
Dzi· : Zlot • ,ro - Napisał Stanisław 
Statkiewicz z Pabjanic 

Dziś 16 stron Cena numen 1& gr 

Codz1eDDe IIstrowaD8 pismo Darodowe, i katoliokie 
. fi,. 243 ~ Role 85 Poniedziałek, dnia 21 października 1935 

Katastrofalne trzęsienie zIemi w stanie Mentona 

Strat (dvn szq milIon do r • {JJ 
Wyższa uczełni.a w miejscowości Helena w gruzach - Dach z arsenału w1ojenneg1o ru
nął na samochody - Stan alarmowy - Trzęsienie ziemi dało się również odczuć 

. . w zaehodniej Kanadzie ' 
L o n d y n (Tel.' wł.) Z Nowego Jor- zaroj mieszkańców. l rów. Najwięcej ucierpiała w mieście 

ku donoszą: Lekkie wstrzą.sy odczuto w stanie nowa wyższa uczelnia, która częściowo 
W stanie Montana od sześciu dni Idnho oraz w stolicy, w Waszyngtonie. runęła. Położona na kral1cu miasta fa

powtarzają się wstrt.oąsy. W samem N o w y Jork. (Tel. wł.) W uzu- bryka keksów również została poważnie 
centrum znajduje Elię miasto Helena, pełnieniu szczegółów o katastrofie trz,ę- uszkodzona. Dwa górne piętra runęły. 
gdzie :ranotowano 60 wstrząsów, które sienia ziemi w mieście Helena w stanie Z arsenału stanowego runął strych i 
wywołały wielką panikę wśród ludno- Mentona donoszą, że w mieście i oko- dach i spadlł na stojące na dziedzińcu 
ści, licy już od kilku dni odczuwano krótko- samochody milicji stanowej. Władze 

Zwłaszcza niezwykle silny ws~ trwałe choć słabe wstrzą.sy podziemne. wydały specjalne zarząd!zenia ochron
nawiedził to miasto w piątek wleczo- Ostatnie katastrofalne trzęsienie trwa- ne. Milicja znajduje się w stanie alar
rem, powodując uszkodzenie sieci 0- ło zgórą 12 sekund'. W katastrofie po- mowym. 
świetJeniowaj, przez co wszędzie zale- niosły śmierć dwie osoby. Zostały one O wstrząsach podziemnych donoszą 
gły eiemności. zabite przez spadające z dachów cegły. również z szeregu dalszych okolicznych 

W teatrach i kinach rozgrywały si~ Dalszych 20 osób jest ciężko rannych. miejscowości, położonych na szlaku po
straszne sceny. Wśród &padającego Czy są dalsze ofiary w ludziach narazi e między parkiem narodowym w Yellow
tynkU f sztukateryj. publiczność wal- nie ustalono. sŁone, a granicą kanacltyjską. W miej
czyła., aby dotrzeć do wyjścia. Kjlka ł Olbrzvmie są natomiast stra.ty ma.- SOO\H), .. ~iach tych jedlnak wstrząsy nie 
domów zawaliło siO. gne.bj~e pod gro- terjalne, ktare qbliezają na miljon dola- były tak silna i straty materjalne są 

minimalne. Ueierpiały tylko linje tel.,. 
!<miczne i telegraficzne, które zostały 
pozrywane. 
. Jak słycha~, wstrząsy zaobserwowa
no również od strony kanadyjskiej, W 
szeregu miej scow<IŚCi ach zachodniej 
Kanady ludność panicznie zaczęła opu
szczać swoje siedziby. Na szczęści. 
jednak skończyło się tylko na strachu. 

Cofnięte exequatur 
p r a g a. (Tel. wł.) CzeskoełoW8C.i 

kie biuro prasowe donosi, że rząd 
polski cofnął exequatur dwom konsu
lom czeskim w Polsce. O powyższem 
zakomunikował w ministerstwie 
spraw zagranicznych poseł polski w 
Pradze, który stwierdził. że w myŚl 
rozporządzenia Prezydenta Rzplitej 
zostało cofnięte exequatur konsulowi 
czeskiemu w Krakowie dr. Meixnero
wi, oraz konsulowi w Poznaniu, dr. 
Doleżalowi. 

Wydany w tej sprawie komunikat 
urzędowy podkreśla, że obaj konsulo
wie pracowali na stanowiskach swo· 
ich od dłuższego czasu. - Konsul 
Meixner i dr. Doleżal otrzymali pole
cenie oddania zastępstwa placówek 
konsularnych w Krakowie i Poznaniu 
osobom na miejscu i natychmiastowe
go powrotu do Pragi. 

ze cesarz bisynli n fro I 
MakaJIe 'w ogńw kara'binów maszynowych - W stolicy Abisynji panuje nastrój wielkiego podniecenia - Koncen .. 

tracja wojsk w Tigre - Nieprawdziwe pogoski o wybuchu powstania w G,odzam 

Marszałek Badogllo, 
szef sztabu generalnego włoskIego 

L o n d y n (tel. wł.) Szef sztabu 
włoskiego marsz. Badoglio przybył do 
Asmary, skąd jeszcez tego samego 
wieczoru udał się do Aduy, gdzie od
był konferencję z głównodowodzącym 
gen. De Bono. Następ.nie marsz. Ba
doglio wyruszył na inspekcję frontu. 

Pogłoski o zastą.pieniu gen. De Bo
no przez marsz. Badoglio są demonto
wane przez władze włoskie. 

L o n d y n (tel. wł.) Z Addis Abe
by donoszą: 

W rejonie ~IakaJle na froncie p6.ł
nocnym panuje ożywiona działalnosć 
włoskich lotników, którzy przez ma
sowe bombardowanie chcą. wywołać 
niepokój. Trzecia część bomb nie wy
bucha' ludność zbiera je i wrzuca 
do wo'dy. Aparaty lecą bardzo nisko 
i ostrzeliwują. teren z karabinów ma.
szynowych. 

Na obu frontach wojska abfsyflsk!e 

podejmują wypady nocne, aby niepo
koić posterunki włoskie, przyczem 
zabierają jeńców. Koncentracja wojsk 
abisyńskich postępuje normalnie. Do 
sztabu rasa Seyoum przydzielono kil
ku wybitnych wyższych oficerów. 
Obecnie wojska abisyńskie liczą. 350 
tys. ludzi. 

B o r l i n. (Tel. w1.) Sprawozdawca 
wojenny Niemieckiego Biura Informa
cyjnego donosi z Asmary, co nastę
puje: 

Władze włoskie urządziły w Ak
sum uroczyste manifestacje z racji 

objęcia miasta, które było odświętnie 
udekorowane flagami włoskiemi oraz 
chorągwiami zdetronizowa.nego cesarza 
abisyllskiego. Stary kościół koptyjskt, 
w którym odbywała się koronacja ce
sarzy abisyńskich, został otwarty. U
mieszczono w nim relikwje święte i 
narodowe i wystawiono je na pokaz 
publiczny. 

W pobliżu Aksum W10si znaleźli 
ukryte zapasy około 1500 litrów ben
zyny amerykańskiego pochodzenia. 

Według nadeszłych z frontu pół
nocnego wiadomości, oddziały włoskie 

Adi8 Abeba ~yje ciągle pod grotbą ataków lotniczych Włochów. Tubylcy na wszelki 
wypadek. WYJl~ swoje ~QDje " domów, lQkujl\c. je w specjalnie zbudowanych 
... - - - . -- - -- ~ IChrona.cQ. .A 

oczyściły niemal zupełnie okolice Adui 
i Aksum z rozbitków wojsk abisyń
skich. Abfsyńezycy przerzucili swoje 
wojska na stanowiska na południe od 
Makale, dokąd odeszły również od· 
działy Rasa Seyum. 

Loty wywiadowcze włoskich sam().. 
lotów, przeprowadzone w okolicacłl' 
Makale, zostały zakończone. Makale, 
które jest stolicą. wschodniej prowin
cji Ti'gre, liczy 6.000 mieszkańców. 
Lotnicy włoscy stwierdzili, że w po
bliżu miasta Abisyńczycy koncentrujlł 
znaczne posiłki wojskowe. Wskutek 
tego w najbliższych dniach oczekuje 
się tam rozpoczęcia kontrofensywy a
bisyńskiej. 

Wiadomości o rozpoczęciu marszu 
w kierunku Makale przez grupę gene
rała włoskiego Santini miarodajne ko.. 
la włoskie określają jako przedwcze
sne. 

A d i s A b e b a. (PAT.) Rzą.d &bi· 
syński ogłosił komunikat urzędowy. 
zaprzeczając wiadomościom ze ' źródeł 
włoskich o rzekomym wybuchu po
wstania w prowincji Godzam, guber
nator tej prOWincji Ras Imon na czele 
swych wojsk podąża obecnie na front 
północny. Komunikat dodaje: "Włosi 
będą. mogli , wkrótce przekonać się o 
obecności tych wojsk na froncie". 

W stolicy panuje nastrój wielkiego 
podniecenia. Cała ludność Adis Abeby 
oczekuje z niecierpliwością. wyjazdu 
cesarza na. front, nie wątpiąc o zwy· 
cięstwie. 

Oficjalny komunikat, wydany 'v 
sprawie prz.ejścia na stronę Włochów 
Rasa Gugsy. stwierdza, iż zdrajcy to
warzyszyło, zaledwie 152 Żołnierzy. 

Samoloty włoskie rozwijają ożywio
ną działalnością. w okolicy Makalle. 
Taktyka ich uległa zmianie. ~ie rzu
cają obecnie bomb, lecz z nieznacznej 
wysokości ostrzeliwują. z karabinów 
maszynowych oddziały abisyńskie. 
" Ras Seyum w dalszym ci~gu ko~ 



Na sezon jesienno - zimowy 
poleca się Szan. KUenteli 

KRAWIEC DAMSKO-MĘSKI 
STANISŁAW GRABOWSKI 

Łódź, Pomorska 45. lIC 15070 

centruje swe wojsko w południowej 
części prowincji Tigr~. Do sztabu jego 
należą.: Ras Kawu. gubernator Agame, 
oraz Tecle Guben, gubernator Bar.aa
matu. 

Na froncie północnym nie zanoto
wano żadnych poważniejszych starć. 
Włosi nie posuwają. się naprzód. 

Abisyńczycy w dalszym ciągu sto
sują taktykę walki podjazdowej, szar
piąc wysunięte posterunki włoskie. 

R z y m. (PAT). Dzisiaj odpłynęły 
z Neapolu do wschodniej Afryki trzy 
parowce "Merano", "Umbria" i "Sa.r
degna" z transportem 6.000 żołnierzy. 

W tosi znoszą niewolnictwo 
Paryż. (PAT.) Według brzmienia, 

komunikatu włoskiego, na froncie po
łudniowym i północnym panuje zupeł
ny spokój. Generał de Bono ogłosił de
kret, znoszący niewolnictwo na teryto
rjum, zajętem przez Włoch. 

S'ka~ga na Włochów 
L o n d y n. (Tel. wł.) Według nade

szłych z Adis-Abeby wiadomości, wła
dze abisyl'lskie skarżą. się, że podczas 
ostatnich wypadów włoskich eskadr 
lotniczych poniosło przy bombardowa
niu różnych miast śmierć setki kobiet 
i dzieci. Abisyńczycy stwierdzają, że 
Włosi używają. w walce bardzo często 
kul dum-dum, ZlIlanych z wojny świa
towej. 

Z kół dobrze poinformowanych in
forI:?ują, że już wkTótce należy się li
czyc z rozpoczęciem abisyńskiej ofen
sywy na froncie północnym. 

Pry'gotowanie sankcyj 
przeciw Włochom 

G e n e w a. (Tel. wł.) Komitet ko
ordyna~yjlny konferencji sankcyjnej 
uz~odmł w sobotę przed południenl 
tresć rezolUCji o bojkocie towarów 
włoskich . ReZOlucja Przyjęta z()stała w 
brzmieniu propozycyj angielskich, 
przyczem dalekoidą,ce zastrzeżenia po
czynił delegat szwajcarski. 

Delegaci Polski i Małej Ententy 
wyrazili zastrzeżenia przeciw przepi
som, dotyczącym wymiany tOWM"ÓW 
l:<tórych wymiana handl()wa abowią,zu~ 
Je na mocy istnieją.cych umów. 

Po. p~łudniu komitet zebrał się po
nowme l obradował nad treścią. rezo-. 
lucji, zalecającej wstrzymanie dowozu 
sll!0wców do Włoch. Ponadto pTzed
mIotem obrad była sprawa. wzajemnej 
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pomocy dla tych państw, które przy I plenum konferencji sankcyjnej, która. 
zastosowaniu sankcyj ponieśćby miały zamierza po tern posiedzeniu zamknąć 
straty finansowe. • swoje wstępne prace nad uchwaleniem 

O godz. 19-ej rozpOozęły się obrady sankcyj gospo<ia.rezych i finansowych. 

Dyplomatvczne rozmowy w .Rzymie 
Po#yt1J'łfJ'na odpowied~ Francji na notę brytyjską 1D sprawie 

poparci-a floty na tnOr.t/U gród,ftem;nem. 

między Rzymem i Pa.ryżem .oraz Pary
żem i Londynem. Urz.ędlowe doniesie
nie Q wyniku tych ważnych rozmów ma 
być ogłoszone po ich ukończeniu. 

P a ryż. (Tel. wł.) Opinja franoo
ska nie zajmuj,e jednolitegQ stanoOwiska 
w sprawie zastosowania sankcyj wzglę
dem Włoch. Sfery lewicowe oświad
czają się za sankcjami ~ występują w 
obronie Genewy, natomiast kQła prawi- L o n d y n. (PAT). Reuter donosi: 
oowe wypowiadają się przeciwko sank- Chociaż komunikat włosko-brytyj-
cjom, atakują,c Lig~ Narodów. ski którego ogłoszenie oczekiwane jest 

L o n dl y n. (Tel. wł.) Rząd francu- dzisiaj wieczorem, nie wspomina o r&
ski w.rę.czyl ambasadoroOwI brytyjskie- dukcji brytyjskich sił na morzu Śród
mu w ParY'żu notę, z1lWi~rającą pozy- zimnem, prawdopOdobne jest, iż wobec 
tywną odpowiedź w sprawie poparcia odprężenia w stosunkach z Włochami 
floty bryt,yjskiej na morzu Śródziem- zostaną. wycO'fane dwa brytyjskie okrę
nem. Wiadomość ta wniosł,a w sytua-

I 
ty wojenne z Gi.braltaru. Jednakże obec 

cję silrt- oc1prężenie. nie niemożliwem jest zredukowanie sił 
R z y m. (Tel wł.) Jak koła poli- Wielkiej Brytanji na mO'rzu Śródziem

tyczne informują, toczą się rozmQwy nem do stanu normalnego. 

Pami~taj iż t!rk:~lł~ne OBUWIE ~~ct:s~~~~cc:; W. Ml\NDA 
ŁÓDŹ, Piotrkowska .127, tel. 184-55. 

Najnowsze modele kaloszy, deszcz6wek l śniegowców SCHWElKERTA 
po cenach fabrycznych. n 16576 

Posi'edzenie Sejmu 
w dniu 24 bm. 

War s z a w a. (Tel. wł.) Marszałek 
Sejmu wyznaczył pierwsze pOSiedzenie 
Sejmu sesji nadzw:;czajnej na czwar-
tek,24 bm. (w) 

D'efUada 10 tys. członków 
Heimw'ehry 

w i e dl e ń. (Tel. wł.) Ptze.clJ gma
chem 'llrzęc1u kanclerskiego w Wiedniu 
odbyła .,ię man: fFs tacja, pooczas której 
przedefilo.vało 10 tys. członków Heim
we.hry. Defiladę przyjął kanclerz 
SchllSchnigg. 

Regent Jugosławji w Paryżu 
P a l' y ż. (PAT.) Prezydent republl

ki Lebrun wraz z . małżonką. pO'dejmo
wał dzisiaj śniadaniem regenta jugo
słowiańskiego księcia Pawła i księżnę 
Olgę. 

Orkan nad wybrzeżami 
Lo n d y n. (PAT.) Nad wybrzeżami 

Szkocji szaleje orkan o niezwykłe,j sile. 
Liczne okręty rozesłały sygnały S. O. S. 

DO'tychczas zanotowano jeden wy
padek śmierci, pięć osób ciężkO' ran
nych. 

Mistrzostwa 
w szczypiorniaku 

Warszawa. (PAT.) W sobotę w 
Parowiec wpadł na skały godzinach przedpOłudniowych na sta

d,i<>nie W. P. w Warszawie rozegrano 
L o n d y n. (P AT.) ParO'Wiec fin- następujące spotkania w mistrzo

Jandzki .,Esbo·· osiadł podczas burzy stwach pO'lskich szczypiorniaka. K. S. 
w nocy na skałach w p-obliżu Seltar I Chorzów-Makabi Kraków 5 : 1 (4 : li. 
(C:umberland). Parowi~c jest powaź- KPW. PO'znań-IKP. Łódź 15:3 (7:2'). 
n.le uszkodzony. Pasazerów przewie- Pogoń Katowice-AZS. Lwów 15:4 (7:2). 
ZlOno na brzeg. Warszawianka-ŁKS. 6:5 (5:3) . 

Najłańsze kino w Łodzi •. DOM LUDOWY" ul. Przejazd 34kołopoczły 
wyświetla od wtorku, dnIa 15 paździerlllka monumentalny film 

PIESN" SERCA" • Początek o g. 4 po poło Podczas przerwy 
" koncer tuje pierwszorzędny zespół muzyczny 

N astępny program: PRZEOR KORDECKI n 16649 
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Bastid wy jechał do K łaJpedy 
War s z a w a. (Tel. wł.) Prezes 

komisji spraw zagranicznych deputo
wanych Bastid z Paryża po kilku
dniowym pobycie w Warszawie wyj&
chał do Klajpedy. Przed wyjazdem 
depo Bastid został przyjęty przez wic&
ministra Szembeka oraz przez amba
sadora Noela. 

Francuski dyp-Iomata konferował s 
kilku politykami polskimi. Wyjeżdża 
on do kilku krajów Europy wschod':" 
niej celem zO'rjentowania się w ak
tualnych kwestjach politycznych. (w) 

Echa odwołanego meczu 
bOkserskiego 

P r a g a. (PAT.) Sekretarz bokser
skiego puharu Europy środkawej p. 
Rużiczka z Pragi przyznał Czechoslo
wacji za niedoszły dO' skutku mecz s 
Polską 2 punkty i wynik 16:2 na ko
rzyść Czechosłowacji. 

Jednocześnie donoszą nam. ::e Cze
chosłowacka Unja Bokserska !lakaza.
la wszystkim podległym sobl<~ klubom 
zerwanie wszelkich stosunlow z PQI. 
foką.. 

Tekst projektu ustawy 
o pełnomocnictwach 

War s z a wa. (Tel. wł.) Tekst pro
jektu ustawy Q pełnomocnictwach opie
wa: 

Art. f Upoważnia się Prezydenta 
Rzplitej do wydawania dekretów do 
dnia 15 stycznia 1936 r. w zakresie 
spraw gospodlarczych i finansowych z 
wY.iątkiem zmiany roz,porządzenia Pre
zydenta Rzplitej z dnia 13 październi
ka 1927 Q stabilizaCji złotego. 

Art. 2, Wykonanie niniejszej usta
wy porucza się prezesow~ Rady mini
strów i wszystkk,h ministrów, każdemu 
we właściwym jej zakresie działania. 

Art. 3. Ustawa wchodlzi w życie z 
dniem ogłQszenia. · (w) 

Ech,a wyborcze 
Warszawa. (Tel. wl.) W tych 

dniach prokuratura warszawska dorę
czyła akt 'Oskarżenia członkom .. ,Stron
nictwa Narodowego, przebywaję.cym 
w więzieniu śledczem w Łowiczu z po
wodu zajść we wsi Kowieszy w pOW. 
skierniewickim. Podczas tych zajść 
zabity został jeden z mIeszkanców 
wsi. Zajścia wynikły w dniu 8 wrze
śnia rb. na tle wyborów, przyczem 78 
O'sób zostało wówczas aresztowanych 
w Skierniewicach i okolicy. Oskarże
ni odpowiadać będą z art. 167 par. 2 
k. k., częściowo z art. 167 par. 1 k. k. t 

oraz reszta z art. 119 k. k. Rozprawa 
odbędzie się w Warszawie. (w) 

Mlodoz.i.k !'Uszył P1'zod~ /IPÓW", Zakładają tam ponoć jakieś pla
- StóJ, .. acan! Weźn;tlemy. towarzyszy cówki S. N. a naj'więcej mówia, o BQilesła

w kOmpan]l, za \Vld~ b~z'Plecz'!leJ, zwłaszcza, wie Chrobrym. i o Polsce narO<!owej -'I 

że nam może przyjdZIe zrobIĆ wypad poza ohjaśnił szaraczek. 
mie!bies.kie gra,nice. " .. Jam Surma 'W'Skoozył na konia. - To 

>SiElid.ziel1 !JlIMlowie bracia w Rzeczypo- Oię:ż,ka IkBlmierrna krotplie1nica zawar~-
ElPolli'tej niełbieskiej u Pana Bo,ga za pie- tta w powietrzu. Lu.cY'Per pad.! pod jej ci~ 
cem. Od czasu do 0UlBIl urzą,dza.1>i małe rtare.m. nilby drzewo r8iŻon~ grgroem. 
:poodj~dy lila. włóczl\Jce się kolio 11Iiebieskich - Zabit, zalbit - !pOCZa,ł okrz~6 (yw 
granic potężne watahy 6zatanÓw. Pan Za- mllod>z-ian ze Sląska, co w tak tJraJgfczny 
,gtOlba - jak 2iwy<kJle - na przedtzie C'udÓow Slp0661b zanalazI się w l'zeczY'Pos'IXiloitej nie
walecznO!ś<ct dolk~rzywaJl, 8. w >przystępie do- ibieBkiej. 

ImCI p.a~ Raptu~ zaśw.lecll szalblllskle~. oni, 'Pa:Ilowie sz18iChta. JedtJmy tam, to do
- M~}i~cI pan~wle! Hej •. m~,ści panO:~le! 'wiemy slę o-d. nkh wiele ciekawY'Ch i ()18(100 

MOŚCI panowie. U'porruh Się wł:aśtme z bliwych rzeczy. 
djabłami i postrącali ich w otchłań pie- Pano'e b '8. ..........Aw·}· i j d • 
atie'lną. . WI raC! Uóvu..l ~ 6 ~ e nOlg'lQ-

- A czegOO się waść drzesz, pmecie nie Śll1e. Rusz~Q w 6tro~~ .Pa~JezUMW~~ 
,jestelŚmy głusi! O co się waćpan rQlZ.chood.1.i? 'PÓl. "':rzesleń mi.ał 6~ę j'll't ku końcowI. 

"-' .. . W powietrzu unOSIły SIę srebrne nitki ba-
. MOŚCI ,,'PanOWIe! ten oto młod2-I'k... biego lata, czepiały się ulbrań pamów b1'&-

hragO' hUlID(}ru p!rzep;i,jał do !JuJcY'Pera ga,- - Nj~ za1bit, jeno z nóg ~alon - od
siorIldem święoonej }YQ<dy. Sierozilł się wte- rzekł imci pan Raptus Prędko'bijski - z 
dy dj~lis'ko a ogniem. z n'O'lldrzy parskał. tej strooy wiecznooŚci niem.aez śmierci! 

J'a'k godność. ci, drzew owocowych po sadach, czepiały 
- Jan SUTIna: . się skrzy<del spac&!'Uja,cyoh ani'Ołó-w, bły-

Pan Za.g'lolba ująwszy się za bo'ki 6"/,y- Zwws1ydzil się młodrzian. 
Ten ~o młodZIk szuJka bezskut8C'lDl& po skały jako te promienie uikoeeIIl Awiecą-

całej mebieskiej neczY'POiSIpolitej 6woieh cego słońca. . 
d'zi'ł: - Ndech pan wybaczy, - melkł - a~e 

- A nie ezlkooa; <Ci to ooli !lbie ty<lt\ siar- w n:eczY'J}olS'pOlitej nielbi~kiej jestem. 00-
ki ma'rno:wać?! Da'lIbyś ja, le>piej Szwedom., .niedawna. więc też nie wszystkich rzeczy 

. moż !fu y s.ię nad polBokiJIll narodem. zmilio<- jestem świadom. J €\Szczero nie zd8Jtył z:r1JU
wali i tyle 'Pienięd'lY za za;palki nie darli! 'Cić do cna swojej ziem.BIk,iej ipowłoki. 

Lu-cV'Per ibuchnął OIg'Iliem, niby krater Imci 'Pan Raptus 'OOro1epał m:tod'lik8. 
WezuwJusza. !pO ra:mieniu. 

- Zaanknij pysk, wieprzu, bo ci~ sięgn~ - ZrzUlcisz, acan, jeno musisz wejM z 
widlBl1TIJi i wrzucę w największy koci'o'l ze lIl3JID.i w z!llŻvlszą komitywę. a. nie wlióczy6 
Brno,lą. A nie boisz się, ~e ej eię 5}na odem- się 'PO kątach. 
:nie zagotuje i cale p,ielkJo zaleje, bo naJwet - WltaJŚIIlie, że tego pragnę. jako że mam 
lIla ziemi~ poleci?! Będą mieli CZ6IID polscy tu swoich znajomych z Polski Jesz'cze z 
lIlarodowcv pIoty smJ!.rowa.ć! - odci8Jł M- !Ziemskich czasów. 
j,adle Lu'cyper. - Jak;ch znajolffi}"Ch? 

Pan Zag).o'ba spoIll3Q1wiruł od gniewu, gą- - Chudik. GrotkQ'wski, Ma'terlka i Wa-
si'orek ze święcO'Ila, 'Wodą na dtoni zakoly- cłaJwsld z Wilna. 
sał. - Nie znam ta,kilCh, a może i znam! Cze-

- Masz pols.kich narodowców - zawo- klll.i acan ... A właściwie ... że !och znam ... kolegów z Polski. Ozy waćpanowie nie sly
iła:ł - czemu solbie pysk nimi wy'Clerasz, 'Ch9dzą tak samo ubrani jak waćpan... szeli o ni ch? 
tCaJpie?! - Gdzie ich mogę spotkać? Mów paIIl! - Słyszelim, elyszel~m! Toć ca~a nasza 

Gąsiorek WYTzucony silną ręką pallla Za- ~ Nie bój się acan. Rzeczpospolita nie- RzeczpospOlita o niczem innem nie mówi, 
gkllby zakreŚIlił 'W poWiietrzu ZIln:8.IDny lulk i bieska nie korzec maku. a oni nie ziarn- jak j6lllo o nich. 
iroZIbilsię w drobne sk<l'l'Upki na lIbie księ- kiem prosa. Znajdziemy ich! Chodźmy ich - A czv oni aby szlachcice? - zapytał 
lCia piekieł. Po stronie niebie.skiej rozległ szukać! ja.kiś szaraczek. 
się wesoły huragan śmiechu, a P<> str()nie - SamotT.Zeć? - Nie mlachcice, ale god,ni kawalero-
czarciej bezsilny okrzyk wściekłości. Pan - Tak. wie, godniejSi od waści, lIbie koński. _ 
Za.gtob~ ujął Qlbura"cz ollbrzyunia, kro.piel- -J A ja:]{. nas czarcia moc z D()ku gdzie MośCi panowie, powiedzcie, gdzie ich mo-
nicę. od towarzyszy odetnie? ,żemy vnaleźć - zakrzy'knął znolwu pan 

- D06tar.eś woda, 'l: lIliewłaściw&<go na- -J Al1boź to ni& mamy święconej wooy? I RBlptus. 
ezynia, teraz dostaniesz samem od ~ej n.a- ł ,Będz,ie-n;t się bro~ić. . Ostatnio ich widziano na terelllie Pana-
czynicm! _ ...... Klooyś ta:kQ rezolut, to ohodby. JezU60wych pól u "nelilllo,ntowych chlo-

Pa-nOlWie - bracia jechali w mUczeniu. 
a wkoło tętniło tęsknica, nieprzc/partł\. Zda.
li dQilatywały jakieś szepty a !!kania., jaklby 
<lstatnie 'Poże~namia a11lioł.6w z.aJmieraja,cej 
jesieni. Chł'OiP'CY właśnie ko-ńczyli kapa
nie /kartofli. na polaoh wrzała robota., 
wkolo pachniało świeżo zoraną ziemią. 
Gdzieniegdzie czerwieniła się ruń świeżo 
wzeszłe<go żyta. 

Sloń'ce m)alo się doorze ku zachooQ'Wi, 
~dy pano'wie - bracia wjech3Jli do Lipiec. 
Chłopy wracali z p·ól, uUca wioskowa za
pel'nila sie ludem uznojoo<nym od pracy. wo
zami na !.adolwanemi PO zakła,dnice prl)
duktami wydartemi z łona matki-ziemi l 
bydłem prZYlgnanem z 'Pastwisk. Po cha.
łU'Pach !poza'palano światła. W Boryno
wei zrugro{]zie ze6z1a sie siła nal'()du. W 
cha lupie za sto,Jem siedzieli trzej ludzie w 
jasnych mu,ndurkach. 

Jam Su,rma poznal ich odrazu. Coś go 
ścisnęlo za gardło. 

- CwJem! - wyjąkał nieśmiaf'O. 
- Czolem! - odpolVioozieli razem. 
Cpalu la by.la z.a'oelnio-na szczelnie 

chl'o'parni. tak. że pal'ca nigdzie nie mo.żna 
b.yło wS8!dzić. Panowie bracia dopchali 
"Ię z trudem do o'kna. Po odśpiewaniu 
Pieśni Bojowe; zabrał glol'5 student Wac
ławeki. svn chlopa. 

- O czc.m mam wama mówi ć - zaga.i,l 
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Stan zdrowia Hendersona dali swoje pragnienia. i nadzi*. ~ 
szcza po pierwszychpoci~ięciach rzą
du i odwoływaniach się jegO o współ
działanie społeczeństwa. 

