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Dr. Jana Mamaka z Ostrowa i por. rezerwy Adama Misiaka z Leszna wi'tały entuzjas1y,cznie tysiączne tłumy, 
a Młodzi S. N. wy'przęgłikonie'od powozów, którem~ wracali z dworca więźniowie Berezy 

DR. JAN MAMAK 

o s t r 6 w, 20. fO. Oczekiw'tlny niecier
pliwie przez cały narodowo myślący 
Ostr6w przyjazd przebywającego od'sze
regu tygodni w Berezie prezesa powia
towego Stronnictwa Narodoweg-o dr. 
Mamaka nastąpił w niedzielę, Dr, Ma
mak przybył pociągi.em popoludniowym 
o godz. 15,30. Na. dworcu skonsygno
wano policję umundurowaną i tajną. 
Kasa stacyjna w tym czasie biletów nie 
sprzedawała. 

Przed gmachem dworca zebrały się 
tłumy public znoŚ{: i , które wiwatami 
oraz kwiatami witały entuzjastycznie 
powracającego po sześciotygodniowym 
'PObycie w Berezie do Ostrowa popular
ne~ dz;iałacza. 

Od pOWOZ1ll. kt6ry miał zawieźć dł'. 
Mamaka do domu, wyprzą,gnięto konie. 
a powóz ciągnięto 00 dworca przez ca
łe miaiSto aż do mieszkania, przyezem 

'

na drodze publiczność wznosiła entu
zjastyczne okrzyki na cześć przywód
ców narodowych i rzucała kwiaty, śpie
wając Pieśń Bojową i Hymn Młodych. 
Z okien domów po drodze posypały si~ 
kwiaty. Cały narodowy Ostrów wyległ 
na ulicę i manifestował swoje uczucia 

Przyjazd dr. Mamaka, jak donosili
śmy, spodziewany był już w s<>botE;'. 
przycz,em pienvszy raz zapowiedziany 
był na godz. 11, a drugi raz na 'l'odz. 15. 
W związku z tern władze admini5tra
cyjne wydały również wczoraj spe
Cjalne zarządzenia. a przy kasach 
dworcowych wstrzymano sprzedaż bi
letów. Do gmacbu dworcowego nie 
wpuszczano nikogo. Przybyłe na dwo
rzec panie z kwiatami zatrzymano 
Zwolniono je dopiero późnie.i. (os) 

L e s 2. n o, 20. to . .lal- już pokrótce o
no iliśffiY, -d-n. 13 brno () g. 20 wródł po. 

cią.giem z Berezy prezes pow. StTonnic-, 
twa Narodowego p. Adam Misiak. 
Na dworcu zebrały się tłumy członków 
Str. Nar. oraz obywatelstwa w liczbie 
przeszło 4000 osób. Wysiadającego z 
wagonu p. Misiaka powitały gromkie 
okrzyki najbliższych. którzy wręczyli 
mu naręcze kwiatów, poczem odśpie
wano Hymn Młodych. 

Po serdecznem przywitaniu się z żo
nę. i matkę" p. Misiak wyszedł w oto
czeniu rodziny i członków Str. Narod 
przed dworzec, gdzie niezliczone tłumy 
ludzi powitały go Hymnem MŁodych 
i gromkiemi "Niech żyje''" 

Uradowanego kol. Misiaka wnieśli 
Młodzi na ramionach do PO'~'ozu, z któ- • 
rego wśród ogólnego entuzjazmu wy
przągnięto konie. Wolnym krokiem 
cią rniony. ruszył PO\\Óz wśród morza 
.głów maje tatycznie w ultce miasta 

Tysil\~me tłv!m.v witają, p. Misiaka przed dw-orcem. 

•• • • 
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ADAM MISlAK 

przy śpiewie, Roty, Pieśni Bojowej i 
spontanicznych okrzykach na cześć' 
przywódcy ruchu narodowego powiatu 
leszczyńskiego. Z okien padały na gło
wy gęsto kwiaty. 

Cią.gle rosną,ce rzesze Młodych i oby
watelstwa z powozem przeszły ulicą. 
Marsz. Piłsudskiego, wkoło Rynkiem, 
poczem zpowrotem ul. PiłSUdskiego do 
domu p. Misiaka na ul. Grodzkiej. I w 
domu składali życzenia liczni członko
wie Str. Nar. oraz obywatele, poczem 
odbyła się wspólna fotograf ja. 

Wśród gości byli obecni również 
kierownik placówki Str. Nar. p. major~ 
pilot Hendricks, ks. prob. Joachimow
ski i dr. Opatmy. Tak potężnej i wspa,., 
nialej manifestacji narodowej, w cza
sie której morze głów dosłownie zale.
gało ulice, Leszno nie pamięta. 

• 

a D!f!1 
Krwawą ~ozprawę pop,rzedziło bomtiardowanie gami'zonu abisyńskiego przez samoloty - Zaciekły opór 
przeciwnika złamał oddział tubyl:ców pod wodzą majora grenadjerów - Zniwo śmierci - tup wojenny 

R z y m. (PAT). Ministerstwo prasy kę, poza temi pozycjami pozostawia~ I Na froncie erytrejskim nie zaszło wojsk włoskich zdobycia tych punk
i propagandy ogłasza następująscy ko· ją.<:: na polu walki 50 .zabitych, wielu nic godnego uwagi z wyją.tkiem zwy- tów strategicznych, które posiadają. 
rnunkat nr. 24: ranionY(;h i kilkudziesięciu wziętych kłych lotów wywiadowczych. dużą. wartość, ze względu na możność 

Gen. Graziani donosi: Dnia 18 paź- do niewoli. asi askierzy stracili U za- B er l i n. (Tel. wł.) Z Adis-Abeby przeprowadzenia z tych miejsc dal-
dziernika 10 samolotów z Somali wło- bitych i 40 ranionych. nadeszły wiadomości, że nowym do- szych operacyj na wielką. S'kalę, jak 
skiego bombardowało w cią.gu godziny Na zdobytych przez nas pozycjach wódcą. odcinka frontowego w prowin~ dotąd nie dały wyniku. Linje fronto
garnizon abisYllSki w Dagnerei w rejo- przeciwnik porzucił 2 działa, 2 karabi- cji Agame na miejsce Rasa Gu'ksy, we włoskie w tej okolicy 'zdołały mimo 
nie Somali Chavelis nad rzekę, Uebbl ny maszynowe, 2 samochody ciężaro- który przeszedł do Włochów, z dra- energicznych wysiłków posunę,ć stę 
Scebeli. AbisYllCZYCY przygotowywali we, setki karabin6w i skrzynki z amu- dziwszy wojska ojczyste, mianowany tylko do miasta Edaga-Hamus. 
z pozycji tej natarcia na pozycje wło- nicję,. W akCji naszych askierów u- został Dojas Kassa Sebhat, który w W cią,gu niedzieli popołudnia sze
łikie. W czasie bombardowania 5 z po- czestniczy1i żołnierze sułtana 0101 Din- tych dniach uda się na front i obej- reg eskadr lotniCZYCh włoskich bom
śród samOlotów włosJcich doznało lek- le, naczelnika prowincji Somalisów - mie dowództwo swego odcinka. baa-dowało okolicę nad rzekę. Setit. Sa
kich uszkodzen od kul przeciwnika. Cha\'elis, który podle'gał władzy Api- Nominacja nowego dowódcy wska- molotyostrzeliwały przytem gęsto z 

Po bombardowaniu część oddziałów synji, a obecnie przeszedł na stronę zuje na to, że Abisyńczycy za wszelką. :karabinów maszynowyoh wysokie po
należą.cych do grupy tubylców Musta- włoską.. Żądał on, aby dopuszczono cenę me'ą. utrz~ać niezwykle ważne la kukurydzy, w której, jak przypll
hilla pod wodzę. majora grenadjerów jego wojska do udziału w walce dla punkty strategiczne na tym odcinku szezano, ukryły się wojska abisyńS'kie. 
ruszyła do ataku i pomimo zadekłego I zł.ożenia dOW. odu swojej lojalności wo- frontowym, na. którym ukonczono jut I Ak.cja ta jednak nie przyniosła spo-
oporu zdohyła umocnione pozycje bec Włoch. W wY11iku zwycięskiej bi- przygotowania około utrwalenia i oko- dziewanego wyniku. 
przeciwnika. AbisynczYą, ścigani twy pod Dagnerei cała prowincja ~ pania swych pozycyj linjowyeh. Jak donoszę. dalej z Adis-Abeby do 
przez wojska nasze, poszli w r~yp.. ve.l~! je,st pod kpntrQll Wł9,k.. 't .w~Z.T6tkie dotychczasowe wysiłk1 &tolie,l abiSyńskiej przybył w po~if)o 

. . . 
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działek były abisyński minister wojny R z y m. (pAT.) O ostatnich SukcG-1 kcesy ~nia. d' 3 bm. _ 
Fitaurati Birru, który, PQpadłszy w sach wojsk wł?s~~ch n.a l>C!granicz.u Ak~J~t::!~legic~t~r~ :~arowadziła. 
niełaskę cesarza i rządzących polity- SQmali w prowlUCl1 sc~u~,veh l!-gen~Ja ~ono:jęcia Dolo Uaddi i G~erlogubi i 
ków, zQstał usunięty z kraju i żył na Ste~ani donosi. u~~prłn iJąco, ~i! ~- d~is~ejsze zwycięstwa przynoszą za.
wygnaniu. Fitaurati Biorru ma objęć w bYCIe nagnerel o y o I!I ę W cza - yt wojskom na froncie somalij
najbliższyCh dniach do~ództwo nad l~wneg~ deszczu. yv ty~ samYtn cza: :Zt~ Zw ci stwa te decydują o za
je~nym z więks~YCh oddzIałów a:biSyń-1 SIe wOJ~~a Wł?Sk~e h~aJęW !~rtp;:~~_ j~tu' znac!neio terytorjum i stanowią 
:;:mi:t. fronCIe, dokąd uda SIę na,.- ~~~hód u~~c~orr~h~~v:zUPełnia su- powaby sukces polityczny. 

11111 ul~roionJ[~ A~i~Jń[lJków IO~ Mikille 
Sytuaeja na f'roncie li'gre - 9000 wyborowej 'gwa~di'i cesarskiej. wY'ruszyło ze sto

licy AbisynJi na front - Muzułmanie modlą Sl~ o p10w dzalle w walkach 
- . b' . k C a wraz z cesarro-I cesarskich (tylko 2.000 z nich pozo-

p a ryż. (PAT) O sytuacji na fr<m- tera.a ISY~5 a. .. ~ rz . ch ze stało w stolicy dla ochrony cesarza) 
cle w prowincji Tigre (fro~t .pół~ocny) wą, .zegnalI ~S?~l;soUl wyruszający odbył się w sposób bardzo uroczysty. 
donoszą.: Korpus gen. Santm? zaJą.ł ~ stolIcy gWar ZIS owo . Gwardja składa się z wQjska całkowi-
zycje strategiczne na poludme od AdI- Władze wł<>skie w okupowanej ezę- cie nowocześnie uzbrojonego, żołnierze 
~~at.~, k?rp':!s tub:d.czy. pod wooz.ą. g~n. śei prowincji Tigre usi!ują pozysk~ć ~<>- są umundurowani bez zarzutu, ~war
PlrzlO-Blroll okopUJe SIę przed EntJselo, bie wzglr:dy duchowienstwa koptYJskIe- dja ma własne oddziały łą.cznoścI, sa,.
zaś korpus gen. Maravigna przed KO. Ofiar<>wano więe znaczną sumę na nitarne i t. p. \Vbrew tradycji wojsk 
Aksum. Na całym tym froncie żadnych oobud<>wę katedry w Aksum i zapowie- abisyńskich za gwardzistami nie cią.
wi~kszyoh operacyj nie notowano. Od- dziano dotacje na budowę n<>wych k<>- gnę. na front żony z dziećmi. Przy 
bywają się j-ed~'nie bez przerwy wywia- ściołów. wymarszu przed pałacem cesarskim 
dJy lotnicze wł<?skie .na całej linji, o~ Jednoczśnie k.l~r k<>ptyjski w Adlis zgormadziły się tłumy ludności. Około 
Assab d<> rzekI Seht, na przestrzem Abebie zagrzewa wiernych dlo walk w grup żołnierzy, przybranych w mundu-
1300 km. Jeden z samo~otó,,: włosk~ch obronie niepodległ<>śd.· Księża. wygla- TY khaki, h~orzy się ciż!>a białYCh pła..
<>dbył lot nad calem TIgre l TembIen szają. w tym duchu kazania we wszyst- sZ(:zów, koblety płaczą l zaw.odz'ł I!rzy 
aż do Gondaru i okolic jezi<>ra. Tana. kich koo<iiołach. Należy dodać, że do pożegnaniu. Nagle rozległy SIę dZWIękt 
Obse~wa.tor włoski z<>stał draśmęty ku" tych patrjotycznych wystąpień przyłącza. trąb, dające sy~ał do 'Yymarszu. 
Iq ablsynską.. się także i duchowieństwo muzułmań- Tłum rozproszył SIę, zgietk l hll;łas u-

