. 7.50 
taneczna. 24 Hambnl'1t. M'u~ka taneezna. program. 11.57 clo 1lł.!M z War· 

501. karetka w najlepszym stanie ._-----------.1 SztntJtart. Koncert nocny. W cze' ezawy i Kra.kowa. 1;1.30 muzyka 
na sprzoo&ź A.,Bentura Kurjera śoi I muzyka kameralna. w II (}perowa i operetkowa 7J plyt. 
Poznańskiego L'!t''tIlO. Kara&la. PROPONUJEMY or2'anowlI. 14.30 koncert mandolin ... Semt>re 

n 11l4~ LAMPOWICZO- vivo" pod ,tyr. Zenona Szymbilr· 
... sk,lel!'o na wBzy~tkie rozglośniE'. lli K~'AJOWE . Surzedam 

dom 7J ogroiJ. ID w Bu·ku WPT'OSt 
od wlalicj('ielll . Zgl<>szerua Plewi
lOka. powi.a:t l'oł.n3fi. Z. Osiń6ki. 

IlU 56 3\l9 

8 mórg pszennej 
Cłomkiem (lepianka) okolicb .Taro
cina 3500 wpłaty 1500. treba 
Jarocin. Kiliń~kiego 2. zd 55 nO!' 

P1"fWatn8 
80 m6rg ziemi pszennej. IIRbndo
wanla ma~ywne. inwentarzem -
wplaty 7000 złotych. Bloch. Po
znad. Aleje M~rcinkowsklego 15. 

M 57 099 

z 'Val'!!zawy. 16.15 2'ielda. 15.25 z 
Warszawy. 16.30 muzyka operet· 

•• Bobote: Sobota. 19 lIafctzlemlta. kowa i filmowa z plyt. 16 II War· 

J 
Katowice 13.311 muzyka lekka SZlIWy. 18.15 piOElpnki z plyt. 111.30 

16.10 Pra ... Koncert orko wo· I taneczna z płyt. 15.17 żYcie kil I· II Wars1:awy. 17.58 POI{ ... Nneze 
skoweJ. turalne śląska. 18.15 piosenki lek· mia!<ta i mlaosteczka - Gl'óil 

17 AngUa (Nat. ProJtr.). Mu· 'kie II plyt. 18.30 skrzynka dla Maćka Borkowtica - Kmm!n". 
zYka lekka. dzip.ci. 18.45 plyty. 19 od('z:vt tr na Wszyst'kie rozJ1:lośnie. 18 z 

18 Bmksel~ fra~!!- Muz. lekka ... Mill.to kwintem nazwane". 19.10 Warszawy. 18.30 odczyt .. Z cza· 
L.enlnl{rad ... rosca • opera Puc~l· program. 19.%0 program prasy. s6w. Jrdy Afryka kolonizowala 
mego (tr. II Opery) •. 18.15 BerEhjn,. 19.3Ii sport lokalny. Europe". 18.40 p02'ad. 61>oleczna. 
Kantata Voelknera. Wiem' . 18.45 tanga hiszo:IDI=.kie i argE'n· 
na. Feetival Saint·Saensa. 18.30 Sobota. lO pafdzlemlka. t y I'lsk i e z plyt. 19 .. Sprawy mia· 
AngUa (Nat. Pro!fr.). MU1:yk;a ta· Kraków 13.30 muzyka rozryw· stli. PoznaniII". 19.10 program. 
neczna II: Ameryki. kowa z plyt. 15.30 fragmenty ope- 19.20 plytv. 19.35 sport z Po?:nll' 

19 Kolonja. Kwartety emyctk. rowe z plyt. 16.15 recital fortep. nia. 19.40 z Warszawy. 1!1,I;0 
'9.15 RYlCa. Muzyka romantyczna. Ga..spara Cassa<'lo II płyt. 17.111 tranllmi<jll z PraJri Czeskiej. 22.%5 
Sztutlfart. Muzyka tan. 19.%5 nowości z plyt. 18.30 POll. literac' do Z4 sWarsuwy. 

Nauki 
cji poszukuje potrzebna Ol, 1 11. w dom kupiec

sHny lat ki do trzech "sób. Zgloszenia pl
~"." .. ".O'n naj· . semne ze śWla,jwctwaml do Adm!. 

. Oferty nistracj i .. Dnia Kujawskiego" -
105 t Inowroclaw. ng 16484 

-Humor zagraniczny 

Rozt.argnlony uc.zony: - Alet natu"a'n'~ przy
pominam s"bie!· Kiedyś ;ut pana pozna lem tylko niE' Wlt'rll 
jut. czy to było na pańtlkim ślubie. czy tet na paru,kim po
grzebie. 

(Tribuna - Rzym). S. P. 

Co futro - to Edmund Ryc.hter:;..: co palto - to Edmund Rychter - eo Ulbranł. to Edmund Rycbler, Poznań, Ostrów Wie-Ikop. 