* 

Wobae sporów wew,nętnn}dl.. które I 
'poczynaj". przenikać kola .,sanacyjne", 
obie strony chCiałyby widzieć w życiu 
to, 00 pragną dojrzeć. A życie posiada 
!lWe prawa nioobła.gane. I chociażby nie 
wiedlzieć ja,k zapewniano, że nic się nie 
zmieniło, nic nie potrafi zmienić kolei 
rzeczy, prowadzącej dl() nieuchronnej 
ewolucji. Mogą być przypływy i odpły
wy, mogą się zmieniać klimaty. ale e
wolucja się zaczęła ... 

Przy grypie, prze. 
ziębieniu, stosuje 
się tabletki Togal. Powo, 
duje, one spadek gOł 
rą~zki i przynoszą ulgę. 

Marsz. Piłsudski po wy.padkach ma-
jowych w jednym z swych wywiadów 
wspomniał o imponderabiliach, które w 
życiu narodów odgrywają ogromną ro
lę. To są te czynniki podświadome, 
które oddziaływają na opinję społeczną, 
które wpływają na kierowników spo
łecznych, które stwarzają atmosferę 
dJziałania. Otóż odnosi się wrażenie, że 
pan<Ywie, którzy stali u steru, jak i ci, 
00 ster obję.li, nie zdają sobie sprawy z 
doniosłości owych imponderabiIjów. A 
to jest proste życie, które posiada swój 
alfabet i w którem po a musi nąstq.pić 
b i c ... 

* A spole<:zeństwo czeka i słucha. Tyle 
przetrwało, że jeszcze jeden etap nie 
wiele znaczy. Zresztą w rozpiętości 
dziejów to skromny incydent, choć bar
dlzo pouczający. 

Naród idzie własną siłą młodej, nie
spożytej energii ku przyszłości i ku 

Obecnie zniżona cena zł 1.50 za rurkę. 
ng 16 611/2 

wielkości. nie bacząc na chwilowe wia.
try czy chimery klimatyczne ... 

Do sądu starościńskiego! 
L o n d y n. (P AT.) Stan zdrowia 

Hendersona jest nadal bardzo poważ
ny. Doktorzy twierdzą, iż nie nastą.
pił<> znaczne polepszenie. 

W'yłazi szydło z worka.u - A jedrak prnwokowall! - My, czyli Urbach i Karol Marx? 

18 p'a z d z i e r n i k a. 
W .porze jesiennej jest aktualne mó

wić o klimacie. Mówi się tedy w kołach 
polityemych o klimacie politycznym. 
Wzmiankuje się, że klimat dyplóma
tyczny, zW'ł&s~za wobec Francji, nieco 
uległ ooieplenitn. Zapewnia się, że kli
mat .może się !JIDieniać. Klimat każdle
RO k.raju jest samorodny, mimo to ule
ga eW<)lueji 

. Ale r6wnooze8nie przestrzegają, że 
khmat nie może się zmieniać na 100%. 
To też zwracają uwagę, że ustępu w 
przemówieniu wicepremjera Kwiatkow
skiego o re~pektowaniu sojuszów do
t:rchczasowyc,h przez .politykę polską o
raz o gotowości regulowania kwestyj 
sPOrnyoh ~ ~odze bezpośrednich roz
m6w - nie należy traktować jako od
ehl1eni~ od dotycMzasow~i linji, która 
pooost&je nier.mieniona. 

* 
Trzeba być wdzięcznym obecnemu 

rządowi za ... szczerość. Upadek gabine
ta pŁk. Sławka, który nastą:pił podczas 
kon1erencji na Zamku p. Prezydenta z 
premjerem, rozbudził gdZieniegdzie ilu
,;je. * . 

OptymIśCi spodziewali slę nle wie
dzieć czego. Pod rzeczywistość podkła-

Ł ó d ź, 19 paźdZiernika 
Po pamiętnych zajściach na posie

dzeniu łódzkiej rady miejskiej w dniu 
28 maja b. r., gdy nar.odowcy, sprowo
kowani zachowaniem się żydowskich 
radnych, zareagowali przeciwko wy
brykom, cała żydowska prasa usiłowa
ła zrobić ze swych pupilków niewinne 
ofiary "endeckiej krwiożerczości". Roz
pisywano się o Urbachu, Nutkiewiczu 
i Holenderskim, jako o ofiarach. nie
mal męczennikach ... 

Czwartkowa rozprawa w sądzie wy
kazała, że narodowcy byli sprowoko-

KRUCZE 

" 
Kwiatki" 

wani, że takie epitety jak "hitlerow
cy", "zbrodniarze", "łajdaki" itp. stale 
padały w stronę narodowców od strony 
żydowsko-s<>cjalistycznych ław. Zabaw
ne jest to, że Żydzi dziwią. się, iż na
rodowcy reagowali: - .,Proszę sąJdu, 
nas częściej obrażano, ale myśmy za
chowywali się taktownie i nie reago
wali, jak oni... .. - Tak dosłownie ze
znał jeden z żydowsko-socjalistycznych 
radnych! Zaczepiają.cy Żydzi wyobra
żali sobie, że można bezkarnie rzucać 
obelgi i nikt na to nie powinien rea
gować! 

, , -
GODY 

"-' (%"f" o zbawieniu TIa8Zy,~h dusz? I sik kochał., ino nie pomni gdzie. Zdawało 
- T0.4wa. juit ot.rz~U,i, nama bu do- mu się, ~e Polska to jest krwawy pier

brze. J.e.ez!po :z:lbaJwi:eniu dusz naszych ścień prawnie nale~ący do narodu, a tem 
najtw3itniej~ą jest epr8JWa tj"Ch po taJmtej same-m do chlopów, do niego - za wie
stronie W'ieO"LIlości, sprawa umarodowienia ki pracy, niedoli i mę.ki. Zdawało mu się, 
Polski, 61)rawa 7-miu milj-o:nów Polaków :te Polska to wszystkie chłopy łyki, Ipano

wił dalej młodzieńczYk - że pod tater
skiemi górami śpi WOjsko Chrobrego, W 
żelazne blachy zakute. Stara legenda gło
si, że w grocie, zwanej królewską, czuwa 
Bam Bolko Chrobry w otoczeniu najpierw
szych rycerzy i hetmanów. Stara legenda 
głOBi, że raz na rok budzi się ze snu jeden 
rycerz i staje W pełnej zbroi przed kró
lewskim majestatem z rogiem złotym przy 
ustach i pyta, czy grać pobudkę bojową. 
A król pochylony nad stołem uśmiecha 

JXl'Za gra.nicami Polski, spr!;!.wa 4 miljoonów 
Zydów w granica,ch państwa pOIlskicgo, 
sprawa Polaków pod panowaniem ~ic
miec w Prusach Wschodnich, spra\\ a pol
Skiego P O<ID.orz a, s,!>raswa Gdaiiska, spra\\'a 
.wprowadzenia ustroju narodcywego w Pol
ece! Oto są najważ1niejsze nasze sprawy . 

Te wszystkie sprawy w SWOIjem przemó
wieniu omówi·l jasno, a zrozumiale syn 
polskiego chlapa, student Waclawski. Słu
chającym go chlopom oczy płonęły jak 
,pochodnie. serca waliły kiejby młoty w 
kuźni, ręce mimo woli szukaly cepów a w 
duszach rodziła się chęć ogromna nie
przeparta kajś lecieć, ku onej wykluwa
jącej się z mroków Polsce. 

Stary Boryna siedzący na niskim '&y
delku, wlepił swe ślepia w gorejące oczy 
Młodego. Zdawało mu się, że ów młooy 
jest jego synem, że kajś go widział, k~ 

wie bracia, stojący za oknami. Zdawało 
mu się. że Polska to ten naród wielki a 
godny, żyjący po obu 6tronach wieczności 
i mający prawo upomnieć się o dziedzi
ctwo sobie wydarte. 

Młody gl'Z'ID.iał, a słowa ciskał nieod
.parte, krwawe, oiężkie jakg te z,łoa:ny gra
.nitu. Waclawski skońozył. Zkolei z3.'brał 
.gtos mł'odzień'czy1k, nikO<ID.u nieZ'1lany, UJkry
,wający swe rany wstydliwie, a padoły w 
czasie plełliscy"tu milczenia. Młodzień
czyk przeczytał najpierw wstęp z książki 
.,Myśli nowoczesnegQ Polaka" - Jestem 
.Pa.lakiem" i wyluszcz)'ll cały program od
ibudowy pańsu\ya polskiego, jaki Ulikreślił 
.Dmowski. 

Pam Zaglolba trącił pana Pręd1kobijskie
go. 

- Mój program, mój program! sły
szysz waść! Ten Dmows1ki kuD:lek w ku
ibek do mnie podoibny. 

Jan SUl"ma zatknał ręką. usta, że!by 
lIlie put .. "knąć ś'lllIi ech etm. l\I1od-zienias.zek 
Ilaś określił rol-ę ml'Odzieźy w społeczeli
t>l\\ie polskiem: 

Stary Boryna slucha! ino, a łeb siwy 
tl"Zą.sł mu się, jako te liście osiki, a oczy 
tuk mu krwią zachodziły, takie się zro
biły czerwone, niczem to słoneczko na za
chodzie. 

,,- Stara polska legenda głosi - mó-

się jeno i mówi: "Nie czas jeszcze, ryce
rzu, nie czas ... Idź, legnij zpowrotem ko
ło swych braci, lecz śpij czujnie jako ~ó
raw... Gdy ,przyjdzie czas mieczem za
dzwonić o skały, wówczas powstaniesz i 
nad uśpionymi zagrasz pohudkę." Rycerz 
odchodzi w milczeniu i drzemie ponad 
8piącymi braćmi wsparty na mieczu, a 
kró~ wysłuchuje raportów hetmanów i 
wojewodów ostanie jstotnym polskiego 
państwa. I tak od wieków czuwa król, 

Kino "RIALTO" - Łódi, Przejazd 1 
Dziś i dni następnych zawsze urocza MARTAEGGERTH w wiedeńskiej 

komedji muzycznej prod. 1935/6 

C L O - C L O "Dziewczę z Buda.pesztu" 
W pozostałych rolach: Han. Moser, Leo Slezak, Rolf Wanka. Rei. W. Turżański. 
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- ... " Endecy często nas obrażali """"I 

oświadczył przed sąJdem inny oskarżo
ny Żyd. - Obrażali naprzykład Karola 
Marxa ... 

Nie mamy specjalnych względów 
dla bl. pana Marxa, ale to powiedzenie 
b. radnego Urbacha przypomina nam 
pewną. anegdotkę: 

"Apolonjusz Pypeć, autor czterech 
niewydrukowanych sonetów, zatytu
łowanych "Przeżycie somnambulika.'·, 
kiedyś powiedział w pewnem towa
rzystwie: 

- My, poeci, zawsze byliśmy po
czątkowo nierozumiani... 

- Kogo pan miał na myśli, m6-
wią.c "my, poeci"? 

- Ano siebie i Julka Słowackiego" 
Rozprawa czwartkowa obfitowała w 

momenty naprawdę humorystyczne . 
Do takich humorystycznYCh momen
tów należy zaliczyć także "polityczną. 
orjentację" obrońcy oskarżonych Ży
dów, adwokata Kempnera, który nie 
mógł w żaden sposób zrozumieć, jak 
narodowcy mogą obrażać się na nazwę 
"hitlerowców", bo ... i narodowcy i hit
lerowcy nie kochają Żydów L Naiw. 
ność zaiste rozbrajająca. 

Jak wynika z przebiegu rozprawy, 
radni żydowscy tak długo byli odważ
ni, jak długo nie było reakcji. Radny 
Czernik nie przeczy, że chciał uderzyć 
prowokującego stale narodowców Ur
bacha, ale ten ... uciekł aż na podjum 
i schował się za kotarę. W momencie 
zajścia na sali pozostało zaledwie kil
ku socjalistów, którzy nie zdążyli 
wczas się wycofać._ . 

Zeznania Żydów-świadków i Ży
dów-oskarżonych pod względem języ
kowym w nicoom nie ustępowały --. 

czuwają hetmani i wojewodowie i my 
czuwać musimy, bo nie wiemy dnia, ani 
godziny, bo ... 

Młody urwał i zasruchał się gdzieś, a 
chłopy i szlachta poza oknami przytknęli 

ręce do oczu... Jan Surma wspiął się na 
palcach. . 

A oto w dali od strony Polski ukazała 
się procesja, na której czele szedł ksiądz 
Skorupka. Obok niego kroczył jakiś czło
wiek w zakrwawionym generalskim mun
durze, grupa młodzieńców w jasnych ko
szulach, jakaś kobieta czy dziewczyna 
kul'ami przeszyta i olbrzymi tłum rohot
ników i chłop.ów. Od !/trony procesji, na 
skrzydłach wIatru do uszu zgromadzo
nych dobiegła pieśń tak straszna, jak cho
rał "Z dymem pożarów", z pamiętnej rze
zi galicyjBkiej. Tyle w niej było męki, ty
le łez, tyle najokrutniejszego bólu, tyle 
krzywdy - że chłopom zje~yły się na 
łbach włosy. Panowie bracia dobyli sza
bel, wszystko zamarło w oczekiwaniu _ 
a pieśń płynęła straszliwa, przeogromna, 
tętniąca łzami i krzywdą najokrutniej
szą ... 

Obecnym zrobiło się straszno. Stary 
Boryna roze,pchnął ciżbę w swej chacie, 
wyskoczył na pod wórze. 

,,- Chłopy - zawołał - Polska to 
krwawy serwienć! Nama nie wolno zamie
rać w oczekiwaniu, kiej tam w Polsce 
tnom nasz młOdy las. Chlopy, panO\vie 
szlachta! idtiewa w taterskie góry budzić 



• 
CHORA WĄTROBA 

zatruwa organlzlIl 
Zaburz~nja w funkdonowan!n wątrob,. I Wy· 

ru:lel~n!u żólcl PPwoduia swego rodzajll zatrucie 
organ:zmu. a na lem tle szereg najrozmalt!lzych 
ehorób. 

Ziola Mag:JStra Wolskiego .. 8 '11088" uwie
raj/lee znane rośliny egzotyczne Combretum i 
Bold". pobudzają 1V1Itnloę uo w!asc:wej prac" 
oraz praw ' dłowego wydzieIan:a Mld i powodują 
:rl!łtu.ralne wypróźllIenia. Stosują się prz, e'er
plen:ach wątroby 4 woreczka t6lclowegO (ka
m:cy żółciowPj). 

Z.ola Z<ł znak. och,r •. ,Jnlosa" do nab,-cla " 
apteka ~h ' drogE!riach (składach apt<łczn;ychl. 

Zł Wyrwórn;ą Magister E. WoJski. Warszawa. 
_ Gta 14 m. l. 
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"llzmoncesom" popularne:so Lopka 
Krukowskiego. Naprzykład oskarżony 
Urbach na pytanie prokuratora Orli
kowskiego, kogo miał na myśli, woła
jąc: "precz z hitlerowcami", odpo
wiada: 

-. Myślałem endeków I - Takich 
"kwjatków" było o wiele więcej Naj
zaba\'vniejszem było twierdzenie oskar
żonego Wajcmana. że żydowski radny 
HolenderSki był "ogólnie lubiany"l 

Pomińmy jednak te zabawne incy
denty i zajmijmy się rzeczą, zasadniczą 
w procesie: na rozprawie stwierdzono, 
że zajścia zostały spowodowane przez 
systematyczne prowokowanie naro
dowców przez radnych Żydów. Nie 
mogli temu zaprzeczyć ani byli żydow
scy radni, ani ich świadkowie i o
brońcy. 

A jal{ie bYły motywy ich czynów? 
Co wywołało ze strony radnYCh żydow
skich ten pot<lk obelg? Adw. KowalskI, 
a także inni oskarżeni stwierdzili, że 
chodziło Żyd·om o sprowolwwanie roz
wiązania rady miejskiej. pierwszej ra
dy w Łodzi, w której nie mogli się rzą
dzić. jak we własnym kahale. Ustalo
no. to prawie bez wszelkich wątpliwo
ści, niestety, nie. prowadzono badań w 
tym . właśnie kierunku i ostatecznie 
kropki nad i nie postawiono. Mniej
sza o to; gdyby nawet przypuścić. że 
w systematycznych atakach na rad
nych nar<>dowców nie było jakiegoś 
specjalnego planu, to i tak pozostaje 
sama... atmosfera. 

Pozostaje niezbity dowód nienawi
ści do Polaków, których Żydzi obrzu
cali obelgamI. Gdy radnym żydowskim 
było na ławie oskarżonych za bardzo 
gOrl~.co, obrOllca ich postawił wniosek 
o umorzenie sprawy. "Oni" wolą te-raz 

-ze wszystkiego się wycofa~, ponieważ 
gra wyszła na jaw; cofają. się w cień' 
nie chcę. dalszego przypieczętowywa: 
nia swoich planów; boją. się odpowie
dzialności ... 

Prokurator zaapelował. 
Może zatem sprawa żydowskłej pro· 

wokacji raz jeszcze znajdzie się przed 
są.dem i wówczas wyjdą. na jaw nowe 
szczegóły. Leży to w interesie puhlicz-
nym. ha. -
śpiących rycerzy. Parobki naszych wro
gów wycinajom w Polsce nasz' mł01y, ja
sny las!. .. Chlopy, szlachcice, 8Iyszyta?!. .. 
O Jezu! 

Stary Boryna wyciągnął z woza kło· 
nicę i ruszył naprzód. Chlopy porwali w 
łapy. co który mógł, ten orczyk. ten wy
ciągnął kół z opłotka wedle cha lupy. jen
szy sl~ uzbroi! w długolachny dyszel od 
woza i ruszyli wszyscy w ślad za Boryną 
w noc księ·życową. skroś srebrnej poświa· 
ty w stronę taterskich gór. 

Panowie bracia na koniach zaledwie 
mogli nadążyć za nimi. a . chlopy rwali 
hez pola, miedze i zagony, kie.iby te wście
kłe wilki lecące za niedościgl" sarną. 

Nad taterskiemi górami wzniósł się 
księżyc wysoko. srebrne promlenie oświe· 
ciły caly ten kraj leżący u stóp Tater. ze· 
śJ:izgnęJy się z samotnie sterczących tur· 
ni, krzesanic i głazów. przejrzały 8ifJ Vi 
Pięciu Stawach. ni·by lustrach z roztopio· 
nego srebra, sunęły w dół ku dolinom, 
zboczom i halom. 

Na Nowatarskie.i turni tlterczał samot
ny, trImajerowy Janosik Nędza LItma· 
nowski i patrzał na Polsk~. na góry swoje 
rodzinne... Wiatr. druh serdeczny owiał 
go zwojami seledynowych mgieł i promie
ni, rozwinął mu piękną. bial4 guńkę na 
ksztalt orłowych skrzydeł. Janosik 8tał i 
,patrzał. śpiewał pleśń bez słów, taką jak 
placz bez tez. taką. że ją uchwycić na nu· 
ty i zagrać n:e potrafi nikt, jeno te góry 
niedo tępne i dzikie, jeno te skały, ta ha· 
la i doliny, te lasy i wody ... Taką pieść 
śpiewaj tetmajerowy Janosik N~dza Lit
manowski. 

Ch topy z Ooryną na czele przelecieli 
pona.d turniami, kieJby huczący halny 
wiater, dopadli do NowatarsJdej, złapali 
samotni€ stojącego Janosika. 

.,- Hej - gruchnął - a kajś tu Chro
brego śpiące rrcrrzr? 

.. - A cośta od nich chcieli '1 
,,- Chc:eliśma ich zbudzić 1 lecleł w 

POle.kę, porządek na wieki wprowadzićl 
Nie po chleb, po zloto i po w:no... Tego 
JJaro n 'e potrza. chcemy tam zaprowa.dził 

• • • , 

flYllmlDa ~I · aWloa. •• e re ~w 
Na margIneSie pelnomomJc1w dla rządu premjera Kościałk1lwskiego 

Nowy rząd ~stanowiJ zwrócić sIę który pm:dstawf Izoom wicepremier P'I ~ia w życie nowej konstytucji uzn~no 
do Prezydenta Rzeczypospolitej Q zwo- Kwlatkowsld, będl\ one zatem dotl'CZY- Je za wYj;('asłe. choć - nas~e~ 1danlem 
łanie parlamentu na sesje nadzwyczaj- ty tylko spraw g<>spodarczyeh 1 finan- - nie ~yło ~o k0.niecznosclą prawną· 
ną celem uzyskania od niego pełnom<>c- :;owych. Po rOZWlązaOlU Sejmu Prez,rdent l mo
nletw ustawodawczych. Nie b~dą. to Prawno-ustrojowe uzasadnienie pel- ey samej konstytucji otrzyma!. władzę 
pelnom<lcnictwa nieograniczone. jal,:e nomocnlctw jest dość proste. Od 'roku ustaw~dawczą, jednak w <lgranlcz<?nym 
brały na <>kres mi~dzy sesjami budżeto- 1932 weszło w zwyczaj. że Prezydent o- zakreSIe. Władza ta skońCZ~'~8 :ile -
wemi trzy p<>przednie rządy. Obecne trzymywał pelnomocnictwa na okrE's także 8utomatyczll1e -:- Z chWIla uk<>n
pełnomocnictwa mają. być ściśle zwią- letni Uchwalił le l \V tym roku po- 3tytuow~nia sic: n?wego p~r1anlentu ~ 
zane z pr<lgramem gospodarczym rządu, przedni Sejm, ale z chwilą wprowadze- ooniewaz zwyczajna. budzetowa sesja 

te~o parlamentu ma sil' rozpocząć z 
końcem listopada. zatem obecnie w 

PO UROCZYSTOśĆlACH N.ARODOWYCH W KĘPNIE dziedzinie ustawodawstwa panuje stan 
martwy. który moze być usunięty przez 

W Kępnie w Wielkopolsce odbyla się Im ponująca uroczystość poświęcenia propor· 
ca Strnnn:clwa Narodo,\·ego. Uroczystości te z~rnmadzily prze.,zlo półtora tysiąca 

osób. Na zdjęciu fragment przemars zu ucze.,tnikó\\ z kościola na zebranie. 

Dr. Mamak zwolniony z Berezl"· 

oełnomocnictwa. 
Wprawdzie możnaby tu wtracić. że 

również dobrze mógłby ten stan mar-

Do 25 bm.--.. 
przy jmują listowi I poczta 
przedpłatę za .. Oręd0wnik" 
(6 w y d a ń t Y g o d n i o w o) 
za m1et'!ląc :iatopad 1935 
Cp.lem zapewnienia sobie re · 
Irularnej dostawy. a zwla 
szcza pierwszych numerów w 
lilStopadzie. prulSimy o odna· 
\'o'ien:e prenumeraty przed 
25. bm. 

Tych abonentów. którz·y 
za ma wiają' gazetl! wproBt w 
admInistraCJi. proeimy . o 
przekazame pieniędzy za li
stopad na konto \\ PKO. 
nr 200 149 równie! przt'd 
25. bm. 

twy bvć zlikwidowany przez urucho
mienie właściwych organów ustawo
dawczych. jakiem; są Sejm 1 Senat. 
D<>ść to nawet d.ziwnie wy~lada. że zwo
łuje si~ ie tylko dla uchwalenia pełno
mocnictw Wszak skoro już to zw<>!a
nie oastąpl. to równie dobrze. jak peł
nomocnictwa. mogłyb.v być uchwal<>ne 
te projekty. które na ich Dodstawie sta-

W Bere~ie pr~ebywa jes*c~e 16 d~ialac~y Obo~u Narodouego M si!;' wkrótce ustawami Ale tu \H?l7o
dza w gre r.jine m<>menb; 'P<l\\tyczne, 

War S! a w a. (Tel. wł.) W piątek wa. Mieczysław Jaroszewicz z Suwałk. którym ooświ~im" chwHe uwa~i. 
został zwolni<>ny z ocozu i!<>zacyjnego Witoid Kaczyński z Konina, Czeslaw Na pierwsze m mieiscu trzeba wymie
w Berezie Karluskiej dr. med Jan Ma· Serwatko z B:ałeg<>stoku. Wilhelm Bar- nić uzus Poza dwoma wyj.ątkami. w r. 
mak, prezes zarządu p<lWiatowN~<> Str tyzel z Bielska. Przybyła z Wolsztyna. 1931 dla uchwalenia pożyczki kolejowej 
Narod!oweg<> w Oslrowie Wl!'\D Dr WyczyJ'lski z Starogardu. Karol Szyper- l w czerwcu roku bieiące~o dla ordy na
M8mal~ przebywal w Berezie 6 łyg<>dni ski z Wysoldej. Keya z Bialego$toku, cjf wyoorczej. <ld przewrotu maj<l ... \'e~o 

W Berezie poz<lslaje jeszcze 16 ezlon- Stanisław Koby~irilSkl l SO!{<lła w pow. Sejm nie był czynny poza kon~t\'tuc}"j
k6w S. N., a mianowice: Jan Roszkow- Wr5o:-a MazowIecka. Wład.yslaw Pa- Dym terminem. przeznacz<>nym na 58-
'sld z Wywkiego .Mazowieckiego. Jan .c!J<l)czyk z Świętoch~owic. Stani::;ław si~ budżetową. Ten uzus będzie utrzy
i Józef Pogorzelscv z pOW . Wywkie Ma· Bzura z ~ialegostoku, Stefan Podczaski I mnvany i obecnie z ta różnica. że sesja 
z<lwieckie. Witold Jasińsl,i z Augusto- z RadomIa. (w) budżetowa została w nowej konstytucji 

ład i spraw!edliwoM! 

,,- Kiej tak. to chodźma. PÓjdę oz 
wami. 

Polecieli w kierunku legowis.k śpią
cych rycerzy. G!ęboko w górach, w kQm
nacie w sknl(' wykutej, siedzial kró: BoI· 
ko. Milczał. Hetmani palcami bębnili po 
.stole. Snać niewE'aoleJ myśłi musiał być 
król, skoro bruzdy na do.,toJnej twarzy. 
które rzeźbiły wieki, pogłębiają mu się 
coraz bardziej. 

- Ha, ha - i có2 mi z tego. że Młodzi 
porwali mój szczerbiec i walczą nieustęp· 
liwie z poświęceniem najwY2szem, gdy 
przed nimi ścielą się długie miesiące, a 
mo2e i lata walki nadludzkiej, gdy.tu 
kaida chwila opóźnienia może zniweczyć 
zwycię·stwo ... 

Kró: Bolko zamYśl{ł się znowu. Woje· 
wodowie chcieli coś odrzec. gdy w kom
nacie zadzwoni/y kroki, a w świetle za
tkniętych w szczeliny pochodni ukazał 
się siwy łeb starego Boryny, biała ~uńka 
Janos!ka, grupa kolegów w .a.snych ko
szulach, a w glę,bi mignęły szlacheckie 
szable. chłopsk ie kłonice i drągi. Od ci
snącego się tłumu szedł gwar ogromny, 
rzekłbyś stary las p;ęĆ8etletni wstąpił do 
podziemi i swoją mową zagadał. W0jewo
dowie i hetmani podnieśli głowy. -"- Kto tam? - zapytano od stotu. 

" ..... My. naród polski z Rzeczypuspoli
tej niebieskiej. 

,,- Czego chcecie? 
,,- Sprawiedliwości dla biednych ł po- · 

gnęb:onych, przebaczen:a dla otumanio
nych, zbląkanych, kary dla krzywdziCieli 
- brzmiała cicha a str8i!zliwa odpowiedź. 

'.l!.~ 
,,- Dwa są rodzajt' sprawiedliwości -

odpowiedziano od stolu - r;·prawiedliwość 
dziejowa i sprawiedliwość powszechna. 
Spra\\ iedliwość dziejową wymierza sobie 
8an'! naród, powszechną Bóg. Owa rodzaje 
są krzy wdzicieli: krzywdziciele krzywdzą
cy kogoś, i krzywdziciele krzywdzący sie· 
bie. Polski naród krzywd~ wyrządził SO· 
bie sam. że pozwolił sobie odebrać swoje 
prawa. Wielkość wyrzs,dzonej krzywdy 
równa si~ wielkości ponieeionej kary, 

-
więc karanie krzywdziciela. który sobie 
krzywdę wyrządził, w żadnym wypadku 
nie może być. 

"- Pozostaje krzywdzieiel krzywdzący 
kogoś. Naród polski wiele mUBi umjt'ć 
wybaczyć Bobie, w!elt' zbierać ł5l1y aby 
przcri w-sta Y.ić się poli tyct' rozk lado
wej krzy" dzicieli krzywdzących kogoś. 

tel'6k!eml górami brzmiała rozpaczna, 
straazna pieśń, straszniejsza niż chorał 
.oZ d}'mem potarów", z pamiętne] .r:zezi 
galicy jsklej. 

Król B01ko podniósł litłowę i słuchał 
dłulto_ dlugo. W oczach plonęly mu bla
ski krwawe. jak gdyby pradawne wspom
nienia ongi staezanych bojów. 

,,- A Polska to krwawy serwienć ...... 
wyrzekł tward\'m .!Zlosem Boryna . 

Król drgnął I miecz poozczerblony o 
bramy Kijowa mocniej zaciskał w pra
wiey. 
_ .. - A Polska to krwawy serwlenć tak, 

a Im krwawszy, tem krwawiej będziemy 
go bronić. Idicie ted~· do swvich za ięć I 
czuwajcie. a ,)czy mieicie zwrócone tam, 
skąd "'}'niidzie największy po!sk: krz\ w
dziciel. A jeśli przyjdzie. to \V~tanę ; mle
ezem zadzwonię o skały. Wtpncza/; po
wstaną dwie rzeczpoopolite: n iebiE'Ska 1 
z:cJllBka. Wówczas ~prawledliwości dzie
jowej stanIe się zadoŚĆ! Lecz zanim to sta
nie s:ę. czuwać w .. z~·scy mus'my. ab\' ta. 
eo nie zgoinęla. Potętna i W'c>lka mOlZla 
Btanąć przt'd Botem obliczf'm IV ostatn:m 
dniu <lprawiedl:wości pow/3zpchneJ w rzę
dzie narodów BOg"u wiernych i oddać ,,:ę 
pod jt'~o sąd i!!prawledliwy, pod jego ła
skę i mlłooierdzie. Amen. 