Koncentracja wojsk abisyńskich d<>- kie chociaż liczba mahometan w . st<>- stały, a na komendę, oddanę. w Jęzrku 
koła Makalle trwa i w rejonie tym na ticy'jest stosunkowo nieznaczna. Kadi francuskim, ruszył pie~szy bll;taljon, 
linii Ternkien - Bigurtan zgrom~dziło w Adis Abebie polecił, aby wszyscy mu- instruowany ~rzez m.lsję vyojskową. 
się. po.dobn<> około .. 100.000 zbr?Jnych zułmanie wznosili modły do Boga i po- belgijską. ~Qłmerze szl~ kroklem mia
Ablsynczy!'ów. Dedz]ak GUgsa, Jak d<>- ścili w ciągu 3 dni na intencję pow<>- rowym. Wla~ z kar~mem niosę. oni 
noszą, źródła włoskie, oświadczył, że dzenia armii w walce o niepodległość. gałęzie euka:hptusu, uzywanego d~ bu
chce wraz ze swem wojskiem wziąć u- A d i s _ A b e b a. (PAT). Dzisiejszy dowy namIOtów. .Marsz gWa.rdJl do 
dział bezpośredni w operacjach i osobi- wymarsz na front 9.000 gwardzistów Dessje potrwa 8 dm. 

~!!·~J1~~·~ri~i:~f~l~ !l~ O przer an-Ie dz·ałan' W )-enn [h O sytuaCJl na fronCIe połudmowym 
na pograniczu Somali donoszą. ze źró- _ ._ 

deł francuskich. że Włosi bombardowa- W Ablsy ')1 li z samolotów Sikillave na drodze do . " 
Gorahai, gdzie koncentrują się wojska 
rasa Nazibu, pochodzące z północnego 
Harraru. W kierunku Gorahai podą,ża
ją. też posiłki z południo - zachodu pod 

Próbne fłłlgestJe pomiędzy Paryiem i llfłlymem 

wodZił rasa Destu, na.czelnilta proOwin- L o II ely n. (PAT). Reuter donosI; .. 
cji Borana. Ze źródeł francuskich po- W kolacll urzędowych an{tłelsklcb 
twierdza sif} wiadomośĆ, że Włosi bom- m6wi",' fe dziś uana tytułem pT ;by 
hardowali Dagnere i Burdadi nad rzeką R 
Uelebi _ Scebeli i że miejscowości te z<>- pomiQd'Z'J Paryżem a zymem wy-
stały spa.lone. mienIono sugestie o możliwości puer-

A d i 6 A b e b a.. (PAT) W dniu wania t!2.łaJań wojennych. Sądzą tak-
wozorajszym wyruszyło z& stolicy 9000 że, te le~a alnd" o mcłliwoścł 2'8. 

żoInierzy wyh?ro:vej ~ardji cesarsld~j 'kończenia worny Z'ostała zrobiona w 
dQ Dess}.e>, gdZIe: Jak Wla?Qm~, ma znar czasie łS-mlnulowej rozmowy amba-
dować SIę prowlzoryczme głowna kwa- ~ D d.. M l' im 

A,rtur Henderson n:e żyje! 

sa .. ora l'oummCJ1_ z U:.'ilO ln w 
ubIegły piątek. 

W kałdym razIe te sugestie, Jak 
podkreśI&Ją tu, 8ł dopier~ w fazie po

L o n d yn (PAT) Zmarł w Londy· j cz~łkowef l maJQ r.harakter nie\U'7~!lo-
nie, chor~ od dłuż~zego czasu n8: raka wego badania gruntu. Pr~'by te nie 
przew~dl11czą.cy. m.Iędz~narodoweJ kon- mogą przybra6 wyraźnego kształtu 
ferencJi rozbroJemoweJ Artur Hender- d ł d ... 
son Jl1'Z8 up ywam pewnego czasu, D y~ 

Szkot z pochodzenia urodzony w wszystkie trzy strony zainteresowane 

_ koliczy Reuter - t. f, Włochy, Abf~ 
nyn!a l Mga Narod6w muuł uJska~ 
satysfakCję. 

L o n d y n. (PAT.) Reuter donosI o 
!'ytuacji dyplomatycznej: Wprawdzie 
pierwsze sugesje Lavala nie miały wi
doków na przyjęcie- ich przez Mussoli
nie~o, jednak danie gruntu ze stro
ny Francji trwa: Wielka Brytanja Je~t 
informowana o przebiegu tych badań, 
które tapewne usuną pewne nieporo
zumienia. W!'"zystl<ie ustępstwa, za
proponowane Włochom przed rozpl? 
częciem działań wojennych stanowią 
zapewne podstawę obecnych sytuacyj 
i można przypuszczać, że Mussolini 
7.modyfikował pierwotne żądania man
datu nad całą Abisynją. Londyn na· 
lega na to, aby wszystko zostało >;a· 
łatwione w ramach Ligi Narodów. 

, 
rewolweru kilkakrotnie w czoło, mi
mo, że ten już nie żył, poczem udał Sl~ 
do domu. d • 

Wszczęte natychmiast docho zema 
spowodowały aresztowanie sp~'awcy, 
którego odstawiono do jego mIeszka
nia gdzie pozostaje do dyspozycji 
wł~dz. Przy rewizji 'w domu Grobary 
znaleziono ukryty na strychu rewol
wer. (M) 

KonferencJa Edena 
z Baldwinem 

L D n d y n. (P A '1':) Minister Eden 
powrócił i odbył konferencjQ z pre
mjerem Baldwinem. 

Paro\viee szwedzki 
osiadł na mieliźnie 

T a l I i n. (PAT.) Parowiee szwedz
ki "Bella." z łarunkiem węgla, płynący 
z Gdańska do Helsingforsu, osiadł na 
mieliźnie na pol'udnie od wyspy Ozy
ljs. (Oesel). Statek jest w sytuacji kry. 
tycznej. Los załogi nieznany. 

utonęło 20 pasaierów 
B u e n o 8 A i r e 8 (PAT. Donosz!) 

z Limy, że wielka łódź motorowa prze
wożąca pasażerów przez jezioro Arapa 
przewróciła się na środku jeziora z nie
wyjaśnionych dotychczas pnyczyn. .Z 
ogólnej ilości 31 pasażerów zdołało SIl) 
uratować tylko 11. Reszta utonęła. 

Rząd kowieński skapitulował 
B e r l i n (PA T). Z Kowna donoszą, 

iż w uniwersytecie kowieńskim życie 
wróciło do normy z chwilą.. gdy rząd 
zawiadomił o wycofaniu ze statutu 
uniwersywckie'jQ przepisu nadającego 
min. oświaty prawo nominacji profe
sorów bez porozumienia z senatem 
uniwersytetu. 

Gen. Dąbkowski awansuje 
War s z a w a (Tel. wł. Były dyrek

or adminisracyjny Polskiego Radja, 
komendan główny związku rezerwi
stów, gen. Dąkowski, obejmuje wybit
ne stanowisko w ciężkim przemyśle 
śląskim. Gen. Dąbkowski ma wejść do 
zarządu syndykatu polskich hut żela
znych. (w) 

Konsutow~e r.lt\Sl~'J 
OpUSICla tą Pilłskt: 

War s z a wa (Tel. ",I.) Wobec cof
nięcia exequatur dWQm konsulQm re
publiki czeskosłowackiej - p. Doleżll.
lowi z PQznania. z Poznania i p. Maxne
row!, kierownikowi kosulatu w Krako. 
wie - obaj cze!cy konsulowie opuszczą 
w środę, dnia 23 bm. granice PQlski. 

Kon~ml generalny Rzplitei w Mor. 
Ostrawie. p. Aleksander Kloc, którego 
pozbawił exequatur rzą.d czeski, przy-
był wcz.oraj do Warszawy. (w) 

lragicmv wvnad'ek dtier'ka 

Glasgowie w r. 1863, Artur Hendersoll 
rozpoczął swą karjerę, jako zwykły t:>
karz. Licząc lat 17 był lokalnym 
kaznodzieją kościoła metodystów, do 

C h o r z ó w (Tel. wł.) 4-1etnia có
reczka Maksymiljana Motyki, Nata]ja 
w Bo')U.szowicach, pow, rybnickim, po
zostawiona w domu bez opieki, zaczę-

Rozpoczęcie stosowania sankcyj ieglugowych ła w mieszkaniu szukać zabawek. W 

przecHw Wiochom stole kuchennym znalazła re,wolwer 

którego należał. 
W pie!rWszym okresie swej działal

ności polity-czne.i Henderson był libera
łem. DQpiero w r. 1903, jako kandydat 
Labour Party przeszedł do parlamentu. 
Po złożeniu przez Mac Donalda godno
ści sekretarza partji w r. 1911 został 
jego następcą i wytrwał na tem stano
wisku aż dO' r. 1934. W ciągu 23 lat bYł 
głównym kontrolerem całego ruchu 
Labour Party i położył wiel1<ie zasługi 
w kierunku zorganizQwania aparatu 
partyjnego. Jako "wujaszek Artur" 
był Qn może najpopularniejszą. posta .. 
cią w angielskim ruchu robotniczym. 

Do rządu Henderson przeszedł po raz 
pierw~zy w czasie wojny, gdy Lloy.1 
George sformował w grudniU 1916 r. 
gabinet koalicyjny. i postawił na jego 
czele komitet, pięciu ministrów. Wów-

In bębenkowy ojca, który w czasie poru-
A t e n y (PA""'. J)Q a"'encYJ' okrę- ny, Egiptu, Rumunji, Turcji, Bułgarji szenia go. nagle wystrzelił. Kula tra,.. 

.., o ki i fila dziecko w głowę. 
towych w Pireusie nadeszły depesze z i Jugosławji ładowały na stat· n e \v ci~żkim stanie odwieziono je do 
LondY!lu, donos~~ce o rozpoczęciu s.to- pod włoską banderą.. szpitala Spółki B.rackiej, gdzie wkrót-
sowal1Ia sankCYJ zeglugowych prz.e?l~- *. ce zmarło. Motvka nie miał pozwole-
ko Włochom. Ponadto przedstaWICIe: G e n e w!1 (Tel. wł.) Odbyło SIę ze- nia na broń wskuek czego zosanie po-
le t~warz~st~ o~rętowych. otrzymah branie komItetu koordy~acyjnego, n~ ciągnięy do odpowiedzialności karnej 
zawIadomlema, ze angIelskIe tow. u- którem uchwalono prOJekt sankCYJ, . 
bezpieczeniowe nie przyjmują aseku- dotyczących bojkotu wyrobów WłO-, ,_ ag 
racyj towarów przewoż<>nych statka-I skich, zamknięcia dowozu surowców, ~ ~-\;~ 
mi włoskimi. Greckie agencje prze- potrzebnych do prowadzenia \-"ojny i ~ ___ ~ 
wozowe otrzymały polecen~~, aby to- ",,:yrównania s.tr,at niektórych państw, W Pra.d.ze ZIIllarł w wieku lat 54 Bogu-
w.ary przeznaczone dla SyrJI, Palesty- bIorących udzlał w sankcjach. mil Brada-c, przewodniczący parlamentu, 

h minister obrony narQdo>wei, wY'bitny 
członek partji agrarnej. 