Prl ed płata na miesi~ lU!topad 1933 r. wllłem"! bll\tkowego dodatku lIowie- Ogłoszenloa na atronle 8-lamowej III er. na atronlE' 4·łsllwwej przy kuńcu tt!k~lu 
6ci o w POllI1amiu w ekspedycj.i III 1.95. w 1IIg8llC'ja.ch flI 2.20. II od- .re,!~kcyjl!ego 3U gr. n!l- ~tronte cz~artej 5\1 "r. na sIroni ... Irugi~~ RU Itr. 

owe~. d d d 220 na rowt.neii lIa poo'iItaJC'h już & odn()l!z,e- I'rzed wllI.louwś('laml polocznt<1Il1 ItIU llr orI l·łHIII"Wł'gO mlluuetra. 
RC?SZOJlleDl .0. omą 2 s4. . od : &ak miesi CllIl'e w PollIce d i 00 Ogł()l!zenll .kom~likowlne zZIIslrzl'Żeni!'m D1if'j~c. od """zczejtólnł'go wYI,H,lku 211'!ł. nil'!" ytkt. 

nie!D do dkr0m~ t"~1~lep 7.01·7.':S~I~i'iuacb t:/łOdni':,wo \ontuj: .. ÓrodownUi:" miesrecz= Drobne oll'lo~zenJa (naJwyieJ 10(1 sl6w 'IV tl'm 5 .n811'lńwkowychl ~I .. wn UHIClllwknwp IrllI~·e) 
w lIlJ\ych 8J3C '. ·do rzy 'V · wk6w lS'POWOdowanych silił wy7;sZll przeszkód' 16 Ifr. kat/le dalsu słowo 10 gr. OełOtlzel .. a do bll'łlll't'gO w)"!"nI8 WZYJIIJlJJł'IlIY ·Iu lto,I .. 'n, 
:nie 2.35_~I.beZlńlod!1:~rlat. dom:ta'Wn.i~~~ -:r: odpowiada za dostarczenie pism ... ·a abonenci 10.30. a do ",yda,ń nietllileln'y"b J Awiąleczl1ych do' 1f00h lU 15. rano 7.a ~lIżnict! ~lo:.lzy Z!'~la· w: zakł'!"'zle. r_

d 
w • p .. w>:"ed_ta-~-"eh numer6w lub ods2Jkodowa.niL wam a wysokOŚCI. olll06zema. powętala _kutek mltryeowanta. wy,jllWnlctwo nIE' ')(Jpuw14'la . 

nie maja prawa omag81ma 'I~ - - .~~., o 
k oclpowiedstam, .A.adrseJ Tre11a I PODanIL - Z. _,"tlrl, wladomOtłel ł artJ'kulJ' • lit • . LorlBi odpowiada lAOIft Trena L6d& PIotrkoweka In. - Za OIlI08JMnla, rekl"m, 

Reda tor odpGwiad. adminiatraeja w MObil p. Antoniego LeAniewicsa .., poznaniu. - Nien.m6wion,clt rękopie6w redakcja QI&> ~wra('a. . 
Wychodzi 00IbIeDnie • wńNlftr,iem aied2siel 1 .... iat uroazy.tsoeh I cIa.q Dl. daid ~JIJ'. Nakład ł IS!lClon~~~:ńt.k:;~I~I::'~i~k~0~P6łka Akcyjna 

TeJefoDY: łł-61. 1.'M, 33-07.35-!ł, 35-25. łO-'n W nilldziel~ święta l p6:fn,m wieczorem tyl1to 40·72, -- p, K. O. Poznaó nr 200 U9 



t A .. 3 

. .. 

SEnSaCYJna 
29) sznur .. z 'zacią,gniętym węzłem zdradzał - .Czy ofiarował jej pan pieniądze' 

- Ha, wię·c może hęązie leT,liej, pa.- głęboką. ~najomość. 'zwyczajów wschod- - Tak. . 
ciec wypędził go od siebie. 

Z tego małżeństwa jedno tylko było 
dzie-cko, a tern dzieckiem był Filip 
PaJgrave Jocelyn. 

nie Lovel, żeby się pan z nią. zobaczył. nik. Ale była znów okoliczność prz&- - A ona' 
Staraj się dowiedzieć, czy rzeczywiście mawiają.ca na korzyść Dunbara, a - Odmówiła. 
jest c6r'ką Józefa Wilmot. Oto mój pu- mianowicie kradzież ubrania.. Pan Dunbara przeszedł dreszcz, jak.-
gila,r~s, je\Śli jest w nędzy, daj jej su- Anglo-Indjanin- mógł wprawdzie by go coś ukłułQ do żywego. 

Matka um8irła w miesiąc po uro
dzeniu się syna, a młody oj ciec aby 
się pozbyć kłopotu, powiell"zył małego 
chłopca I{atarzynie Melvoud, żonie . ga
jowego z Jocelyns Rock, na wychowa.
nie. 

mę, Jaką Uznasz za stosowną. Wilmot wypróżnić pugilares i porzudć go na. - Jeżeli to koniecznie potrzebne, 
był -bardzo porządnie ubrany, ale może miejscu zbrodni, ażeby zmylić czuj- zoba.ezę si~ ż nią., a-le nie dzisiaj. Po
przybrał się tylko stosownie do oko- ność agentów policyjnych, na to po- trzebuję koniecznie wypoczynku. Po
liczności. Tak, tak, w każdym razie trzebował tylko ohwilkę Ć.z.a.su. Ale wiedz jej pan, żeby przyszła jutro o 
lepiej 'będzie, że Się pan z nią zobaczy. czyż praWdopodobne było, żeby pozo- dziesią.tej, to ją przyjmę. . Wszystko to zil.'obił w jak na.jwięl~

szej tajemnicy i gdy stary hrąbia, 
dziadek Filipa, widział .nieraz Kata
rzynę, siedr.ącQ. na. słońcu na progu 
swej chaty i trzymaj I!JCą. na kolanach 
dwoje małYCh dzieci, myślał poprostu, 
że gaj owa miała bliźnięta i nigdy ani 

Artur Lovel wziął pugilares mUjo- stawał w biały dzień tak długo przy Artur Lovel zaniósł tę odpowiedź 
nera i razem z chlopcemzeszedł na:dół. swojej ofierze. ażeby ś·ciągnąć z niej Margericfe. Wpatrywała się 'w niego 

Zastał Margel'itę, siedzącą w przed- ubranie dlatego, iżby tembardzlej je- p'I'zez chwilę badawczo, potem zapy-
slonku. Nic nie zdradzało w niej gnie- szcze odwróoić podejrzenia od siebie? tała: ' - ," . . 
wu albo niecierpliwości. Biała. twarz Wszystkie ta uwagi przesuwały się - Czy pan nie zwodzisz mnie trl- ' 
wyrażała zimne i niezachwiane posta- w umyśle Artura Lovela, gdy siedział koT 
nowienl9. z pożółkłym listem Sa~p,solla Wilmo-. - Stanowczo nie! 