"- Ampn - odpowiedzieli chłopy. 
.. - Am!'n - odnowiptizialy echa po 

halach. turnlach I dolinach. 
.,- Amen - powtórzyła cala P0lska, 

powtórz}" jasny. młOdy lad. p'Jwtórzvli ci, 
co na ułtarzu milości oiczyzny zO$tawili 
wszystko. swoją mIodoM swoip silv /1'\ ój 
czas. aby kllć wielkiego naronowC>!ro tiu
cha i czuwać rl'rhło li zal!'r7mi r.hrohre
g'O zloty róg i mil'cz POc3zczprb'onv o bra
my J<ijowa z dźwiękiem zadzwoni o sknłę. 

Tedy na nich chowamy nasz miecz A gdy 
przyjdzie stanąć w obliczu lSprawie<:lliwo· 
ści dziejowej, żebyśmy umieli zająć wła
ściwe nam stanowiska. Czuwajcie tedy i 
umacniajcit' się sami, bo nie wieeie dnia, I 
ani ~odzinv. Gdy śpiący rycerz zadmie w ________________ _ 
róg mój zloty! ... 

Pabianice. S t. S t a t k i e w i c z. 

Ciilza w komnacie zapanowaJa po tych 
słowach. Wojewodowie i hetman: tlit'dzle
li za stołem nieporuszeni. Rzeklbyś z ka. 
mienia wykuci. Pochodnie zatknięte w 
skalnych siczelina.ch płon~ły krwawo. 
Zgromadzony tłum milczał. a hen nad ta-

"Wysiedltenie 2ynrlów 
twardą ~n~i~""'n,1\Ś~!~" 

W 42 nr" " Wielkiej Pabki" 
A d r e s: Poznań, św . Marcin f}:) 



Klemens Kanteckl 

W bietącym roku przypada 50-roczn!ca 
śmierci zaslutonego Wi~!kopolanina, Kle
mo!lt'a Kanteckiego. Kantecki, dzięki ol
brzymiej pracy i wytrwałości, potrafił mi
mo niekorzystnych warunków zdobyć du
tl:\ wiedzę historyczną i połotyć wielkie 
z8J3lugi na terenie dz:ennikarskim. Po 
tmudnym okres:e dzialalności publicy
stycznej otrzymal urząd sekretarza oau
kowe~o w za kładzie Ossolińskich we Lwo
wie, na kt6rem to stanowisku wytrwaj 
szereg lal. Ze Lwowa wy.ietdł.a rok rocz
nie Kantecki zagran:cę, przeprowadzając 
badania w archi\\ach drezdeńBkich. Mita
WY. Rygi. Berlina, Petersburga, Pllryta .1 
Wiednia. Owocem tych badań są "SturłJa 
l szkice historyczne", "Szkice I opowiada
nia" oraz .. Sumy neapolitllńBk!e", W 1382 
objął Kantecki funkcje bibljotekarza I ku
etasz8 zabytkó\\> Tow. Przyjaciół Nauk w 
Poznaniu. Na tem stanowisku poloty! 

wielkie zaslugi. 

skrócona o mlesłąe . Charakterystyezne 
jest. te obecne pełnomocnictwa mają 
ooowiązywać d>o 15 stycznia, z czego 
należy wnosić, że po zebraniu się Sej
mu z . "ońem Ifstopada nastąpi trzydzie
stodni>owe odroczenie I że właściwa 
praca nad budżetem rozpocznie się do
piero pO Bożem Narodzeniu. 

Dru~le - to flOŚp\eeh. który ma, na
Izem zdaniem. trojakie uzasad.nienie. 

W ogloszonych przez .. Iskrę" moty
wach peln>omoenictw przytoczono m. I. 
zaostrzenIe sIę politycznej aytullcj! na 
forum mi~dzynarod>owem, eo m>oże wy
magać w pewnych wypadkach szybkIej 
reakcji w zakresIe spraw gospodarez)·ch 
i finansowl'eh zewnętrznej natury. 

Ale istnieją i wewnętrzne bodźce po
śpieehu. Nowy rząd zupełnie wid>ocznie 
stara się odrobić dawne uniedbania ł 
strac>onv czas. To ostre tempO ma na 
celu \vzmoenlenie pozycji rządu od 
strony pewnych ~rup ,,sanacyjnych", 
które dość chłodno PQwltały jego utwo
ru'n ie. 

Wreszcie potrzeba pelnomoenłetw 
uzasadniana jest obfitością projektów, 
których parlament nawet przy najwięk
szej sprawności nie mógłby dość szybko 
załatwić. Chodzi rządowi o lo. ab~ de
krety ukazały się l zacz~ły obowiązywać 
rów nocześn ie. 

Moina tu dod'at. czego oczywiście 
nie wymieniają oficjalne motywy. że 

. parlament obeenv mógłby wykazać nie
tylko niesprawn>ość techniczną, ale i 
merytoryczny opór przeciwko niektó
rym pro;ektom - zwłaszcza oszczf;'dn~
ściowym. Wprawdzi!! jak to wykazah-

:MEBLE 
Jrotowe od skromnych do oalwykwłftt. 
olel.zych. \lIszell'. zam .oa. ranio I .. raty. 
Poleca wYr~ORNI~ SZCZEPAN BERHACKI 
I:.ÓDL, P.olrkow."", 275. TeJ.. 262-05. 

n 14 s:i8 

śmy w artykule p t. "Sejm informacyJ
ny", rząd zabezpieczył si~ przed niespo
dziankami w regulaminie sejmowym, 
ale na wet nieudany atak na taki czy in
ny projekt rządu osłabiłby jego prestit 
ku zado\voleniu pewnych czynników -
nietylko z dawnej opozycji. 

Zachodzi tu anal>ogja z dawnemi ła
tami. kiedy przed. samem zebraniem się 
izb ustawodawczych ukazywały sie la
win\, dekretów. nie świadczące o zbyt 
du.żem zaufaniu rządu do parlamentu, 
w którym rozP>Orządza.ł mllrowaną 
wi~kszością. 

CZy analogja ta rozuerzy si~ ł na 
skulki nowych pełnomoen1etw, o tem 
przekonamy si, Di8~W.m. 

N'um8P ?~ - OnĘDOWNTK, ponłed!:łałet, 21 pd~zlernl1<1l 1935 = PłMnll !l 
! 

Troski i obawy o przyszłość Jana Kiepu'ry 

Stanl~ław POTay
Pociecha, znany 
polski artysta· 
malarz z Gladys 
Swarthout part. 
nerką Klepury. 
której portret zy
skał OBtatnio du-

to rozgłosu. 

H o 11 y w o o d, 2 października. mowę obu stron słyszał I odpowiedni;) 
Tytuł ten nie odnosi się do święta ubrał we formę prawną. To też dla 

żydowskiego. lecz do naszego sławnego zwyczajnych śmiertelników polsl<ich 
rodaka Jana IOepury. Tak jest! znany Jan I{iepura jest nicdootępny. a nawet 
artysta o~rowy jaśnieje wśród gwiazd przyjąć dziennikarza ze "starego kra 
Z8.Ży<lzonego nieba "Lasu Świętego", to ju". Stosunki towarzyskie z palestyń
znaczy Hollywood'u. ską plutokraCją są oczywiście bardziej 

Kiepura przybył do Hollywood'u w lukratywne. to też w kraju dolara nil{t 
towarzystwie mentora Didura.. Para- się temu nie dziwi. 
mount otoczył go natychmiast murem, Natomiast nie od rzeczy będzie tro
a "papa" AooJt Zucker. gdy szereg \ ska f obawa o przyszłOŚĆ Kiepury. Set
miesięcy temu telefonował z nowojor- nie zdoła znaleźć chwili C r.8. su. aby 
eklego hotelu Savoy Plua do berliń- ki tysięcy dolarów za film w Holi y
sk\ego Adlonu, byl na. tyle przezorny. wood nie zastąpię. naszem zdaniem 
li miał pod ręką. adwoka.ta, który rot- prawdziwego powodzenia choćby w 

Szczegółr spisku 
na żrcie prezrdenła Turcji 

Zamachowcy, ..." lic*ble pięciu, pr~esdi granicę ~ Syrji, 
"~broJe-ni ID bOlnby l automatycttne rewolwery 

W f e d e ił. (Tel. wł.) SobQtnle turee- szli granicę z Syrji. uzbrojeni w bMnby 
kłe dll~nniki poranne - jak informują. I automatyczne rewolwery, mając 300 
ze Stambulu - przynoszę. dalsze szeze- nabojów. Arl:'sztowano ich przed mle
góły wykrytego spisku na życie prezy- si~cem, leoz fakt ten trzymano w śei
denta państwa Ataturka. słej tajemnicy. aby nie utrudniać 

W piątek wieczorem zgrom ad ·e .. ie śloortwa. 
narodowe w Ankarze jeflnogłośnie W toku dochodzeń aresztowano je
pr7.eka.zało sądom posła Ursavarasa. z szeza dalszych 9 osób ze wschodniej 
Urfa, który oskarżony jest o ułatwienie Anato1ji, które były w zmowie z zama
pnejścla przez granicę spiskowcom I chowcami. rekrutującymi się zpośr6d 
ukrywanie ich w swych dobrach, Pm~cł czerkieskich emigrantów Na ich czele 
Ursavaras sam oddal sie w plę,tek wic- stoją. bracia Etem, którzy Już w ozasfe 
czorem w ręce prokuratora, twierdząC', wojny o wolność tworzyli przy pomocy 
że jest niewinny. Został on are~zto~a- wrDgów bandy przeciw Ataturkowi 
ny. Za to zostali &kazani na banicję. 

Zamachowcy, w liczbie pi~ciu, prze-

Rząd grecki dobiera się do ko munJsłów 

300 komunisłów 
zesłanych będzie na wyspę 

Dalsza ~ml.ana l~onBtyfucJI l regulaminu parlamentu - Za
miast 800 tulko 60 postów 

drugorzędnym teatrze polskim: W>,:sta
wianie filmu nie ma w sobIe \liC Z 
prawdziwej sztuki; meehanizacja pa.
nuje nad wszystkiem. Nie ~a sposo~ 
ności do wykazania indywldualn?śc1• 
Scena zajmująca dwie minuty zdeJmo
wana bywa na ekranie przez cztery lub 
pięć godzin. 

Równooześnie zaczyna się reklama. 
śmieszna., a na.wet obrażajQ.ca. Kie.pura 

Przy dolegllwośclach łolOdkowo
kiszkowych, braku apetytu. a.tonji ki
szek. wzdęciach. zgadze, odbijaniach, 
ogólnem podrażnieniu, bólach głowy 
migrenowych zast()sowanie 1 -. ~ 
szklanek naturalnej wody gorzkie) 
Franciszka-Józefa WYWOłuje doskonalI) 
opróżnienie przewo<lu pokarmowego. 

Tg 1905 

- węgierski śpiewak. Kiepura - praW
nik ukończony, a nare5'Zcie szczyt 
wszystkiego - fonetyozna nauka. wy
mieniania nazwisko. naszego rodaka., 
która według jednego z miejscowych 
pism brzmi: ,.Yon l{j-poo.r-uh". Czy 
prawdziwy artysta i weteran operQ1\yY' 
Adam Didur nie mógłby powstrzymać 
ośmieszania swego grośnego przyjacie
la. i pupila? 

Nie wszys1ko ponoć idzie jak po 
maśle. Na horyzoncie gwiaoo znajduje 
Klepura (za pozwoleniem p. Did'Ul'a nie 
Ki.poor-uh!) i grudę. Przedewszyst
kiem. według opOWiadań. było życze
niem nas'zego tenora. aby w nowym 
dźwiękowcu wystę,powała z nim Marta 
Eggerth, urocza diva węgierska (tym 
razem naprawdQ!). Narady z wytwór-

nią. "Paramount" - według krążących 
plotek - nie dały upl'agll i<l n ego rezul
tatu. Piękna Ma.rta znalazła rolc w 
mniejszej wytwórni •. Universal", a o
becnie zapadła no. ślepą kiszkO i jej po
wodzenie (względnie niepowodzenie) 
pmostaje pod znak iem zapytamo., I tu
taJ woolug licznych bajek. rosnących 
w Hollywood jak grzyby po deszczu, 
pewna zawjść dzinłala przeciwko Kie-

I purze l Marcie Eggerlh. 

Razem z naszym gwiazdorem wy
stąpi Gladys Swarthout . . mezzo-S<)-
prano Metropolitan Opera, ulubienica 
publiczności amerykańskiej , dotych
czas przez przemysł filmowy niozeopsu..
ta. 

Cie9Ząc się powO'izeniem fino.nso
wem I{iopury. nie p ot.ra Ci Ol Y ukryć 0-
baw co do prawdziwie artystycznej 
jego przyszłości. Doświadczenia prze
szłości wykazujf,\ bowiem. iż .. Lns 
Święty" gubi ,niekiedy nawet wy traw-

W I ed eń. (Tel. wł.) Z Aten nade- sowo 300 komunist6w. nych I dOŚWiadczonych, scenicznie o-
Szły wiadomości. że rząd grecki u- Jak dalej donoszą, rząd grecki po- raz życiowo. śpiewaków o. co uopiero 
chwalił ustawę, na mocy której wszys- stanowił zmienić konstytucję I regu-, mło<lych. ambitnych przybyszów z daJe
cY komuniści greccy zostaną. z kraju lamin parlamentu w tym kierunku, że kich krajów, nieprzyzwyczajonych d() 
usunięci j umieszczeni w speejalnym zamiast z 300 posłów parlament grt'ckl metod tutejszej reklamy. kierowanej 
obozie koncentracyjnym. w przyszłości składać się będzie tylko niemal wyłącznie przez Synów Izraela.. 

Minister spraw wewnętrznych Szł- z 60 posłów. Odp~wiednią. propozycję Mamy nadzieję. że o,bawy nasze są 
nas podkreślił w oświadczeniu wobec przedstawi w najbliŻSZyCh dniach re' płonne I że niebawem "Yon I<i-poor
prasy, że rzQ.d grecki nie ścierpi komu- gent. generał Kondylis Z pośród tych uh" z piJwrotem stanie się nietylko 
nl!t6w w kraju. Zostaną. oni umie- 60 posłów dziesięciu bQdzie w przyszło- prawdziwie pol~.kim Janem Kiepurą i 
szezeni w obozie. który został urzlłdzo-I ścl mianował sam króL prawdziwie wielkim artysł4. 
n1 • tym celu na wyspie Efstratios. . 
PlwwiduJe -ił .)'.la018 tam t)'~q... I lAN DnOIlOJo\YSKI. 
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34 Loteria Państwowa 
(Nieurz,.ędowa i bez gwaJ'ancji). 

W nierw".:ym dniu Ciągnienia głów
!llie}sze wygrane padły na numery na!tę
pujące: 

Jezioro na Placu Wolnoś(i ,w Poznaniu i86 94 100153 91 362 8ó 500 104315 312 57 511' 
ffi2 791 97 001 105008 99 215 376 446 536 889 
961 83 106104 279 365 4711 515 92 632 78 107131 
~9 4754 373 572643 74: 91 006 53 910 108016 
81 291 461 876 951 10911812 211 34 350 500 759 

20.000 zł na lliI'. 163761. 
10.000 Zł na nr.: 85241. 
5.600 zł na Dr.: 35016. 
Po 2.000 zł na nr. m.: 11590 113325. 
Po 500 zł na nr. nr.: 34529 64950 70272. 
Po 400 zł na nr. nr.: 10742 13470 19514 

89616 46696 79289 139422 156879 172637 179289. 
Po 200 zł na nr. nr.: 864299703996641976 

53760 73833 80603 85468 94122 101266 143274 
1-63684 179200. 

Po 150 zł na nr. nr.: 3683486114635 16253 
23579 25924 33115 34975 36623 39284 39451 
44540 45840 45155 47297 56894 60239 65849 
64989 70071 71519 83349 91252 100804 101604 
105688 115546 116828 117726 123238 136758 
1379'11 140955 147298 156435 168386 172064 
182583 188901. 

Po 100 zł na numery: 

zZAKONNIKIEM 
PIGUŁKI REFORMACKIE 
5TOSUJ~ SIĘ: · {' 
JAKO REGULUJ~tE ZOŁĄDEK. 
tRZY CIERPIENIACH WĄTROBV. I"i., ~ 

NADMIERNEJ OTVŁOSCI. "1, ~ 
U~MIERlAJ~(E. HEMOROIDV tjl 

,PRZY SKtONNOSCIACH .~ 
00 OBSTRUKCJI s~ ŁAGODNYM 
SRODKIEM PRZECZYSZCZAJĄCYM 

UŻVCIE o-t IIIGUlItI NA Not· 

n 14 613 

916 1'10045 1&1 2118 69 744 915 1112(16 79 302 
31 875 902 112293 306 663 953 11~14 82 826 
1!1::>5 77 88. 

3 375 1205 305 2107 3024 538 769 93 807 
4674 787 50012 301 788 6191 239 358 7016 8412 
674 9867 988 10260 633 88 795 12356 617 782 
13399 932 14154 625 33 755 90 15069 87 691 819 
4'9 16048 415 631 782 902 17215 738 18491 864 
19117 214 913 20226 93 538 44 689 21353 426 
22079 682 23026 126 68 200 73 321 723 835 
24052 520 25404 888 26268 27704 31 932 23033 
212 29044 404 866 30370 83 965 95 312,62 351 
861 3Z-275 379 807 33249 364 73 85 494 548 632 
840 41 86 34082 266 35270 918 36310 499 662 
990 37631 958. 

38186 250 39050 96 155 280 823 59 40405 
957 41148 201 412 609 735 42146 869 43496 535 
649 932 44686 45495 523 46431 589 47573 648 
792 4'8012 678 49302 662 67 50012 80 433 86 963 
51223 371 557 97 52295 465 558 53070 54532 
91 615 933 55422 793 930 56026 36 183 787 
57093 135 454 664 925 58169 209 67 496 681 
732 59086 137 406 646 60571 819 61093 403 655 
63 802 62233 882 63099 157 776 901 36 64008 
153 65078 108 440 66230 43 62 360 467 862 983 
67066 127 381 744 72 73 838 70334 774 824 932 
71012 100 72723 90 96 73350 74159 214 775 
75102. 

przy Pl. Wolności w Poznaniu kładzione są fundamenty pod gmach P. K. O. Pod
czas wykonywania robót ziemnych, pro-wadzonych na okolo 6 metrów poniżej ·po
ziomu Pl. Wolności, został .nagle zalanyw przecif\igll kilku minut cały plac bud·ow
lany na wysokości około półtora metra. Jak się okazało, wylew wody spowodowa-

114034 977 115123 537 75 867 965 76 116185 
216 436 692 965 117020 312 286 324 4&2 943 
1118100 214 34 600 119093 169 98 4156 73 009 
1201189 i42 6<\,3 825 ~6 87 121015 247 665 753 
1872 908 122210 353 430 70S 14 891 124001 407 
714 37 993 1251,83 94 726 871 12f}160 519 835J 
950 127405 638 79 743 808 82 128132 83 458 
785 846 959 leOO67 126 386 5S'2 62Il 761 94 901 
1~0012 47 36'2 415639 81 90 700 833 84 941 68 
131095 308 550 86 626 1320fi5 122 26 459 7'23 
27 133112 213'9 604 38 772 827 979 134099 926 
\135047 1'88 211 75 516 50 008 728 944 136003 

ło pęknięde rury wodociąg·owej. 

157 231 81 411 1374!53 59 837 138302 562 686 

Z tajemnic uboju rytualnego 
755 91 94 1394137 514 619 8110 909 140044 373 
1469 605 44 7'20 38 857 M1146 65 346 50 421 
142190 2953104 733 143030 471 655 95 -998 
1.44J620 714 16 145013 200 21 30 47 53 58 430 
00 592 767 77 954 146149 229 83 450 147199 
519 662 711 47 94'2 148059 719 164 3'93 415 523 
651 920 38 00 149636 68 92 150133 507 61 
186 151075 346 404 20 625 786. 

KiUw:naście 1niljonów na k ,al'l!aly - 90 tys. ~l w sa1nych 
Kielcach - WysQkie pensje r~e~aków - Kahaly r~ąbq 

76453 62 992 77995 78339 462 84 544 812 
79109 255 618 80084 274 530 662 857 900 81702 
871 990 82142 250 649 754 811 15 83020 340 694 
927 84914 85671 829 86490 544 725 87975 88004 
413 556 7E5 ' 89558 90097 197 207 659 78587 

Pierwsza [brześ[ijaóska fabryka Krawatów 

n 14 S41 

~ ~,Krawaf ~ol~~r 
w Łodzi, 

ul. Piotrkowska 145 
tel. 150-52. 

Poleca solidny towar 
tkany na wlasnych 
warsztatach. Żadać 
wszędzie i zwracać 
uwagę na znak fa' 
bryczny, 

K i e l e e, 19. 10. Głos polskiej op i
nji publicznej domaga się powszechnie 
zniesienia uboju rytualnego, który 
jest hańbą 20 wieku i wielkim skan
dalem gospodarczym. 

Sprawa barba,rzyńskiego torŁUJl'o
wania zwierrząt powinnaby więcej za
inte,resować nasze Towarzystwa Opie
ki nad Zwierrzętami, które Ulrządzają. 
"dzień konia", "dzień psa", a j~gdy
by nie wiedzą o praktykach kahało
wych rzezaków. 

Nas tu głównie obchodzi strona 
gospodarcza tej sprawy. Ludność 
chrześcijańska w Polsce płaci z tytułu 
uboju rytualnego rocznie kilkana.4cie 
mil:onów złotych na utrzymanie ka
hałów żydowskiClh. 

Oto jak ta sp!l'awa wygląda w Kiel
cach, na podstawie danych, zebranych 

91514 18 92266 493 550 653 93086 108 240 88 u źródła. 
701 94186 287 528 95439 757 96058 133 206 10 W rzeźni miejskiej w Kielcach prze-
383 766 97688 700 998 98365 99141 61 465 918 . t " b . . , 
100110 391 611 81 101777 102338 867 103049 Clę ny mIeSIęczny u oJ SpOSODcm ry-
63 228 54 334 104067 1137 88 368 105304 66 440 tualnym wynosi: 470 sztuk bydła, 81 
723 886 106017 175 491 542 786 10764.-() 756 863 szi. jałowizny, 700 szt. cieląt i 100 szt. 
108443 46 581 109267 110124 850 111197 448 owiec i kóz. Daje to rocznie: 5.(:j40 szt. 
112019 438 72 113279 338. bydła, 972 szt. jałowizny, 8.400 szt. 

114705 92 883 115219 300 634 116708 64 cieląt i 1.200 sztuk owiec. 
117360 637 831 118014 108 22 789 865 119170 Opłaty na rzecz rytuału wynoszę.: 
374 542 818 lW271 121102 47 439 12'2052 627 od bydlęcia 6 zł, od jałowizny 5 zł, od 
862 999 123059 415 55 612 995 124117 276 586 cielęcia 2 zł' i od owcy 60 gr. (Opiaty 
90132 126386 629 127114 335 12·8942 129747 850 na rzecz magistratu sę. niź,sze, bo wy-
13DI04 78 780 855 131388 551 702 856 132357 nosz" odpowiednio: 5.10, 4.60, 1.05 t 
449 904 134477 135566 73 136176 359 137893 ~ 
1381733D7 451 80 61354722885 139573 140018 1.05). Daje to rocznie 56.220 zł, płaeo-
101 805 141630 927 82 142001 870 143073 127 nyoh przez ludnośćchrześcija.ńską. na 
42 14..41659 739 145215 52 578 146283 643 791 kahał żydowski. Ale to nie wszystko. 
147504 148846 149486 551 730 150473 521 83 Oprócz opłat na rzecz rytua.łu, po-
151395. biera się jeszcze w rzeźni opłaty na 

152607 793 943 383 156374 157128 227 329 rzecz czeladników żydowskiCh, ptrzy-
531 158662 159118 279 472 608 751 56 886 musowo przez gminę żydowskę. 11.sta-
100395 501 90 668 161512 863 162414 740 915 nowionych. Opłaty te wynoszę.: od 
163'127 625 164031 201 305 73 914 165212 23 511 bydlęcia 3 zł, od jałowizny 2 zł, od cie-
758 887 166173 765 930 167041 597 620 168122 lęda 80 gr i od owcy 50 o:r. DaJ'e to 
904 169045 201 401 888 98 922 171193 296 97 o~ 
859 172209 409 753 847 173361 471 001 11 77 znów rocznie 26.184 zł opłat na rzecz 
174069 366 81 678 773 175093 617 176180 51,9 związku czeladzi żydowskich. Razem 
609 <1·0 947 177106 775 178087 764 179505 180260 z tych dwóch tytUłów płacimy na cele 
443 50 662 736 181377 94 797 182097 126 30 665 żydowskie 82.404 zł rocznie. 
183735 184179 492 684 185988 186131 920 Ale i to nie jest jeszcze wszystko. 
187430 188869 81 91 189577 85. Okazuje się bo'wiem że mieso dosta-

_ 1901Ml 829 91~ 191201 ~92499 537 720 193140 I wiane do woj ska (prrzez Bi~łobrodę 
555797 194443 82 71}4 82.;:> 999. Nusyma i jego . trzech wspólników), 

Po 50 zł na nory: l d . b d' ł ' b . 40 m 1341 <\,S9 510 H 007 23<\,9 3741 91 poc 10 Zl o aJ wy ą.czme z u 0Ju ry-
952 4091 100 490 5208 637 94 867 ;)003 416 701 

tualnego (!). Tu kahał zrobił tylko "u- 152126 484 153196 326 490 527 657 939 70 
stępstwo" i pobiera 50 proc. opłat nor- 154245 629 853 917 41 15'5017 42 218 500 626 
maInych. Można więc przyją.ć, że znów 7GO 915 34 65 156070 78 84 200 97 718 914: 

k ł 6 8 t· ł . ł 1572718 384 91 448. 522 634 158058 1'58 212 26 
o o o - yswcy z roczme wp ywa 1424 60S 159056 85 151604 160231 54'9 695 977 
do kahału. Razem więc około 90 tys. 1161081 8S2 lti2055 2&2 438 76 7Hi 98 951 53 
złoty;ch rocznie płacimy na kahał i ży- 163096 371 453 592 619 22 44 8'7'0 164054 8'9 
dowskich czeladników. I to ' iedne nie- 91 130 8'3 2~9 432 OOQ 15 738 844 1650W 564 
duże Kielce! . 741 977 1(16387 538 881 982 167400 634 70 

!{ahał gospodaruje w rzeźni miej- 1816 24 39 168003 416 46 834 901 169090 188 
skiej jak u siebie w domu. Na miejscu, 411 96 565 793 8<I.ł'O 008 170008 218 407 fii8i8 
w specjalnej ka;ncelarji, urzęduje u- 171068 7'1 584 635 777 953 172072202 550 1734fJ2 
rzędnik, poborca z gm!.ny żydowskiej, 68 520 641 9612 174054 183 683 832 91 175746 
z pensją. 240 zł miesięcznie. Pobiera on ~3 9;,}{) l7m05 37 257 508 616 7Ql 36 8313 
opłaty rytualne i pieczętuje sztuki 177'262 77 424 38 668 17'8700 9 897 179243 723 

. Ż 000 180083 265 3,63 68 438 65 5316 863 !YS4 
Poza tem Jest drugi uTZędni'k yd, 1181217 916 1182332 56 9'9 ~&5 1'83012 19 151 
który odwiedza jatki mięsne i spraw- fZ35 425 95 523 46 777 1843126 18'5191 186151 
dza plomby; ten bierze 300 zł mies t219 627 970 78 94 187170 284 313 980 H~8n60 
Rzezaków stale "zatrudnionyc.h" w '1'89018 875 190050 105 343 523 730 969 191458 
rzeźni jest pięciu. Pobierają. oni od 250 616 612 79D 192022 72 316 &1 616 7ti 732 8~2 
do 620 zł miesięcznie (ładne 'pensje!) 193007 99 194 234 194056 00 297 540 672 83 
Poza tem jest czterech pomocników z 849. 
pensjami od 120 do 200 zł mies. Rze- CIĄGNIENIE DRUGIE. 
zacy maj11- nawet zapewnione emery-
tury. ,żooa niedawno zmarłego rzezaka. 
pobiera pensję emerytalnę. w wysoko
ści 400 zł mies. Poza w'yżej wymienio
nym personelem jest jeszcze zatrud
niany przy uboju podr8ibin, który kon
troluje mięso koszerne. I jego wysoką 
pensję, której już dokładnie ustalić 
nie mogli,śmy, pokrywa.my my, eru-ze
ś'Cijanie. 

Jak z powyższego widać, Żydzi u
rzą.dzili się w naszy,ch rze,źni8ich, j,ak 
we własnem paI'1stwie: obsadzili tam 
własny'ch kahałoWYOh UJrzędników 1 
każą. nam, "gojom", płacić gT'tIDe pie
niądze na swoje r8'ligijllle i narodowe 
cele! 

. Kiedy ten skandal ustanie? 

G'rodyński 
wi,cem'inisłrem skarbu? 

War s z a w a. (Tel. wł.) Nowym 
wiceministrem skarbu, któremu będą. 
podelgały sprawy budżetowe, ma być 
pro!. dr. Tadeusz Grodyński, który był 
już dyrektorem departamentu budże
towego, a następnie podsekretarzem 
stanu w ministerstwie skarbu. (w) 

Po 100 zł na N-ry: 
1911 61 78 255ó m9 3631 781 437{) 5271 

SZU 6086 161 7092 :l!82 4.52 8351 83<\, 9778 926 
10269 11917 28 13115 456 712 879 14762 15345 
73 451 16142 3&} 17312 50 417 669 849 18089 
219 343 822 19800 21840 23068 831:1 28270 
29437 662 863 30356 400 586 31028 662 9~0 5S 
32355 33002 162 334 341138 355314 &88 9i5 
378GG. 

38416 39089 157 4t67 605 40162 28'8 704 "-
41031 42676 98'6 432.27 45305 4633'5 47'065 783 
4S525 49849 52667 996 537791 878 955 54053 
264 55063 560!J5 196 57204 47'8 58266 1/10 
59539 60023 62934 G4B84 655'64 657 66469 
691 m 778 900 700ó6 34!5 93 71:'>52 779 987 
74495 75065. 