* 
Frooeuzi fortyfikują swoją granicę w Somałi 

P a ryż. (PAT.) Z Dżibuti dono-, treją na linji Kajassa - Damoli Lei - W Bia!ogrodzie. skupC'ZY'na ponm.vnie 
szą, ~e władze. frnacuski~ fortyfikują Kuomi. wyilrala na przew niczacego Stefana Czy-
gramcę SomalI francuskIego z Ery- , ricza, kandydata opozycji, wi~kS200eią 171 

.głooów, przeciwko kandvdatowi bloku rzą

czas Henderson był ministrem oświaty. PleJeany konduktor zaslrzelleł cykilesię W pierwszym rządzie Labottr Party w 
roku 1924 był ministrem spraw we-
wnętrznych. W drugim o<l roku 1929/31 . J~orQlW8ki ~ęcal się Je8~cfłle nad trupem 

dowego. ministrowi wychowania fizyczne
go Mirko Komneno-wiczowi, który otrzymał 
136 głosów. 

* Grecki premjer KanclyHs ma wY6t8jpM 
Henderoon piastował tekę Sipraw 
zagranicznych. W tym charakterze C h o r z ó w. (Tel. wł.) W nocy na 
został przez Radę Ligi Narodów wy- poniedziałek o godz. 1.45 konduIttor 
brany na przewodniczącego konferen- kolejowy Henryk Jeziorowski, lat 30, 
cji rozbrojeniowej. Ale gdy konferen zamieszkały wStanowicach, PQW. ryb
cja się zebrała na wiosnę 1932 r., Hen- 1 nieki, wraeałw stanie podchmielI? 
derson nie był już ani ministrem, ant nym z źabawy do doma Na szosie 
n. awet posłem do izby gmin. Mimo tO'J pomięd.zy Stanowicami a czer.dziollką 
ponieważ nominacja jego była. pers<>- zaczepiał Jeziorowski przęchodniów, 
t,.'\lna zatrzymał godność ' przewodni- przyc"zem m. i. zatTzymał jadącego ro
"J..cego wszechśwlatow.eJ· konferencJi, ~ WeTem .. J.~a, .. Gr.obu.~ ze, St3no.wie.. 
ro .. brojenioweJ. - - ." PomiOU1. oapUł.Qlkjom a ze.czeplo-

nym Grobarą doszło do kłótni, a na
stępnie dO .bójki, w trakde której Gro
bara strąeil J eziorowskiego do przy
drożnego rowu. Następnie wyclą.gnął 
rewolwer i strzelił do Jeziorows!<icgo. 
l{ula ugodziła ofiarę w serce, wskutek 
czego nastą.piła natychnllastowa 
śmierć. Grobara jeszcM raż Chi;i~ł 
wystrzelić, lecz, gdy rewolwer zaciął 
si~ przyst~pit do leżącego- w rowiE) 
leziOl'Ow*iego i )lderzył &O rokojeścił 

z pmpozycją zmiany systemu parlamen
tarnego i .zmnie;szenia liczbv posłów z 100 
do 60. 10 posłów mianowanych b~dzie 
prtez króla na '''niOcSek rządu, a POoz06ta
łych 50 wybiorą p0t3zcze-~ó>lne klasy spo
h!czeń6twa. Poza tern pra wo własności za
mienione bf!dzie na prawo użytkowania w 
cil\gtI 99 lat. pO którym to czasie własność 
niernehoma prl f' jrlzip na rzecz państwa. 

. * 
NUJ)CjU6Z apQf;totsk l :\fs~. Orseni!ro 

złoty! wizytę min. Rzeszy do spraw ko
ścielnych Kerrlowi. NuncjUSZ przed kilku 
d!liami powrócU a Ra,1IML 
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Ab:syński znaczek pocztowy :r; wizerun· 
ikiem ~1ellol'ka cieszy się wśród filateli

stów wielkiem powodzeniem. 

Numer !U - OnĘDOWNIX, ~roda, dn'a. 23 paMz!ernfh 1~35 - Strona 3 

GlgantYt;;nIY lot P-0131M-Aust ralJa 

Mjr. Karpiński wystartował 
z Warszawy 

Piertll(sze lądowanie odbędzie się w Słambule 
War 8 z a w a. (PAT.' Dziś rano 

maj. Karpiński rozpoczął wielki lot 
Warszawa-MeJbourne w Australji. 

Maj. Karpiński wystartował o godz. 
6.32 z lotniska wojslwwego na Okęciu. 
Start odbył się pomyślnie przy sprzy· 
jających warunkach atmosferyczuych 
Również na trasie panują pomyślne 
warunki do lotu. 

Jako pierwszy etap przewidywany 
jest Stambuł. gdzie mjr. Karpiński 
spodziewa się wylądować Jeszcze dziś 
wieczorem. 

Na lotnisku na Okęciu mimo wcze-

. snej godziny zebrało się liczne grono 
dziennikarzy oraz przyjaciele lotnika. 
Między godz 5.30 a 6.30 poczyniono o
statnie przygotowania. Samolot j~szcze 
raz .poddano dokładnym oględzinom. 
Po rozgrzaniu silnika w otwartej kabi
nie zajęli miejsca mjr Karpiński. a za 
nim mechanik Rogalski. Obaj lotnicy 
wzięli ze sobą ~padorhrony. 

Mimo lIlacznych zapasów benzyny 
(około 1000 litrów), przeznaczonych na 
zgórą 20 god7in lotu. aparat wznió[' 
się· szybko, szybując na południowy 
wschód. 

Otwarcie nowego roku 
B. G. 1<' kupił zakłady W Uniwersytecie· Poznańskim 

w.aplenne Prof. Kostr~eu:sld o BiskupiNie - Hymn Mlodyclt 
K ł e) c e. (PAT). W tycJ.l dniach . rOtllbrtllmiet"al w auli uniwersyteckiej 

Fen.)mcna!na gwiazda sportu teonisowt'go, 
Gem Hvahinlt. Chinka: jest zbyt młoda 1,y 
brać udzifll ~ rozgry.\'kach o mistrzostwo 
junjorów W Brytanji. ma jednak doŚĆ d0-
świadczenia sportowego. by sędziować na. 

Bank Go,spodarstwa Krajowego nabył. . 
z publicznej licytacji parowe zaldady . P o z f! a n. 21 .. 10. W ub. niedZIelę 
wapienne Chęciny, znajduję.ce się w ' odby.ło .Slę otwar(a~ nowego. roku aka
pobliżu Kiele. de~IlIcklego w U:llwersytec~e Poznań-

ciaml w Biskupinie". 

Aresztowanje ucznia ' 
polskiegll w Czechach 

M or. o s t r a w a. (PAT.) Zandar
merjn czeska aresztowała 20 bm. 15-let
niego ucznia polskiego gimnazjum re
alnego w Orłowej, Rudolfa Joska, po
chodzącego z Końskiej na Śląsku nad 
Olzą. Aresztowanie odbyło się w asy
ście licznej żandarmerji. 

Radta pro-kuratorji skazany 
za hazard 

B e r I i n. (Tel. wI.) Były radca pro
kuratury generalnej Reszy, 54-letni dr. 
Wasmund, skazany został przez ber
lińską izbę karną sądu krajowego na 
2000 marek grzywny' za udział publicz
ny w grze hazardowej. Od zarzutu 
specjalnego uprzywilejowywania o
skarżonych i innych osób w czasie swe
go urzędowania w prokuraturze dr. 
Wasmund został uniewinniony. 

Kompromitacja "hetmana" 
Skoropadskieao 

L o n d y n. (TeJ. wł.) Odbyła się 
rozp<rawa przeciw agentowi "hetmana" 
Skoropadzkiego, Anglikowi Tufnelowi, 
oskarżonemu o przywłaszczenie pie
niędzy, zebranych w Londynie dla 
Skoropadzkiego. 

Wobee ujawnionych w c·zasie roz
prawy gorszących okoliczności, SOkoro
padzki, w obawie kompromitacji, eof
ną.ł w toku rozprawy oskaTżenie i za
łatwił spór z Tufnelem polubownie. 

Parowce wzywają pomocy 
B e r l i n. (Tel. wł.) Orkan, szal~ 

ją.cy nad Danją., wyrządził wielkie 
szkody. Przedewszystkiem uniemożli
wił regularną komunikację okrętową. 
W niedzielę zatonął statek "Penden
nis". 

L o n d y n. (Tel. wł.) Na skutek bu
rzy, szalejąeej na morzu Północnem. 
szereg okrętów dostało siQ ,,,. bardzo 
niebezpieczną. sytuac j ę. Angielski pa
roweic "Verdurua" rozesłał sygnały, 
wzywa,ią.ce pomocy. Parowiec f.in
landz'ki ,.E~bo" zos tal 1'l':ucony na 
skały. Parowiec norwetl ki ,,Ingar" r(). 
zesłał sygnały S. O. S. 

Ś. p. FeUks. Prlysie~ki 

siuro. Po mszy sw. nastąplła urc>czy
stość otwarcia roku pracy na auli 
uniwersyteckiej. Wykład inaugma:cyj
ny wygłosił entuzjastycznie przez mł(). 
dzież akademicką. oklaskiwany znako
mityprehistoryk prof.dl'. J óżef Kc
strzewski p. t. "Zagadnienie kultury 
łużyckiej w związku z nowemi odkry-

Po wręczenfu odznaczonym za pra· 
Ce naukowe wychowankom uniwersy
tetu medali zakończono uroczystość 
odśpiewaniem studenckiej pieśni 
"Gaudeamus". 

W inaugura.cji wziął udział pre
mjer Koś:ciałkowski. 

W · momencie powstawania. zgroma
dzonych z miejsc rozległ się potężny 
śpiew Hymnu Młodych. 

NaJsta,rszy syn króla egipskiego Fuada następca tronu Farouk (drugi z lewe;) 
przybył do Angiji, aby uczyć się rzerniosła wojennego w akademji wojskowej w 

Wool wich koło Londynu. 

kortach Wimbledonu. 

Obniżka stopy dyskontoweJ 
G d a ń s k (Tel. wł.) Bank gdański 

obniżył z ważnością. od poniedziałku 
południa stopę dyskontową z 6 na 5 
procen t, oraz stoipę lombardową. z 7 na 
6 procent. 

Zabójstwo z zemsty? 
\V a r s z a w a (Tel. wł.) Szereg mor~ 

derstw popełnianych w ostatnich la
tach na duchown ych prawo51awnych 
na Wołyniu został ostatnio powiększo
ny przez skryt<lbójcze zabój5two w 
Stawkach (pow. kostopolsltil. Arsenju
sza Tatury 

Powodem zabójstwa. jak donosi 
miejscowa prasa, jest zemsta za sprze
ciwenito się ze strony Tatury "ukraini
zacji" cerkwi prawosławnej 

Tramwaj zburzył dom 
B e r l i n, (Tel. wł.) W Saarbruecken 

po północy wóz tramwajowy na spa
dzistej ulicy wpadł na przystanku koń. 
owym po wyskoczeniu z szyn na dom, 
walą.c go częściowo w gruzy. Zabity zo
stał kierowca tramwaju. Z pod ~ruzów 
wydobyt'O dwóch dalszych zabitych, 
trzech ciężko i sześciu lekkol'annych. 
Rannych przewieziono do szpitala w 
Neunkirchen. 