Art1lT Lovel zrozumiał odrazu, ze ta w ręklL ' _ . Pan Dunbar to pOWiedział' 
młoda osoba nie zamierzała tak łatwo Margerita wpatrzyła się ' weń ba- ' - Sam ... osobiście. 
ustę.pić panu Dunbarowi. dawczo. Widziała zwątpienie, pil"zeraże- - . No więe odchodzę, ale niech p·an 

Poprowadził ją. do oddzielnego ga.- nie i niepevvność, jakie kólejno zja- Dunbar nie ·próbuje stroić sobie żar
billetu 'w głębi przedsionka i zamklll~.ł wiały się na piękn~j twarzy D).łodzień- tów ze mnie, bo ja odnajdę nawet na 
za. sobą drzwi. ca. · końcu świata morderrcę mego ojca. 

- Pani życzyła sobie widzieć się z A ten ostatni ockną,ł się wrreszcie, Powiedziała to i oddaliła się wolno. 
~anem Dunbar? - zapytał. zrozumiał, że ·obowię.zanym bYł dziar - Poszła w stro-nę katedry i we-

- Tak ' jest, proszę pana. łać w interesie swojego klienta mimo szła na podwórze, poprzez które prze-
- Bardzo zmęczony Jest wczoraj- ohydnego zwę.łpienia, jakie nim za- chodził był jej ojciec w towarzystwie 

szą 8p\rawą i nie p~zyjmuje ' nikogo, władnęło. Tylko ' zupełile -przekonanie- 13 dawnego b, s\vego ·pana. 
lnoże jednak zechce pani mnie obja- winie Dunhara · mogło ' ·go upoważnić Dzieci bawiąc.e się tam odpowie-
śnić, . o co jej chodzi? ' do porzucenia bankiera. działy jej na kilka zadanych pytań i 

- Powiem to samemu tylko panu - Pan Dunbar nie życzy sobie wi- zapTowadziły następnie na ' miejsce, 
Du.nbe.ł". . . dzieć ' się z panią - rzekł -a i ja nie gdzie znaleziono trupa. Po południu 

-:- Czy pani jest rzeczywiście ~órką, widzę · konie'~z':nej potrzeby. , Ale jeżeli . l\'Iargerita udała się na ćmentarz, po
Józefa. Wil m ot, bo pan Dunbar ni'O wie pani jest w potrzebie, cO' zdarza się V{ - łonoy poza mia:~rterh, gdzie ' zamordóo
nio o tem, iżbY nieboszczyk pozostawił poQ.o.bny.ch wypadkach,' gotów ' jest pa~ wany jej oJciec .spoczywał pod świeżo 
cÓTkę. ni dopomóo. . usypaną. mogiłę.. 

- Ba:rdzo być mo.że, Ze pan Dunbar Otworzył pugilares ' Henryka DUll- Nazajutrz punktualnie o godzinie 
dzisiaj dopiero dowiedział się o tem baT, ale młoda dziewczyna zeil'wała się lO-tej Margocita Wilrrlot stawiła się w 
że ja istnieję, bo ja wczoraj wieczó; i spojrzała nań z głęboką pogardą.. - hotelu Georges. Ten sam chłopak stał 
dopiero dowiedziałalll się o tern, co Wolałabym raczej włóczyć się I przed łYramą hotelu. Pqdniósł on za-
zaszło. od drzwi do dTzwii żebrać o kawałe.k niepokojony głowę, gdy zbliżyła się 

Ząt.rzymała się chwilę, bo powstrzy- chleba., 'albo przymierać śmie!I"cią głO-, doń Margerita. 
mywane łkania tłumiły jej odde'ch, ale dową,riiż plrZyjąć c<.>kohvi~k .od .. He~- - To panna nie wyjE)·chała? - za.-
wkrótce zapanowała nad sobą. i mówi- rykaDunbara. Za mc na SWleCIe me wołał. · .,' .' 
la dalej wolno lecz stanowczo patrzą.e PiTzyjęłabym fednego g'Fosia. z ręki te- . ~ Nie, nie wyje·chałam, czekałam 
swojęłtl}i- >c.iPl9~fl:mj ,P'C~mi ptosto _w g9 człowieka. ..... '. . na widze.nie się '2: panem Dunbar. 

żitrt~m się nie domyślaJ, iż ' bEl!r'beć z 
czarnemi oczkami, mógłby . się stać 
kiedyś dziedzicem Jocelyns Roku. 

Filip Dulley .Palg1l"ą.ve, Joc.ely,n p~z()
stawał na opiece Katarzyny Melvoud 
do dzie'siątego roku żyoia. , . . 

'Pr,zt'}z cały ten czas Humprey i Fi
lip chowali się ,razem, dzieląc · wspól
nie przyjenmości i zabawy. 