16498 572 665 8'26 n031 283 921 7&899 
79058 844 81290 33(j 92 805 96 82271 724 9'54 
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Krawiec Wacław Zaworski 
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~aUa ~O o~uwia 
Najlepsza jakość I 

OIŚDlewająey połyski .. 

Pozaań ~ 
Wlerzblęelce 15. "" 

Łódź Rawska 5. 

Wyrób czysto polski! 
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Numer 243 = ORnnOWNIK, pon'łec!ziale.1t, !t paMTiE'rnnts 1935 = Strona T !!!! 

A pr pos woina 
Kra k ó w, w paździ erniku. 

No, mamy narffizcie i tę wojnę. Przez 
tyle miesięcy gadało się i pilSalo na temat 
"konfliktu wIosko-abisyńskiego", te jut 
katdy miał tego po uszy. 

Złote 20 V n dzin ie O ku 
Jaki taki, otrzymawszy z rąk listono

Ma ga.zet~ ledwie okiem na pierwszl\ 
stronę rzucił ... rżną.ł nill. z pasją o.stół: do 
kroć set djabłów! Albo się bijCie, albo 
'Przestailcie ludziom zawracać !1:łowy! 
Człowiek, pajdzieju, prenumeruje z·a ci~
kie pieniądze gazetę, żeby się z niej cze
goś dowiedzieć, a tu jedno i to samo 
"wkoło Macieju": negus - Mussolini; 
Abisynja - Włochy ... tfuj! 

Europejscy naśladow'cy niebotyków amn!ykańskich nie uw~ględniają nowszych, 
lepszych wzorów, jakie powstają po drugiej strome AU~ntyku 

Ale 50 lat dziejów niebotyków pC)
sunęło tę architekturę t;tap:zó~. Ew()
lucja półwiecza wykazuJe, ze l w t~m 
budownictwie względy estetyczne biO
rą. coraz bard.ziej gÓ'l"ę; ~haos budow
lany pierwszej ery. wysclgU o~oraz ~o 
większą liczbę PH~t~ P?woh usta~e. 
Najwyższe budowle SIę me ~alk,!luJą.. 
a. społeczeństwo, komuna l panst,,:o 
zaczęły wkraczać, by interes ogółu m.e 
cierpiał wskut.ek ~ybujałoś~i in~ywl
dualnego przedsiębIOrcy. ŚWlatł? l p()
wietrze winny być dla wszystkIch I 

A roztropny "Duce" ważył w swej J>O
tęźnej głowie hamletowski problem: bić, • 
albo nie bić, that is the question! 

Aż wreszcie, dopingowany widać ta
kiemi okrzykami P. T. Czyteiników zde
cydował się rozpocząć ofenzywę. Wojna!. .. 
Bardzo ciekawe urozmaicenie w szarzy
źnie codziennego życia - zwłaszcza, gdy 
toczX się gdZieś daleko! Za siedmioma 
morzami i siedmioma 1ądami, oliwkowy 
Włoch tarza się w piachlf z czarnym Etjo
pem. Bagnet rysuje na ciemnej skórz~ 
czerwonemi pręgami stylowe zygzaki I 

drży uciesznie dzida rzucona celnie mię
dZY' łopatki... I 

Gdy człowiek, znutony dyskusją na te
mat: "Mussolini negusa, czy negus .Mu~· 
soliniego?", śpi sobie snem "sprawledl1-
wego" członka Ligi Narodów - tam, 
gdzieś pod. osloną nocy, skradają się pod 
bramy "świętego" mia-sta Aksum oddZiały 
rozebranych do naga czarnoskórych wo
jowników z nożami w 1.ęlbach i długiemi 
karabinami w rękach ... 

Ładna hist:oryj.ka, prawda? . 
Dotychczas rzeczy takie można było 0-

g1ądać w egzotycznych filmach, a tera~ 
dzieje się to naprawdę! To "naprawdę 
ma, psiakrew swój urok! . 

To też ludziska. zapominając o swej 
własnej czarnej" doli, dyskutują. na te
mat tej ~'ojny nieustannie. Spotecze.ństwo 
p{)dzielilo się na dwa "wrogie", a merów
ne obozy, które zwalczają się )ęozykami z 
takim zapalem, jakby to dla Olch samych 
było conajmniej kwest ją życia lub 
śmierci. . 

Ledwie wyjdziesz za próg mleszkama 
ju.t czyha na cię wojowniczy sąsiad oz ga
zetą w ręku i wita cię słowami: 

- Adua caput, co'! Ha, ha! ... 
~ I pan się z tego cieszysz? Z krzyw

dy napastowanych niewinnie ludzi? Ja 
trzymam zdecydowanie stronę tego sym
patycznego negusa - negustł ... 

_ Ha. trudno: de negustibus nOD est 
disputandum - mawiali z da\o\'1la Rzy
mianie. No cóż ci pańscy "groźni wojow
nicy"'? Narżnął ich Mussolini, jak bara
nÓw i za to dostal co'? .. Ras Kuksa, ha? 

- Raz kuksa'? Pomimo wszystko nie 
tyczy]bym panu takiego "raz kuksa", bo 
by pana długo potem kolki kłuły, panie 
święty! 

Wyjdziesz na rynek, a tu co krok od
twarza się niemal dosłownie cala pierw
Bza scena z ,,'VeseJ:a" Wyspiańskiego: 

_ Cót ta słychać w polityce: Abisyń
czykl 'trzymają się mocno?" - pyta cię 
wieśniak bodajote z Bronowic stylem 
Czepca. 

Odpowiadasz więc z przejęciem sł(}W'a
mi Dziennikarza: 

_ "Dajciet spokój, gospodarzu. mam 
pnez cały dzień jut dosyć Ablsyńczyk6w. 
Wiecie choć, gdzie Abisynja lety? _ 

_ A dal'eko gdzieś. kajsi daleko, I t. d. 
A kiedy, przeratone alarmującemi 

wiadomościami "nadzwyczajnych wvdań", 
babiny zaczną. kiwać smutnie głowami. a 
wzdychać - deklamUjesz im z wielką po-

Strajk tramwajowy 
we l wowi'e zUkwidowany 
L w ów. ('PAT) Trwający tu od kil

ku dni strajk w warsztatach tramwajo
·w.ych z.ostał wczoraj popołudniu zlikwi
dowany. 

wagl\~iecb na całym świecie wojna; Wznow'i,en:ie eQzekucyj 
Byle pOlska wieś zaciszna, na WSI 
Byle polska wieś BpokoJna. 

Pa~ Piperluft - z n.aprzeciwKa..-. In. War s z a w a. (Tel. wł.) Dnia 15 
teresuJe l!i~ takte ~vlel~e przebJeg)e~ i paźdZiernika uplyną.ł termin ważności 
walk w Afryce. ~odz1~nme z rana Wl- I l'Qzporzą.dzenia wstrzymującego egze-
dzieć go motna, Jak bIega od sklepu do. ' . . • 
sklepu i zamiast zwyczajnego "wusyduC'f' kUCJe podatkowe ~a WS.I. Nowy mm,l-
rzuca gorączkOWO: wus Adues? ster s~ar~u zatwle~dzlł z~rządzeme 

_ Aventojf - pada odpowiedź. wznOWlema egz~kucJl na WSI. Wydany 

P6ł wieku mija w tym roku od 
narodzin pierwszych niebotyków. W 
r. 1885 powstał w Chicago gmach tow. 
asekuracyjnego "Home Insurance Bun
ding'\ który uchodzić może za pierw()
wzór przyszły·ch drapaczów chmur. 
Krótko potem podążył Nowy Jork w 
wytkniętym kiel'lInku nowego budow
nictwa: słynny "Flat iron", nazwany 
tak z powodu kształtu, przypomina
jącego żelazko do prasowania, pozostał 
po dziś dziell przykładem owej wcze
snej ery niebotyków, w której nie co
fano się nawet przed figlami architek
tonicznemi, by tylko im!:JOl1ować "no
wością" i stwarzać sensację. Estetyku. 
była wtedy na szarym końcu. 

zaległości ma nastąpić w myśl ułożo
Rego zgóry planu. Należy unikać ma
sowych egzekucyj. Okólnik zaleca 
kontrolę nad wykonaniem tych zarzą.
dzeli. izbom skarbowych. (w) 

Przyjazd 
angielsklch bankow'ców 
War s z a w a. (Tel wł.) W nie

dzielę orzybywają przedstawiciele jed
nego z najopoważniejszych Janków lon
dyńskich, mianowicie Hambros Banku. 
Bank ten należy do grupy banków za
granicznych, zaprzyjaźnionych z Ban
kiem Handlowym w Warszawie. w któ
rym posiada udział w kapitale akcyj
nym. W skład! delegae.ii wchodza pre
zes tego banku Olaf Hambro, oraz dy
rektorzy banku płk. Hambro i Smith. 

Młoda generacla architektów ame
rykańskich nawr6ciła też z dawnego 
sposobu budowania, który ce~hował~ 
bezwzględność i gonitwa za OlegodzI
wym zyskiem. Wyją.wszy nie~tóre 
dzielnice miast handlowych, gdZIe -
jak w N .• Jorku lub Chicago istn.ieje 
już "trad~'cja" niebotyków -. WIęk
szość miast amerykańskich Ole p()
zwala już na chaotyczny sposób budo
wania według "widzimisię" spekulan
ta gruntowego, lecz podporządkowuje 
plan indywidualnych niebotyków ()
gólnemu planowi urbanistycznemu.. 
Niebotyki w danem mieście tworzą. lo
giczny system, według jednej li.nit 
przewodniej. Jako przykład posłuzyć 
może kompleks gmachów wysokopien
nych szpitala na wzgórzach Waszyng
tona w Nowym Jorku i niebotyk uni
wersytetu w Pittsburgu. 

Dwie załączone ryciny dają pewien 
obraz ewolucji, jaka dokonuje się od 
pół wieku w amerykańskiem budow
nictwie niebotyków. U góry znany 
obrazek nowojorski: metropolja han
dlu i finansów na cyplu półwyspu 
Manhattan z nieregularną szachowni
cą wąskich czeluści ulicznych, wśród 
chaosu nie,botyków. Jest to prototyp 
dzielnicy drapaczów "starego" typu. 

Obok nowy gmach ratusza w Los 
Angeles. Wieża nie jest przytłoczona. 
konkurencją. innych fasad wysok()
piennych, lecz wyrasta stopniowo z 
dolnych }wndygnacyj gmachu, co roz
wiązaniu architektonicznemu nadaje 
więcej proporcji. 

Niestety, europejscy naśladowey 
niebotyków amerykańskich nie u
względniają. owych nowszych, Jepszych 
wzorów, jakie teraz powstają po dru
giej stronie Atlantyku, lecz brnę. '\IV 
błędach dawnej generacji. Nie wyłą.
czając ... warszawskiego niebotyku przy 
placu Napoleona. 

Skazani'e nieuczciwego 
knl'portera 

G d y n i a 19. 10 Przed tutejszym są.
dem grodzkim staną.ł Edmund Stelma
rczyk, kolporter i roznosiciel gazet, za
jęty w agenturze gdyńskiej "Orędow
nika" "Kurjera. Poznańskiego" i "Du
stracji Polskiej". 

Stelmarczyk oskarżony był o to, że 
sprzeniewierzył na szko4'lę agentury 
kwotę 31 zł uzyskaną. ze sprzedaży 
wzgl. abonamentu gazet. Sąd skazał 0-
skarżonego na. 3 miesiące aresztu z za
wieszeniem z tern, że Stelmarczyk musi 
w ciągu 3 miesięcy s'Przeniewierzone 
pieniądze zwrócić, w przeciwnym razie 
musiałby odbyć karę 3 miesię-cznego 
aresztu. 

Lubi tet pan Piperluft rozmawiać na okólnik zaleca, by egzekucje były 
te tematy ze swoim sąsiadem Ku~el- wznawiane stopniowe. wpierw u za,. 
szwancem. Ale. ten Kuqelszw8.!lc ]~st możniejszych właścicieli, Likwidacja 
straszny tęposz l, choć w sklePie nIC-
zgorzej okpić goja potrafi, rozmowa o U k a z a ł s i ę n r. • I.ty 
polityce idzie z nim ciężko. NAJMODNIEJSZE 1 W NAJWYŹSZYCH GATUNKACH "GŁOSU" 

- Nu, Kugel'szwanc, co pan idziesz 
mówić na te wojne? - pyta pan Piper- M A T E R J A Ł Y M Ę S K I E tygodnika społeczno - narodowego :II 
luft. S 1935 "6 następuj'!lcemi artykułami: 

- Co ja ide mówić! Ja ide mówić, te na eZOD ' J Wi lki....· d 
ten Musilini jest fajn purec, kiedy un bije poleca były sprzedawca f-my RESTEL i LEONHARDT e • mlł naro owy - Mieczy-
te czarnosl,óre hytlcrowcy. A soi! M A N W E ~ L .R sław Suchocki. 

_ uś. co pan wigarluje$z? Przeciet· E ., Łddż, Confiteor - Konsta.nty Dobrzyńskt. 
Musiulinl idzie hyć za faszyzmałyka, a ul. Piotrkowska 1t'1, :troat~. piętro Walka z bezideowością - Aleksan-
Abysynczyld to są kuzynowie Zydów via n 16526 Bla pamięci. O p:ętro w~żej - za to ceny niżej J der RO'g'alsld. 
królbwa Saba. Spowodu hytlerowcyT Konflikt włosko-abisyńskL 

- D1aczemu robisz pan za1'a takiego Symbol praoJcrw. 
krzyku? Ja wim, co gadam. Powidz mi dło. Pan nie masz o tem zielonawemIl tym bidnym Włochom kurtki skroU Kluczem żórawi - Aleksander Ko-
pan, jak potrzebują wołać hytlernlki pojęCiU. Skończyłem! - Słusznie! W tern masz pan całe ' ~miński. 
(szwarc Jur na nich), jak zobaczą swój - Sze chwalił nie będe, bo dyplomu- ~acje. Ale u.ważam, .p~nie }{ugelszwanc, Pod światło __ Remigiusz Wey 
Fyrer? tacz ze mnIe taden nie jest, ale takte eię ze i po stroDle włosloeJ są ofycery Żydy. His . 

- Nu. jaIt zazwyczajnie ... heil Ryt1er! l ponielw,d orjentom. Choćby tal<ie purec generał Grazziani!.. toryzm. 
- Git, a na ne~us wołają: Uail Silazol - Nu, a co pan wisz wiency o Aby- Jal< uni sze z tamtym spolkają w bytwil!, Nowy s~zon !eatralny w Poznaniu. 
- Uś, Ja. nie wirzymam! Panie Kuge!- 5ynji? to uni wcale nie po!egną, tylko sze po- RecenZje ItSlążek. 

SZWanc, un sze tal, poczebuie nazywacz l - Nu, wim naprzyldad, te jest tam kładną na ziemi od śmiechu. - A gite Cena numeru 20 gr. 
na imieniem. Dfl.wnicj to un był Ra;; takie, jal< u nas part je rządowe pod na- Nacht! Do nabYCia We wszystkiCh kfo-
Towari, tal< iak Has Sc,iumu i inne Ra~y. zwą "a di a Be-Be" (Addi8 Abeba - - A gite Nacht.1 dkach. Adres adm: Pornali., św. Mar-
Rasy lo w Abysynji idą być wielkie dy- przyp. Red.), na która, Włosi przygotowują "Takie sę długIe nocne rodaków roz- cin 65 P K O _ 201 '10 
gnilarze. zamach stanów. mowyl" . . .. '.l: , 

- Nu. nu, nu. a ja co gada.l? NI mó- - Ha, ha, ha! Oto sa, konkretynowate Ale kończę jut ten feJjeton. bO chcę 
\Vi.ul JA a pl'rlpOS rasizmu? l pan mi uii· wiad0II!0szczi z dziedziny AbYtiynji! Do przeglądnąć jeszcze jeden .. nadzVl yczaJoy 
łUJcsz !tepeJI' zawrócić? widzeme sze z panem! dodatek" do ostatniego .,nadzwyczaj-

- Panie f(uge!szwanc, jak z powytsze - Chw~leczke! lwim ieszeze, te Je- nego wydania!" .. 
o8winr]r7.cnie panu wyni!(a. pan eze rOlU- f den żydek z Wylna, co by! tu za krawcu, ł 
miN;z na te 5prawy, jak Zabłocki na my- . tam j08t za wysokiemu OfYCCTU, Uś, UD BRONISŁAW WALCZAr-SZERSZE~ 

Czytajcie i abonujcie 
"Jlustrację Polską" 



wyl!okośeł, Dopiero wtenczaS zabiera Bi~ 
doruczki do pokoju i 6ta wia w słoneczne 
okno, 00 to najlepsze i najodpowiedniej .. 
BŻe miejsce. W pokojU tym powinna być 
średnia temperatura; szczegÓlnie uważać 
trzeba, aby doniczki nie stały za blisko 
pieca. O ile w pierwszym okresie hodowli, 
t. j. w pierwszych 10 tygodniach. cebulki 
potrzebuia, duzo wilgoci i zupełnej ciem
nicy, o tyle później przeniesione do poko
Ju potrzebują odpowiedniego ciepla, świ&-l 
tła i wilgoci. 

flasz · zimowy ogr6d na oknie 
Najmodniejeza l bodaj naj wygodniej

sd jest hodowla tulipanów i hiacentów w 
słojach lub wazonach z woda,. W słoiki sa
dzi się cebulki tak, te spód tyeMe (a nie 
cała cE'bulka) macza się w wodzie. Dla uo( 
trzymania świetości dodaje się do wody: 
kawałek węgla drzewnego i odrobinę 80" 
Iii. Wod~ w słoja'ch trzeba od czasu do 
CZ8.6U zmieniać, przyczem zwatać. aby 
świeta woda miała tę samą. temperatur~ ' 
a więc była jut odstana. a nie prosto z 
kranu, czy studni. Cebulki, hodowane w 
słojach, zakorzeniają się najlepiej w 
ciemnem, od mrozu zabezpieczonem miej
scu, z równą. temperaturą. Naj wygodni ej 
jest wstawić cebulki w słojach jut od 
pierwszej chwili między okna, nakrywa
jąc kapelusikami 12 cm z tekturki (jak 
na fotogr.). Dla lepszego zabezpieczenia 
przed światłem w pierwszych 8 tygo
dniach dać wokolo całego słoja mankiet 
z krepowego papieru. Kapelusik z{jejmuje 
si~ dopiero wtedy, kiedy kiełek sam go u
niesie. Skoro korzonki już dosięgają dna. 
słoi,ka, wtedy się je wnosi do miernie o~ 
grzanego po,koju i stawia w słonecznem 
oknie. Hodowanie cebulek między okna
mi iest szczególnie zalecane w miE'szka~ 
niach, . maja,cych ogrzewanie centralne, 
które specjalnie nie słuty hiacentom. jak 
i wszelkim innym roślinom. 

Niema zapewne takiej kohiety, która
by nie pragnęła przyozdobić fj.\\·ego mie
szkania kwiatami. Nie wszystXim jednak
że ' wystarczają świete . cięte kwfa'ty; praw
d~iwym miłośnikom radość sprawia ho
dowla roślin i kwiaty wypielęgnowane 
wlasną ręką. Nasze kwiatki w korytkach 
z.~ oknaJ?li czy na balkonie zwarzyły jlllt 
'pIerwsze szrony i przymroz.ki. 

W.szystkie rośliny, które chcemy, zimo
wać, wróciły do, miet3zkania. W przecięt
nem miejskiem mieszkaniu nie motna ho
dować kwiatów w nadmiernej ilości, 00 
zamiast sprawić nam radość ' zielenią, i 
kwieciem, pozbawiają tylko śwjatła i po
wodują. ci a"lDO tę, która w rezultacie- u
trudnia tycie. Po dwie, trzy . doniczki na 
oknie, jedna na stoliku, najwyżej kilka 
w niewielkiej zardynierce, lub wiszącym 
koszyczku - ot i wszystko, co mote cie- ' 
s~yć, a nie, zawadza. I jeszc'ze jedna rada 
--:- ' zimować i hodować tylko te rośliny, 
które zniosą , temperaturę nas1;ego mie
s~kania; trudno przeciez w dzisiejszych 
czasach specjalnie ogrzewać mieszkanie 
dla kwiatów, lub tez pozbawiać ciepła 
mieszkańców tylko dlatego, że nasze ro
śliny nie znoszą ciepła. Rośliny hodowa
ne ' w nieodpowiednich warunkach będą 

WsadzanIe cebaIek do doniczek, korytek, 
lub miseczek glinianych. 

cherl'awe i brzydkie i nie ozdobią naszego 
mieszkania. 

Łatwa, i wdzięcznĄ jest hodowla wm:el
kich roślin cebulkoWY'Ch w. mieszkaniu. 
Cebulkwi hiacentów, tulipanów i kroku
sów naibyć mozna w sklepach z nasiona
mi lub tez w kwiaciarniach. Cebulki ro
ślin, któ.re jut raz kwitły w naszem mie
,gzkaniu, nie wydadzą w następnym roku 
kwiatów okazałych. jednaktE' starannie 
pielę.gnowane zakwitną i uradują. · nas 
świeżym kwiatem w styczniu . i lutym, 
kiedy to jedynie mróz maluje nam kwiaty 
na szybach. Stare cebulki znajdą się pra
wie w ,każdym domu, : jako pozostałości z 
imieninowych prezentów, wyniesj(\ne 
wraz z doniczką, czy koszyczkiem na 
s trych lub do piwnicy. TerM wlasnie po
ra, aż do listopada, aby zająć się temi su
chemi ceIDulkami i stworzyć sobie własny 
.zimowy ogród między oknami i na para
petach. 

Wszystkie cebulkowe rośliny nale1.y 
wsadzać koniecznie w stare używane do-

Hodowla cebulek między okDam!. . 

niczki, 'Poniewa,ż nowe chłona, za wiele 
wilgoci kosztem rośliny. Najodpowiedniej- . 
szą. ziemią. dla roślin cebUlkowych, a 
zwłas'zcza dla hiacentów, jest d.oibra ogro
dowa ziemia, zmieszana z miałkim pia
fikiem i zmurszałemi li'śćmi, można do te
go dodać starej , zwietnałej mierzwy 
( świe:ż,a mi ' rzwa bydlęca jest szkodliwa). 
Doniczki napełni a się do połOwy ziemi1\, 
'Poczem wsadza się cebulkę i przysypuje 
ziemią, tak,ze doniczki są. at do wierzchu 
wypełnione zi emia,. Zamdast doniczek 
m.ożna także użyć korytka z drzewa, albo 
miseczki glinianej. Aby się cebu1ki do-

Umieszczanie cebaIek walolach lub wa. 
zonach z wod .. 

bne zakorzeniły, wynosimy doniczki I go~ 
wzglę.dnie korytka do piwnicy lub w inne' Tak zostają donfczki lub Korytka w 
ciemne ! ~hłod~e mie)sce. gdzie mróz nie ' piwnicy przez 8-9 tygodni, t. j. dopóty, 
dochodZI l gdZIe maJI\ odpowiednia, wiI- dopóki kiełki d06ięgną conajmniej 10 em 

ZamIeszczona o-
bok fotog!I"afja, 
przedstawiają.ca zI-
mowy ogródek 
między · oknami, 
pełen kwiatów, 
niech zaC/hęci 
wszystkie miło-
śni'czki kwiatów 
do hodowli cebu
lek. Trud pielę
gnacji stokrotnie 
wynagrodzQ. w 
styczniu czy w lu
tym wspaniałe, 
pachną.ee hiacynty 
i piękne tuIip~ny. 

Stwarzając sQJbie zimowy ogródek mf~ 
dzy oknami, musimy · wybrać najodpo" 
wiedniejsze okno w miesz,kaniu, t. j. ta
.kie, , którego nie potrzebujemy stale 'otwie
rać w zimie. Nastę,pnie zaopatrzyć szpary. 
przez które mogłoby wiać na rośliny i po
starać się o podstawki, na których u~ta" 
wimy doniczki llili słoje. 

o boksie słów kilka 
Uwagi na czasie - W obl'jezu nowego sezonu pięściarskiego 

w związku z rozpoczętym co'dopiero 
sezonem pięściarskim niewątpliwie bę
dą na czasie poniższe uwagi, które po
służyć mogą do większego uświadomie
nia poważnej części widzów spotkań 
pięściarskich, niejednokrotnie zupełnie 
niesłu..-;znie wygwizdujących walki i 
spotkania. W znacznej części ofiarQ. 
tych nieodpowiedzialnych harców t. 
zw. "znawców" pięściarstwa i kibiców 
klubO\,vych są niemal zawsze sędziowie. 

Kto przeczy-ta poniższe rozważania 
i uwagi i szczerze weźmie je do serca, 
niewątpliwie przysłuży się {jo podnie
sienia poziomu organizacyjnego zawo
dów i s.amych walk. Zawodów kończą
cych się zgrzytami i nie.zadowoleniem 
widzów hędzi'e coraz mniej i z czasem 
należeć będą. one do przeszłości. 

NIEPOWOLANI KRYTYCY W ROLI 
T. ZW. "ZNAWCÓW" 

Pomijając rywalizację osobistą., 
względnie klubową w spotkan;ach lo
kalnych. najczęściej sprawcami niemi
łych zajść i niekulturalnych okrzyków 
oraz hałaśliwego zachowania się na 
widowni są t. zw. "znawcy", którzy ro
szczą sobie prawo., do "fachowej kryty
kP" bądź to sędziego, bądź to samy.ch 
zawodników w czasie walki. Bą.dźmy 
szczerzy i przyznajmy się, że istotnych 
znawców pięściarstwa jest u nas je
szcze mało. Pięściarstwo bowiem jest 
sportem zbyt u nas młodYm, aby mogło 
być w czasie walk mimo swej popular-
ności przez publiczność cenzurowane. 
Za mało poważnych sp'Gtkań oglądaliś
my na prówincji, aby z tą. "sztuką" móc 
zapoznać się należyci.a. Nie zaszkodzi 

, też troehę skromności w ocenie prowa-
dzonej przez zawodników walki oraz 
sędziów. . 

Bliżej prawdy będzie ten, kto uzna 
wyższość oceny faktycznych znawców 
i sędziów pięściarskich na ringu i ze 
spokojnem sumieniem powie sobie: 
"mało się jeszeze na tern znam". Ła
twiej bowiem jest o krytykę, niż o po
znanie całego szeregu :różnorodnych 
IiIzcze,gółów i przepisów regulaminu 
walk bokse.rskich., 

"FOUL" - "TRZYMA" dzfego, ze najlżejszyeh prób walki w 
Najczęściej słyszy się na widowni zwarciu odrazu nie likwiduje komen

okrzyki "foul" - "trzyma", przyczem dl) "puść". 
zdarza się to w najnieodpowiedniejszej A przecież niepobity od kilku łat 
chwili często zaś podczas wałki w mistrz świata. wagi średniej FrancU21 
zwarciu. . Marcel Thil zwycięża tylko w zwarciu. 

"Krzykacze" ci rzadko stosunkowo f!zecie~ Dempsey ope;ował krótkiemt 
mają rację. Nie jest bowiem "foulem" closa~l, ~adawaneml po. walce w 
cios, który, wymierzony w szczękę, I ~ 'arClu. 'Ya1ka . w ~~arclU jest oaJ
trafia w kark dlatego, że uderzony za- J;ywszą., ~~Jern~lczllleJszą fazQ. walki 
wodnik podczas ciosu obrócił się. To bokserskIeJ. ~le w?lno P'~z~zk8;dzac 
jest cios "nastrzelony" _ podobnie; wal,ce w zwarCIU, ktorą naSI pl~śclarze 
ja:k bywają w piłce nożnej "nastrzelo- Jak dotą.d - za malo stosuJę.. 
ne ręce", których dobry sędzia piłkar
ski nigdy nie odgwizduje. 

Z "trzymaniem" jest sprawa Więcej 
skomplikowana. Bezspornie "trzyma" 
tylko ten zawodnik, który obejmuj~ 
swego p!I'zeciwni-ka wpół, krępują.c mu 
ramiona. Ale gdy ramiona są plfzełożo
ne, t.. j. gdy jeden trzyma drugiego 
jakby "pod r-ękę", trzymać może nie 
obejmujQ;Cy, ale właśnie obejmowany, 
gdyż przyciska do swego boku ramię 
prze'ciwnika. W gorączce walki trudno 
to dojr~eć z widowni. Może to widzieć 
tylko uważny sędzia. 

WALKA W ZWARCIU 
Częste niepocozumienia na widow

ni wywołuje w;tlka VI zwarciu. Za
wodnikom w zwarciu trzymać i bit! 
nie wolno. Ale wolno, a nawet trzeba 
bić, gdy się jest trzymanym w ten spo-

. sób, że tylko jedna ręka jest unieru
chomiona. Walka w zwarciu bowiem 
nie jest po to, by dwaj p~zeciwni,cy 0-
kła,dali się nawzajem po dGloy.ch par
tjach, ale prowadzi się ją., by urniemoż
liwiając przeciwnikowi zadanie ciosu 
przez hamowanie jego ru'chów - sa.
memu móc ciosy zadawać. Sędzia mu
si bacznie obserwować, co się dzieje z 
ukrytemi dla oczu widza rękami i ra
mionami przeciwników, by móc w ocl· 
powiedniej chwili rozłączyć waIcze.
cyeh komendą "puść", na którą. przę... 
ciwnicy muszą od siebie odstąpić, rofa· 
jQ;C się każdy o krok. . 