• 

II 
Attera ogarnęła wszystkie większe organizacj i instytucje łÓrlz'kiej diaspory -, Zyski, 

'f1~legalnie ciągnięte z uszczerbkiem polskiej poczty szły na budowę Erec Izraelu! 
L ó d ź, 20 października organizacje i instytucje łódzkiej dia- dowania w wys<>kości 1.790 zł. Poza 

W maju zupełnie niespodZIewanie I spory. Zamieszani są w nią. obok czo- tern jedenastu członków "Hachlusim 
władze wykryły w Łodzi plywatny łowych żydowskich działaczy nawet Kalo'" wtem poseł Chaim Wa!sman 
"urząd telegraficzny". zorganizowany posł~wie. do . Sejmu. :ren s.zc~egół jest zostało skazanych na grzywny po 100 
przez żydowskie organizacje społeczne. sp~cJalme pIkantny l dobltme wyka- złotych każdy i na zapłacenie odszko
Była to prawdziwa. "bomba", okazało zUJe "państwo\votwórcze" stanowisk() dowania w sumie 34.460 zł. WreRzcie 
się b<>wiem, że w tę ~,telegl'aficzną" "współpracowmków" rządu- za prowadzenie .,telegrafu" przez "Tał
aferę zamieszane są "najszallowniej- Śle.dztwo w tej sensacyjnej sprawie mud-Torę" odpowiadało też jedenastu 
sze" organizacje na czele z religijną. trwało przeszło cztery miesiące i do- członków w tej liczbIe zno\\'u poseł 
szkołą "Talmud-Tora" i "Keren Kaje.- piero przed paru dniami sprawa ży- Wajsman i popularny na łódzkim tere
meti Leisrael", która odgrywa rolQ dowskiego "tel~grafu" znalazła się nie żydowski działacz l{rausz. Człon
żydowskiej rady narodowej. Prócz tych przed sądem staro~dń8kim w Łodzi. kowie "Tałmud-Tory" sl<azani zostali 
dwóch' oqanizacyj "telegraf"' czynny Prezes .,Keren Kajemeti Leizrael". były na grzy",nypo 500 zł każdy i na spła
był w "Hachlusim Kalo", ,.Machazykej poseł do Sejmu dr. Jerzy Rozenblatt cenie odszkodowania w łącznej sumie 

War s z a wa (PAT) Zmarł w Chades" i ,,!{aren Tel Chai". Wszystkie zosŁał ukarany grzywną 50 zł i skazany 1000 złotych. 
Otwocku znany nziennikarz i poeta te instytucje posiadały wielIcie zapasy na zaplacenie na rzecz poczty odszko- Xastępnego d1lia są.d staroś ciński 
Felil~s Pny~ iecki. ozdobnych hlan~e~w telegraficznych ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_ 

Ś. p. Feliks Przysiecki urodził się w i od dłuższego czasu trudniły się przyj
r. 1883. Studja filO'z·o ficzn e odbył na unl mowaniem miejscowych d·epasz gratu
wersytecie we Lv .. ·owie. Działalność lacyjnych, które. były następnie rozsy
dziennikarską. rozpo-czął w r.· 1906 w łane do adresów poprzez specjalnych 
"l{urjerr.e Lwow1:kim", poczem praclJ- gOllCÓW. Obstalunki przyjmowano nie
Wc.! w ,.Wieku Nowym". W r . 1917 roz- tylko od członków owych organizacyj, 
pc,c~:::ł pracę w w an:zawskim "Głosie·'. lecz z .. udogodnienia" szeroko korzy
Od roxu 1918 hył członkiem l'eclnkcji stało całe łódzkie żydostwo. W zasa
"Kurjera Warsz:1.wskiego'· jako spra- dzie opłaty p<lbierano niższe, niż w 
wozdnwc.a polityczny r:ljpie.rw w ra-I urzl{dach p<>cztowycb. lecz. jak ustaliło 
dzie stanu. a potem Wi} \\'s7ystkich ki)- I później śledztwo, niejednokrotnie pła.-

, lejn)-ch sejmach. Zmarły był człon- j ciJi wyższe st.awki - coś w rodzaju 
klCTY'\ z~rzl"du kluhU spraw9zda.weÓw j ofIar. 
1':'..1':am('11 ~G., ll~ "h j Afera ogal'I1Qla wszystkie wiQksze 

Po długich i ei~t'kieh c:lllrpieniaeh, przetY""'Szy lat 68, r07.'6tał się z tym 
światem, ś. p. 

Jakób Pawlaczyk 
emeryt. 

WY'Prowadzenie drogich nam zwJok z kostn1cy szpitala św. J6zefa 
przy ul. Drewnowskiej naetąpi we wtorek. 22 b. m., o godz:nie 15. o czem 
zawiadamiają. poz06tali w gJębokim smutku 

żona, dz eci i wnuki. 

., 



rozpatrywał sprawę dwudziestu dwóch 
członków "Machazykej Chades" i ska
zał ich na grzywny po 50 zł kaŻdego 
oraz na <>dszkodowanie na rzecz poczty 
w kwocie 1000 zł. 

Jednak na. owych wyrokach sQJdu 
starościńskiego "telegraficzna" afera 
się nie kończy - jak bowiem wyka
załO' śledztw<> - podobne k<>mbinacje 
z d~peszami robione były przez wszyst
kie żydowskie organizacje w Łodzi i na 
prO'wincji. To też śledztwo trwa na
dal i w najbllższym czasie należy ocze
kiwać dalszych rewelacyj. Zasięg afe.ry 
jest <>gromny - okazało się bowiem. 
że pieni~dze zdobyte tą. dr<>gę" nie były 
przywłaszczane przez aferzystów, aui 
też nie użytkowan<> ich na miejecowe 
cele organizacyjne, lecz przekazywano 
do Palestyny pa fundusz pomocy tam
tejszym emigrant<>m! 

A więc zyski nielegalnfe ciągnięte 
z uszczerbkiem poczty polskiej "lużyły 
do budmvy Erec Izraelu! 

~(I'Otl8 l = bnF;DOwNIK. ~I'oaa. anta 23 pddzfernlka 1935;;;: Numer 24& 

W dodatku na czele stoją tu nie ciem
ni analfabeci, których m<>żnaby tłuma
czyć nieznajomością prawa lub malem 
wyrobieniem społecznem, ale ludzie wy-
kształceni, pOSiadacze dyplO'mów nau- . .... . 
kowych i p o s ł o w i e d o S e j m ul Coraz ezę~elej pOJawiaJą tnę takle ryby w polskIch rzekach. 

Poza tern nasuwa się przypuszcza- z inicjatywy miejscowych działaczy I terenie całej Pol<8kf. .• 
nie, że skor<> "telegraf" założony był na żyd<>wskich, a skoro tak - tO' takie Całą. aferę staramy się oma
rzecz centralnej in.stytucH w palesty-I same •• telegrafy·· działają lub działały wiać jak najspokojniej. aby nie wpaść 
nie, prawdopodobnie działo siO to nie nietylko w Łodzi l okolicach, lecz na. w rozg<>ryczenie; - chcemy oświe,tlić 

ją bez pierwiastka emocjonalnego i zU
pełnie bezstronnie. Jednak jest to tak 
jaskrawy d<>wód żydowskiej nielojal
ności wobec P<>lski i instytucyj pań
stwowych, P<lpełniony przez naj pow aż
nie,jeze organizacje diaspory i czoło
wych przedstawicieli całego żydostwa, 
że mimo woli nasuwa się pytanie: -
jaki naprawdę. jest stosunek źydow
skiejo golusu do Polski 'l 

Pamiętajmy. że podobna, delikatnie 
mówię.c. nielojalność ze strony żydo
stwa spotyka Polskę w kilka lat po 
przygarnięCiu przez nas miljonowej 
rzeszy żyd<>wskich uciekinierów z Rosji 
i po obdarowaniu ich polskiem obywa
telstwem ... Tak się żydostwo odwdzię
cza państwu. które sam<> przez bezr<>
bocie gnębione, otw<>rzyło granice swe 
dla żydowskich uciekinierów z Nie
miec! 

I tę właśnie Polskę eksploatują t y
dzi w spooób wyrafinowany. aby uzy
!!kane sumy wysyłać do Palestyny ... 

KAZIMIERZ HAŁABURDA 

• 
Bank Gdański 

Obniżył stopę dyskontową 
G d a ń s k. (PAT). Z dn. 21 bm. 

Bank Gdański postanowił obniżyć sto
pę dysko n tO'wQ. z 6 do 5 proc., zaś sto
~ za.stawową. z 7 dO' 6 proc. 

onkrul in ns Wy (aJ roz . rYłJJCe 
Na marginesie podpisania protokółów polsko-gdańskich 

G dl a ń s k. 21 października. 

Podpisanie ostatnich pr<>tokółów 
polsko-gdańskich z dnia li bm. obe
ślono urzędowo, jako .. normalizację" 
stosunków wolnego miasta z P<>lską. 
Ty mezasem sp<>jrzenie na Gdańsk dzi
siejszy, synteza wypadków. jakie w wol
nem mieście miały miejsce w cią,~u 
miesięcy ostatnich, daj~ <>braz zgoła in
nej, niż .. normalna. ... rzeczywistości. 

Pełne unIezależnienie się od Polski 
uznano w Gdańsku za naczelne wska
zanie program<>we. Przeprowadzenie 
takiego programu. wbrew naturalnym 
związ.kom z Polską. musiało nap<>tkać 
na pewne trudności. tern bardziej, że 
Berlin wraz trudniej zdobywał środki 
matedalne na popieranie wskazywa
nych wolnemu miastu dążeń politycz
nych. Byli tacy. w przypuszczali. że 
skazany na siły własne Gdallsk załamie 
się i nie b~zie mógł spelnić swojej 
.. misji". jako forp<>czta pangermani
zmu. Ofiary na cele polityczne podwa
żyły system walutowy wolnego miasta. 
Niezdrowy st.osunek gdańskiej emisji 
bankowej do .. państwowej"wraz ze sta-
le rosnącym deficytem budżetowym 
senatu, d<>prowadziły do krachu. do de
waluacji. Doszło nawet do tak nieprzy
jemnej konieczności. jak przeprowadza:' 
ne jeszcze w tej chwili wysiedlanie z 
Gdańska do Niemiec emerytów, których 
dawniej przysłano specjalnie celem za
silenia żywiołu niemieckiego w w<>l
nem mieście. 

Czy Polska sk<>rzystala z tej k<>n
junktury? Tylko w kołach ,.sanacyj
nych" łudzono się. że Gdańszczanie sa
mi poprO'szą o pomoc polską. że wywie
szą. białe sztandary. Nadziejom takim 

stosowanie jednej taryfy celnej i to Je
szeze w sposób daleko liberalniejszy, 
niż na wszystkich innych polskich 
przejŚCiaCh granicznych. 

Polska, zareagowawszy początk<>wo 
na to faktyczne oderwanie się Gdańska 
z równoczesnem narażeniem polskiego 

$rosPOdarstwa na duże straty, - wyc~ 
fała się w dniu 8 sierpnia w dobrze zna
nych Czytelnikom na8zeg<> pisma oko
licznościach, Dolmmenty z dnia 8 
sierpnia t 11 pażdziernika. podpisane 
przez przedstawicieli Polski i Gdańska, 
są. świadectwami zaprawdę powa.żnego 

Wybory senackie we Francji 
Ost.(łtec~ne re~ultaty - Sklad poUtyc~nll senatu po~ostałłie 

be~ ~'miaJł 

P a ryż (TeJ. wł.) Według nade- wiedliwości, Berard, byU senatorowie 
szłych informacyj, wybory uzupełnia.- MiIle.rand. Caillaux, l\'Iounie. Champe
ce do francuskiego senatu odbyły się tier. 
wszędzie spokojnie. Otrzymane do- Uzupełniające wybory do senatu 
tychczas wyniki wskazują. na lekkie nie wiele zmienią. jeg<> skład politycz
przesunięcia na lewo. Premjer Uwal, ny. jakkolwiek widoczne jest, jak już 
który kandydował w dwóch okręgach, zaznaczyliśmy, pewne przesunięcie na 
wyszedł w obu zwycięsk<> już w pierw- lewo. Zwrot ten zaznaczył się już przy 
szem gł<>sowaniu, Z innych osobisto- ostatnich wyborach do rad miejskich. 
ści wybrani zostali m. in. min. spra.-

Celem zapewnienia sobie regulamel dostawy "Orędownika" (& WJdaA tygod" 
niowo) od 1 listopada rb" prosimy SZlUlownych Abonentów pocztowych o odnowienie 
prenumerat, za listopad (lub za llatopad l grudzleJ\. azem) na poczole lub u llato
noszów 

do piątku, 25. bm. 
Przy op6infmłu terminu tego aarazl6 alę motna aa utratę pierwszych gazet 

w lisłopadtle. Abonentów. zamawiafących gazetę wprost w admln.lstracll aalzef, 
prosimy o przekazanie pienIędzy na koato w P. K. O. nr. 200.U9 r6wnlei przed 25 hm. 