Razem wY,bierali gniazda na wio
snę, razem ' zrywali dojrzałe owoce ~ 
morw p!I"Zydl'ożnych, r'azem zbierali 0-
rzechy w lasallh .wkoło Jocelyns Rock, 
.gdy wi·ce-hrabia Palgrave, stwrszy syn 
hrabiego igrał z M'ystl>kratycznemi tó
warzyszami na łąkach Eton. 

Ten wicehrabia Pa1grave był dla. 
mlecznego ' brata Humpreya Melvouda 
jedyną. przeszkodą. do zdobYCia ogrom
nego. majątku. 

W jedęnastym rOIku Zycia GeiJirges-
Augllste-Joce·lyn zab:rał syna ze sobą. 
do Londynu i wzrastał on tam w po
kojach przy West-End, gdzieojdoo 
pro,""ndził wesołe życie kawa.lerskie. 

Dziecko uczyło się jak mogło, ale 
nnuJra jego nie była ani dobrą ani po
żyte-ezną., bo przyjaciele ojca byli to 
wszystko ludzie złego prowadzenia, 
ludzie, któ1"Z)" potracili swoje majątki 

• .tw-8iFfl m.łodego- człowieka. . .. ,". 1" '"- . 'c ~- ~~Dlaczęgo? < . - To dzhy,p,e! --- powiedział . thłp-
. - Wcz.oraj dopiero do'wiedzfała.m '.. ':.1.:,":, Panwie dobrze d1aczego~ \'\Tidzę pi-el'l"- -a; czy pan Dunbar obiećat? .. '. ". 

SI,ę o ])rawdziwem nazwisku mojego to z pańskiej twarzy. Powiedz' pan' pa.- - Obiecał 1'1)zm6wić' si~ ze mną. 

i ~yli t!-,!r~~ , prz~IDrf'łe,!Il!,,,_.. . W' 

, P.o~~bm ·.wYeho.»'a~cr':_!J&ęzczepian.'łr. 
w Fllllne pierwsze poj~-cle ~ zł~o i do-

oJca, bo .1l1r·lybrał był sobie inne, a.le nu D.unbarowi, że czekać' będę przy' dziś rano Q dziesią.tej. 
kiedy . Sl<;) dowiedziałam o. . . o. .. drzwlach tego domu, aby się prz-y- - To doprawdy coś ciekawego! 
Z~O~lll, przerzuciłam walizkę mojego sze~ł rozmówić · zemnę.. Czekać będę - Dlaczego? -' spytała spiesznie 

-OJM I oto eo w niej znalazłam. dopÓki trupem nie padnę~ . ' Margerita. 
Wy.i.;-ła lis~ ' i podała go Artlla'Owi. . Artwr Lovel powrócił do bankiera - Bo' pan 'Dunba,r ~ tym młodym 

, - ~~eczytaj pan to a dowiesz się, I ' pgwt6rzył mu sł(jwa dziewczyny. panem wyjechali wczOiI"aj wieczorem 
jaką e~ęzkQ. krzywdQ wyTządził był oj~ Pnn Dunhar chodził po pokoju z poc.ią;g-iem . pospie.sznym; . tabrawszy 
Cli mOjemu 6w pan Henryk Dunbar. głową, 2;wieszopQ. · n~ piersi. . wszystkie swoje bagaże . . 

brego. 
. Można sohiewyoba-azić, że nie były 
to pojęcia. najlepsz~ 

Filip był ihteligentny. odważny, 
dumny, czasami wspaniałomyślny na
wet, ale posiadał także egoizm rodzi
ny Jocelynów, posiadał też; paskudną 
wadę, która. psuła opinję kaźdemuz 

I:0vcl .rozłożył pożółkły i poda.rty - P? stu szatan6w! - wyb-zykn~ł Margerita Wilmot nie wyrzekła ani 
paPlar, plsany pTzed dwudziest;upięciu ze ZłOSClą - każę ją odpędzić przez po- słowa. Odeszła spokojnie i udała się · 
laty przer;. Sa.m~ona WiImota. licję, jeżeli... ·· . znowu do sir Ardena. Opowiedziała 
. Mil.r!gerIta. MŚ W!\kaza.ła palcem na . Nagle zatrzymał $i~ i. żnowu pochy- mu e wszystItiem, co ją. spotkało 
ustęp po c:Irngi~ stronie n~u. ',' hl głowę.. . i wszystko to zostało . spisane i podpi-

członków tego rodu od czasu, gdy ba
ron AldołYra.n de lIaugton odstąpił 
sprawy Lancastra i jedynie dla intere.-
su przerzucił się w objęcia lllZ'Ul"pator
~kiego domu JorkshiTe. 

. "GorAno twoJe wY'f."Z~kama na .,Hen- . -:-:-JabY!ll ra~1.ał panu zobaczyć się sane. . . 
ryi.<:a D~bara, S"pTawlaJ.ą. mi ' Wielką. z . mą - pTze~owił Lovel z prawdzi- '. - P 'an .Dunlfar zamOiI"dO'wal mojego 