Większość naszY'OO widzów wolt 
walkę na dystans, bo jest wyraźnej
sza. i ma. nierzadko pretensje do sę-

Slport W Łodzi 
Skład Legli na mee,z z Łodzią. ·Wczoraj. na 

adres L. O. Z. L. A. nadszedl z Warszawy sklad 
dr.użyny Legji. która w dniu jutrzejszym zmie
,rzy się z reprezentacją naszego miasta w meczu 
lekkoatletycznym. Sklad ten przedstawia się 
następująco: 100 mtr. - Krawczyk i DOW'llaro
wicz. 400 mtr. - Maszewski : ł..ada (rezerwa 
Downarowiez), 800 mtr. - MaszeW5ki i Noji, 
5000 mtr. - Noji i Moozelews,ki. TycZ'ka
Kluk i Szczerbicki. Skok wdał - SzczerbicJd 
,i .Kozlowski. Skok wzwyt - Szczerbicki i Sie
dlecki. Oszczep, kula i dysk - Siedlecki i 
Szczerbicki. Sztafeta 4 X 100 mtr. - Kraw
cwk. Łada, Downarowicz i Szczerbicki. Z wY
tej wym:enionych lekJkoatlet6w prawie wszysCJ' 
reprezentują najwyźszy szczebel spo<rtu w kra
ju: Krawczyk na 100 mtr. os iąga czas niższy 
11 sek. jak r6wnlet i Downarowicz. Maszewski 
na 800 mtr. zużywa 1.00.6. Noji osiąga 5 klm. 
czas ponitszy 15 minut, Kluk skacze O< tyczce 
okolo 4 metr6w. Szczerbicki skacze wda1 powy
tej 7 mtr. Siedlecki rekordzista i olimp;jczy!i: 
należy do najleP$~ych pols,kich miotaczy, zaŚ 
sztafeta Legi 4 X 100 mtr. dzierży rekord z cza
sem ~.8. Ł. O. Z. L. A. na powyższa impreze 
postanowi! wybitn:!" obniżyć ceny biletów wstę
pu począwszy od 25 gr. 

ALTA 
DAMSKIE 

oraz wszelkie okrycia na sezonjesien_ 
no·zimowy w/g naj nowszych modeli 

poleca. 
GUSTAW ROMAN 

SZULC 
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damy był wyrok §mfercf przez powieszenie DA {ego kr"6'l.a wS1:y'9tkieh 
l"OZbójni.ków. 

Estera nuciła S!łe w r<mp~ ku ojcu, lecz w tern JUM ręka li· 
tośeiwa z8.l"'1J\llCiła chustkę na Jej głowę i oczy. 

- Oloot pani za mnę., zawołał gros pełen W8PÓrorucfa. Był to 
kBJpit&n Shlr<law. Chodź pani, bo ten widok będzie zabójczym dla 
ciebie. 

Blady f wielce W'1l'btmJony szybką. jazdl) konną., zeskOCZYł co tyl
ko z siodła i nie z~ę.e uwagi na walkQ, myślał tylko o tern, 
gdzieby tę biednI), przestJra.sronl) kobietę uprowad:zić. 

:&stera starała się uwdlnić od niego. 
- Mój ojciec! na miłość BoskI), tJo m&j ojCIec! - wolala. 
- Tak, rzekł Shirlaw. Boże dQIPomóż pe;ni! J)01.IDałem Już W 

Rookwood kim jest właściwie. To też pani rozumiesz ter31Z moje 
ostrzeżenie. 

Ona nie nie odpowiedziała, upe,dla bowiem zemdl.ona w 'Jego 
objęcia. 

Gdy pcmr6eiła do zmysłów, lerlała w ubogiej ehacie na posłaniu 
.z suchego liścia, mając pod głową. pła.szoz Shilrlawa.. On zaś klęczał 
obok niej i trzeźwił ją. wódką.. 

Była to cha.ta jednego z pasterzy owiee. Wesoły ogie1\ palę.ey siQ 
na <>gnisku z cegieł, oświecał ję., ale właśdciel mieszkania ueiekł 
przed wrzawl) walki z roobójnikami. 

Shirlaw ujn;a.wszy, że Estera otwiera OC'&Y, usuną.ł się na bok. 
Ona w milczeniu powstała z posłania i spojrzała bad.aw~ na 

niego. Shirlaw uważają.c, że najlepiej powiedzieć jej prawdę, rzekł 
spuszozają.c oczy: 

- On już nie żyje! 
- Powieszony? - Sipytała.. 

- Nie, miał jeszoze ostatni nabój w rewolwerze, więc gdy ujrzał 
stryozek, strzelił sobie w samo serce. 

Estera. w niemej boleści, załamała ręce. 
- Już od kilku miesięcy nie sły91J8.Ilo tu nic o czarnym Dawi

'd'Zie - mówił dalej Shirlaw. Niektórzy sądzili, że umarł, inni, że się 
nawrócił, gdy przed kilku dniami, nowy n rup ad rozbójniozy okaz.ał, 
ie czarny Dawi,d nie porzucił sWego dawnego rzemiosła. Policja, któ
ra go już oddawna miała na oku, wysłała swych agentów i przez 
nioh wykrYto, że tej nocy zamiena zrabować pojazd pocztowy, co
dziennie przez tę okolicę przejeżdżający. Dowiedziałem się o tem d()
piero, gdy pani już wyjechałaś z Diamont City; kazałem więc na,.. 
tychmiast osiodłać świeżego konia i pospieszyłem za pojaroem pocz
towym, le·cz niestety dogOOliłem go dopiero, kiedy już bójka była Pra,.. 
wie skończoną.. 

Estera oparła się bezwładnie o ~eianę; wstyd i ~ie od· 
bterały jej przytomność. , 
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mada próżniaków, któr.q ujrzawszy poja.zd pocztowy zaczęli 
krzyo.zeć: 

_ Oj strze2Jcie się panowie! Cz::amy Dawid zjawił się znów, jeśti 
was napadnie, nie ujdziecie z żydeml 

Mężczyzni w pojeździe spoJrzeli po sofbie. 
Ten, który siedział obok Estęry, Nekl uprzejmie do niej: . 
_ Przepraszam panią, ale byłoby może lepiej dla pani, gdy,byś 

ni:e była Jechała tą. pocztą·. Leoz nie lękaj się pani. Będziemy się ile 
możności siaral! uchronić panią. od wszelkiego niebe~pieczeństwa. 

ZWI~ZANI DOZG01\TNYM W-eZŁEM 
, . 

_ KiedYŚCie sobie dozgonną miłość i wierność pI"ZY\rQrekli, więc 
ja jak.o sługa Boży, błogosławię wasz; ZV'<'iQ,zek. 

Marja słuchała tych sUm :pa.srora jakby we śnie. Została więc 
toną. Abla LispenardJa! 

Księdza., świadKÓW i potrzebne świooectwa sprowadził Lispena.rd 
jeszcze tej nocy i właśnie wybiła druęa godr&ina po północy, kiedyj 
caly ob1'7;Q.dek śl'Ubny został dopełniony. 

Z ClZIIlłem spojrzeniem rzekł tel'alz mały garbus do swej żony: 
_ Ocaliłem cię pI'"&Yl1ajmniej od napaści tyoh wrogów. 

, - O, tak! - od,powiedziała Marja. 
lednakże w tej chwili siły fizycz.ne ją. opuściły, jej ręka ~'mmęła 

SIlę z jeg.o dłoni i upadla zet:n<Jaona na krzesło. 
Lispenard wlał w jej usta nieco wina i to ją otrzeiwil'O. 
_ Biedne dziecię! - słl'szala Marja wyrzekają.cego nad. sobfJ 

męża. - Moja biedna, biedna jasna gwiazdeczko! 
Potem zadzwonił i do pokoju weszła stara ochmistrzyni jego 

domu. 
_ Mo11y - nekł Li~en81"d. oddla.ję wam poId opiekę wam .... 

nOWI) panią.. 
Marja powstała. ma jej pomocą. i odeszła do pnygotowanych <Da 

nieJ pokoi. 
_ O, pozwó'leie mi W}'1POeq.ć trochę - za.wołała u.pa.da.j~ na 

łÓŻko i wkrótce sen twardy skleił jej powieki. 
Na dole w tym pok'9du, w którym się ()Ib~zęd ślufbny oda)ywał, sie

dział Ligpenard, pogrQ,Żony w głębOkiej zadumie do ra.na. 
Crt.y uczciwie SOIbie postąpił? Czy nie . wyzykal na swę. korzyś~ 

IDll\ltnego poł~enia tej nies7lCzęśliwej dziewczyny? 
Było wprawd'zie za,pótno ponl!Szać te wą.tpIiw6ści teraz, kiedJl 

była jego żonę. i śmierć j'l) ehyba rozłą.czyć z nim mogła. 
Po śni8i<bl!Iliu wsiadł Lispenard do swej gondoli i powiosłował 

do Rookwood. 
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U dT'zwl s~ytnego pałaoo powitał go pan Fmp Byeo Przybył 
z miasta rannym pocię.giem i wyglę,dał mocno zakłopotany, 

- Przynoszę po3inu wiadomość o p'IYb~ie twej s'ynowicy - rzek~ 

Lispenard - gdy go stary prawnik do swej kancelrurji wprowadziło 
Filtp Bye zwrócił się nagle ku nie-mu. 
-Ah! 
- Znajduje się w moom pał8JOU. bo gdy wcz{)(l"aj zbiegła z Rook-

w()()ld, $cbronił& si.ę do mnie i raczyła mnie pośllUbić tej nocy. 
. Gd~.by w tej chwili kula a.nna.1mia była wpadła dio pokoju, Filip 
Bye nie byłhy mę baroziej przestraszyło Upłynęło kilka minut, za-
nim zdołał odzyskać mowęo _ 

- CieSlZY mnie bardzo, że moja. sY'Ilowica Zlrobiła tak świetnę, 
partję - wyhą.k1Ilę,ł WIl"esZ1Cie. WinSlzuję talk panu jako i Marjil 
O niestCllS1OlW'IliOŚOi tego związku mówić tu nie potrz-eba, ale zdJziwić 0IIl 
musi każdeg0o . 

Lispenavdowi uderzyła krew do głowy, ale nioc nie od'Powiedział. 
- Marja ma c1Ołpiero laJt siedemnaście i jest pię-kna lak anioł -

mówił daJej pan FiliJp Bye - leoz to nic nie szkodzi, pan j est8Ś .bo
ga.tym. to dość. W takich okoliOZ1llościacll nie pooostaje mi nic do 
nadmienienia i postaram się natyelhmiast o przesłanie do pałaeu 
pana rzeczy pami LilSpenalI"d u n8JS powstałycho 

- Pan m.8iSZ Z8,ll)ewne o.k.oliClZl1ości, jakie zmusiły Marją do opu
Sloozenia domu pana.? Syn !pana OIpmyiedJział WlSlZY'stkO? - 2laJPY'taJ 
poważnie Lisp:ena.rd.. 

Fmp Bye odkrzękną.ł zmieszany. 
- O tak, i JlIl"ZYlZll8.ję, że nie\9rL1Częsna nam.iętniQIŚć Cy;ryla d1a Iw

flYJllti spoowodlOlWała go do tego nietaktownego postę[)ku't . 
- NietaktoWlIlegol - powtÓ!rZył Lispenaa"d z oiburzeniem, - Czy 

takQ. tyilko nazwę daJjes-z pan postępkowi Cyryla? Pan sam popiera
łeś haniebny SlPi,sek syna przeciwkoI MaJrji i jako opiekun postąJpdłe9 
tIIObie niegodziwie. 

Zimna, zwięd'ła tW8Jl"Z SJta;rego Pil"8JW1Ilika drgnęła gniewnie, • 
~koił się siłą. woli. 

- Nie mogę kłócić się z tobą panie Uspenard - rzekł. - Moja 
.ynowica potężnego wybrała sobie oibrońcęo .. a mOlŻe i lD.Śckiela -
dodał z drżeniem w głosie. 

_ Pewno, że tak jest! 
_ A więc nie mogę licqć nadal na pobłażliwość pana'! 
_ Nie; po:wiadam panlU otwaJrcie, że zamierzam natychmiast 

II praw moich korzystać I 
_ ChC6StZ mnie zrujnować, panie Lispenarol pan, który byłeś 

dotąd przyjacielem moim! 
Mały garbus spojrzał na niego dumnie. 
_ Panie Bye, pomiędzy mną. a panem o przyjaźni mowy być nie 

Jlli()te. 
Sł.a.ry prawnik wpadł na krzesłoo 
_ Oswz,ędt mi pan tego zmartwieniaI - ZawołaŁ . .. 
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Po ni'ejaJdm c'zasie des1zcz przestał padać, chmury rO'Z1pll"OlS\Zyły 
się i księżyc zajaśniał nad pustą" bezludną. okolicę.o 

Pojazd pocztowy jeclhał coraz dl8Jej, a UlZib!J:"101eni męŻ1C!ZyŹni, któ
l'I.?Jy jakgdyby z:d.awali się na coś w~zekiwać, za,crzęłi się' widocznie 
niElfPOkoićo 

- Ten łw pr~eklęty gotów nam się znów wymknąć - mrukną! 
jeden z nich, przerywaję..c głuche milczenieo 

- Nie byłoby tlO nie nowego - odJpowied!ział dil"Ulgi - leez efcho, 
nie jesteśmy jeszcze u celu. 

Wjeichano w ciemny las jodłowyo Pocztarek zatrąbił wesoło, 
a Este!l'a rozmyślała na,d tern, jak ją oJciec w Happ Val1ey powita.. 

Nagle rOZlległ się tętent kromi truź około pojazd!u i simy głos męski 
mbrzmiał: 

- Stój! 
Pojazd stanął, WlSIZ}"Scy mężczyźni chwycili w rękę rewolwery. 
- Czarny Dawid z swoją handą napadł nas, ZOIStań pani w po-

Jeździe i nie lękaj sdę nic~ego - rz-ekł ten, który siedział naj'bljjeJ 
E 'steryo 

Podcz8JS gdy to mówił, dTzwiczki poja'ldu otworzonQ i jakaś po
stać ukazała się przy nich, 

- Światła, moi panowie i panie! - ode,zwał się głos, który Este
me ooajomym się zdawał. 

Estera SlPojrzała na tWIU'lZ 'stojącego przy pojeid1zie clZłowiek.a, W 
wielkim kaJlablryjskim kapeluSlzu i z ipTzerażeniem krzyknęła: 

- Ojoze mój! 
Musiał ten krzyk Uis~eć, bo U1puś'eił z rąk rewolwe!r i oomą.l 

się o kilka krokówo . 
- Wiedzieliśmy dobrze, że nam tym razem nie ujdziesz, czarny 

DaJWidzie! gdyż tropimy ci.ę już oddawna - zawołał jeden z męż-
ozymn wo potj eździe. ° 

- 2;andarmi, do pi()!I"UIla,1 - mwołał z przerażeniem Dawid. 
W tejże chwili wy'skoC1JY1i WlSlZYscy uzbrojeni mężczyźni z p'o

jazdu i straszna walka wS20zęła się pomiędzy rozbójnikami i żan· 
da.rmami, którą blade promienie kSiężyoo. oświecałyo 

Estera wysiadła także z pojazdu, W1Ołają.c z przerażeniem: 

- Ojcze, OIjczel 
Obecność córki odbierała widoeznie odwagę i siłę rozbójnikowi. 
Estera wid-ziała, jak wyniosła postać ojca chwiała się pod silno-

mi uderzeniami szabel żandarmów, jak krew z ran jegQ płynęłao Je
go podwładni byli częścią skrępowani, ozęśdą. zabici. Wiedział, ŻEt 
OISItatnia d·lań godzina wybIłao 

_ Nie strzelajcie! - odezwał się głos rozkazujący dowódcy żan. 
d&rm6wo - Trzeba nam chwycić go żywegoo 

Jeden z żauua.t°mów wyjQ.ł strycze-k z kieszenil boda.wno jut Wl-



Paidzlernik 

zo 
N1EDZIELA 

F.alendarz rzym.-kat. 
Niedziela: Jana Kante

go, Ireny 
Poniedziałek: Urs'zuli lP. 

Kalendarz słowiański 
Niedziela: Budzisławy 
Poniedziałek: Darmily 

Słońca: wschód 6,215 
zachód i6,49 

Długość dnia 10 g. 24 min. 
Księżyca: wschód 23,5'5 za;chód 14,15 

Faza: 7 dzień przed nowiem. 

Idre~ ,e~ak[ii i adminiUratii W Łgdll 
telefoD redakejl i administracji 173-55 

Piotrkowska 91 
Godziny pny Jęć dla intereseDtów 

od 10·-12 

NOCNE DY2URY APTEK 

Numer 243 - ORĘDOWNIK, porueazlafek, !t pa'ł1ł~lernlka. 1935 = ~ n . 
!!! 

• 

IJ' ramiiiI w ~ li ! iI ań~I~1 
Głosy społec~eństwa łódz'k1iego W sp!rawie obni'żki: cen bUełówtlramwajowych 

Ł ó d Ź, 19. 10. CQraz więcej głosów 
niezad'Owolenia p'OdnQsi się wśród sp<>
łeczellstwa łódzkiego na taktykę pobie
rania nadmierne wyg6rowanych cen 
za przejazd tramw,ajami, jaką prowa
dzi dyrakcja K'Olei Elektrycznych Ł6dz
kich .. 

Pismo nasze już wielokrotnie poru
szało tę palącą kwestję, zajmując zde
cydQwane stan<lwisko w kierunku ob
niżenia zbyt wysokich cen za bilety 
tramwajowe. 

Cały już sZlereg miast w Polsce, jak 
Warszawa, Poznań, i inne obniżyły już 

• • 

Specialny numer ,.Orędownika" 

dawnQ ceny biletów tramwajowych do 
20 gr za przeja~d, mimo to, że mi.a.s~ 
te znajdują się w Q wiele korzystmeJ

. szej sytuacji materjalnej, niż Łódź. 
Klub NarodQwy w rozwiązanej ra

dzie miejskiej m. Łodzi już w lutym br. 
uchwalił wniosek w sprawie wydatnej 
obniżki biletów tramwajowych. Do tej 
pory wniQsek ten spoczywa sobie cicho 
P'Od zielonem suknem w magistracie, 
a mieszkańcy Łodzi dalej opłacać mu
szą akcjona.rjus'zom tramwajów miej
skich słony haracz, albo też kilometra-

&adk,a ol,a~j:a dla PIP. Kupców i P'J'~e'lnYs"owców w Łod~i mi chodzi pieszo do fabryk z jednegQ 
Nocy dzisiejszej dyżurują apteki: Jankiele- k' . t d' P t 

wicza, Stary Rynek 9 (żydowska). Glucbowskie· Ł Ó d Ź, 19 października publicznej, nadmieniamy, iż numer Tanca mIas a na rUgI. opros U w 
go, Nru:utowic~a 6. Hamburga. G~6wna 50 •. ~a. Po wydaniu w b. r. specjalnego nu- specjalny "Orędownika" wyjdzie w sprawie tej !lic si~. t~ra~ ni,e rQbi. 
wlows,klego. PIotrkowska. 307. PI.otrkowSkleao'l meru szkolnego Or-ownika" ktć""" niedzielę dnia 3 listopada b. r. w znacz- ., W sprawI~ 'ObmzkI blletow tramwa-
Pomorska 91. Steckla. LlmanQwsklego 37. ." :-"". • ' .~, JOw 'OtrzymUjemy od naszych czy tel 

Pogotowie - tel. 102-90. wywołał WIdoczne oZyWlenIe w zamte- nie powiększonej objętości i nakładzie. I .,.. . -
Straż ogniowa _ tel. 8. resowanych przedsiębiorstwach chrze- Mamy nluizieję, iż podobnie, jak przy n~kow lIczne hs~y z pros~ą o porusze

ścijańskich w Łodzi, postanowiliśmy wydawaniu numeru sz.kolnego, pp. me t~go temll;tu l.wezwame całe~'O spo
wydać drugi numer s,pecjalny, tym ra- kupcy; cnrześcijańscy w Łodzi usto- leczens~w8; łodzkl~gO do energIcz.ne~o 
zem poświęcony drobnemu przemyslo- sunkują się do naszej inicjatywy jak w.ystąpIeI~la przeCIwko syst~mQWI, Ja
wi chrześcijańskiemu ze' szczególnem naj przychylniej, gdyż zresztą leży to kI o~ dłuzszego. czasu st'OsuJe ~ po:wo-
uwzględ.nienietn przemysłu kotonowe- w ich interesie. ~z~mem dyrekCja K E. Ł. NaJw~zszy 

TEATRY ŁÓDZKIE \ 

Teatr Miejs,ki - 4 PI>. "Uciekla mi przepi6-
il'eczka"; 8.3'0 w. "Szesnastolatka". 

Teatr P()pularny w sali Geyera - 4.15 i 8.11) 
HPan Damazy". 

KINA ŁÓDZKIE 
Adria Metro - .. Byli sobie dwaj hultaje". 
Bratnia Strzecha - ,,Noc cud6w". 
Corso - .. Nie chce wiedzieć kim jeete-ś". 
Capitoł - ,,Roześmiane oczy". 
Mewa - .. Piotrus". 
Miraż - "Serce Indjanki". 
Mimoza - "M!ody las". 
Ludowy - "Pieśń sercau. 
Oświatowy - "Kleopatra". 
Pałace - "Epizod". 
Przedwiośnie - "Muszę być miody". 
Rakieta - "MaI a matecZ'ka". 
Stylowy - "Poszukiwaczki złota". 
Zachęta - "Żyd Loos". 
Rialto - "Dziewczę z Budapesztu". 

KOMUNIKATY 
Komunikat Str. Nar. w Łodzi. 

Zarząd okręgowy Stronnictwa Narodo
wego w Łodzi przesłał nam nast. komuni
kat do opublikowania: 

"W związku z podjętą przez Stronnic
two Narodowe zbiórką na Fundusz Naro
dowy, mający być podstawą do dalszej 
wytężonej akcji w twardej walce o Polskę 
Narodową, nawołujemy do dalszego skła
dania na ten cel ofiar pieniężnych. 

Niech nie zbraknie żadnego Polaka-na
rodowca w gronie ofiarodawców. Niech 
każdy zda sobie sprawę z tego, że idzie tu 
o rzecz ogromnej wagi, o rzecz, która za
decyduje o przyszłości naszej Ojczyzny, że 
nie udajemy się do niczyjej wspaniało
myślności, ż,e złożenie ofiary na ten cel 
'est świętym obowiązkiem każdego. 

Pokażmy obecnej zakłamanej w małe
rfalizmie rzeczywistości, że niema takich 
ofiar, których nie pOdjęlibyśmy dla wpro
wadzenia w życie naszych idei. 

Nadszedł czas, że zdajemy pierwszy 
egzamin z naszej dojrzałości bojowej i ten 
egzamin zdać musimy! Każdy P'olak-na
rodowiec na terenie całego kraju powi
nien ofiarować na Fundusz Narodowy 
przynaJmniej jednodniowy swój zarobek. 
Cały Naród podjął się tej akcji i nikogo w 
niei nie powinno zabraknąć. 

Ofiary na Fundusz Narodowy składać 
można w administracji Orędownika w Ło
dzi, Piotrkowska 91, i w Zarządzie okrę
gowym Stronnictwa Narodowego, Piotr
kowska Sł. 

Z :łYCIA ORGANIZACYJ 
Zebranie szewc6w. W poniedzialek, 21 bm. 

o godz. 118 odbędZlie się ze'braIl.ie szewc6w przy 
Zjedlli)CzeTh~u pracowników Izemie:śIThiczych ul. 
Przedzalnia.na 1. Za'1'ząd 'llfjJrasza o jak nailicz-

KRONIKA POLICYJNA 
Sensacyjna ucieczka kupca. W kolach ku

piectwa braMY kolonja'lnej sensację wywołało 
nagłe zniknięcie ku'I>ca S. K'Upferberga, kt6ry 
prowadzi! przy ul. Łagiewnickiej skle,p kolo
nialmy oraz handel p61'h.urtowy owocami. Ostat
nio zadlll"żY! się i. .. wrerrni,gro.wa! do Paleetyny, 
przepisując maja>tek na ro,dzinę. Poszkodowani 
czynią starania, celem odzyskania choćby części 
nal!eżności. 

Nadnżycia w 'Ubezpieczalni Społecznej w Ł&
dzi. W Ubewieczalni Spolecznej w Łodzi ujaw
niono nowe nadJUżycia, w wy,niku czego zwol
niony zostal dotychczasowy kierowntk dziaJu 
poboru skladek ubezpieczeniowych Jan Micha
lak. zamieszkały w Rudzie Pabianickiej. Ostat
nio przeprowad~>;Qno ['eformę wynagroc1zeii po
borców-inkasentów, w ten sposób, że zmniej
srono im stale wynagrodzenie, a .równocześnie 
pr~yznano pewnn prowizję od inkasa. Mialo to 
na celu wywarcie na inkasent6w nnci,lru, by 
bardziej (lillaIi o inkasowanie skJa,dck. Michalak, 
ko,rzYBtając z okal'lii, przydzielaj lepsze inkaso 
tym, którzy mu się opla cali i pobiera! od po
szczególny{!h inkasentów po 2 zl miesiecznie. 
Jeden z hl,kascn'tów. który nie chciał placić, a 
równocze,śnie czul się pokrzywdzonym z racji 
przydziaIu zlych miejsc inkasa zg/osiJ zażalenie, 
na;;kutek czego wszczęło docho,c1zenie i Micha
laka zwolniono z zajmowanego stanowiska. (k) 

KRONIKA SPORTOWA 
Zjednoczone - Geyer 10:6. W piątl'k w sali 

Teatru Geyera odbyły się drużynowe zawody 
bokserskie pomiędzy zespołami ZjednocZI}nych i 
Geyera, zakońcoone zwycięstwem Zjednoczo
.nych w stosunku 10:6. Pewnego rodzaju Sell'a
cią byl występ Michalaka w d,ru,żynie Zjedno
,czonych, wyznaczonego do dzisiejszych zawo
dów IV zesjlolc Łodzi przrcilY'ko IVarszawie. Po 
,pierwsze, zawodnik ton nie powinien występo-

go, dzianego i włókienniczego. Redakcja i Administracja lUZ cliaIS,. aby obecI?-Y zarz.IJ.d. mła~ta 
Podając powyższe do wiadomości. Orędownika" w Łodzi. mte~enJO'wał w tej s~r,awl:e l. P'Ołoo/ł 

" naCIsk na wprowrudzeule w ZyCIe wnlO-
.. -------------- ska Klubu Narod'Owego. Trzeba sobie 

Z d ·· ł Ł d " jasno zdać spllawę z tego, ~e wobec 

Y owscv przYJacIe e W O ZI ciężkich warunków materjalnych, w 
jakich żyje większość mieszkańców 
Łodzi, wobec r'OsnącegO' z dnia na dzień Piętnuje.tny lód~kich filosetnitó'w~ którzy p'opie'Y'ajq Żydów. 

kosztem Po,laków 

Ł ód Ź, 19. 10. P. Fr,anciszek Jeżak 
(Wilanowska 26) kupuje warzywa u 
Żydów. - P. T. Płóciennik (Niciarnia
na 8) kupuje wszelkie artykuły spożyw
cze U Żyda Borns'ztajna, - P. Józef 
Witk'Owski (Szpitalna 8) kupuje chleb 
i mąkę li Żyda. - P. Branicka (Wila
nowska 20) kupuje warzywa u Żydów. 
P. Bukowska (Wilanowska 25) kupuje 
wszystkie artykuły spożywcze u Ży
dów. 

P. W. Kalil'lski (Mazowiecka 16) ku
pił wapnQ u żyda, mimo, że obok j.est 
chrześcijański skład wapna. - P. Ed
ward Pryca (Przędzalniana 16), kupił 
ubranie u Żyda i artykuly sp.ożywcze 
kupuje u Żydów. - P. Zubrzak (Pogra
niczna 35) kupił wapno u Żyda. - P. 
Buczkovvski. szewc (Dobra 11), kupuje 
skóry u Żyda. 

"Republikę". - P. Porczyk, właściciel 
sklepu przy ul. Przędzalnianej 37, ku
puje żydowski "Express". - P. Flor
czak, tramwajarz (Dobra 5), za'Opatruj.e 
się we, wsz€lkie artykuły spożywcze u 
Żydów. 

Firma Scheibler i Grohman oddała 
szycie mundurów dla Straży ŻydQm. -
P. Edmund Zalewski (Przejazd 28) ku
pił piecyk i kafle u Żyda przy ul. Za
chodniej 15. - P. Aniela Kowaliliska 
(Nowozarzewska 12) kupuje jabłka u 
Żydów. - Pp. Sobczak'Owa i Bręczkie
wiczQwa, nauczyci.elki szkoły powsz., 
zam. Staszyca 315, kupują artykuły 
spożywcze u Żyda, ul. Brzezińska 98. 

Właściciel sklepu przy ul. Dobrej 
nr. 11 kupUje wszelkie artykuły spo
żywcze u ŻydóV' oraz kupuje żydowską. 

P. Br. Kaźmierowska kupuje pieczy
W'O u Żyda Grinsztajna (Łagie.wnicka 
nr. 33). - Również u tego Zyda kupuje 
p. Marja Adamczykowa (ul. Łagiew
nicka 30). - P. Musiał St. i Musiał M. 
(ul. Łagiewnicka 30) goją. się u Żyda 
przy ul. Łagiewnickiej 33. I 

I 

tv objęcia śmierci 
W~,.ost lic~by ~atna'chów satnobójc.~ych spowodowwny 

bł'akietn ś)'odkótv do ~ycia 

Ł ó d Ź, i9. 10. Nasza rubryka "wy
p,adki" - poprz,edni'O zjawiająca się co 
pa.rę dni, 'Obecnie znajduje się w każ
dym numerze - liczba samobój.stw z 
nędzy i systematycznie wzrasta nadal. 

Przed paru miesią.cami 'Omówiliś
my samobójstwo PQpełni'One na tle bra
ku śr'Odków do życia w osobnym arty
kule. W ciągu jednego mi,esiąca zan'O
towaliśmy wówczas 34 wypadki, obec
nie liczba ta prawie się podw'Oiła. 

Dziś - znQWU przyczynek do tej 
kroniki. 

Henryk Małkowski, bezł'obotny, usi
łował odebrać s'Obie życie w swem mie
szkaniu przy ul. Lewej 4. D€,sperat 
przeciął sobie brzytwą krtań. Znaleźli 
gQ domownicy nieprzytQmnego w kału
ży krwi. Lekarz pogotQwia orzekł stan 
ciężki i skierował desperata do szpi
tala. 