.Orędownik" kosztnJe mieslęCZD1e z przesyłką pocztową 2,M zL 

dawano wyraz w maju br. i później je- S łon lo 79 d Ó ezon&j w procesie byłych działaczy 
szcw. 'p ę om w centrO'lewu były poseł Pragier. Pragi&-

Gdańsk poszedł k<>nsekwentnie w War s z a w a. . (Tel. wł.) We wsi ra odprowadzili dO' bram więziennych 

reglamentacji cały handel POlsk<>-gdań- zlO'ty-ch. (w) odbywali karę obecnie ułaskawienI 

zwycięstwa, jakle ooniósł bankrut fi
nansowy w r<>zgrywce z Polską. Jak 
wynika' z protokółów. ostatnio ~dP.i
S!lnych. Polska nlejak<> legaliZUje 
wszystkie bezprawne zarządzenia Gdań
ska i zadowala się jedynie "zapewnie
niem". że senat będzie dążył do przy
wrócenia stanu plerw<>tnego. 

Gdańsk, jak dalej wynika z protokó
łów, idzie konsekwentnie po raz <>bra
nej drodze .. W obecnych warunkach 
wólne miasto będzie mogło utrz.vmać 
wzglę-dną u siebie równowagę 1I;0-'5PQ

darezą. jeśli chroniczne iego saldo u
jemne w bilansie handl<>wym i w~'dat
ki na cele polityczne, z,równoważy po.
zycja zysków z usług w bi1ansl~ płatni
szym To może Gdańsk uzyskać przez 
wydatniejsze zwiększenie obrotów por· 
oow.vch. 

Wolne miasto ma zagwarant<>wane 
minimum obrotów ummvą z roku HJ33. 
Minimum to przekroczono w roku ub. 
o zgórą miljon tonn. Umowa ta daje 
Gdańskowi możliw<>ści oddziaływania 
na rozwój portu gdyńskiego (ścisła 
współpraca obu zarządów portowych), 
a wynikająca z ducha tej umowy zasa
da jedne~o .. kompleksu p<>rtowego Gdy
nia - Gdańsk". przyjmowana przez po.
litykę morską rz&du polskiego, użycza 
w<>lnemu miastu szerokIch możliwości 
pomniejszania z k<>rzyścia dla siebie 0-
brotów i zysków Gdyni. Przeprowadza
na obecnie - jak to stwierdzajlt, pod'pi
sane protokóły - rewizja umowy POl'
towej jest podjęta na żądanie Gdańska., 
który domaga sięo wydatnego powięk
szenia posiadanych już koncesyj i u
mownego zagwarantowania większego 
ieszcze udziału w polskich <>broŁach za
morskich z uwzględnieniem ich war
tości. 

l to jest .,normalizacją" stosunków' 
Nie dziwnego, że w Gdańsku mówi się 
o wielkiem zwycl~stwie. o największym 
~ukcesie w dążeniu do zupełnego usa
'oodzielnienia się wolnego miasta 

E.P. 

swoim kierunku. Dla zabezpieczenia Buszany spłO'nęłO' 79 domów mieszkal- rO'dzina i przyjaciele. Naczelnik wię. 
się przed penetracją i wpływami pol- nych i stO' budynków gosPO'd3il'Czych. ziania wyznaczył PragierO'wi celę 33 
skiemi ujęto już przed rokiem w ramy I Straty wynoszą. ptrzeszło sto tysięcy na pierwsr.em piętrze, w której Ju:t 

ski Kupca i pośrednika polskiego WY- więźniowie brzescy. (w) 
parły z Gdańska związki aprowizacyj- Zgon sen]ora SkazanIe Pawła B'ermana 
ne, monopolizujące cały Im p<>rt d<> wol- "" " 
nego miasta. Związki te zadeś~iły Polonjt gdanskleJ Budzi się poczucie w Gdańsku 
współpracę z niemieckiemi spółdzlel-., . I k"' i zaIe" ... 
niami rolniczo-'handlowemi na pol- G d a.n s.k. (Pf\T). Dz~ zma.rł. w PO S lej n e znoscl G d a ń s k. (PAT). Areszrowany w 
skiem Pom<>rzu. stały się więc narzę- 78 rO'k:u. zycla senJ~ PO'IO'nJI gdańs!tlej, War s z a w a. (Tel. wł.). W Cies2a- SO'botę redaktor odpowiedzialny ży-
dziem polityki gospodarczeg<> umacnia- wł~clcu~l drukarni .. ś. p. Józef Czyz~~- nowie w powiecie lubaczowskim odbył dO'wskiego organu "Danziger EehO''', 
nia żywi<>~u niemieckiego w Polsce, A Sk~. Zmarły rOZWIJał bardzo gorh~ę. się tłumny wiec obywatelski. ~wołany obywatel polski. Paweł Berman, O'dpo
ta pOlityka. zapewniająca Niemcom z dZlałalność narodoyvą. na. P?mor~u, z inicjatywy ks. Węgrzyniaka a. po- wiadał dziś przed są,dem w trybie 
Polski zbyt ich produktów na rynku zwłaszcza w okresle przedwoJenn~nt. świętony projektowi załO'żenia w Cie przyśpieszonym, który skazał go za u
gdańskim stworzyła pomyślną k<>n- Był on kawalerem orderu Od.todzO'n~J szanowie polskiej szkoły handlowej. siłowanie z3Jgrożenia bezpieczeństwu 
. kl 'dl d br znanej akeji nie- PO'lski O'raz prezesem hO'norO'wym grot- Mówcy wskazywali na. tO', iż trzeba i porządkowi publicznemu oraz zakłó-
~~ck~~~ or~an~za~~j' politycznych na ny polskiej w Gdańsku. podję.ć energlcznę. akcję w kierunku cenie dob1'ych stO'sunków niemieclm .. 
wsi polsldej. •• • O'dżydzenia handlu i dostarczenia S%e-- gdańskich na 4: miesiQce więzienia. Po 

Wprowadzone ograniczenia dewiz<>- B poS. Pragter W więZieniU regu ukwalifikowanych sił własnych rozprawie na podstawie decyzji sę,du 
wę posłużyły Gdańskowi do stworzenia· k t kłem Dużo zainteresowanie się na zebranh p. Barman został zwolniony z aresztu.. 
szozelnei granicy towarowej poml~dzy mn O OWS projektem załO'żenia szkoły handlowej ZwO'lniO'ny pO' rozprawie z wI~7i&-
nim a Polską. Konsekwencj~ dalsz.yc~ War s z a w a. (Tel. wl.) W dhłu wskazuJe na to, że sprawa w niedtu., nia, p. Berman zO'stał jednak ponO",vl~fe 
zarzą.dzeń i praktyki admimstracYJnel wczorajszym do kancela.t"ji wiozienia l gim czasie wejdde w stadjum urz~c:~v.. a.resztO'wan.y w celu wydalenia go iako .-
Gdańska są takie. że dziś właściwie jed- mokotowskiego zgłosił się celem od· wiatD1eD.ia.. l uciążliweg'O oheokrajO'wca. z gra.nic 
na już tyl,ko nić ł~zy Gdańsk z Polskl\: bycia kary trzech lat wi~zienia orZ& --- WOlllOÓO Mi ... ",~ć1 
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Jak 8ię zarpo, .. ' iada r07Ipoczynaj,ą,ICY 
się r ok akademicki na Uniwersytecio ' 

. Stofalla Batorego? 
Tl'udno na to pytanie odJp,owiedzieć, 

po,n i 8''-aż toron akademicki po wpro · 
wadzeniu u !; taw jęd1'Zej ewic'Zowskich 
jeszcze się nie ustabilizował i ani mł.o
dzież, n ni lvładze uniwersyteckie nic 
zdą.żyly całkowicie przystosować si~ 
clo nowych warunków PIl'8!CY i współży
cia. 

Żeh;.: zT>o<zumieć sytua.cj ~ ob ec:ną, 
należy pJ'zN!-e,vS1zyslkiem Pt'zy.pomnieć, 
jak się zakot1.Clzyl rok aka.demicki u
biegły. Nie\\'ąt.pliwie za.k!m'lczył się 00 
pod znakiem wsze'chpolaków, któJ'lZY 
nietylko całkm"'icie opanowali naj
'Większą. (J{I'lganizację studencką - Brat
nią Pomoc, ale oo,olali przeprowadzić 
ją. przeJZ limne rafy, jakie hojnie pew
ne czynniki rozJ.'lzucały na drodze 
pracy samo-pomo!C1owej. 

Że goopodaro,wać było macznie 
trudniej niż w latach ubiegłych, niech 
świa.dezą. -cyfry dotacyj, ()rtrzymanych 
p.rze'z "Bratniak". I tak, gdy w roku 
1933/34 za 'Pośredni,ctwem "Komitetu 
Pomoą Pol,skiej Młodzieży Akademic
kiej" wpłynęło do kasy bratniackiej 
56500 zł, "Tow. Przyjaciół Mł'Ołdzieży 
Akademickiej" (j uż bez ,,;polskiej") 
wpłaciło wileńskiej "Bratniej Pomocy" 
Polskiej Młodzieży Akademickiej w 
roku 1934135 tylko 25800 zł, a więc 
mniej niż p'O,łiQiWę tego, 00 dano w roku 
lPclpl'zednim. 

ne d·a"n·o o'l'ganrza:caom samOlpoanoco
wy;m żydowskim, na,ra.zie nie wiemy, 
a.lc przypus'z(!zać nale,ży, że mniej,wość 
żyd,o'Wska of.T'zymała zRMznie więcej, 
niż się jej to należało. 

\V takich warunkach zubożenie 
mło>Clzipży nie Slpadło, le<ctl wzrosło, go
Slp::darować i nieść pomoc cora?; licz
niej-szym rzeS'zom potrzebujących nie 
było rzeozą łatw:j.. Jednakie ULrU,ld 
p a,d prezeEJu:rą. p. WitOtlda Swie!l"Zew
ski ego przebrną.ł przez największe 
trudnoś'ci i nawet ze strony przeciw
nikó'w poHtY'camych nie słychać jakoś 
więkSzYICh naneka.ń, a niera'Z szczersi 
i uczchvsi składaJą. Młodzieży Wsa:ecb
pols,kiej uznanie za ciężką. i nie zaw
sze wd,zjęczną. 'Pracę. 

Zresztą szeregi tych 'Przeciwników 
przerzedziły się ogromnie. Największy 
rudwersan"'l z lat ubiegły;ch - "Odrodze
n ie" - istnieje ty'lko n·a papierze, a. 
słychać o niem może dlatego, że były 
'P'l'ezes i naSltęiP"t>a osła wionClgl() Dę>biń
~kiog-o, p. Stomma, jest t. zrw. referen
tem, "młod:zieżowytIl1" w rektoracie. 
FTzez nie>glo jedynie ma dziś młodzież 
dCl3tętp eto, rektora, co niewę.tpliwie tak
że nie ułatwie WSlp'ólżycia mloiCl:ziecŻY z 
wład!zami uni wersyteckiemi. 

Hałaśliwy jeS'Zeze przed półtora ro
kiem "Legjon Młodych", dziś także 
jest . całkiem niewido-czny na terenie 
uniwersyteckim. Trudno się temu 
dziwić, SIDOIl"O człorucami tej organiza.cji 
hy'!i albo sytn1pat}"Cy komu.nizmu, albo 
stud}ujQ.cy na uniwe.rsytecie urzędni
cy ;państwowi (głównie >Skarbowcy i 
-pll'zewaga branży sekwestratorskiej). 
PieI"WlSi p!I"zenieś1i si~ całkiem ~decy
d!Ol\vallie do jaoze,jek IDomunist}"OO\Ily'Ch, 
a dJrudzy allbosą tak pochłonięci speł
nianiem czynno,ści urzędowych, że o 
J akiejś żyws;z,ej dlZiałalności nq. tererue 
uniwersyteckim marzyć nawet nie mo
g.:J, albo świadomie woilą. dziś siedzieć 
cicho, 00 po wyc,ofaniu się z ,sl3njoratu 
,.Logjo·n'U' 'tak p'o.tężnych protektorów. 
jaik pułk. Sławek, minister B~k i in
ni dygnitarze, za ba.rdzo uj,awniać swą 
pl'zynaJeźnor.ść dlo teJ organizacji nie 
za.w~ce f'ię :mleca. 