' pll"zykro8ć, kochany J 6zefie, . ale nie" _wem błaganiem W glosie - bo w tern oj,ca.. ~ rzekła w końcu i dlatego nię 
mo·gę za.p!1"zec~yć, że nienawiść twoja usp.osobieniu, V;. jakiem ' się '2!llajdl1:je, chciał zobaczyć się ze mnę.. . 
względem mOjego pryncypała jest -zu- moze dać po~O'd .do ogromneg'O· wzbu- ' . Sędzia p'owafuie potrzą.snął głową.. 
p~nie uzasadnionę.. Wiem, że on był ~z~nia p!rzeciw~o c 'panu. Niep:rzyjęcie - Nie moje dzi~cko, nie można t&
plerwszą. p:rzyczyną. twojego nie szczę- Jej przez paną":potwieirdzi tylko podej- go twierd~ić. Nie mogę pozwolić, żebyś 
ścia~ ~ia~, że gdyby nie on, los twój rzenia, jakie. . . ' . miała podobne przekonanie. Okolicz
na. SWH~'CIO byłby z';lpełnie inny. Spró" - Jakto! ~ wykrzyknę.ł Henryk noś,ci tak się czę·sto S'kładają, że naj
bu] . mll: wrbaczy, Dle mów o zemście. Dunbar - więc ona _lnnie śmie podej- niewinniejszy nawet popaść może w 
WYJ RWUN119 ta.jemnicy, tycz~ej się rzewać? podejrzenia.... Gdyby Dunbwr był 
fałszywych w~s1i, nie jego· samego - BaJrd\l:09ię tego właśnie ' oba- wmieszany w tę spil'awę, byłby się tern 
tylkoby shańbiło, dotknęłoby to jeao wiam. , Chętniej zobaczył z tobą., aże·by · ostu-
ojca i wuja, którzy są. doocYmi, hor:'()- - Czy co ,m6wiła.' , dzić twoje przekonania. Od'mowa jego 
rO~~i lud~i, Z'a.bfłoby ich obu, Pa- - Nie słowa,. ale, jej zaehowanie jest poprc>stu czynem egoisty, znudZ{)-
mIętaj o tam. l za.chowaj w głębi duszy stę obudza .podeJrzema. Nie. moze pan nego już całą. tą nJemiłą histOiI"ją, oba
~ smutną. hlstorJę." odwra~ać Slę od tej dziewczyny. Nie- wiają.cego się skanda.lu lub jaJkiej tra-

Twarz Artura Lovela., kiedy czytał szczęślIwy los jej ojca ugodził w niQ, gicznej sceny. 
te ~łowa, przybrała. nadzwyezaJ ~ boleśnie. 
w&:my WJl'1U. Sły;szał był coś o histOiI"ji 
fałszywych weksli, ale nie znał szcze-
gółów. Ale te'raz miał przed oczami 

p 

Smiert na wyścigach dowód ~~raźny. Ta kilka wierszy sta.
rego komUlanta zmieniły zupełnie stan 
rzeczy. 

Rzucił się na krzesło i przez chwilę 
~()zmyś·lał w milczeniu. Nie lubił Hen
ryka Dunbara, młode jego szlachc<tne 
serce przy picrwszem zobaczeniu ojca 
Laurry doznało jakiegoś niemiłe"'o u-
czucia. b 

.Po ~~bokjem rozważeniu zeznaJI. 
śWladkow na ślGdztwie doszedł do 
p!z~ona.ni-a, że Henryk Dun.bar był 
nlE''W1~nym zbrodni. Ale teraz zapatry
~ Sl~. na tę sp!r'awę z innego punktu 
WIdzem a. 

- Ust starego k<l>mlsanta bYł no
w~ i to zabójczym dowodem. Ci dwaj 
ludzie przybyli razem do spokOjnego 
lask~; &%-~łl.lŻąCy zaozą.ł odgra.żać s-i~ 
SWOjemu panu, pokJÓOl1:i sił i mOł"der
ea., n?lb.rojooy w okrutny sznur wsu~ 
n~ł S.ię pocichu poza swoją ofia;;.ę. 

NIe była to zwyczajna zbrodnia, 

Plac WJI'~cigowy w Shorncliffe wy- zajęci opr6cz niego, kt6ry po?:osrtał tu 
.' tknięty został p{)Śród łąJk, na. których sam jeden. Dumał nad dziwacznem 
miał się równi~ż odbywać jarmark. W swojem przeznaczeniem, nad swą egzy
rzeczywistości jrorrn8.lrk. był tylko do- stencją i dziwnym losem. Był bratan
datkiem do wyścigów. . kiam nieboszczyka lorda Haugtona, 

Trupa konno-jeźdźców pana Cad- bliskim krewnym teraźniejszego hra
g~rs .miała zwyczajnie występować z biego, a dbać musiał o ł8.lSkawość pa.
wIdowiskiem. w dnia.ch,· kiedy uwagę na Cadgersa, ażeby zapewnić kawałek 
~bliczną coś innelgo silnie zajmowało. chle·ba dla siebie i swojego dziecka.. 
NIe wolno im było . jed,na.k w dzień Ojcie,c jego był lekkomY'ślnym roz
rozłazić si~ PQ mielŚcie, bo podczas rzutnikiem, .był człowiekiem nie dba.
przei'W wyśc'igowY'ch· Hett Von Valtm-- j~cym o nic, pokł6cił się z nieboszczy
chokm- połykał pałasze, obracał na kiem hrabią., zesz.edł, jalksię to mówf 

' końeu laski talerie, wYpTawiał TOZ- . na p:sy, i umiell."aifJ;~,pozostawił syn~ 
~aite sz\uczki z ehustkami od nosa, z . bez zadnych środkow do walki z ży
bI~łemi myszkami i ży.wemi gołębia- ciem, wszczepiwszy weń nadto pogwr-
mI, ?zem za:chwycał wIdzów w głębi dę do możnych krewny:ch. · . 
namłOtu. Hrabia i brat jego George A~ste 

Filip locelyn. • . alias JocelYl'l Gilbert, Da.v&ftaut locelyn Bienawidzili się 
a.liaspan Ja;nris leżał 'Wyciągni~tyna W2!ajemnie. 
SIanie w ką.cie namiotu, Oddzielonym. Georges zaślubił potajemnie córkę 
zasłOllł od cya-ku. Wszyscy byli c.:zemj prostego fe:rrnera., ezem ob1lirzon.,. oj.. 