Prócz tego przy zbiegu ulicy P ,abja
nickiej z Sanocką PQpełnił samobój
stwo przez rzucenie się pod tramwaj 
dojazdowy 26-letni Stanisław Tosik. 

w~ć przed tak ważnemi zawoda~,i, a po dru~ie I row .. ki (G), zakończona zwycię.stwem .Mirowskie
J\flChalak w walce z Morawskun wypadl 111e- ,go. Sędzi'owa,! w ringu p. Bryczkowsn. Pu
spodziewanie blado. Gwoździem tego meczu by,jo blic~n()Ści b. duż<>o 
spot~anie ~rank-<?strows~i, które niespodz.ie~ Uczniowie biegają. W ramach dzisiejszego 
wame zakonczylo SU) porazką Frartka. Wynqkl meczu lekkoatIetyczmego Ł6dź - Legja (War
,poszczególnych walk .przed'.lta Y"'iaja. się n3:,t!lP'Ują sza wal. odbędą s'ię rów'l1ież biegi dla mIodzieży 
co: W wadze muszej walczyh Zasma (ZJ.) z U· szkół średnich, na dystansie 500 mtr. oraz szta
sielsbm_ (G). U'.lielski Wystąpi! do walki z cho' feta 4Xl00 mtr. 
,l'ą ;noga, to też w drugim starciu, kJedy !lię pot-
knąl i nie m6gł w .. tać, sędzia wyliczy! go i Z RYNKU PRACY 
,przyznano ZwYCiE;6two Za,~inie przez k. O. W wa
dze koguciej Brzęczek (Zj.) wypunktowal slab
<szego Augustowicza (G). W wadze pi6rkow('j 
vVojc.iechowski (G) zwyciężyl pewnie na punkty 
Kijewskiego (Zj). który w drugim starciu byl 
na drskach rlo ~. ,V drugiej walcę wagi piórko
wej Mieh~/ak (Zj.) wypunktowal Morawskiego 
,po nieciebwej walce. IV Vl'a,ll!óe hikkiej Cyrun 
(Zj.) wygrał na punkty z Mikołaiczykiem (G) , 
który już VI' pierwszym starciu byl do 8 n3 de
skach. W drugim spotkaniu wagi lekkiej Dobras 
(Zj) wygraI z IVilkiem (G) w trzeciem starciu 
,przez rlyskwalHikację Wllka. Vii wadze pól 
,ś"eclniej oczekiwane spotkan:e O,~trowskiego z 
Frankiem zakollczylo się nie,s podziewanie zwy

Zasilki zimowe pod znakiem ZH}lytania. Dru
ga delegacja związków zawodowych robotnik6w 
sezonowych, która inte'l'wenjowaJa po raz wtóry 
w bie-i:. tygodni,u u Ministra Opieki Społecznej 
Jaszczolta, o przyznanie ulgowe 104 iLniowego 
za <ilku dla sezonowców lóclzkich na uzyskanie 
prawa rIo zasiłku w czasie zimy, nie otrzymala 
również konkretnej odpowiedzi. Z tej też racji 
w sze/'(~gach sezon()wc6w, panuje ogólne przeko
nanie, że w najbliż,szym czaf'ie należy podjąć 

( strajk o przyznanie pra1\-a ulgowego do zasil
k6w zimowych. Zebrania ogólne sezonowców, ja
Id,e zapowiedziane są w bież. miesiacu maja po· 
wziąc w tym względzie o'dnośne uchwaly. (k) 

cię.stwem O.trowskiego, ktÓI'y wykazuje z linia "4.!!'_ ~ __ ---_.~~~~~~'!'!!'!!'!"!"'~'!"!!'~!'!"!"'M!W 
,nu llzieii lepszn fonllP,. VV wadze pólciężkiej 'Ja-
/lk(j./a "polka! sic: z lź,>j'zym o wagę Gawinem. 
Przez cnły czn.s uwidocznia/a się przewaga Ja
«kóły, któl'Y leż wygra! wysoko na punkty. Jako 
nadprogramowe od,hy!y się walka w wadze mie
szanej pomiędzy Zwjerzchowskim (Zj.) i Mi-

PamiętaJcie o haśle: 
·.lSWÓj do sweg'o po swoje" 

Czy złożyłeś już danine na akcje Str. Nar.? 

bezrobocia i wzma,gającego się kryzy
su, a co zatem idzie, wobec poważnego 
'Obniżeni.a się stopy życiowej ogółu lud
nQści, obecne ceny biletów za przejazd 
tramwajami miejskiemi w Łodzi są 
stanowczo za drogie i kQnieczna est 
natychmiastowa ich zniżka. 

Nie wątpimy, że głQsy większości 
mieszkaliców Łodzi, którą reprezentu
jemy, pObudzi wreszcie czynniki mia
rodajne d{) poważnegQ zajęcia się tą. 
sprawą i do zlikwidowania dręczącej 
całą ludn{)ść Łodzi zmQry płacenia tak 
wysokiego haraczu akcjonarjuszom K 
E. Ł. 

w kilku słowach 
Z dniem wczorajszym na przeciąg- 14 

dni do dnia 2 listopada rb. otrzymało 
wymówienie 1300 robotników z wydziału 
dl'ogowego, którzy dotychczas byli za
trudnieni. Po okresie wymówienia przy 
pracy pozostawi się część robotników~ 
którzy nie uzyskali prawa do zasiłków. 

* Na ul. Torowej 37 runęła ściana no-
wowznoszonego domu, przyczem ranna 
została odłamkami muru 'Wlacly,sława 
Kowańczyk. Na miejsce przybyła poli
cja, która prowadzi dochodzenia, celem 
wyjaśnienia przyczyn katastrofy. 

* Rozpoczęte zo,staly prace nad urządze-
J?iem instalacji oświetleniowej . w parku 
Zródliska oraz slnrerów przy domach 
Z. U. P. U. Roboty mają być ukończone 
do połowy listopada i jeszcze w bieżącym 
roku zostanie zaprowadzone oświetlenie: 

* Dotychczasowy dowódca 10 dywiz.ii ' 
piechoty gen. Olszyna - Wilczyński ma 
przejść na stanow1sko dyrektora Pań
stwowego Urzędu W. F. i P. W. Do~ 
wództwo 10 dywizji obejmie pułk. sztabu 
generalnego Anczyk. 

* Sąd grodzki w Łodzi rozpoznawał 
sprawę Arona Joskowicza, który po nie
udanym egzaminie skierował do lmrato-' 
rjum szkolnego skargę przeciwko dyrek
torowi żydowskiego gimnazjum Baldi
niemu, oskarżając go, że faworyzował 
uczniów, którzy le'piej płacili i dawał im 
tematy egzaminów. Jo,skowicz oskarżył 
również profesora hi,storji Fajwel;:t Lulę 
o to, że od brata jego wziął 500 zł za po
moc przy egzaminie. Poprzednia roz
prawa przeciw Joskowiczowi z prof. Lulą 
zakończyła się skazaniem Joskowicza na 
4 miesiące aresztu i 500 zł grzywny, przy
czem Joskowicz stwierdził. że brat je~o 
znplacił 500 zł Luli. Wczoraj J oskoi wcz 
przyznał się do winy. oświadczając. że 
zarzuty skierowa1 w zdenerwowaniu i 
niesłusznie. Sąd skazał J oskowicza na 
2 miesiące aresztu i 200 zł grzywny. 

* Pola Szwarebard z ul. Sródmiejskiej 
nr. 16, będąc })Uehaltel'ką firmy "Central
ny Przemysł Konfekcyjny" przy ul. CA
gielnianej la, wy,syłala anonhnowe listy 
do do,stawców, że firma zamierza zgłOSIĆ 
złośliwą upadłość. wskutel( czego do'staw
cy wstrzymali kredyty. Sąd grodzki ska
zał Szwarcbard na miesiąc aresztu. .. 

W sądzie okręgowym w Łodzi zakoń
czyła si~ wczoraj sprawa Walerju!l:l 
J(acperskJego, znanego rabusia. który w 
dniu 12 maja r. b. na polach przy ul. Brze
ziń;;kiei urailował zastrzelić, a później 7.a
rżnąć nożem kochanl{ę Helene Noga, któ
ra zerwała z nim Rtosunki. I{acpe'I'~ld 
skazany zostal na półtora rolm więzienia. 
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P---------------------------------IIChrzesci;aliski sklep bławatów i galanterii! 
W DZIALE MĘSKIM: W CZIDEL ł.6dź, Piotrkowska 286, 

Materjały ezewiolowe. kaRij(8rnowe na. , - telefoD 26a·~3 -
Jedyny chrześcijańskl Dom TowaroWT 

ł WAT POLSKl'ł ubrania. palta i apodnie. 6ukna. k06zule 
dzienno! I noene. krawaty. kołnierzyki. apin- poleca w dużym wyb lrze welay Da płasz.cze. suknIe lIDDD-
ki. kalesony, 8zelkl. podwiązki. teczki cbu- durkl. ledwabie glaełk e I deseołowe, plóha b ale po ... 

" 
steczki. portfele. portmonł'tki. parasole I la- clelowe. blellto'aae ł .tołowe. tIraoki. kapy, kołdry 
skI. getry. pulowery i kamizelki wełniane. Itiale w.&,.tkle ueroko'el. błellzoę dam'Jką pończo-

- - Zgierska 29 -- W Łodzi LimaDowskieJo 28 
Nlkawiczkl \\ełniane I skórzane. aparaty do ch,. ~kaw'cskl I t. ci. wazystko w dobrym gał .... -o 
golenia i przybory 1 L p. ceo", 'aleaa'o'iue. n 18 411 

poleca po ceoach stałych lecz alskleh - bo fabryczD~ch 

na JESIEŃ 
Da Z~M.:Ę 

w DZIALE DAMSKIMI 

nI' 16473 

W DZIALE DZIECIĘCYM: 
Niedźwiadki. kompletne ubranka dla 

niemowląt. pulowerki. garniturki do chrztu 
pończoszki. koszulki. kartaniki. c18pl'czki. 
kołdl'rki flanelowe i watowe. kaDki eta
minowe, pieluszkowe towary. branzoletki 

W DZIALE KOSMETYClNYM: 
Wody kolońskie, pudry. perfumy. 

szminki. szczoteczki. paoty do z~b6\\ . my
dełka. grzebienie. la kiery do paznoA'cI. 
I{illkl kl\pielo\\ e. pilniki. p~dzle do 2'0 leo
nia. kamienie do tamowanIa krwI. krf'm 
przeciw p.egom. antyseptyczne podpinki 
przy menstruacji itp. 

W DZIALE GUMOWYM: 

Oprawa obraa6w 
Re ,.,111 

Polecam, 

DO BUDOCIJLIf 
IIIIlnllllł"""'''II""IIIIIIIIIIIIHI''''ln" ... 

1-IDtw1gary, 2.elazo I' 
Ż~laz() do betoao 
Gwoźdz:e I Rob, 

Okucia d. oiellÓw i kaehD; 
Kuchale weaUał.kie 

Kotły do oralał 
Piece telazlle 

Zamki l zawlaa,. do cIn..,i 
i okie. 

Olaaa la •• - :lela.a. 
Si.tluJ IIC}'DkowaD4 oa ploty 

Ceny naftaJSsze. 

CennikI na ż"danJe, 

l. KrlYianow~ki 
Spólka z ogr. odp. 

I POZrarlD, Blira Suwska 16. 
felefos nr. 30·35 I 56·(1' 

Kocioł 

DRZEWKA ~~~~~~E 
rób., roAlfo1 zhnolrwale. OaUe - Gieorginie poleca 

w wielkIm wyborze 

JERZY KOŁACZKOWSKI. 
Gospopllrstwn Ogrodnicze Łódź. 

aL Piotrkowska 241. T~LEFO.V Nr. 22~-Do. 
Kwiatv ci· te I d () n 1 e & k o w e. - NaSIona. 
Ceny iak 'W 87.ltołkaeb. Cenniki na żą(\IIniQ. lig 1"11'1\ 

SHI.IID DPIIE.U 
Seweryn Szczygielskl 

E.ODZ - łAlJ;IiE.OIilJII II - Tel. 144-83 
Poleea WĘGIEL z kopahit 

Juliusz, Kazimierz, Modrzeiów i in. 
Drzewo .o.nowe w szczapach i rąbane, 

_-=:--~~~::!~!!::~:!!!:~~~~~~~~~~~~~~~~~ do centralnego ogrzewania kok. kowal.kl I do centralnych ogrzewań. 
-------- -- !!ystemu SlIebla 13 mkw. po. Cen,! niskie. D t ł - k • . 

r ................................. 1IiIIIII.... wlerotcbni ogr7.e~· alnej np u 1115r.l OS awa wasnemJ onlO1. 

JUZ NADSZEDŁ NOWY TRANSPORT APARATO~ ""g 1~61S spr,edaz, - --------

wallz.kow"ch O D E O 1\1 " Fr. Polaszek. b.doWDI,. N E .R W O L 
ORYGINALNYCH " Go.t)ń (Wkp.) i DO ....... 1 ... Id "O.RATO.R" I 

i ~,t}~!:i.~~Ł!-!I~i~r!!!~a~o 
• WARSZTAT REPERACYJNY - Gł.ÓWNA U 

• Właśt!tiele patefonów pamlęlaJcle graf t,lm ua ułYIaEII "ODEOn", "[OLOMBlA", .. BIS MAmn YOItr. ................................. 
OGRODY WIDZEWSKlE ~~r::~~ o~NOWICKl 

Sz~ ólki Drzew Owocowych i Ozdobnych ~ 
___ -- SPECJALNA BODO~LA BOŻ : 
Majątek Wld2.ew. Poczta PabJaalce, Wojewóddwo ł.ód&kie 

Skrzynka pocztowa 5t. - Katalogi na żądanie wysyłamy bnpłalJlie - Tel Sł1 

• 
.. 
• 

• Lł\"''''U' OIlYGIHAl"y(~ bn".''' ....... 
111 r.\IA K O G U T E K 

R,zIiOAJ,,\ AOTEM • 

JUf 14 805 

Mare[~I·e~~ ;o=!::a~~Il:!~P:~t~d:::·:a:~~:. M E B L E F U T R A 
DIany przez. klu.'Dta • P/g ostatnich modl'li 

F b k C k 6 St Ma ki P • komplety ł p O ledy4eze wykonywa Daltanleł 
a ryn'ZaI4~ar W • rec, omar poleca lakld Kuśnierski. Mali ferfetkl 

Cypryński. Łódź tUI. al H,.raI19 •• kll' 110110., 
Tel. 210 !O • Ił 1'2 

U W A G A ! Kilł6Uieg. Z2S. Doiazd Ir3lDnjll 1. 41 n ~===~_~=-=_~_~=-= 
.,11>52'1 U T NajBmaczałei.ze pIerał ki wyplf'kllne tylko B.". 

na m 10dzle stolowym sztucznym "ROSTA". pg. ostatnIch modeh 
K _. Firma epylłllje od roka 1900 

. .. uzda paczka zawl~eoeptę na piernikI. MAGAZYN WYKWINTNEGO nowe oraz wllzFlkie 
MIód stolowy sztuczny .,ROSTA" do smaro- n 138111 OBU \VIA roboty koioierakle 
wania chleba jest na}tańszym, smacznym I po- DAM';/I IlGOi MĘ ;KIEGO W .. koDoJe dypl. ml.trz 
7ywnym proctuktem. B SUMERA SYN ., 
M ó:i stołowy sztUC7.Dy .,ROSTA" do nabyoia· i WACŁAW KA WECKI 
w każdym lIkiadzie kolonjalno-lIpożywezym ŁÓDŻ, NAWROT 19 
i składaclI kawy. • Ud PJotrkowa ~a 113, tel, 207·76 

...................... ~ ................. I ... == .. == .. == .. == .. IU ~ 18000 

Chemika Dr. Frauosa 
Naeieranie At'lBuje Alę przy: 

REUMATYZMIE 
kłucia I powoda przeziębienia, postrzale, Ischiasie Itp. Do nabYCia w aptekach. WyrÓb i główIla Bprzedat: 
APTEKA IIIKOLASCBXA, LWC)W, KOPERNIKA 1. 
n! 18321 

SKLEP GALANTERYJNY 

"HELENA" 
ł.ÓOŹ, ZGIERS~A Nr. tS 11114041 

~olecatv. wielkim wyboru na sezon zżmtnJlrtllfllefrg damttlde, mt;s/tie 
I dzrecł~ce. Spec/a/noli komolety dziecięce i ,.niedźwiadki" 
o'oz d"zy wybór bielizny, Dońc%och i rt;"awiczf:k wełnianych. 

KAPELUSl.E· KRAWA1Y • SKARPETK) - SLELK • 
RĘKA WlClKI Itp .• DLA PAN - POŃCZOCHY. RE
FORMY - BLUZECZKI - BIELIZNA JEDWABNA-

Łódź, c~"''''!:f:L~:, M. KOŁODZIEJSKt 
n 14 315 

Zaos.zczę:hisl przynajmniej !O o/c na opale. 
gotujesz ł IImn.)'"z I pudwólna S7Vbko::Clą 
u~r7.ylllasz ga.nkl eta le czvste prl.y 's , lIso\\'a~ 
DlIl wypróbowaneJ z najlepszym wynIkiem. 
Nadaje .1., do kaidej kuchni weglowel • 

Faierki "POLAROS" 
Emil Lallge, Łódź, Pl. Reymonta 51 6 
tel 2~1·86 o ~ I "~ 
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Nowootworzona CUKIERNIA "SPORTOWA" CODZIENNIE KONCERT - DANCING. 
to jedyne w Łodzi mlel"Ce spotkań wszY8tklch sportowców. Przełaad 2, tel. 191-75. 

W dni świąteczne PORA.,<Kl MUZYCZNE. Cukiernia obfitować będ7.ie w znane 
II Ill1811 ze swej dobroei j przednipj jakośol wyroby cukiernicze rlrlny Józef Piątkowski. 

Wielki Skład Bławatny B. Jasiński 
ł.6d~ 11 LI_topad ..... li - tel. 157.60 

poleca 110 5HOII lesie,.,.,. fl1ftłllg ... ,,40,"", nJcnie i lica .... darld .drola_. 
;edwabie, Dłótna białe i lIliaIle, liranIci, kapy. o.brlU.l/. fIIuelkie materiał g 
fil zakres manafakturą wchodzące ora "oAczochg. skuDetki i rękawic%ki po 
cenach bardzo ni.kich. Obeitzeme ",. *""4zui. do kupna. o 18Il00 

własnego wyrobu 

K. BuchaIski 
ł.6dt. Rzgowaka 62. 

Uniwersytet Ludowy W ' Balkach 
Największy czas zapisywa~ się na pięciomiesięczny 
kurs zimowy męski. który rozpoczyna się 2 listopada. 
Ponadto prowadzi się kursy rozszerzone dziewięcio-
zg 31191~OO miesięczne. 

Adres: Uniwersytet Lodow, DaJki p. Gniezno. 

Kino CORSO, Ł6dź, Legionów 2/4 
Ił 1~ 6~8 Dzl' l dDł Da.t4ł1ła,ch. 

N1E CHCĘ WIEDZIEĆ KIM JESTEŚ 
Początek w dni pOWS7!. o god .... 4. 8obolJ. nJedziele i śWIęta 

o godz. l . tf'j. Ceny min sc od 60 I 14 groszy. 
Mecbaniczna ~ 
mielarnia ~~v 
korzeni ~~~ 

.II ..... U.' .. II .. IIIIIIIIIIII., ...... III •• ,.,II I IN~!~t.!OR DRZE\Y.!~a.Q~;9.I~~~Epo;, .... ~ M M 1 181171 i malm, leszczynę wieJkoowocową - poleca 

A O. SZULC, Łódź, Brzezińska 138. 

'CynAMON 

W';rł."Ó,aia pleoT ".Il •••• a •• 
1 Je a c la. s prleao_sTola p. I. 

KOŹMINEK 
ŁÓDŹ UL. Gł..ÓWNA Nr. 51 

przYlmuJe wS1c1kie roboty zduńskie 
i poleca znane ze swel dobrOCI "'y
roby po cenach fOlICZOle zniloolcb. 

• 16~'1 

I~ONFEKC.JĘ 
damsk~ męs1ią. dziecfęe" i ucznłowskll 
nabyć mozna w chrześełJaó_ldeJ a,mle 

E. Martin i A. Norenberg 
Łódź, Piotrkowska 160 (naroźnik Gł6wnej. 
w sklepie fIrmy R. SCharrick, Dział talarowy. 

"(11 U",'=I 

DBZEWKA 

• • • 
knchen- ~~łi Ó Ź • ZAKLAD WYROBÓW 

naJlepszy towarzysz SKÓRZANO-GALANTERY JNYCB Dycb ~y Ł D 
A~~ Alej. 
~,..... Koicionłci 67 

\~ TelefOD 140-93 

każdego czlowieka 
Cena zł 1,'ł0 w pudf'łku zl 1,50 

W aptekacb i droger]acb. 
fil 4141 

modn.~w-!i.~~~kn~, Kunio młyn wo~nll 
tylko w katolick'm zakladzJe I' ~ J 

stOlarskim O przemiale, go~podar~ki 
. A. KoprowskI. Łód~ Z jedną lub dWIema pa-

ZiJerska M. Tel 234-88 ramI walcy w cenie do 
II( l&11g1 

13 tys. zł. Oferly: Orę· 
Lecznic" downilc. Łódź pod "Mhn". 

dla zwIerzał R ezęścł ro-
1'1- Wił. 8 III"lofl8 owery, we rowe, 
, .L KopernIka 21 - •••• yay do •• )leia -

roI. 17M7 nalknrzysI nie] w fir nie 
Odd7.iały: Wf!. ST RĘDZfA Ł "d~ 
wnętrznyl chi. • O z) 
rurg. ~zezepie .Bałuc:k. - I"oll'\( ar. !I 
nla psów one D 14 8.4 

eiw nosaciźnie 
• Strzyżenie 

p!l6w i koni. kąpiele dla psów 

J. Ja~łoń~ki i ~. Mounyń1ki 
Łódź, ul. Główna 1 t przY' Piotrkowskiej. 

Polecamy: 
Kufry, walizy I lakwojaże wszelJrlego rodzaJu. 'l'oreblrl 
damskie, portfele, papIerośDIce, teki I torolster dla Izkbł 
oraz śuIadanIówk!. - PqZAtem pole~my pasld bagażowe 

J plecaki. lig 16 521 
W s7.elk i e Tt>peracie n~ mi >'lseU! C e n y z n i ż on e 

NAJSTARSZY CBRZEśCIJA~3JU 

Skład towarów bławatnych 

Firma PFEIFFER 
ŁÓD!, aL NAWROT 13 

polt>t'1II duży wybor lowarbw mundurkowych 111. 
ucz,,"lc I Dcznlów oraz rotne wełnIaoe. bawelolaoe 
I ledwabne towary. Uprzl>Jma ł 8OIJdoa obdlu~a 
Ni"kjt> ct>ny l"irma ('gz od 1902 r. D 1~ 783 •••• aaA···· •• aaa.···. 

. Kuele koni. nitoll'anie kopy' 
pi~nne, karłowe. pa.lmety, ag rut, .porzeez,kl., .szczepione wł· Przyjęcia w nnychodnl od 
norośle. brzoskwln:e. morele alejowe. ozdobne, szpalery 4-1 I .d 3-',pi 

Zegarki, obrączki i biżnterje 
ochronne i ozdobne., rMe w wielkim wyborze poleca po " 14345 
cenach konkurencyjnych LaGa KOlaczkowskl. Ud!, prze. ----..::-;;.:,.::.:.:..---- = ""'~ 11 1118% aajtaaiel ~~ 

kupule i .przedaje 

j';; ... \ . firma chrześcijańska dzalnlana 86, tel. 115-02. Dojazd tramwajem 8. n 16582 Wytwór .. ł. F_br," TkanIn ollrodze6 dru 
C'illnYI'" 

Drze'r'"'' krze'rln 0'·'"''0''''' I O zdobn Ił Galanterii Skórzanej M ATEllSZ MII<OLA.H'ZYK 
WnUt Wy WU\, Wtl t Zygmunta Trynkiewieza I.M~ uf~IKił'~-';JI'IłO 181 B. IOW AIJSKI, "'6d\e~~::r::.~~::a:l 

'tV wielkim wy1borze. .... SpecJalno!6 KARLy.... t.45d:f, Zgleraka l,. ~:'t!~~~;'~HI'~o'~"I~~~l'rp..oJ,\'~~~!,. '. 
Ce n y rek l a m o we. Kolonja I przystanek tramwajowy. Poleca pasy koałfcYlfte. koniki t~,~c~w~!,~t~~ ~ru"ii.lU·ó~ · J!&~'y' ~~rl!~al· ~Ol· U~I~O'W la~O~I'~n' ~~·I(~ CBELMY. poczta Zgl@n:, Sluyłka pocztowa 57. na btegUDlłchllł. P• pocenaeh NISI<,M. n 143411 

11 16:)78 ZDZISLAW łlORACZEWSltL flFl"&'~UPrzvT8 en
l1y

R
ofl. A\HRRtAlIEC D RmSKI ' 

W~TWORNIA OBUWIA chrześcijanin i'zwyklych oraz na pokrycia 1Ig160&5 

BRAUN i WALICKI WI ~ ł 1 k IlEKSBKnERGOtDOBln .,NAGIBOR" Łódź, ul. Zgierska 107 
Łódź, Bałuck' Ryaek 3 a Jł aw aOD'l o j Ił I Wyltonuje pierwł!Zorle<fni .. ol .. 

poleca na sezon ic!!ienny ł zimowY' naj- 2 S&l'ze ; !cOl" f!IlR!1' '.fllZ ..,h.tRlu1I I H !\LLO l Tel. 205-35 narZ«,kaJll stRrz" młodzI. ee ze 
Jlow,z~.faBoD.vobuwja/llę,'dego.d311ł8kie- ł..6dz", Nawrot k' fU'rzlltI .. 00 c .. n'll'h P!'U·"'''I> A"'" fCare~ k,iepsko ch~"zi ,Nljl .. "i~J 'd' . h ó ch r.óD~ p"?-·'lT.d 16 m !2 .~ • . "!,JllłtllE'J reperUJP nSJpr,,('yzfJ go l z'eclęcego ~ nnJele~lInl:"z"c Sk ~ t , 20220 n, . . ,. L .. ' :,. meJ~zt' zeKRrrk zt'lCnrkl. anlfk. 

krajowych J zlłgrsnlcznycb. e • ne 1:\ 075 L·' ł :s zegD fr , .. LI,. ?fIlm!ne j elektr 

Ceny konku'enc,vine! J:~:I:;.Z:::::;;:;~Y;ne! FUTRA i~k'ad K~&~ejskiA. iAHISZ-fy{fi,1 O . ~ ł.Olt~.~t~~gID~!:Sklefl U 
~ · F R D ĘB O W S K I Łódź, Piotrlunvsk,a 93, tele:foD. 144-38 ~lł~;;' ~-~~M5AS:!!!Z~YN;;!Y~:!!!O=S~;!;Y~C';"~A!::I:!!!-1 !:l-:=!n, -~O 

• F· ma eg7.1stule od 1913 roku. D 1~52tJ. • U 
Ł6dt. Plotrko, .. ka 186 _ • gwaraulowane ayat. "SINGER" 

k • Ikl k • • b' z wszelk'ellll prtyborami do baftu, cero-
I wy Oml]e "sze e prace w ZA. re!':le)n l· WSl1 la, meref.kowania itd.Doslawa na koszt 

gie kamIC'nie. n 16674 Fo t" 
lelsklm. '{upuJe stare zJOlO, srebro i dl STU D N I E flrmv. IIUBlr. kalaloO'i wysyła bez"łatnie 

CE~TR.UJt\ MASZYN, KraUw, Dletlunu IBl 

A. Kozłowski i A. Klusek· t6d1, 
Szosa Bn:ez1:Aska t!L 'l'eL tłO-n, 

SKLAD 1!I!LAZA, F ARB I MATER.JALÓW BUDOWI.. 
Polecamy na 8kladzle: !elazo cIla kowall, okacia ba. 
dowlane, gwoździe, nanędzla rolnIcze, stolarskie, 
wapno su1ejowskle, luche ł lal101ł'aae, cement, papę, 

smołę, trzcinę, arządzenła do pleców l kafiL 
Artykuły malarskie: Farby klejowe l olefne, emalłe, 
pokost, terpentyna, lakiery ł przybory malarskiL 
Wypoźyczalnla drabiD, desent, Izczotek l pendz1L -
Zamówienia na artYKuły dostarczamy DA miejsce. 
OnSŁUGA SOLIDNA CE~Y KONKUHENCY JNE. 

wlereoae artezyi.kle 

POMPY "2etDe, maaeiowe 
I meebp""ezae 

WODOCIĄGI a~~=:; 
WIERCENIA BADAWCZE 

1. K~~[lJńl~i i 1~. 
Poza.", aL 111. Focha 127. Tel. 60-4' 
Pr&c4.lęlolarałwD wlerecala atudzlcill aale'.d ... 
alt .... , ... ""'. I'.~,... pa..... dlr 8 9(14 

na 16 (1111 

Nowośćl , Nowośćl 
K~NAPA • ŁÓtKO - FOTEL. LÓtKO 

oraz FOTELE KLUBOWE, Tapczany, Otomally. Letankl, 
I Kr:t.csla. Materace hlll'Jeniczne poJeca po cenach m",kich 

I na dogodnych warunka('h 
Zakład Tapicerski TADEUSZ PA WELCZYK 

n 15997 Klli:Askiego 218, nar. Na pi6rkcwbk iegL tel 257-33. 

Gl) 
1912 r. 

Jubiler zegarm'elr:lo 
Władysław Szymaóski, Łódi, Główna 4l 
poleca w WIelkim wyborze platery, _ga,.,., 
&egarkl. bU .. terle, obrączki "abae z wła
snej wytworni. Wszelkie reJ)1I1'8cje w zakres 
zegRrauislrloSI wa i jUbllersl W8 wchodzące 

",)'konule soluinttl I tanio. o H~j' 

Swój do swego I Swój do swego! 
. c 

• • • 

• 
. ,"' ,:. " ~., • ~ , -. . _ " '. . • ~ -,: I, .. "1_ " ' • • , i"fI'~~ ',': ~ .. 