Po,zo~ ti.1 je na placu "Myśl Mo,car
st\i" o·wn.". Ta i/stotnie tro.ch-ę rUSl7.:''l si~. 

\V k'o,ń-cfll Ubiegłego roJol a,kadel1llic
IdeI'; o, Pl() k OUl'J.'1)1l"omitac,ii "LegJoTI'U" w 
odcinku almcIemickim "SJOW3." nin
dwuznacznie składali mo{'.a,1'st,lIl0Wt~y 
ofel-ty, wy.rażają.c got-owość pT'ZY'Jr:cia 
na sieni 'e> roli, jaką. miał spcliniać 
"Lcgj'Cl n MłQ,(fyrh", oczywi ście 't\~az.z 
przY"'ilejami i zatpa,moc;aTl'!!. Jakle 
Slpły\valy, jak z ro'gu ohfito~d. na tę 
ocgan iw.coję. Ozy oferta \a zostanie 
P1':Njęta? 

TIa'('!zej ni~! Bo ol(} "moc3J'Stwowców" 
w' ci 0 (1 {"'za~'ll do C>U 1SlU hf'rez,ią, !'Iko'l'o 
,,' iej· ,r' '''''rtni e- mO~.ą ~ię ukazywać ta
~e ()o[!;wiad.ozenia: 

.,My wolimy SZlll'ep'n. irl(>()we~o endeka, 
:tlt rzlo\"icl,(\. kt6ry glosi te zasady, ja
k~ hnlc111,ie jego szef." 

100 chce mieć na uniwersytecie 
, arcie. temu nie woJno w ża,dnym 
'Y\adku o .,wo1eć enrlpk!l ". 'PoT'adto nie 
-rzs'Zą "mocars twowcy" odwagą, któ-
d liasami nie za,brakro kom.unizujQ.-

W ubiegła, niedzielę odbyła się w Zgierzu wspaniała uroczystość poświęc~~ia Bzta~d~ru "Pracy Polskiej". Na zdjęCi!! .fra~
menty uroczystości: 1) poczet sztandarow y Młodych S. N., 2) przed<3ta wlclel gÓl'llI kow ze Sosnowca wygłasza przemOWIeme. 

3) delegacja górników z Zagłębia Dąbrowtikiego ze sztandarem. 

Co słychać W Słrawczvnie 
Przy zatruciu, wywołanem zepsute

mi potrawami, jak również alkoho
lem. nikotyną, morfiną, kokainą i 
opjum, zastosowanie naturalnej wody 
Franciszka-J~zefa jest cennym środ
kiem pomocniczym ZaL przez 1eka:rzy'. 

W ~bUlłttowa"nej pał·afji ~nać otrze:iu,'';'enie. 

K i e 1 c e" 21. .10. Zarzą.dzeniem Ku
rji Biskupi~j kieleckiej, paraf ja Straw
czyn została podzielona pomiędzy trzy 
sąsiednie paraf je. Sam Strawczyn zo 
Skrawczynkiem przyłączono do parafji 
Piekoszów. 

Według naszych r~lacyj, uzyska
nych na miejscu. w Strawczynie znać.. 
już duże otrzeźwienie wśród chłopów. 
Większość ich opuściła opuściła zbun
towanych wikarych ks. Fr. Smolar
skieg;o i uczę:'!zcza na nabożeństwa do 
PiekoszoOwa. Przy wikarym stoi w tej 
chwili około 300 osób, przeważnie lu
dzi naj ciemniejszych i niespokojnych. 
Grupie tej prz~wodzt ,kilku agitatorów
bojówkarzy, którzy usiłują teroryzo
wać tych paraf jan, którzy nie idą. za 
ks. SmolarRkim, 

Ciekawe światło na źródła tej wi
chrzycielskiej roboty rzuca fakt, że 
przed kilku tygodniami agitatmzy ci, 
obładowani paczkami "sanacyjnego" 
"GOllca Kieleckiego" (który już nie wy
chodZi), zawieraj:;tcego tendencyjne o
pisy wydarzeń strawezyńskich i usiło
wali agitmYać wśród paraf jan pieko
szowskich, buntując ich przeciw tam
tejszemu księdzu proboszcz'owi i ks. 
biskupowi kieleckiemu. Agitacja ta 
nie wydała jednak żadnych rezulta
tów, a rozumniejsi chłopi wnet zorjen
towali się, kto za tą. robotą stoi. 

Poważniejsi gospodarze str.awczyń
sey przepowiadają rychły już koniec 
tej całej warcho1skiej roboty, gdyż wi
kary i je'g"o najbliżsI .,współpracowni
cy" sprzykrzyli się już obałamuconym. 
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szykują. się do pracy, która za
powiada się nie najgoo,"zej. 

Jeśli nie zaj,dą. jakie nieprzewi
dziane przeszkody ze strony rektora
tu, to 25 bm. nalElfŻY się spodziewać 
zehrania inauguracyjnego Mł~dzieży 
Wszechpolskiej, które rok rocznie ścią.
ga d() sali Śniooeckich tłumy młodzie
ży. 

Że praca Młodzieży Ws'zechpol.skiej 
nie spotyka s.ię ze wSlpółdlZiałamiem i 
pomocą władz uniwersyteckich, mówi 
najlepieJ fakt, że po dziś dzień nie u
zyskali WSlZechpolacy WłlliSneglO lokalu 
na terytorjum uniwersytetu, choć ma.
ją je takie umarłe organizacje, jak 
"Odrodzenie", czy "Legjoo Młodych". 

Przywróceni do łaski 
Są. to jednak dl'oibne szykany, nad 

któremi przechodzi się do porządku 
dziennego, i które w żadnym wypadkU 
ani złamać, ani zahamować ruchu na,
rodowego nie zdołają.. L ó d ź, 21. 10. Przed niedawnym 

czasem został z polecenia władz cen
tralnych opieczętowany Jok.a.! Zwię.zkll 
Ochotników Armji Polskiej przy ul. 
Kilińskiego 90. Opieczę wanie nastą.
piło na,skutek zarządzenia władz cen
tralnych, -przyczem u~tanowiony 1.0:

sŁał nad zwią.zkiem kura tor w osobie 
aKlw. Sokołowskiego. 

Obecnie nastąpiła zmiana w usto
sunkowaniu się czynników central
nych do związku ochotników, albo
wiem lokal został otwarty i odbyło się 
zgll omadz€llie ogólne członków, po
święcone sprawom organizacyjnym i 
zresztą w dyskusji mimo gorą.cych za
pędów poszczególnych mówców, moc-

wiony był zdecydowaniE' w kierunku 
narod-owym i w wielu wypadkaCh jaw
nie występował przechvny programo
wi "sana(~jj". Tak np. staJo się pod
czas pamiętnych ma.nif~f;tacyj w Kiel
cach przed pałacem biskupim oraz w 
kościele. Za. te wyst.ą·pienia dwóch 
członków związku usuniQto. 

Te oraz inne p.osunięcia zarzą du 
związkowego spowQdowały, że władze 
zwróciły U\vagę na działalnoOść związ-

P. K.-cki. 
"' . 
S-n~eg W IUp,ach nlem!:eckich · 

B e r l i n. (Tel. wł.) Jak donoszą Z 
Kempten, w Alpach niemieckich spa
dły obfite śniegi. W ciągu niedzieli j 
poniedziałku wieczora opady przybra
ły na sile. 

ku. Stwierdzono, że posia.da, on dość Rokowania handlowe 'polsko
pokaźną liczbę członków. jaką nie mo-
że poszczycić się żadna "sanacyjna" or- nj!emiecki-e rozpioezęte 
ganizacja tudzież, że grupują się pr:ue~ 
ważnie ludzie raczej nastawieni prze- 'V a r s z a w a, (Tel. wł.) Ro'kowa
ciw "sanacji" w kierunku nal'odo",·ym. nia hartdlowe po}sko-niemi~,c~ie, któ~e 

Cz" obClcnie po wznowieniu działal- p'rze.rwane zostały w Boo-hme, gdZIe no ojTamczone. 'J d" . d dl . 
T ł ś . e0'61 stanowi cał- ności zwiazku większość tych człon- prowa zono 1e o uzszego ~zasu, zo-

kOWi~~ ;;i:;~~C:Z~!;ówno . zamknięcia ków zdołają odsunąć od steru rządów I stały wznowl~n~ w vVarszlł;wle. Przer-
. k .. k' b t'a zwolennl'cv ~annC]'l'" zobaczvmy w wę przedstaWiCIele obu panstw wyk(). ZWlaz ·u, Ja 1 o ecnego o warCI,. . ,,.., , . 'ol t l' dl . d ń 
Tr' . b dk '}'ć 'em 'e naJ'bliższeJ' przyszłości. (k) rzys a l a wypraco~vao.la sprawoz a 

.ze a .. po res 1 z ~znanl ,Z I i przegh,!-du. Dele-gacJa memlecka przy-
naogoł z\\lązek b. ochotmków nasta- była już do W3Jrszawy i w skład jej 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~ w~~zą.:rndcaambu~y~ąun~ 

cym legj{JlI1istom. Ci ostatni nieraz z 
pewną doą Mogaucji potrafili mówić 
swym mentorom i opiekunom przykre 
słowa prawdy. 

p'(J'tulni "mocarstwowcy" z całą, 
s'ZIC.ze,r~cią. przyznają się, że się boją.. 
Posłu{;hajmy, co pisze w ,,słowie" 
członkini tej "mocarstwowej" oo-ga.ni
zacji, p. A. Poklewska-Koziełł (nr. 277 
z dn. 9. X. 1935). 

"Jeśli chodzi o stosunki li naszemi bez
pośrcdniemi władzami, my boimy się. 
Przyznaję, boimy się jawnych wy~tąpiefl, 
bo kto wie, czy. tam odnośny czynmk obok 
naszego nazwiska nie dopisze słowa w ro, 
dzaju dawnego r()syjs],iego ,,nieblagona
diożnyj." 

Tak "m-otCaJ:'lStwowo" wyrażonego 
p'Oglą,du na s-tQls'llnck tego odlamu mło
(]jzeŻ)r do swej "bez P<lśredniej władzy" 
trud,no sobie wyobrazić. 

Wprawdzie ohawy!p. I{<lIZiełł-Poklew
skiej są aż nadto uzas'adnione, ale z 
obawą. w sercu nie zdoibywa się zwo
lenników wśród uc'Zeiwej młodzieży, 
ani szacmnku "bezpośredniej władzy", 
która obecnie z calkiem swoistą miar
ką podchodzi do zagadnień - żyeia 
ideowego młodzieży, 

Jak Się ten stos'llnek ",,-yraża~ mOtŻe
my wyrob~ć sobie pOÓQde na nast~.pują
cym p:r'Zykładzie: 

"Tow. Pr~yjaciół Młod.zlei.y Akade
mickiej", idąc za przykładem lat ubieg
ł}"Ch. WZOd'em "Komitetu Pomocy Pol
skiej Młodzieży Aka,detnkkiej"~ o~a
ni'Zuje t. 'EW. "Tyd'~eń AkiWeWik.a",. 7. 
14 jedrlak różnicą, że fu,ndJusze. zebra
ne pod~as "Tytg'Odnia" mają. być roz~ 

d'zielone nietylko pomiędzy młod.zieżą. dzie spraw za,granicznych p. Hemmen 
polską, lecz także i Żydzi będą. uoze- jako przewodnIczący, pp. Herman For
stniczy1i w roz.dziale zehI"'anej g()lLówki, keI, Willy Schefeld oraz German 
gdy dawniej ofiaJry Slpołeczeństwa szly: Schehrar jako członkowie. (w) 
na pomoc p () I s k i c j młodz.ieży aka- ----
demickiej. Zmiany 

Główny ciężar organizacji zbiórki· . , 
epoozywał, rzecz jasna, na satIDY'Ch do których nIe diDSzło .... 
akademikach, a przedewszy·s-tkierrn na War s z a w a (TeJ. wI.) Na kilka. 
"Bratniej Pomocy", ktara mobilirowa- dni przed przesileniem gabinetowem 
la ludzi i orga,niz,owała imprezy docho- bYły minister przemysłu i handlu 
dlQł\ve. Floyar Reichman postanowił dokonać 

Obecnie kierownict",·o "Bratniaka" głębokich zmian personalnych w . wła
stanęło na slusznem sŁamow1sku, iż nie snem ministerstwie. Przekonany, że 
może brać udziału w organizowaniu nadal pozostanie na swem stanowisku 
imprez, z których dochód ma zasilać przygotował dekrety dymisyjne. dla 
kasy Ołł'gani zacY.i żydOWSkiCh. Zarzą.d czterech wyższych urzędników mini
"Towarzystwa PrzyjaciÓł Młodzieży sterstwa w tem dla trzech dyrektorów 
Akademickiej" znalazł się w kooipce, departamentu. Ponadto kilkunastu 
bo bez ud'Ziału .,Bratniaka" i polskiej urzędników ministerialnych miało być 
mł-od'ZiElfŻY nie 5,po,só>b przeprowadzić zwolnionych. Większość przeznaczt>
!poważnej akcji wiórkowej. nych do usunięcia urzędników miała. 