~i1ip był tai~.e egoistą., 8ZeZegeie 0-
sobIste i dobrobyt własny - były dlań 

·rzeczą najważniejszą. 
Zaślubp dziewczynę młodą , bez wy

~s.ztałcellla, bo zakochał się W pięknej 
Jej t~arzy,czce, a potem wściekał się 
na mą, gdy. się pil'zeJtónał, że nie mia
ła żadnych . wyższych zdolności urny
słowych - i ustawicznie wyrzClkał na. 
nudną, męczę;c.ą. pielgrzymkę życia. 

Może, gdyby Filip lepszym. był człO:
wiekiem, Agata Joceryn nie byłaby 
spadła. tak nisko, ale kiedy przestał 0-
sładzać jej nędzę, kiedy zaczął ucie
kać od niej, kiedy stała się dla nie"'o 
OIk!ropny~ wstrętnYID: ciężarem, wt~ 
dy st~a<:Iła panowanie nad sobą. 

Leząc teraz bezczynnie, p:rzechodził 
locely~ .myślą pi~sze lata swojej 
mJooosct, przypomInał ,SO!bie, jak. błą,
dził z Humpreyem .po . parku Jocelyns 
Rock, ani się nie domyślają.c .swojego 
arystokraty,cznego pochodzenia ani 
przypu~zc~ają.c, aby młody hlrabia był 
Jego bhsiJnm kuzynem 

- Świat łaskawym· był dla Syd
neya. Jocelrn hrabiego de Haugton, _ 
mÓWIł soble z goryczą malarz trup'y 
wędrownej, - pOSiada on brogdwa ho
nOlTy i tytuły, posiada wspaniałe ~pa,r
tamenty. i ZO'il1~ a.rystokratycznego po
chodzema. DZIeCko, które przyjdzie 
wkir6tce na świat w Jocelyns Roek, 
c~eJka los całkiem inny, niż ten, na ja
kI skazane jest moje biedactwo majac 
~a jedyną. przyjaciółkę Nancy Ca.dgers, 
z()nę ey:rkowea. 
. Usłyszał odgłosdżwonka; zwiMttt
JGliCY stee'P~e-chasse, . w . którym iord 
Haugton nuał brać ud7iał, nasuną.ł za
tem kapelusz nao.czy i wylazł ); bUl" 
dr. 

Ale ~i •. poszedł "od. wieMrQ. trybu
nę, gdZIe SIę tłoczyło najwięcej na.
rod\l. 
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M. -S. Piłsudski 
W Nowym Jorku 
(ltoresp. własna "Ortdownlka"). 

Najstarsza polska osadniczka w Ameryce, 
'p. Anna Szmidkowska. wita statek chle

bem i solą. 

Polski motorowiec transatlantyeki 
""Piłsudski" po ośmiu dniach drogi 
przez ooe'an stanął przy kwarantannie 
w Nowym Jorku. Tak bowiem .k.ażą 
przepisy amerykańskie, Każdy pasażer 
musi przed! wyjazdem uzy:skać świadec
two le'ka,rza amerykańskiego, że pod 
'względem zdrowotnym nie jest niebez
pieczny dla obywateli U. S. A. Dla tu

'l"Ystów jest to oczywiście tylko formal
ność; zupełnie nie podlegaliśmy bada
-niom. 

Ale statek nasz stał przy kwarantan
nie od godziny 8 do 15, gdyż przybyli
śmy wcześniej, niż się spodziewano. Za
,nim na pokŁad statku weszli urzędnicy 
amerykańscy, zbliżyły silę do nas w 
większej liczbie mniejsze statki ,wiozą
ce setki ludzi. ByU to Polacy amery
kańSCY, którzy, nie mog&e się doczekać 
naszego przybycia, wyjeohali nam na
.przeciw. Ze statków tych, ozdobionyeh 
barwami narodowemi. rozległy się 
okrzyki powitalne, a w powietrzu wka
zała si~ eskadra aeroplanów, z któ
rych jeden ciągnął za sobą wielki trans
-parent z napisem: "Welcome Motor 
Ship Pilsudskil". Z samolotów na po
kład naszego statku zrzueono kWiaty. 

Wnet spostrzegliśmy, że witają. nas 
nie sami Polacy, lecz także Amerykanie. 

Przy dźwiękach orkiestr i wiwatów 
szybko mijał czas postoju przy kwaran
tannie, Coraz to więcej statków pod
jeżdżało na powitanie, wzrastała rów
nież liczba samolotów i hydro.planów. 

Przy przepi.ę.knej pogodzie rozpoczął 
nasz motorowiec swój na.praw~ trium
faJny wjazd! do portu nowojorskiego. 
Towarzyszyły nam nad!al statki i coraz 
to inne samoloty. Wszystkie okręty w 
porcie podniosły gat.ę banderową. Je
szcze nie minęliśmy pomnika Wolno
ści, a syrena naszego okrętu musiała 
się odezwać wiecej niż 100 razy, aby 0d!
powiadać na nieustannie oddawane 
nam saluty. 