Nag16wkowe Mowo (t,lusto) 1!1 groezy, katde 

OGŁOSZENIA DROBNE 
hak oI.rty n&pn:ykł&d: s 18 924., n 27.{6. 4 1790 

ł l et - 1 elowo, dalsze słowo 10 gro.!!zy, 5 licz.b - jedno slowo, 
I, w, z, a = każde stanowi 1 słowo. 1ednl'> ogło, Drobił. ogłOłilun!a w dni tpOWMedn1e przyJmuje 

et, do godz. 10,30, w soboty ł dni przed'Śwl/V szenie nie maże przekraczać 100 słów, w t~ Ogłoazenla ,"ród c1rob1lycbo: ' .... 0W7 milimetr II ~ 5 nagłówk()wych. t.czne przyjmuje się do godz. 10,15. 

Hallo Gospodarstwo • m6rg 
okazja interes. dający 10 000 zl b~dynki nowobudowane. 5 kilome
rocznie zysku z powodu zmiany tr6w od miaata 5000,- Mindler. 

Kilka domów Pleszewie w!lrunk6w do odstąpienią natyc~- Krotoszyn. Piastowska 12. 
• .. mIast. Oferty Oredowmk Ł6i1z, zd_57505 ____ _ 

czyns~owyt,l, ogrOdamI lub mte- pod "1000". ng 16575 Gospodarstwo 
reBamI. dogodne warunkI. korzy- ------
6tnie sprzeda Gimnazjum. glłrni- Malarz 2{) pszenno-żytniej. zalło.dowllnla 
zon. MałDlel'~zy:.. .r~eszew może Dbjąć zakład malal'"ki. byb mnro;wane, kompletnymI mwenta-

zd 51 _1. zapewniony objecie 150 _ zł rz.aml, 6690 bez ilłngu. Butko-

K ' , '7l('loszenia: ''V. Lemież. GrOdzisk wIak, Doplewo. Pm>,nań. Znaczek 
amleruca I Wkp. n 16 609 - zd 57 237 

Poznań nowa bez podatk6w stem- --, Sprzedam 
pli doch6d 13000. cena 95000.- Pierze puch . . . lk . 
7Jnań Dzialyńskich 10. zd 57 943 . naJtąmeJ {l9leca funt6w .. zapęil rec~ny. A. Swobo-

, Stnals!aw ~YCZ- da. Pruewy, Wromeeka ł. 

42 
dobrej, r,abu~o~Mlia ma!JY~ -:
żywe, martwe 'nWe>Jlta,rze, objęCIe 
1000,- WotJt'a.k, Stęszew. Kosie
kiego tS fllł 57 385 

Piekarnia, CukIernla 
i Kawiarnia 

z wyszynkiem ilDbr~e .pr08peMl
jąca zaraz d<. wynaJęCIa. Ofert,. 
Orędowmk, Poznart d 4 450 

-

ng 16143 wiele innych KwiatkDwski. po-~, .. . - pIec do kawy palenIa wIe -OŚCI 80 

:- kowskl, Poznano uJ. zd 57353 
Wierzbiecice 13. - --.-- , ---,---

w Najnowsza czy- Dom - plekarnia 
~ _ szczalnia_.pi!,rza. kolonjalka, chlpwy, ogród,. wieś 

Dzierżawy gospodarstwa 
do 80 m6rg, ,jDbra ziemia poszu
kui~. Zg!oszen'a do agentury Orę
downika CIHldzieZ. ng 16604 

Młodszy 
fortepiany fis- pomoCJ)~ ml.eczarskj dDbrze pole
harmon;e nowe con:y mo ze sle zgłosIć .. Oferty po-

. • D d' danIem warunk6w skierować A. 
Mam ..... _______ Z_d::;g_fl_1 _4_06_1,-7__ 1<O~t'ielna. barrJzo dobry mteres 

n'ływane. .Ogo - Jasik. Dolsk 7Jd 56 876 ne warunkI, re- ~=:"":::,,,:=::. ______ ,,-,.c-_ 
3000 zlDtych w interesie. żądam 
szczerych propozycyj od inteli
gentnej i korpulentnej pani, cel 
martymonjalny. Oferty Orędow
nik, Ł6dź, pod .. MIony emeryt". 

. Gospodarstwo 6500. Mindler, KrotoRzyn. Pia-
stowska 12. _ _ __ zd 57 502 

pa racje. stroje- a" 
nie. przew6z. PosladaJącemu 

34 morgowe pszenna ziemia, Żywy D 
martwy inwentarz sprzedam. - om 
Michał Zimny. Mrowino, pow. r!wupiętrowY Leszno. ladne polD
poznalIski . zd 57571 żenie, dobrym stanie sprzl'dam 

Mlecza:rni 
w dzierżawę. dzienną prl~er,()!}I{ą, 

1-3000 J. ml"Ka 
kuje Siwiak. Gn 

E st W 'Ib b t'dt 2000 dam dos'atnie tr6dło ut~ 
r~e 81 ac, O mama. ni ezalezną stała pracę. -

PIOtrkowska 154 Oferty Ored<>wnik, p02JIlIm 
tel. 1<41-96. zd 57 321> _____ n g 16584 ____ _ 

Kawaler 
lat 27, maturzysta, P<lSiada go
t6wki 5000 zl. pozna panne z do
brej rodziny got6wką lub realno
ścią. Rzecz traktuje sie poważ· 
nie. Na żądanie fotograf ja. Ofer
ty Orędownik, Pabianice, Garn
carS'ka 5. n 16 6il9 

Swatka 
pośredniczy matrymonjalnie. -
Łódź, Dowborczyk6w 33, m. 3, -
"ToJa." n 16500 

Gospodarstwo 
w mieście 

dom masywny, 4 ubikacje, chle
wy, 4 morgi ziemi. 4000, Mindler, 
Krotoszyn, Piastowska. . 

zd 57506 

Dom 
zaraz na BPTZ(>daż 10 ubikacyj, 1 
miejsce do budowy z ogrodem w 
Ra/lzkowie. Cena kupna podlug 
ugody. Zglo~zenia Nowak -
Ostr6w C\Vlkp.) ul. M. Pilsud-

Kawaler skiego 7. ng 16633 

go 27. nat,-chmiast. roczny dochód 3600. 
Informade: Effenberg. LesznD. 
Komeńskiego 42. n 16 416 Zaprowadzoną 

1 silnik kawiarl;lię . 
prądu sta~eg(\, mocy 5 KM porzy sk!ad. bląwat6w, mlesz)tame~: 
1000 obrotach na mJn . dla napię- dZlerzaW) gospodarz, mIasto ha a-
cia 440 V wlacznie rozrusznika. dlowe, pow6d wyprowądzIO,a . dW 

1 ił ak runek ugoda. Zgłoszema rę 0'111'-
S nl nik Poznań W 57107 

prądu stałeg0 mocy 5 KM przy' , " 
1.3.j() obrOTach na min. dla napię- Plekal'Dl.a 
cia 4~ V :wl!l-c.znj~ rozrusznika. ~kładem kolonialnym. w.iDS!!e ko· 
Powyzsze Slllllkl. u.,!ywan~ lecz w ścielnej (1) wyilzierżav.'ler.Ia. za: 
bez.nagannym !itaTtJe. są korzy- raz. dzierl::\wa 35 zł. KapusclllSkl 
s!me do nab,yc:.a. Oferty do Ku- Borek. Rynek 11. zd 57123 
rJera Poznansklp'l'D zdg Mi 968/9 

2.5. posiadając y skł'ld poozu ku..i e Gospodarstwo 
celem ożenku p8lJU1Y z gotówką. Resztówka 
Oferty z f~to~ra fJ!l Ore~owni,k, W mieście 160 m6rg pszennej zabudowania, 
Poznań zd »1 212 12 m6rg, zabudowania murowane I inwentarze nadkompletne przy 

Kawaler inwentarzem 8000. wplaty 6500, mieHcie 45 000 reszta amortyzacja 
. d' -, 6 J t~. d Mindler, Krotoszyn, PiaRt0w<ka Kwiatkowski, Poznań, Dzialyń- weksel 

pos!a aJllSY o m rg .. a ""t z o- 12. zd 57 504 skich 10. zd 57 946 wienia 
bre) rodzmy poszukUje ce em o- --- --- daty). 
żenku panny do .lat W oZ got6wką Dom Gospodarstwo Zelew. 
Oferty Orędcw1,llk. Poznań 2 PD\""Oje kudmia, 4 morgi bura- 30 mórg ziem'; buraczanej, bu-

Zaginął 
trzysta zlotych z WYRta
Michala Stańczaka (bez 
Gmina Lutomiersk, wieli 

weksel unieważniam. 
n 16638 

____ --'zd 5. 319 czanej. D\r"I.ica Po;;nan:a. korzy<t- rlynki masywne. inwentarz kom-
Kupiec ne 3.500 Woźniak. Stc.zew. Ko- pletnv, wplaty 7 uDO. Klos. Gnie- Dnia 

na kierowniczem stanowisku, lat sickiego 13. zrJ ~i 3~7 7.00. '[;e('ha. ng 16 &29 13 paz,c1ziernika zaginą! weksel na 
W. pragnie s-ie ożenić z mila. inte- G d t 1000 zl wystawiony przez Broni-
Ingentna. do lat W (najchętniej z Dom . ospo. ars wo. sława Kalinow~kiego na zlecenie 
pr<YWi'ncji). Łas·kawe ofE'rty z fo- 2 pokoje kuchnia. 2 morgi przy 36 morg ZIe11l1 buraczanej, bu- Wacława Kalinowskiego, platny 

n 15079 

Kroju 
szycia, krawiecczyzny, bielizny, 
wyucza naj nowszym systemem 
gruntownie i szybko. Specjalistka 
dyplomowana mistrzyni. Łódź.
Nawrot 9, m. 1. n 16568 

Lekcje 
najnowszych artystycznych haf
t6w maszyn<;>wf.ch, szydełkowania 
na drutach I fIlet. Ł6dź, Nawrot 
9, m. L n 16 567 

Ogł08ZE'nia do 30 sł6w dla poszu· 
kujących posady w tej rubrycE' 
obliczamy po jednej trzeciej cen ie 

drobnych, ------------------
Dla syna 

lat 17, &zukam 'Iauki zawodzie ct1-
k:erniczYDl lub eukierniczo-pie
karskim. Gajewi~z, Miloslaw. 

ng 16 506 
tografją Oręrl<YWn ik . Poznań ilomu korzystn,E' 2500. Znaczek. dynki ma~y\\ l.e, .bE'z inwen,tar.za w Łodzi. kt6ry niniejszem unie-

n" 16001 Wotniak. Ste~z~~y. Kosickiego 13 ~przprla korzystnIe Klos. Gmt ważnia się. n 16569 Młynarz 

P z· "I 386 zno. Lecha 4 ng 16 (LS E li l' d od 1 l' t d anna poszu <Uje posa y IS opa a 
szatynka posiadająca sklad kolo- Sprzedam Mleczarnia pełnym 23. ROZMAITE ewentl. jako samodzielny. mający 
njaln

b 
wyjdzie zamąż za ur"~"-i- a wszechstronną prakty-ke. zna pro-

k l . śl'k Of ty~' rJobrze prospecujllCY skla;] kolon· blegu " • wadzeni.e ~szelkicJ.! motor6w. i 
a ° rzemle m a. er vrę- jalny w ru~~liwem mieście po- martwym. żywym inwentarzE'm. Chrześcljanska repara!!Je. ~głoszema Oredowmk 

downika, Pozn.!..ń~d_57 568 wiatowem. W. Lehmann. Pnip· elom mie<zkalny. 8 ubikacyj tanio wypożyczalnia _ naielegantRzycll Pozna n ze].,7 417 
Wdówka wy. Wrcniet'l:a 4. zd 57352 "przedam. OfE'rty Oredownik <u ki en ślubnych i balowych. ł"6cJź 

z dobrem charakterem, usytuowa- 10 buraczanej" Poznań zn :)8 O:)~ TJimanowskiego (ilawn. Aleksan· Młody 
na, lat 40. szuka męża wdowca, drowska) w pralni. n 16571 urzednik gospodarczy soliilny.-
kawalE'ra starszym wieku. Oferty zabudowania nowe. murowane, 2 Mleczarnia wykształcony. najlepsze świaclec-
Oręrlownik. Poznań zd 57535 __ krowy. świnie spiN;zniE' sprzpc!am pełnym hier:u. dom1'm mie.:tknl- W t • a twa, praktyka intensywnie pro· 

2500. Szymala, Wrze§nin, :\fiło- nym urz~dz('ni('m tanio 14000. Y wornla warlzonych majlItkadI szuka po-
Panna sławska 2. zrl ;57 413 ohrót dzienny 1000. 'Vedzikow- lu"tC'r FranciRzka Turniaka. - sady. Oferty Oreilo\\"nik, Poznań 

lat 35, got6wka 4 PDkoje meblowa- Rzez'nl'ctwo ski. Poznań. PiC'bry 11. ł.ódź. Pabjanicka 1. Przyimuje zd 55849 
ne Poznaniu zapozna urzędnika l -o o"n obstalunki na wyroby lustrzane. ------
celem ożenku. Zgłoszenia Orl:o sklad, 4 pok<..p kuchma. rz(>zn!3. zr ·l' .", Od!';wierza, przprabia stare. 5000,-
dDWnik.Pozna1\. zd 57481 ___ C'hlewy. ogr6d 8000. ",platy IHII)U. Malarski . n 16 021 gwarancii da inwali{la 

K l Woźniak Stę.zew. Ko~;ckie;:o 13. protezą, doro~lemi c6 awa er zrl 57384 znldad z war~7.tat(>m. mleszka- Ch ś"" k otrzymanie zaufanego 
lat 26, gotówki 3000.- lub wię(,i'j niem. w tem pół roku dzierżawa. rze Cl)anS a ska lub obejmie filję 
wżeni si!) w interes lub własność. Dom masywny 11 ()(){),- miaRto. prowincjonalne. Wypożyczalnia - najelegantszych nE'k wl3snv .. Łaskawe 
Of t O d .,- P 11. '" Oferty Orędowlllk. Poznań k' '"I b I' I lo ch Ł"c]z' k er y re owm", ozna w Krotoszyme, 4 ubikacJ e. ('hle-I zd ~7 471 su ' Ien "u ny(' l I Ja wy ,,", -o poważn)'''h firm 
____ -, zd 57476 wy. morga Dgrodu. storl"łka. 5 000 v SU'i\'alska 7. przy Napi6rkowRkie· Poznań zd 57664 

Kawaler Mindler, Krotoszyn, Pia Rtow.ka, ... #Q .. go Szymańska. _!1._ ~6 570 
lat W, pDsiadający kamienice P>J- 12. zil 57 503 ~ 11. KUPNA. Dropsy 
znaniu 8500 ro('znie sznka żony Dom _ restauracJ'a - - i 

POSZUkuję 
.,E0rtjera. str6ża. wojażera 

got6wką, majątkiem. Oferty Ore- '17' • 
downik. Poznall zd 57474 dwupiętrowy. H ubikacyj. ('hlp· .n.Uplę · cukierki 

",y, ogr6d 12000. wpłaty fi ~OO zł. piec do kawy palenia na 80 do 

p. 500,- gwarancji majątko· 
24 letni, zdolny. beznagannej 

przeszłoŚCi. A. Myśliński. Cek
cyn. (Pomorze). zdg 56 927 Dla Mindler. Krotoszyn, Pia"tow.ka 100 funtów. zapcd reczny. Zgło-

mej c6rki lat 23, p6źniej",zej wła- 12. zd 57 SOl \SZenia Oręilownik. Poznań 
{icicielki ogrodnictwa, 20 m6rg G sft d t zrl 57 351 
drenowanej ziemi. zabudowaniem ~ O k"O ~r~ ~~ V' pa 
przy Poznaniu poszukuję meża. _ 65 m6~g pszenneJ, zytmej. zahu- . .nU. lę .. 
ł'at:l0wi.e poważni z odpowiednim ~owama obszerne mnR)'\\'ne b~z elom nadaJący SOlę .na rZl'zmct~o 
majątkIem ewentl. urzędnicy do Inwentar.za, 1R 0011. 'i\'platy 3_000. do. 12 tYSlę~y gotowką. 'VD6"\ń.
lat W zechca złożyć oferb do BartkowIak, J)OPIPWO Poznano I SkI, Rozdrazew. pow. KrotD6zyn. 
Oredownika, Poznań zd 57 Ó87 zd 57242 zd 503 OS7 

Kawaler 
iat 23, ma za.mrlar otworzyć sk-.!ad 
towar6w kr6tkich, poszukuje pan
ny krawcowej do lat 23 celem 
Dźenku najchetniej z Poznama. 
Oferty Oredownik Poznań 

zd ó71'J14 

Eukalyptusowo • Mentolowe w 
torebkach i luzem ()raz Słodowe. 
Anywwe. M;odowe z D6zcz6Iką. 
Miesza nkL śmietankowe z fa· 
bryki 

Roma - Poznań 

Wychowawczyni 
d9 3 dzieci z francuskiem i szy· 
cIem od 1. 11. Zgloszenia świa
dectwami a~tekarzowa Koszut
ska, WągrowIec. Rynek 3. 

zdg 57530 

Agent6w 
d .. ". 1910 " . 19"" na prowizję. Zarobek do 15 zl n,leJSze. '. pro~ram. . .... - d~iennie. Oferty Orędownik Łód~ 
płyty; 19.3ą ~Iad .. 5P0.rt \lwe: 22.30 .Pod Solidny" n 16 :azS 
teJli()rzy GIgI!. Volpl I Fleta z ~. vu 

Uczeń 
rzetnickl, naj(hętn;~j z prowincji 
PDtrzebny zaraz. DDlata. Koto
'111'0, po..... . Pomań. ?id 57 M6 

Szmuklerka 
do rob6t sZ'Iluklemkich (pasa
menteryinych) potrzebna za,raf.. 
Zgloozenia dr. Orędownika, Po
znań za 57 321 

Uczeń 
kt6ry chce sie wyuczyć fryzjer-
stwa dalL<!ko-męsklegD/ potrzeb
ny od zaraz. PrzybyleJI:L Szamo
tuły. Ko§('ielf1R 15. ng 16608 

Starszy 
rolnik poszukuje doświadczonej 
kierowniczki gospodarstwa domo

ego z 3 do 6 000 zł. kapitał 
zapewniony. Oferty Kllrjer Po
znański zdg 57 381/2 

Wspólnika 
fachowca ka rmelkarza, got6wka 
300 zł. Oferty Orędowni,k Poznall. 

zd 57585 

Drogerzysta 
y potrzebny mniejszej dro

P Jznania. Pożadane dyplom 
. labol'. Oferty fotogra

ą, pretpnsjami Oredownik. Po
znaJ'1 zd 57 691 

Potrzebni Panowie 
do stał~go zajecia w Pozna1\.
sleiem przNl~'ebior,,' wie handlo
",em, bez różnicy zawodu. Anga,-
żujp.my tylko powa~I1ych ",ta 1'-
<zych panów. zredukow8nych 
nauczycieli i nrzęf!ników, eme
q·tów i wf)i~kowycb chęlnych do 
pracy z(>wnęl rznel-\landlowej i 
stalego zarobKowania. Z1ecyd(}
wanych energicznych reflektan
tów z dok'~lrentaml osobistemi 
przyjmujp szpf firmy or! pOJ}ie
dzialku w go'lzinach oil 12-13 
oraz 15-17 " Ka'owical"h. MłYI1-
ska 5. m. 4. b:uro. pg 6103-42,77 

Rejonowych 
przedstawici€'li na bżrJe powi.a.t,.. 
Byt zapewniony. Życiorys, zna
czek. adresować: .. Polskie Biuro 
Sprzedaó;y Okularów". Kościan. 

d 4501 

Panna 
do bufetu go~5\\'ką 1000 zł. za
raz potrzt'bn2. gwarancja zapew
niona 90 mies ęcznie. Oferty Ore
downik. POZil1ań zd 5S OHl 

Stolarz 
na meble i budowle samotny z 
gwarancją potrzebny. Oferty 
Orędownik, Poznań zd 56 790 

Za wypożyczenie 
1000 zl dam posade kontrolera. 
inkasenta. Oferty OredDwnik Po
znań zd 57 999 

Któ Wtorek. 22 patdziernika. Wtorek. 22 października. 
.. h" ra . . U.15 audycja szkolna dla dzieci K t' 1335 

płyt; 22.45 DPOW . .Pojedynek w ------------------------___ _ 
z. pa" zec !!Ia.a~y ulżyć m.,o.ol~ ml'odszych; 12.35 muzyka salon()< 80wlce - . melodje Mo· 
biednemu. sleroc:I!! . lat 32. P6t- wa z płyt; 1325 chwilka dla ko- niuszki i staronawne pieśni I'Y
niPjszy ozenek mewy·kllllczoony. - b-iet; 13.30 z 'rynku pracy; lS.15 cerskie z 'Plyt; lS.15 'Przegląd giel· 
Oferty OrędDwnik, Pozna:l\ giełda; lIi.25 wiadomDści o e.!rs- dowy; 15.17 w,iad. Weżace: 16.20 

zd 57 623 'Porcie polskim; 15.30 melodje z D- życie kulturalne Śląska; 18.30 od-

p.,.fa1na 
lat 36. wy.pra wa 2 ()()() JlII.1)(nTI·a 
urzędn,ika. rzemieślnika nil stlIlej 
posad2)ie. cel m..a.trymonja1ny. -
Oferty do Oredownika Poznali 

zd 57997 

Starsza 
pani poszukuje !.'tarszego PIUl. eel 
matrymonjalny. Oferty Kurjer 
~~g 5_7_5_4_5'-'6 ___ _ 

Jeżeli 
chcesz wyjść zamąż. lub sie Dże' 
nić . zgłoś sie do chrześcijańskiego 
Biura Matrymonjalnego .. Amor". 
Sosnowiec, uJ. Będzińska 39. tel. 
14-49. n 15 &26 

Magiel 
do sprzedania. Łódź, 01. Piwna 
45. n 16564 

tki Kr · . h" L CZy t p. t. "Znaczenie wYchowaw-
opere ,,311na u.4mlec u e- cze regjonali'zmu"; 18.45 plyty~ _ 
haTa z plyt wyk. Taubera i El. 19.00 fe1.ieton <;portowo-tllTYsbCll
,Szczepa:ilskiej OTaz F. Szcze-pań- ny; 19.10 prO!l;r-am; 19..%0 przegląd 
I'k,iego; 16.00 skrzynka PKJO.: - prasy', 19.W sport·, 22..00 I!tWOry 
15.15 koncert zespolu Gr06-Smana; 
16.45 ~,Ca~a J>olska śpiewa"; _ Paderew~kiego w wyk. prof. Al. 
17.00 Ddczyt "f.ilm rysunkowy"; . BrachockieJro. 
17.15 koncert Drk-ie-~try P. R. z '"'torek. 22 paUrlemika. 
udziałem. St. Podgól\skiego; 17.50 Krak6w - 13.35 koncert 'PC7!>U-
skrzynka jęozykowa: 18.00 recital larny z plyt; 15.W arje operowe w 
fortepianowy WI. Trockiegoo; -- wyk. Battiestiniego z płyt; 18.00 
18.30 >S7Jkic Jrlteracki .,Warszawa w audyci.a poświęcona Marji Konop
literaturze i anegdocie" (IPrzed- nicki~.i (recytacje j śpjew); 18.45 
mieście Wola): 18.45 muzyka lek· litwory Paganiniego z płyt: 19.00 
ka; 19.00 wiad. rolnicze: 19.10 - fel.ietcm .. G ro~glocklleT-Hochal
pro.<tram; 19.18 'Płyty; 19.30 wiad. pen"traooe - najwy,;.,<\za lrut08tra
sporrowe: 19.45 pogadanka ak- da g6rska ;l\\'iata"; 19.10 program 
tualna: 19.58 koncert europejski 19.20 plyty: 19.30 wiad. sPDrtowe; 
z Wiednia; 22.05 dz. wieczorny; 22.20 muzyka lekka z plyt. 
22.15 .. OhrazkJ z Pol"ki sp6!czeB-
nej": 22.2fl fragm. z rlramatu mn· 'Vtorek. 22 paźd7Aemika. 
zycznego 'Vagnera .. Złoto Renu": Lw6w -13.:15 koncert orkiestry 
22.45 felj(>ton .. EurDpejczyk ",.ię Jazzowej: 15.30 muzyka lekka z 
bawi"; 23.~5 mnzyka taneczna; płyt; 18.30 .skrz)'nka techniczna; 
2-~.30 odczyt w jezyk,u wlOl'kim 18.45 lron~e-rt C'hóru miesza'llego 
.,Polska poetka Italii" (il\farja .. Lutnia·"M.acier.z"; 19.00 poga
Kon()pnicka). danka "Lw6w mia;sto coraz schlu-

Szanghaju". 
L6dź - 13.31i 'l1DWDŚci z 'II-'Iyt; 

15.12 giełda ł6dzka; 18.30 rozmowy 
z sluchac~mi; 18.45 cLueiY Ol>e~o
we (płyty); 19,oS pro-goram; 19.30 
ęport; 22.20 m~nuty literackie; -
22.35 muzyka lekka z płyt. 

Wtorek, !2 'PAZdziernika. 
Tornń - 13.36 muzyka lekka 

z lPłyt; 15.16 zielda; 15.00 ot'll"O
ry 6alonowe z pol y t; lS.00 fe)je
tO!ll .. Flisacy na postoi u w Toru
niu"; 18.45 fantazje z cyper (pły
ty); 19.10 program; lS.W lSl>orl; 
22AJO muzyka salonowa z płyt. 

Wtorek. 22 października. 
Poznail 6.00 aud. por. z WaI'Bl'J.: 

7.1i0 program: 11.57 z ·Warsz.; -
18.35 foxtroty i piosenki z płyt: 
14.00 przerwa; 15.15 giełda; 15.%5 
z ,"'arsz.; 15.30 ,.Na~ kDchany 
Strauss" (plyty); 16.00 z Wal'f'z.; 
lB.lIO shrcllDwisko dla ~zieci: .. Ja
coś Wyruf;za w świat": 18.50 dwie 
melodje z Faosta (llłyty); 19.05 
wiersze ,"T. Brzeoskiei; 19.10 pro
g·ram: 19.W 'SPOTt; 19.36 z Warl"l.; 
22..20 S. Rachmaninow gra wlasne 
kom'POzycje (pI7ty); 22.45 li War
l!'l5awy. 

Humor zagraniczny 

.-.Twierdzisz, że twój poprzedni pracodawca byl tardzo 
z clI"})Je zadowolony. Czemuż tego nie napisał w poświad-
czeniu? • 

- Bo bał się własnej żony, która jeet bardzo zazdrosna. 
(Trib. m. - Rzym). S. F. 

Co futro - to Edmund Ryehter '-" co palto ~ to Edmund Rychter - co ubHllie - to Edmund Rychter, Poznań, Ostrów Wielkop. 

Przedpłata na .mies;ą.e Ji,stopad 1935 r. wlącznie lo"Ii!l0kowe-go dodatku powił>- OcrłOSZenlaa na stronie S-lamowej 16 gr, na stronie 4-lamowei przy końcu tekstu 
ściowego. w Poznamiu w ekBpeuycj·i mi 1 .~~. w a.gemcia.ch .zI 2.20. li od- 6 reda.kcyjl)egD 30 gr, n!, stronie czwartej 50 gr, na stronie drugiej 60 gr. 
noszeniem do domu zł 2.2{), na prmvincji na ,j)OO7.ltruch jut rz; odnoeze- Przed WIadomOŚCIamI potoczneroI 100 gr od l-lam owego milimetra 

niem do domu kw8J1truJnie 7.01, mieBiec~nie 2.34, pod ().paską roiesil:cznie w Po!ece ~ 5.00. Ogłoszenia skomplikowane li za.stl'Zeżeniem miejsca od pO>l2czeg61nego wypadkI! .),l'7. nadwvżkl' 
w hnnvch krajach zł 6,00. Przy 7-miu wY'daniach tygodniowD kosztuie "Orędown}k" miesi~cz- Drobne ogoloszenia (naJwyżej lO{) sł6w w tern li nagl6wkowychl slowo nngł6\~kowe ftłll,łei 
nie 2.3.'5 zl bez odnoszenia do domu. W rwe wypadków epowod()wa.nych siłą wy'hsZ!ł. przeszkód 15.l(r. każde dalsze ~Iov.:o 10 gr: Og.ł06zehia do bieżacego wydania przyjrollJ!'my du I('or!z.ny 
w zakla.dzie. !I1Jrajik6w i t. P. wyda'wlCictwo nie ooPDwiada za dootarC'''-Cnie 'P illlll a. a abonenci 10.30. II Llo ~y~a.ń medzleln.yC'h l §wlątecznych do godz. 10.1 ... rano. Za ~6ŻIl ICę między ze,;ta. 
nie maią prawa dDma.gania sie 1l1.1ooostarczooy-ch numer6w 100 odMs1rodowania. wem a wYSokOSclll Ogl08ZElma, PQwstalą wskutek roatrYCDwama. wydawmctwo nie odpowiad8. 

Redaktor odpowiedzialny AJIldrzej Trella s Poona.nia. - Za wuystkie wi.a.domości i artyku/J s m. Łodlli odpowiada Leon Trella. L6dz. Piotrkowska 111. - Za ogłoszenia I reklamy 
odpowiada admi.n.istracja w osDbie p. Antoniegoo .Leśniewicza w Pozna.nil1. - Niezam6wionycb rek<>pis6w redakcja nie zwraca. 

Wychodzi oodziermie 1: wyjąttjk,iem niedziel i twillt n.roozyBt:rcl!. I ck.1t1l na dzień nastQ.Pn,.. Naklad l czcionki: Drnk3rni~ Pol"ka Sp6łka Akcyjna 
P()znań. św. Marcin 70. 