Zaczęto szuka.ć sipOOobu zaradzenia pójść na cmerytur~, na 00 uzyskał mi
"Jlil'ZIE*'ądlom antysemickim" młodzieży. nister Heichman zgodę ministerstwa. 
No i nall"a;z.ie, }Jonoć na 'wniosek samego skarbu. Wybuch przesilenia gabineto
Magnificencji Sta.niewicz.a, "ukarano" wego i mianowicie nowego ministra. 
"Bratniak" w ten sposób, że pr2;y po- przemysłll i handlu przerwało n a3".l e 
dzialo resztek fund'Uszów, przezn3JCZo- realizację zmian, uplanowanych przez: 
nych na kOólonje letnie organizacji sa- b. ministra Reichmana. 
mOlPomOOOlWeJ żydowskie1, jako "lajał- W kołach urzędniczych zwróciło u
naj", prZ'Y"zna.no 400 zł, gdy Bratniej wagę, iż minister Reichman, żegnając 
Pomocy Połsikiej Młodlz:ieży Akademic- się z urzędnikami ministerstwa powie
ki ej tylko 100 zł. Czy w tep spots·ób dział m. 1.: "Nie wiem, czy jest to mo
złami~ -się ' młodzież - wątpimy. ja wina, czy Panów zasługa, że widz} 

W młodzieży narodowej siedzi. r?ga- my się przy pożegnaniu w tym samyIt , 
ta dusza, której kupić za~ubwencJe w I gronie, co przy . powitaniu". Słowa te 
ża'Cla-tY'ffi \VYIpad.ku się ',nie ~a. TI() też uważane sę. za aluzję do przygotowa

,pdk;piwają. S'Obie Wszechpolacy .~ nych, ale niedoszłych do skutku zmian 
tego rodlZ8.ju metod. i spokojnie . w ministerstwie przymysłu i handlu. 
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34loterja Państwowa 
(Nietll"zędowa i bez gwarancji). 'f 

I 

CIĄGNI1:NIE TRZECIE 
W pierwszym dnju ciągnienia I ldasy wy" 
grane padly Da numery następujące: 

Stała wygrana dzienna 25,000 zł Da 
Nr. 16467 

50,000 zł Da Nr. 11"1. 
10,000 zł Da Nr. U8S1'-
po 5,000 zł na N.ry 8409 36916 15'\'1&1. 
po 2,600 zl Da N·r, 9980 92284 128732. 
110 1,000 zł na N·ry 89662 120188 143537 

193607. 
. po 500 Zł na N.xy 23212 69415 70610 
104,'29. 

po 400 zł na N.ry 20858 36939 60091 
105370 152129 158374 162853 180691 183417. 

Pll 200 zł na N.ry 7194 8761' 9259 36710 
56202 75541 77030 85746 91542 105763 109746 
120957 124087 158374 171515 179444. . 

pO 150 zł na N·ry 1306 7917 15948 17040 
26972 29661 32.819 37169 39257 56952 5775\} 
63737 66543 73143 76210 83410 84900 89',298 
91420 99274 103751 106980 109564 111686 
112501 112835 116341 ]22623 142414 144883 
160278 163561 168255 171383 178149 182201 
185003 186245 192819. 

. Uo 100 zł Da N.ry; 
212 1025 4929 5051 860 8360 944 9549 707 

61 11053 13602 14010 460 15ą57 16307 17229 
lIM68 19591 735 20065 276 44& 21$60 816 
23016 636 984 24009 602 25322 23 528 27600 
29108 487 30197 472 33646 34154 2W 35222 
731 905 3J152 561 3716~ 696 747 812 81. 

383H 41135 220 797 820 971 42140 538 
958 45506 47842 48423 591 936 49474 618 780 
50400 771 858 51704 52883 53031 163 973 
575QS ~47 59786 60096 61009 121 62960 63080 
90 65204 727 83 66446 52 847 67297 364 9'23 
697!}1 911 700'.25 548 71105 473 592 74120. 

77432 78378 884 79990 81540 806 :2 
82658 83/08 876~7 988 89775 91444 93477 
94001 240 998 95580 97170 74.5 98961 99226 
948 102217 774 1046~ 806 105262 108058 654 
1~40 11~467 113391. 

114787 115968 11~407 744 11~114 266 
121139 380 1220t9 457 837 123034 683 12t231 
314 456 551 706 125038 719 126839 127953 
128031 4Ml 791 129805 131568 132121 517 736 
13303 819 83 134642 801 135360 489 973 
136101 234 90 137051 139116 200 16 140080 
403 908 141217 457 89 142316 626 145ł35 
1460&7 209 511 147499 150209. 

152034 426 765 155190 999 156181 287 
157165 228 158735 807 159102 253 1010g6 
1620M! 710 84{) 16403B 235 165f/73 167986 
171188 242 301 1721)18 17JOH 90 175259 702 
864 980 )76368 1772;36 178365 1'79202 180390 
181J)25 823 182780 818 18MO!'> 184431 905 
1852.'52 715 186343 563 187349 188263 962 
189770 851 972. 

190122 i2 679 744 1919pl 192()()4 799 
193952. 

Po zł 50 na N·ry: 

w,,: m e 

Po 200 :d na nr. nr.: 32804 423·i('l 49924 
51731 105685 121978 155968 l56jOl 160088. 

Po 150 zł na nr. nr.: 27233086 13213 18501 
27191 28652 29507 35972 37835 40259 40557 
46850 47613 56592 60683 63015 65052 74348 
75784 75873 79674 81959 92095 93109 100350 
102137 109904 123474 126163 1257M )129596 
13867 4 1455~6 148745 163274 169633 171791 
177465 180218 187681 190533. 

Po 100 zł na numery: 
821 1001 88 169 287 662 707 2055 206 45 376 
633 751 834 ~M 3497 606 13 728 .i237 350 575 
709 5157 249 .629 915 3054 511 42 63 70 782 87 
978 7054 5~ 66 M73 775 992 10383 461 605 
11420 63 863 12243 700 835 911 54 13085 284 
15128 325 426 533 622 16220 82 300 21 65 507 
831 17183 256 318 635 18580 86 876 952 19212 
20364 83722812 22 937 23076 24149 53 331 593 
629 25103 26652 938 43 27122 456 87 745 28604 
813 910 72 29631 30080 157 213 501 47 73 897 
31326 789 9H4 32485 624 763 969 33131 71 96 
27858634'226 60 eW9 555 907 19 35088 154 771 
88 804 36190 257 577 S7161 ~2 961. 

38227 88 39273 560 726 400łQ 43 112 63 257 
412 700 17 83S 41~22 384 43094 6ł6 !4008 68 
214 658 45061 51 4f)o71 151 47294 S63 673 742 
817 48230 858 49237 4-44 588 50019 236 404 591 
721 51133 576 79 630 724 994 52452 772 53~99 
99 685 728 71 816 26 55024 25~ 360 6~ 56627 
790 920 57352 400 722 58052 318 957 59363 405 
60696 954 61396 513 691 78() 62061 142 R12 
63000 25 115 508 772 64161 571 650~0 52 6G?21 
47. 466 672 895 67321 181 6804~ 97 263 343 6i5 
753 984 69061 35~ 458 799 985 71178 663 788 
825 36 72180 85 712 13369 650 55 74538 99 733 
75ł71. 

76011 416 14 897 908 77436 734 65 7~34 
456 633 7~!) 821 79049 172 90 541 Sfl2 80844 82 
811 03 ~97 145 830 82355 818 83052 393 640 
8ł059 226 589 85192 313 410 526 856 901 86179 
210 87476 832 930 95 88252 89170 690 Q0005 163 
249 91037 187 217 80 92062 96 497 93116 209 
384 572 954 94470 9534.6 652 728 96021 423 888 
97075 121 98754 99249 778 905 100UJ7 514 634 
952 101008 511 710 27 997 102344 738 895 
103224566 104038 111 265 492566 634 44 47 33 
52 105076 352 700 914 106659 Gl 941 92 107534 
765 800 108238 815 9q7 l09314 865 110020 602 
111031 6Q6 112378 414 826 11314-8 933. 

lH31$ 494 592 601 77 733 115008 16 138 es 
270 901 116391 650 781 89 117063 71 273 88 
118136 626 1191~1 299 319 620 120194 415 590 
1213i1 412 51~ 938 122214 478 618 871 83 
123247 ~4 4fr3 124D~4 258 520 903 59 t25092 
820 975 126185 317 6~ 127326 899 922 128179 
41)0 888 129730 1300~7 149 898 131047 286 783 
85 S55 66 132307 ł~7 862 133408 712 858 82 
89 134383 515 602 968 135052 103 Gl 260 461 
p85 773 1;:;6;386 537 87 871 13719. 4-81 138162 
2ó4 306 140137 562 816 141052 7.)0 713 98 14201<9 
143443 73 144,061 258 802 14[1302 434 648 
146293 147074 li82G5 449 533 911 '.?9 149081 
153 399 638 150015 3iO 83 491 i51794 820 919 
69. 

1~25nv 1ł 8~8 ł53061 154103 18 358 ł15 593 
7~Z 87. 155708 54 156097 174 383 726 157107 
725 .825 !58214 74 U9 ~17 9;)2 lf?9261}. 568 

T 4 war:::= 

602 61 105029 432 779 840 106064 93·516 606 
7028027010707074260 325 449 76 MS 70. sos 
24 108030 133 286 95 512 610 7U 31 66 834 82 
P21 109119 751 110201 307 449 988 111376 504 
70 724 112111 56ó 81 703 807 113043 426 5~2 
646. 