Coraz wyraźniej zbliżały się nowo
jorskie nie-boty,ki, a oddawanie salutów 
nie 'llstawało. Po dwu blisko godzi
nach , takiej jazdy, która na wszystkich' 
potężne wywarła w,rażenie, dobiliśmy 
'wreszcie do przystani w Hohoken. Mi
nęliśmy udlekol'Owany front przystani 
.,Linji Gdynia. - Ame;ry'ka", a oczom 
n~szym .przedstawił się widok rozrzew
niaj<,!cy: dziesiątki szŁanda'row, tysiace 
Polaków w mundurach sokolich i hal
lerowskieh. Odezwały się orkiestry, 
nasz statek znowu obrzucono kwiatami. 

Zeszliśmy z potkład'll, aby wziąć u
dział w uroczystej akademii powitalnej 
w hallu przystani. Nie zaPomnieli Po
lacy amerykańscy o staropolskich zwy
czajach: powitali przedstawicieli s\vej 
ojczyzny chlebem i solą. Nastąpiły prze· 
mówienia. UroczystOlŚć była zadoku
mentowaniem, że są w Ameryce Pola
cy, którzy chcą i bęclJą, pamiętali o Ma.
cierzy. 

Jeszcze uroczystość nie dobiegła koń
ca, a już dQ statku dopadają ci, którzy 
zauważyli na nim swych krewnych. 
znajomych i przyjaciół. Witanie się 
tych rozdzielonych ooeanem sióstr i 
braci podnio.sło bardziej jeszcze nastrój' 
radości i wesela wśród wszystkich. 

Pasażerowie okrętu następnie roz
jechali się po Nowym Jorku.. Ulice, 
przylegające do przystani, zapełniały 
tłumy, których hall przystani nie po-

Posłuchajcie ludkowi e, 
Co wam dziadek opowie: 
Powie o Lidze pokoju 
Co to chciała w ciężkim znoju 
Cal/ł ludzkość uzdrowić. 

Zeszli się tam w Genewie 
Świata filozofowie 
I gadali o kryzysie 
Że ten pokój to sprzykrzy się 
Wkońcu wszystkim narodom, 

OTzekły te doktory, 
Że pokój docna ChOTY 
I że trzeba mu - a jUścfć! 
Tej zepsutej juszki puścić 
Wtedy będzie całkiem zdrów. 

Długo jeszcze radzili 
Tęgo się popocili 
Zawierali różne pakty 
Rosły z tego wielkie akty 
Z których myszy aż tyły. 

Aż tu nagle pieron trzasł 
Duce na harmatę wlazł 
I wyrzekł okropnym głosem 
Uraczę ja was bigosem, 
Lub inszym maka..nonem. 

Iako wyrzekł tak zrobił 
Bo 5ię dawno sposobił. 
Poszedł na Abisynję, 
Iakgdyby było to niczyje 
I na dobre wojuje. 

mieścił Obrzucani jeszcze po drodze swoją służbę. O naszym przyjeździe 
kwiatami, pojechaliśmy do New York w~ZYSCy wiedzieli, dużo miejsca pol
City. centrum tego największego mia- sklemu motorowcomi poświęciła prasa 
sta na świecie, Obracając się po ruch- amerykańska. Stojący w porcie M/S 
liwych ulicach gigantycznego miasta, "Piłsuds'ki", w pobliżu statków: "Eu
przekonywaliśmy si~, że nowy statek ropa", ,.Normandie" i "Aquitania", 
polski, pod pomyśln& ~ rozpoczął I swoim IV)glądem przekonywał, że jest 

A w Genewie radzIł fest: 
Mówią. - widać wojna j~t 
I że trzeba napastnika -
Jak z paragrafów wynika -
Sankcyjami ukarać. 

Tylko z tern subj~kcyje, 
I{ to ma zrobić sankcyje? 
f"rancuz rzekł, że jest niezdrowy. 
Inni, że mają. ból głowy; 
Jednem słowem... lazaret. 

Jeden z nich, to nie tchórzy, 
Fajkę spokojnie kurzy, 
[ pewnie całkiem nie kłamał. 
fJ.dy mówił, że zamknie lana\. 
\lbo worek z funtami. 

Cieszy się nasz Niemiaszek. 
Czując wojny zapaszek; 
Myśli, że się świat pobije. 
Wtedy capnie kolonije, 
\lbo jenszy "kurytarz". 

Najgorzej to z tą. Ligą., 
Bo gdy skon czy się figą. 
I wojence nie da rady, 
Biedaczka pójdzie na dziady. 
..\. z nią. wszystkie doktory. 

I to wszystko zdziałały 
Te różne konowały; 
Tak długo pokój leczyły, 
Walerjaną. go raczyły -
Aż go i położyły. GRUS 

VWAG~ 
Prfla10 międzynarodowe nie SM ,. W. 

aej luki: po.el akredyrouxm.y w obcym bw
ja opU8Zcza 'o :II wybuchem wojny. 

Jego tlkredytyaoa u.taje. a rseC%4 ku,.. 
IlUDji jesł, aby "'aj, _ którym byl akreą. 
tmI1any, przy,otOUlał mu bezpieczny _~ 
jaJe pr:ay&talo repre%fmtantowi tJbceflD m .. 
ant",a. Jeili bywały tHlchylenitJ od ki 
praktyki, polegały na tem, że odnośny mi 
lekceważył formy kurtuazyjne. wobec poiła 
i ";e dbał do.tatecznie fi je&o wygodę pray 
tf1Yjeździe. 

Tembardzie; M!kOCzony był n.,;., ..".. 
domo&cią z Adis Abeby, :e spraUJG IDYjazd. 
tamtej&ze,o pmla ",łoskiego, hr. Vinci, ko_ 
plikująca lJię w ostatnich dniach, nie wypIty
nęla z racji niewlaściwego stanowiska r" 
i kraju, u które,o był tJkredytOtfltl7ły - ,.. 
co znalazłyby "ę precederuy, - lecz :a ",iny 
poda samego. Niewiarygodnie bowiem 
br:ami, że po&el wrogiego pań&twa nie chce 
wyjeżdżać. 