Telefony: .u-6t, tł.-'JI6, 3S-()7, 35-24, 35-25, '0-72 w niedzielę, święta ł późnym wieczorem tyl!to ID-72. .... P. K. O. PoDlań nr. 200 149. 
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StreltzcZ8nle początka 

Młody a.rtysta - malarz locelyn 
Gilbert w skrajnej nędzy wiedzie 0-
płakany ~ywot. Na domiar złego #.0-
na jego, z którą pobrał się z miłości, 
popada w str!l8zny na.łóg pijaństwa 
i staje się prawdziwą udręką nie
szczęsnego potępieńca losu. Jocelyn, 
doprowadzony do skrajnej rozpaczy. 
sprzedaje za bezcen dzieło llwoje, 
piękny obraz i rusza z synkiem, je
dyną swoią nadzieją, w świat. Pod· 
czas swej wędrówki M'tysta przyłą
cza się do trupy cy.rkowców, którzy 
.sami nędzni I obdarci, przygarniają 
nillBzczęśliwego Jocelyna i jego dziec
ko. Na prośbę ojca jeden z cyrkow
ców wytatuował na ręku !kIecka ko
ronę hrabiowska, i nad nią dwie lite
ry G. J. W tym samym emsie w do
mu ba,nkierskim Dunbar I Balderby 
w Londynie ()CfJ;ckiwany jest przy
Jazd nowego szefa, Henryka Dunbal1', 
który przed 35 dopuścił się fałszer
stwa. Podwładnemu sobie UI1'Zędni
kowi kazał Dunbar podrobić podpisy 
pewneg.o młodego człowieka, człon
ka znamej rodziny, oficera z 
tego lł8.mego 00 Dunbar pułku i pu
ścił v· obieg fałszywe obligi na su
mę kilkunastu tysięcy funtów szter
Ungów. Henryk Dunbarr lekkomyśl
ny hulaka I utracjusz wciągnął. w 
swoje fałszerstwo młodszego brata 
jednego z wytszych U1."Zędników ban,. 
ku, 1ózefa WHmota. Dunbar wysła
ny został do filji banku w Kalkucie, 
w IndJ'ach brytyjskich, niewinny zaś 
uł'Zęd.nik SampS<lm. Wilmot otrzy
mał natychmias~ zW<llnlenle. ló
zef Wilmo,t poprzysiągł zeIIIBtę 
nikczemnikGwf, który przestępstwem 
i kłametwem zniszczył tycie jemu i 
bratu. l ow po 35 latach wraca do 
Lo'Ildynu Hem-yk Dunbar, aby ob
Jąć kierownicze st.a.nO'wiskl() w b8lll
ku. ledynem Jego marzeniem byłl() 
uJneć ukochanlł i piękną córkę Lau
rę, którą przed laty zabrano mu do 
Amglji. Fatum chciało, te zaJedwie 
sianą.ł na ziemi angielskiej spotkał 
się oko w oko z Wilmotem, który 
przypomina mu krzywd~ wyn.&,d?Jl)o 
n" przed 35 laty. DunbaJr, aby zasza
chować swe~ wroga, ofiarowuje mu 
posadę słutąceg«> u siebie. Wilmot 
pada ofi.alrą tajemniczej zbrodni, któ
ra rzuca cleń podejrzenia na ba.n
kiera. W ml~dzy(%asie córka. Dunba
ra, Laura, pięlroa pe.nfooka, oczeki
wała w Londynie na przyjazd ojca.. 
W Laurze J)Odkochiwuje się bez wza
jemlDOści Artur Lovel, syn pierwsze
go pat~na z miejsC()wo·ści Shero
cUffe. W Winchester odbywa się 
śledztwo w sprawie zbrodni, po pał
niOOlej na Wilmode. W toku do
chodzeń sędzia śledczy.wydaje na.kMl 
alt'e8ztowa.nia bankiera. Dunbara.. Za
rządzenie W wywołuje powszechnl\ 
sensację· 
W międzyczasie M8Irgerlta Went .. 

worth, córka lamesa Wentwortha, 
MT6mnfe oezeklwaJ.a poWll"otu ojca.. 
Biedna dziewczyna nie wiedziała b0-
wiem, te ojciec jej miał pa'zybrane 
na1JWisko 16zefa Wilmota. i te W 0Ill 
W'łaAnie padł ofiarą zbrodni kolo 
Wi.nchester. Przypadkiem dopiero 
dowiedziała się li dzienników o mor
derstwie. Intuicj-a powiedziała jej 
od'J'8.ZU, ltiI mordercą ojca mógł być 
tylko b!mkfer Dunbrur. Młoda dziew
czyna wybiera się więc do Winche
ster, aby powiedzieć aędziemu o 
swyeh spostrzeteniach. 

Zeznania Margerity wciągnięto do 
pa"O'tIok6łu. Córka /Zamordowanego nie 
poprzestała na tem, Jecz udała się do 
hotelu w którym mieszkał Dunbar, 
:tądając widzenia się z nim. Bankier 
odmówił temu. 

Tymcza.sem trupa cYirkowców, 
wśród której znajdował się Filip Jo
celyn, Inaczej locelyn Gilbert lub I>3IJl 
Jarvis przybyła d.o Shorncli ffe, gdzie 
właśnie odbywały się wielkie wyści
gi. Podczas jed.nego z biegów poniósł 
śmierć drziedzic majs,tku Jocelyn
Rock, 10ll'd Haugton. 

WiadomOiŚć o śmierci młodego lor
da, rozeszła się w mgnieniu ' oka, ale 
jarmark nie ustawał. 

Wieśniacy zrobili taki kawał drogI, 
teby wziąć udział w zabawach, iż nie 
chcieli doznać zawodu. 

Przerwanie wyścigów, okazało się 
Wielce korzystnem dla przekupniów i 
cyrkowców. 

Jarmarkowano w najlepsze. 
Mały Georges, kuzynek nieboszczy

ta, tańczył wesoło na estradzie przed 
baral{iem pana Cadgersa, z r6żnokoll>
rowem i wstęgami, pozawieszanemi w 
około ctziecinnej główki. 

Ji'iJip Jocelyn powrócił do baraku 

StrOnił I = OR:ĘDOWNIK, nle<UeYa, (lnYa !O paMzłernł1ta 1~ = Numer !ł! 

późnym już wieczorem. 
3'rupa jadła obiad. dobra Nancy 

Cadgers odłożyła dla malana kawałek 
zimnej szynki, kiełbas~ pół bochenka 
chleba i kwartę piwa. ale FtUp nie 
mógł w-eale jeść. Połknlłł patl'1 kawał
ków chleba, pobił piwem 1 wyeią.gntł 
się znowu na wiązce siana. 

Przedstawienie rozpoczę)o al, na 
nowo; słyszał dreptanie kopyt końskich 
na arenie, słyszał trzagkanie z biezów, 
dźwięki dzwonków, wybuchy śmiechu, 
wesołe klaskanie widzów i okrz)'lkl dy
rektora cyrkut houp la! houp! 

Następnie ponury klown Her.r Ton 
Valterehoker zacą1 zabawiae pub1icz.. 
ność. 

Hałas zdawał stę być ogłuszaJłeyJn 
i dramił podniecony umysł Filipa II>
celyn. 

Uj~ głowę w obłe ręce f próbował 
myśleć, ale w żaden sposób nie mógł 
tego. 

JakiM róilne światełka :różnokoloro
we skakały mu oślepiaję.eo przed. 0-
czami. 

Zdawało mu się, że konie cyrkowe 
kręcą się bezustannie po jego ' głowie. 

Od pół godziny blisko leżał, palę.c 
ciągle fajkę, gdy zasłona oddzłelaję.ca 
jego kąt od cyrku; rozsunęła si~ i ja
kaś twarz się ukazała. 

Twarz ta ponura i złowroga, nal~ 
żata do Herr Von Valterchokera, ta,.. 
jemnkzego klowna. 

Popatrzył przez kilka minut na ma
la'l"za, zanim się do niego odezwał, a.le 
J ocelyn nie zwrócił weale uwagi na 
badawcze czarne, palę.ce oczy. 

- Wydajesz się zupełnie niby spo
kojnym w tym swoim kąciku, przemó
wił do malarza. Filip Joeelyn, zadrżał 
i podniósł głowę. 

- Ta-k, odpowiedział z roztargnie
niem, jestem zmęczony. 

- Wyglą.drun na to. Ale ezy sły
szałeś nowinę? 

- J' a.kQ. nClwinę.' , 
- Ależ wa.7.ną. nowinę, l'ozbrzmi~' 

wajQiCą. po całym jarma.rku! Jocelyn's 
Rock ma już nowego pana, który 
przyszedł na świat przed dwoma go
dzinami. 

- Chłopak T wykrzykną.ł Filip T 
- Tak, chłopaikl wszyscy o tem 

tylko gadają.. 
Klown zapuścił firankę i powrócił 

do cyrku. 
Filip Jocelyn zasłonił twarz obu rę-

kami i głośno zapłakał. . 
Dziś po raz pierWszy w życiu miał 

nadzieję odziedziczyć tytuły i mają.tek 
po swoim kuzynie. 

Po chwili przerażenia, spowodowa.
nej nagłą. śmiereilł hrabiego, . nadzieja 
wstą.piła mu w serce, a była to nadzie
ja sza.lona, desperacka, nadzieja, co go 
do obłędu doprowadzała .. 

Siły mu brakło wobec tak straszli
wego zawodu. 

Siedział nieruchomy, z twarzą. u
kiry tą w dłoniach, aż wyrwała go z ~ 
go osłupienia mała jakaś rą.czka. 

- Ojcze! ojcze! wołał głosił dzie-
cinny. . 

Filip opuścił ręce i podniósł gło
wę. 

Stał przed nim mały George8 i 'Ił
śmieehał się do niego. 
. - Spać mi się chce, ojcze, strasznie 
Jestem zmordowany, a mOja nowa ma
ma kazała mi iść do ciebie. 

Dziecko nazywało dobrlł Cadgers 
nową. swoję. mamą.. 

Żona kuglarza bardzo łagodną. była 
dla chłopczyny, a on nie był przyzwy
czajony do takieJ dobroci od kobiety. 

Jocelyn wzią.ł dzieeko na ręce, owf
ną.ł jej w stare palto i położył na sia
nie. 

- Nowonarodzony hrabia zasypia 
zapewne w kołysce, osłoni~tej firanka
mi z jedwabiu i koronek, mówił do 
siebie patrzą.c na twarzyczkę dziecka 
al~ .mój sYn jest synem żebraka i p~ 
WInIen poprzestawać na psiej budzie. 

N ałożył sobie fajkę i usiadł na 
p!I'óżnej beczółce od piwa.. 

Z ponurą. twarzQ. wpatrywał się w 
śpią.cego jedynaka. . 

Czarne myśli jakieś przesuwały mu 
się po głowie, znienawidził hr8,binę 
i jej niemowlę, przybyłe przed dwoma 
godzinami na świat.-

Już było po dziesiątej It gwar jar
marczny nie ustawał. 

Konie uwijały się cię.gle po arenie 

POW/ESC 

SEnSIJCYJna~ 

e'YI'ltowej, trQ.by brzmiały, bębny bęlirił
ł1. 

Ftlfp loeelyn 81ed~iał cią.gle w tej 
samej POZycji wpatrzony w twarz 
dziecka. 

Nagle płótno, oddzielające klłt od 
C)Tku, uniosło się od dołu i zadyszany, 
cały spocony, U!kazał się w baramku 
młody człowiek. 

Filip Jocelyn zerwał się na równe 
nogi, poznawszy Humpreya Melvouda, 
podleśniczego z J ocelyruJ Rock. 

Twarz miał roZ'Czerwienionę., oczy 
mu blyszczały. . 

Padł na kolana pn;ed Filipem J oc e
Iynem i z~ł eałow&t jego ręce. 

- Panie! bracie! wolał, leciałem 
jak 1V8.rjat. Zaledwie m6wić mogę, ta
kem się zmęczył. Moje p«"agnienia się 
ziŚCiły I Lórd Haugton! Lord HaUJgton! 
Ja Jeden tylko wiem o tern, że pan si~ 
tutaj znajduje i pierwszy witam ci., 
tem nazwiskiem. Niech ~je nowy 
dziedzie Jocelyn's RockI 

Humprey Melvoud mówfę.e to, pod
niósł głos, i zasłona się odchyliła. 

Tym razem ukazała się twarz klOW'
na w otworze. Ale tej twarzy szpiega 
nie dostrzegli bracia mleczni, bo stali 
tyłem do Henr von Valterchokera. od
wróceni. 

Filip patrzył na Hupreya ze zdu
mieniem. Zdawało się, że słowa leśni
ka nie miąły żadnego dlań maczenia. 

- Chybaś zwarjował, Humprey -
rzekł napół z gniewem - chybaś do
prawdy zwarjował. 

- Nie, nie zwarjowałem jeszcze, 
ale niewiele mi do tego brakuje. Jesteś 
hrabią. de Haugton! Wczoraj spacero
wałeś po Shorncliffe, obawiają.e się, 
żeby cię nie poznano w twoich łach
manach, w~zoraj byłeś strasznie zroz· 
paczony i miałeś zamiar złożyć żyWot 
swój na dnie rzeki, a dziś jesteś pa
nem Jocelyn's Rock! Biedna hrabina 
jest konająca, a d.ziecko umarło w go
dzinę »O urodzeniu! 

- Uma4'lo? 
- Tak, panie Filipie! A, p!rzepra-

szam, milordzie, bo nie mogę was już 

Wobec iicznych zapytań I ~YCl:eń, 
wyratanych z kół Czytelników 
pisma naszego, czyby oie · mogli 
uzye'kać 

Marjana Seydy 

..Pol~ki na ~flełomie ~lieiów" 
po cenie motliwie przyst~nej, 
zwrÓci!iiśmy się w tej sprawie do 
wydawcy. t. zn. do Keięgarni św. 
Wojcieeha, która przychyliła się do 
prośby Czytelników n8Bzych i na
znaczyła dla nich za tom dragi 
tego dzieła (stron 6iO) cenę, obnł- \ 
toną o przeszło połowę. a ml&DOwi
cie wynoezą.cą 

tylko 9 zł. 
Przypominamy, :te. tom drugi 

.. Polski na przełomie dziejÓW" 
(fakty f dokumenty) je;;t tak ujęty, 
że stanowi całoś~ w sobie zamknię
tą. a <Ybejmuje decydujący okres 
wojny światowej, od zbrojn8l{o wy
stąpienia Stanów Zjednoczonych 
do końca wojny. 

Tom ten przedstawia przytem 
całokształt działalności Komitetu 
Narodowego Polskiego w Parytu, 
bedąc jedyną jej mono~rafją. 

Wydawnictwo Dasze pośredniczy 
w nabywaniu tego dZieła między 
Czytelnikami naszymi a Księgar
nią św. Wojciecha. 
;,PolBkę na przełomie" (wm dru· 

gi) motoa nabyć na miejscu 

w administracji 
• pIsma .naszego 

za 9 zł. 
Czytelnicy poza Pozn!lnlem otny· 

mają wepomlllaną kSIą1kę pn:esył
ką· pocztową, j.eteli przyślą do ad · 
ministracji naszej 10 zł, natomi!l8t 
za zaIicz8IJłem pocztowem będą 

. płacili 11 zł. 

nazywa6 panem Filipem. Czasy, kie
dym Waszą Miłość nazywał bratem 
minęły na zawszel 

- Nie, nie Humpreyu - odpowie
dział Joeelyn - jeżeli wszystko to 
prawda l jeżeli nie jest to marzenie 
Chorego twego umysłu, to nazawsze 
pozostanę 'bratem twoim. Przeciwności 
są szkołą. ciężką., ale iwietnę., Hum-

MAGGroZUPY' 
1 kostko. no. 2 tolerz 

20 
srosz8 

GATUNKI . SPt:CJALN' 
I 

Ung1.cz tska. 
Grz y boroo. 
°9~nołOa. 

1 kostko. 2':; groszs 

prey. Będę zawsze prawdziwym twoim 
przyjacielem, mój Humpreyu. .. 

Wyciągnął rękę do leśnika i uści
sną.ł kościste jego palce. 

- Niech Pan Bóg wynagrodzi was 
za te dobre słowa. Teraz świat ezolga.6 
się będzie u nóg pańskich, bo pienią.dz 
ma wielkie znaczenie, ale mimQ cał&
go swego znaczenia nie może on za.
stąpić prawdziwie wiern~o przyjaci&
la... Widziez pan tę ~kęt - wykrzyk .. 
ną.ł, pokazująe pięść muskula.rnlł i za
ciśniętą.. - Są. w Shorncliffe ta.ey, coby 
ci mogli coś powiedzieć o jej sile. Jeż&
liby ktokolwiek panu CO złego kiedy
kolwiek uczynił, zgniotę go, jak się 
gniecie robaka, spotkanego na drodze. 
Niewielu jest na świecie ludzi, którzy~ . 
bf mnie obchodzili, a.le do pana mam 
nIezwykłe przywią.zanie. 

Oczy leśnika błyszczały, gdy to mó
wił, ale Filip Jooelyn słyszał niewiele. 
Stał wpatrzony ciągle w twarz śpią.ce
go na sianie dziecka. 

- Dla niego - 8zeptał - dla nie
go, nie dla mnie chciałbym by6 
wdzięcznym 1 sZ'Częt§li wym, postaram 
się być dobrym, żeby zasłużyć na 
szczęś'cie, jakie spada na mnie niespo
dzianie. 

Mówił. to sam do siebie, a potem 
odezwał się głośno: 

- Wychildźmy, Humprey, uduezQ 
si~, zemdleję, jeżeli nie wyjdziemy za.
raz na świeże powietrze. 

Podniósł się i wyszedł z letinikiem. 
Skoro tylko dwaj ludzie opuścili 

'namiot, Hen- von Valterchoke.r _ wy_ 
buchnę.ł śmiechem i podążył ku kę.to
wi, w którym spał mały G~rges. 

Przepadły bez wieści 
Nowy dziedzi'c Haugton i jego brat 

mleczny oddalili się od miejsca, gdzie 
wieśniacy tłoczyli się dokoła kuglarzy 
i poszli do owego zakrętu, gdzie zginął 
tak niespodzianie hrabia Sydney de 
Haugton. 

- Zdaje mi się, że to nie może być 
prawda, tak wszystko stało się nagle 
- powiedział Jocelyn. 

- A jednak tak jest, panie Filipie 
- odpowiedział Humprey. - Moja 

Drukarnia Polska S. A. w Poznaniu 

matka, gdy się dowiedziała o zgonie 
mi~OII'da i o. t~m, że milady bliską 
śmIerci odWIeZIOno do domu, pobiegła 
Z!liraz do Jocely'o's Rock i była. właśnie 
w kredensie, gdy przyniesiona została 
wiadomość o urodzeniu się dziecka. 
Była też tam jeszcze, gdy rozeszła się 
wieść, że dziecko umarło. Biedne ma
leńst~o p;rzyszło na świat przed cza.
sem, Jak powiadali doktorzy, i hrabina 
była umierajQ.Ca, gdy wybrałem się do 
pan~. Bardzo mi jej żal, tej pięknej 

l 
paD!. B~ła wpTawdzie dumna, ale jed
nocześDle dobra była i litościwa.. 

~ .... -----------__ ": (Ciąg dalszy nastąpi), 
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I Ja tam byłem, mIód I wino piłem ... 

• zIem sobie do ki 
światła i cienie podróży inauguracyjnej polskiego motorowca - Konie elektryeate t wielbłądy - Co robim, 
i co jemy? - Zbyteczny "fason" - Kłopoty li: powodu_. haczykowatych nosów - .,Zakłócenie" porządku pu
blicznego w bóżnicy i co li: tego wynikło - •• Kwestja żydowska" na statkach polskich wogóle - Musimy stwo
rzyć dla Polaków w Ameryce płynllCłl ojczyznę 

Co się jada na polskim transatlantyku 

UCZESTNICY PODRÓŻY INAUGURACYJ~EJ NASZEGO MOTOROWCA PRZY BANKIECIE, URZĄ.DZONYM 
NA STATKU. ZAPEWNE NIEJEDEN CZYTELNIK ZAZDROŚNIE SPOJRZY NA SUTO ZASTAWIONE STOŁY 

Z ramienia naszych wydawnictw 
brał udział w podróży inauguracyj
nej polskiego motorowca do Amery
ki nasz korespondent morski red. 
Edward Piszcz. Oto jego dalsze re
lacje z tej ciekawej podr6ty. 

Podróż inauguracyjna M./S. "Pił
sudski" do Ameryki zrobiła swoje! 
NajwiękJszy statek świata "N<>rman
die", na prz-Pbycie drogi do Ameryki od 
wybrzeży Francji potrzebuje przeszło 
pięciu dni. Nasze statki, wychodzące 
z Gdyni. mają do przebycia przestrzeń 
znacznie większą i wraz z postojem w 
Kopenhadze potrzebuję, 8 i pół dnia, 
aby dopłynąć do Ameryki. Stworzyliś
my zatem naj szybsze połączenie Am&
ryki z Europy wschodniej. 

U czestnicy podróży inauguracyjnej 
czas na statku spędzali bez nudów. Po 
wyspaniu się w wygodnej kabinie, kto 
chciał, leciał do windy, aby zjechać na 
naj niższy pokład statku. W basenie 
pływackim zagrzana w<>da morska nę
ciła wszystkich do kąpieli w Atlanty
ku ... , bo kołysanie się statku powodo
wało też burzę w basenie. Fale ma
sowały ciała kąpiących się. Sala gim
nastyczna zawsze dużem cieszyła się 
powodzeniem. Jedni siadali na konie 
elektryczne lub wielbłądy, inni treno
,,'ali wiosłowanie czy boks, a jeszcze 
inni po ,wykąpaniu się biegli' na }>0-
kład słoneczny, aby upra.wiać gry spor
towe. 

Aprow:iza.cja okrętu, ł kuchnia była 
dla smakoszów wielką "okazją". Jadło
fIpisy posiłków porannych śniadań i 
obiadów taki wybór potraw zawierały, 
że naprawdę magazyn oleju rycynowe
go wozić trzehaby dla tych, którzyby 
wszystko jeść chcieli. Ale morskie po.
wietrze podnieca apetyty, kuchnia 
miała więc dobry odbiór. 

Dokąd pójść po najedzeniu się! By
ło nad czem zastanawiać się. Czy za
grać w S'zachy, czy w karty na słonecz
nej werandzie, czy w palmiarni 'l A 
wieczorem: czy usiąść w barze na ru
fie, czy iść na wieczór pieśni do salonu 
główne.go, czy na zabawę do klasy trze
ciej, czy "wyspać" się w kinie'! Oto 
"problemy", które zajmują. głowę pa
sażera polskiego statku. 

* 

salonowa sztywnota, skoro atmosfera dy niezwykle gorącego patrjotyzmu 
polskiego domu gościnnego jest daleko i przywię.zania do ojczyzny. Okręt pol
przyjemnie.jsZ.&. Domami gościnnemi ski witano z wielkim entuzjazmem. 
muszę, stać się nasze okręty, bo są. one Widzieliśmy, że wielu z naszych bra
przecież łt~,cznikiem pomiędzy Polską ci za oceanem, chociaż już postradal1 
a Polakami w Ameryce. Niech statki mowę ojczystą., jeszcze nie zapomniel1, 
będą naprawdę częścią ojczYl'.ny, niech że Polakami są. i .płyną.ca w ich żyłach 
na nich wszyscy się czują. jak bracia, krew polska odezwała się; ze łzami w 
niech na nie nie wkracza niepotrzebny oczach sięgali ont p.o pamiątki z o.krę· 
"fason", bo są to okręty klasy emigra- tu polskiego i przyrzekali. że popłyną 
cyjnej, jedne dla wszystkich warstw. na jego pokładzie do Polski, do ziemi 
Skoro będziemy narodem zam<>żnym, I swoich przodków, którzy w dziechi
wówczas będzie można budować <>krę-- stwie mawiali im, Że "Jeszcze Polska 
ty specjalne dla najróżniejszych "elit" nie zginęła!" Czyż nie musiało wywo
i "nadskakiewiczów", których również łać to rewolucji poglądów u tych, któ
spora ilość płynęła. rzy nie chcą wierzyć w to, że poczucie 

Sk<>ro już, z życzliwo~ci, upomnieć narodowe tkwi głęboko w duszy, w 
się trzeba o pogodny nastrój na. pol- instynkCie każdej jednostki? Polacy 
ski ch statkach, nie można. pominąć amerykańscy dla Polski chcą działać. 
milczeniem i okrętowej .,kwestji ży- Znane są. w Ameryce nazwiska Dmow
dowskiej". Reprezentacja prasy pol-
skiej, która jechała do Ameryki. w zde
cydowanej większości składała się z 
ludzi o haczykowatych nosach. Na 
statku był i "ko-szermajster", była rów
nież bożnica. Aliście narodowi .,wy
branemu" mało jeszcze tego wszy~t
kiego. 

Przytrafił się ot takt pnypade.k: de 
bóżnicy na statku .,wtargnęło" w cza.
sie naboż.eń-stwa żydowskiego dwóch 
chł<>pców. Żydzi podnieśli gewałt i rwe
tes, że im .,świad<>mie" zakłócono ... 
bezpieczeństwo publiczne. Perswazje 
nie pomogły. Żydzi postanowili zażądać 
satysfakcji i powiesić... ślusarza, choć 
kowal zawinił. Roztrąbili sprawę w 
prasie amerykańskiej i zażędall usu
nięcia z.e stanowiska ochmistrza okrę-
towego III klasy. Ślusarza powie
szono ... 

Drobna niby !"LeCZ, ale Jakże eha.
rakterystyczna. prawda! 

* 
Do Linji Gdynia-Ameryka trudno 

o to wszystko mieć jakieś pretensje. 
Można jednak wyrazić życzenie, by Ży
dzi na naszych statkach nie znajdo
wali tyle pobłażania dla swego tupetu 
i bezczelności, czego wyrazem w da
nym wypadku było żądanie usunięcia. 
starego i zasłużonego członka załogi 
okrętowej. Wystarczy, źe Żydzi, na na
szej konieczności utrzymywania komu
nikacji z Ameryką. dobry robią inte-

Wewnątrz statku 
rojno, gwarno, 
przytUlnie, wesoło 
i wygodnie ... Al';! 

Ale nawet najladniej,sze i naJ1epsze res, bo mają najtańsze i w naszych 
urz!!dzenia same jeszcze nie wytwarza- warunkach naj szybsze połączenie z 
ją. pogodnego i wesołego nastroju. W największem skupieniem Żydów na 
]')Odróży inauguracyjnej poza turysta- świecie, którem je.st Nowy Jork. 
mi z Polski płynęli t.akże Polacy. kt6- Te cienie pierwszej podróży nas:!:e
rzy powracali z odwiedzin ze starej go transatlantyku muszą zniknę,ć w 
polskiej ojczyzny do swojej przybranej jego codziennej pracy. Wymaga. tego 
Ameryki. Zalecane przychodzenie na wzglą.d na. Polaków amerykańskich. Ci 
obiady w smokingach nie przypadało I Polacy, dla. których okręty nasze 
d<) gus u naszym zdeID<>kratyzowanym głównie sę, prz;eznaczone, dali uczest
braciom z za oceanu. I słusznie! Pocóż nikom podróży inauguracyjnej dowo-

. te rozkosze nie dla 
wszystkich pasa
żerów przeznaczo
ne. Na statku jest 
- obok życia, pel
nego wygód - ży
cie drugie. pelne 
trudu i mozołu. 
Tern drugiem ży
ciem żyjo cała za
łoga okrętu. Oto 
na fotografji obok 
marynarz ciężko 
pracuje na bUlJ"Cie 
M./S, "Piłsudski", 
nie zważają.e na 
zimno i wiatr~ 

skich, Paderewskich i Seyd6w jako 
tych, którzy na ziemi amerykańskiej 
w przełomowych chwilach wojny świa
towej działali, aby szala wypadkóW 
przechyliła się na rzecz Polski całej, 
zjednoczonej i niepodległej. Do tych 
czynów, jakich Po acy amerykańscy 
dokonali w chwili, gdy Polska z gr()
bu powstawała, dziś za. oceanem siQ 
nawiązuje. Blisko 4 miljony Polaków 
tam osiadłych chce i może polską oj
czyznę wspierać. z nią współdziałać. 

Te objawy gotowości do niesienia 
ofiar trzeba pielęgnować. Polskie ()
kręty jako ten łącznik pomiędzy em!" 
gracją a Macierzą doniosłą mogą tu 
spełnić rolę, muszą jednak mieć w 
sobie wszystko to, za czem Polak za 
oceanem tęskni. Atmosfera na naszych 
okrętach musi Polakówamerykań. 
skich przyci~ać, muszą oni w nich 
widzieć płynącą ich ojczyznę. 

* Pomy:Ślne wyniki' podróży inaugu.~ 
racyjnej nowego transatlantyku sę, 
też zasługę, jego załogi. Cała załoga 
motorowca "Piłsudski" wraz z kapita
nem pracowała nad siły. W "podzie
miach" okrętu pod pokładami, zamie
szkiwanemi przez pasażerów, pracuje 
dniem i nocą cała armja ludzi, me
chaników i marynarzy. Ich trudu pa,. 
sażer nie widzi; oni jednak z natęże
niem całej swojej ,energji pracowall, 
aby zdać egzamin, że okręt tej wielk()
ści potrafią ob!"łużyć. To samo trzeba. 
powiedzieć o całej służbie gospodar
c~ej. Na stewardów coprawua ten 
i ów pasażer "na gapę" narzekał, ale 
nM"zekanla -te niezawsze były uzasad
nione. Nie trzeba, zacni panowie, st&
warda za pra.cowitą. obsługę S-dniową 
klepać po ramieniu, a lepiej i spra.
wiedliwiej dać mu należny napiwek, 
zwłaszcza, jeśli się jedzie "na gapę" ... 

Hasło "Na. morza!" niewą.tpltwte 
będzie trafiało głębiej do przekonan 
wszystkich obywateli, skoro wszysc, 
Polacy pływać będą. na polskich ok:rę-
Łach. Uc~estnicy podróży inaugura,. 

cyjnej nowego motorowca transatlan
tyckiego wszyscy niewą.tpIiwie pły
wanie polskiemi statkami będą wszę
dzie pr,opagować, bo nasze okręty mo
gą wszystkich zadowolić.. 

E. P. 

$ 