Hr. Vinci, mimo wybuchu działań 1110-

jtmnych, trwał w zamiarze pozo.taJłia w sto
licy Abisynji. Mial rzekomo oczekiUJGć 
'" Adi. Abebie o&tatniego kon.ula ",łoskiego, 
pozo&tającego jencze w &łębi kraju. Już ce 
do tego punktu n.tUuwają &ię rozbieżne inter
pretaeje prawne: czy poseł zobowiązany jest 
tHlczekać wyjazdu podwładne~o lJobie urzęd
nika? W krajach europej.kich nie ma ttlki 
wypadek praktycznego znaczenia. W kolo
njach może być inaczej. Zależy to od posła 
&amego, o ile niema innych in&trukcyj. Rząd 
abisyński formalnie to zaakceptował i nie 
czynił dyplomacie włoskiemu trudno&ci. 

Ale cierpliwo&ć może się wyczerpać, &dy 
armaty grają. W ÓWCMS wysunięto ze strony 
abisyń&kie; zarzut, że posel&two wlo&kie nad
używa go&cinności, po&ługując się nielegal
nym telegrafem bez drutu. 

Pozostawmy na uboczu kwe.tję, czy tak 
było w rzeczywiltości, czy był to tylko pre. 
tekst Abisynji. W każdym razie zarzut nie
lojalności je.t czemś cięższem. W warunkach 
cywilizowanych powód do.tateczny, by po
sla wtedy odwolać. Tak też aczynił Musso
lini, odwolując natychmiast noego posła do 
Rzymu. 

W szystko co się dale; stalo, obciąża wy. 
łącznq odpowiedzialnością hr. Vinci. Prze
stawszy być formalnie posłem, a nie skorzy
staw&zy z udzielonej mu eskorty, mluial 
zgodzić się na rolę jeńca negrua. K.orpus 
dyplomatyczny w Adis Abebie nawet nie 
mógł w tej &prawie interwenjować. Zrentłf 
niechętnie macza ręce w sprawie, które; 
dramatyczny przebieg - nie pozhawiony 
zrentą groteski i aktonkiej pozy - wy. 
wolal niesmak. Posel wloski z attache woj
skowym zabarykadowani w suterenach, /Je
kretarz ukryty w abisyń&kiej trafice, - to 
obrazek, który odbiega od zwyczajów świata 
dyplomatycznego. 

Gdyby było nawet tak, jak przypul%cza 
prasa IrancusT.a, że PO&tępowanie posla rrnI 

być wyrazem pogardy włoskiej dla Abisynji 
i nie traktowania wall, włosko·abisyńskich 
jako regularnej wojny, - forma protestu 
nie zyska zapewne nigdzie aprobaty. Przy. 
kre jest' poza tem, że przekrocunia norm 
międzynarodowych dopuścił .ię ktoś z rasy 
białej. 

Aparat Chwytający 
promienie słoneczne 

] 

In:!:ynier flrancuski, Jacques Arthys, 
wynalazł niedawno aparat, przy pomocy 
którego ciemne lub nawet zupelnie pozba
wione okien pokoje, oświetlone być mogą, 
światłem słonecznem. Aparat int. Arthys'a 
oparty jest na. systemie zwierciadeł. 

Na dachu budynku, do którego dostar
czone jest światło systemem in:!:. Arthys'a 
wmontowane jest wielkie zwierciadło, 
obracai .... ce się na osi przy pomocy malut
kiego motorka w ten sposób, it pOO'usza 
się zgodnie z biegiem slo11ca. Zwierciadło 
to chwyta promienie słoneczne, a na
stępnie odbija je w innem zwierciadle, na
chylonem ponad pionowo ustawioną, ko
lumną. To drugie zwierciadło załamuje 
promienie wdół kolumny, wzdłu:!: której 
- w odstępach, odpowiadającYCh każdemu 
piętru - umieszczone są dalsze lustra. 
Światło słoneczne, wędruje od zwierciadła 
do zwierciadla, rozchodzi się po całym 
budynku. przyczem apa.:rat zdolny jest do 
chwytania światła słonecznego. odpowia
dającego 32000 świec. Ta ilość światła 
oświetlić może doo.tatecznie 5500 stóp kw. 

WYl\alazek inż. Arthys'a, dzięki któ
remu dostarczyć można niedostatecznie 
oświeUonym budynkom niezbędneg'o dla 
zdrowia światła słonecznego, uznany w
stał za zdobycz w dziedzinie oświetlania 
wnętrz. m. c. 

11 tys'łęcy kilometrów 
wielbłądem godnym wsp6łzawodnikiew tyoh naj-

większych transoceaników, Do Tuluzy powrócił ze swojej trzeciej 
O tern, że pols'ka bande'ra do współ- ekspedycji do wnętrz!! .Sahary zna~y 

zawodnitwa na morzach się prz, ygoto-j archeO,lOg Lote.. Ostatma J,egO e.kspedycJa 
. ó. ". trwała 2 luta l odbył on na WIelbłądach 

wUJe, m WH) tez lUZ w Nowym Jorku 11 tysięcy kilometrów drogi Z o-statniej 
EDWARD PIS'7,f"O,Z wyprawy przyw~ózl uczony bogaty ma.-

UV. t8l"Jał naukowy l zabytkOWY. 