114156 244 332 559 860 963 88 115113 30 33 
i6 323 497 512 110018 346 403 M 117076 207 
794 fł27 3<l 1181:25 91 552 72 8U 994 llfJWJJ 152 
764120091211 501 77 652 763 817 40 90 121070 
283 597 89~ 930 122170 595 972 lZ3278 655 87 
836 124098 471 533 847 125093 258 126'270 528 
1274.10 553 76 88 715 92 12 '2313 367 435 41 
753 129086 540 7f:! 667 74a 72 812 71 81 130f>82 
183 236 392 499 861 131009 69 247 471 826 
132021 92 97 196 440 505 610 29 726 67 827 
940 133089 167 581 631 996 134,187 479 143 ~06 
135427 93 5iO 74 702 7 tO 136064 282 726 50 
fJt8 77 137117 't7 236 312 16 470 7i7 827 
13800t 108 206 ił 341 66 99 7'.?! 68 SS2 13901)0 
90 00 185 225 i9'2 807 7ł H0:5.t.8 633 789 831 
1ł1160 804 6t2 727 902 14203-i 158 2H 351 
439 5~.? 748 67 819 952 14301Q 20 439 923 52 
lUOU Ul 83 8U 9H H5212 43".2 617 14flO80 
H8 ł55 88 528 51 824 wg H75:H 975 H8098 
129 320 99 751 987 987 H9116 200 18 76 301 
849 150486 616 33 729 819 15H62 3<Jt 

152052 58 89 3 153176 215 46 8;)6 972 155055 
86 176 520 683 801 901 156074 125 384 157004 
13t 321 15809~ 458 509 74 620 159193 238 571 
804 160093 805 t612l3 Ul 00 182659 872 Hl3005 
132 838 447 164190 254 415 89 611 761 864 
907 52 165238 374 9aO lti'6081 ss H2 2'18 &?3 
W7573 1136231 61 75 8ę 553 637 62 898 16\)107 
33 352 90 479 u41 730 830 ij7 170523 685 702 
839 171SZ7 431 43 5133 616 721 l72P66 i81 532 
58 638 829 173764 958 173215 426 900 175134 
71 2S4 337 4-28 17621ł7 583 604 710 830 959 
1771SQ 251 492 l78338 401 179010 1~ 201 351 
58 688 971 lS009~ 27l 5S3 l8121\l 811 3'2 ?8 
839 182350 412 540 6Il 919 73 183101 287 602 
18.i261 673 185723 812 lS6.12 630 187407 SS9 
927 1380t1 516 538 7tl 189045 121 Si 24~ 501 
657 940 80 19000i 200 758 91ł 191218 45 82 
350 i35 500 842 920 192020 165 4115 504 36 
776 9<H 193021 Z65 363 566 737 19i255 81 i22 
525 964: 

CJAGNIEl\JIE JlRlJGlE. . -
.ro zł. 100 DO N·": 

al7 lt84 2459 757 5l1t 27Ó 600ł 8522 78t 
10315 12302 21 767 P38 13513 663 819 142Z7 
60 l 952 15053 16347 512 943 17803 1949& 20036 
3j9 g11'll}i 22458 704 2.1128 'ro5 US86 W5 9H 
25096 170 27005 843 28021 135 255 2ń i67 243 
310 30106 615 3148* 32411 683 34510 625 35093 
14'8 36396 586 9.23 37009 3~ 510. 

38216 i038l 4iJ5 41549 699 92.3 12Wl 009 
43752 45482 46446 47641 48236 611 492~1 380 
'1151~ 52371 53103 1?57 317 424 3i659 ;)6380 
57176 96 58305 15 135 59991 61211 950 ~2SiO 
63882 9Z0 (>4434 652 89'~ 65520 6mOl:! ł09 
61'l64 68168 70979 717U 72887 73337 926 
7 H455 64 69 734Sf> ~. 

77176 78113 71~,) 992 79347 751 SG8'82 ~m 
81090 282 712 82153 263 84 753 83183 84)37 
750 8;359'8 86117- 90f, B7189 90120 :?23 91687 
i6ł 92234 939U. rH88~ 9iS·i12 87ł 9693? 98790 
9ni03 691 852 102172 103'09 10~~j2 134 1057~~ 378 d33 517 700. 9~? 159'l 746 2053 197 218 

7t1 846 3112 5168" 524 6079 534 627 41 7075 
,i99 8192 MO 644 95 9200 59 395 753 10793 
843' 11369 798 12472 13529 70 670 779 14807 
967 1~078 529 41 876 951 16580 816 17020 39 
51 300 424 963 18007 162 486 546 19164 867 
20037 130 38 255 481 21023 536 613 797 867 
22074 376 595 759 23342 7ge,j. 2449·i 25169 587 
27206 28063 256 445 96 803 5 966 29014 184 
248 821 916 30130 576 768 31007 33349 401 40 
3~8 185 580 35344 37079 348 57 690 963. 

T 19111 OqólnJe wiadomo, że WIELE WYGRANYCH 
"ada w kol. DZllERZANOWSKIEGO, War.~a\Va, Nowy· ŚwIat 64. GniezGo, Chrobrego 2. 

. 38109 51 365 39775 901 41200 23 634 U 
816 42217 866 43872 984 44153 45745 46044 
4·05 62 545 980 4716.2 48040 673 49292 652 96 
842 5{l157 211 942 51331. 985 52511 21 54782 
55197 628 7fJ5 886 f!6099 248 611 57614 732 
58454 59764 70 (01)30 131 61347 934 6'~302 
63254 64717 65194 207 315 451 92 66092 445 
84 979 67325 28 493 506 68542 638 69125 4B9 

966 160744 45 964 161089 105 430 102586 906 
163528 815 164-524 32 811 165495 1665(15 62'7 
86 908 167278 693 168'226 169M1 1701:31 '.?02 
589 171277 630 809 88 172194 687 173341 616 
718942 '71} 89 17425-i 374 MIG 521 62 175197 603 
176559 sen 177319 178033. 38 68 122 279 692 
964 77 179732 809 Hl0167 00 181199 ' 241 667 
182099 Ul3tl6 18,1·107 18;J2.S[) 95 617 92 18CI02 
(1) 522 35777 816922 187:?65 81 85 368 M~ 995 
188220 180057 90 )90301 191081 118 699 19'2093 
229 425 65fi 193336 50 818 ł9 194348 860. 

813 702268 752 97 71166 328 506 796 724M3 Po zł ao Da Bumery: 
595 72-i 86 7300'7 74173 590 954 75127. 542 1300 41~· 618 725 2164 76 407 736 ~~62 

76b91 77105 833 78588 835 794'44 515 718 366 4667 803 566"2 704 6,j. 853 6Oł6 67 653 710 
80307 787 81085 701 23 83005 131 239 507 639 7703 49 89 861 ~206 68 99 315 423 773 959 9111 
748 818 84039 183 445 85196 742 873 86272 527 6n 86 93 797 887 10()79 407 597 11052 507 
428 757 87122 508 8810! 84 405 625 89106 18 735 006 12185 402 58f} 13008 109 17 2~7 66 74 
50 S84 80000 ł9 254 (f'f 410 91377 691 93170 3:36 00 790 14080 148 :?47 513 772 8H 84 15120 
321 6~3 95158 ,«)7 9609~ 422 41 510 (:173,1)$ 993 300 927 16110 333 442 586 17024 670 18000 1~0 
98091 99293 630 100621 51 101003 398 617 68 346 968 19789 2001~ 404 30 36 784 21168 557 
708 819 102120 646 94{) 103483 10ł71~ 92S 6U 27 7~8 22330 472 192 23545 782 91 2i147 
106864 107255 826 108000 266 109020 317 631 25296 400 700 9lt8 26365 445 81l 714 78 83 
110119 36 74 511 111323 54,a 999 112.023 124 27095 157 393 &10 51 672 83 845 065 28098 16' 
208 9'21 113314 410 92. 3M 602 42 854 91 29104 48 202 353 58 85 425 

114673 115665 936 116042 521 117096 240 72 673 943 $03G5 432 44 545 612 782 314.60 697 
391 934 66 118849 l11ł505 798 906 120626 128 721 75 32091 93 95 560 33304 505 936 34227 82 
121057 173 216 543 884 992 122642 818 123031 97 616 720 856 963 35137 $99 513 78 687 36062 
801 124850 759 79 125018 140 203 472 643 821 245 972 98 37039 l07 77 720 83 802. 
55 12t;()61 258 712 22 127600 i85 128289 91 38155 613 753 829 956 39134 80 280 454 590 
129167 652 999 1304.D5 80'7 913 131154 290 711 22 24 958 40121 39ł 417 85 650 807 ft21 
1~Z370 421 600 896 133879 134878 135203 78 . 41012 41 44 391 689 906 65 42023 76 182 353 
36!l 473 084 136030 137033 246 679 138292 671 '79 i\8() 43118 99 ~4 433 70 963 44065 130 89 
13U456 140005 75 452 576 766 141051 170 297 262 404 705 908 65 45093 120 48 300 527 868 
353 732 142332 972 143712 144246 783 146223 4~013 513 675 47412 35 562 650 730 39 4~163 
63 715 147930 148279 140040 200 470 543 9l 886 49219 22 94 379 789 906 50021 124 278 331 
770 150114 232 151041 243. 51224 713 849 89 52050 312 27 ~05 33 515 803 

152244 482 912 11)3500 41 776 lM2Q4 t68 53232450 613 727 82 54165 240 361 614 552~8 
919 155Qoo 15672;) 90i 157352 158385 159375 413 581 56247 UO 688 724 828 52 57040 12C 41 
414 524 655 160067 80 494 5&i 07 16123& 46 258 74 369 80 83 402 671 89 58178 256 10 623 
926 162050 243 639 163032 367 926 164077 337 702 81ł 50 59141 330 794 60667 61060 117 58 
681 165604 74~ 166192 410 578 810 33 167057 322 634 769 817 906 62034 56 368 408 63162 
168346 169~~0 325 55 689 170000 171247 343 488 974 64033 346 87 593 666 726 32 959 78 
840 956 172633· 93 173450 892 17.1.54.4 175771 6!roł{) 721 86 827 66124 419 542 757 853 912 86 
176040 121 310 970 17'7160 203 5!lS 17S172 246 67153 2?0 474 503 21 819 68028 203 554 89 
1790?O 343 18035~ 605 181051 129 384 1820~1 69152 636 818 938 39 70474 520 96 618 7111g 
142 710 183155 385 184859 185600 186333 943 240 565 875 72001 107 455 686 761 946 95 7i!272 
187452628 45 975 188975 18lJ074 579 948 390 510 34 609 43 893 994 74224 763 98ł 75132 
100603 191788 192015 225 300 432 193193 651 227 87a 
194237 504. 76040 329 510 80 604 77413 SU U. 85 78008 

228 39 860 947 79248 327 689 92 7~1 524 80146 
W drugim dniu ciągnienia. 1 klasy wy- 25381246948479882356 427 75 8B7 83260 300 

grane padły na numery nastQpUja,.ce: 41 73 902 51 85639 72 954 86228 62 558 615 55 
Po 5.000 !El na n.r. nr.: 95782 193255. 869 il 75 87152 316 542 885 88158 726 977 
2.000 zł na nr,: 80170. 89820 63 70 OOł44 518 92.0 92 91206 97 529 742 
Po 1.(")0 zł na n.r. nr.: 98751 109688. 932 92082 182 42ł 25 34 93264 569 675 94 94453 
p.o 500 z! na pr. nr.; 24066 40165 47585 559684 86+ 967 00110 296 38t 82609 87 852 929 

50274 80369 95459 95529 1;21473 164947 186030. 96051 293 421 660 004 93 97100 488 638 9~092 
Po łOO zł na M. nr.: 28M> 128M 150~ 286 727 74 881 946 99396 713 8fi 1()(W)O 2;7 5t7 

"129 22732 37000 3733ł 'Z1461 ~ SOł~ . 700 101076500 672 10"2047 229 ł6 57 300 682 
1łln59 168341 171328" • ./'" 'p'16 21 100615 717 M3 983 10ł003 1'12 ~U ~ 

lO'i2ł3 58S 76 108i5O 109464- 79 600 110100 584 
836 112428 1113161 473 659. 

114177 11602'3 275 717 96 11\)326 561 901 
119352 67 499 517 120214 15 12t098 52. 123017 
12ł696 12~3u~ 776 126669 127022 991 1~821 
130173 81G 32 131367 98;{ 132888 90.~ 133140 
1:H133 13:5202 514 :23 6·i 858 1;3611~ 137112 5<3,1 
76:1 138087 99 Só2 034 1.3lł360 1H3 HOq70 
lłl343 S83 14ZuS3 804 143041 58 1it070 169 
1453,33417146075 1t7109 692 H8182 405 149006 
150453 151659. 

15H79 200 155%72 558 157189 2a! 158295 
160W4- 163080 164319 1!Xi383 i18~ 62! 167674 
169193 389 172378 876 17~808 175'56 508 865 
17813l 316 170152 180161 773 181i47 91 182114 
9iS 183216 830 18ł7'26 980 183050 98 678 956 
1~6&38 j16 18~20 GłJ7 188347 189'567 695 8~S 
190902 56 ~91093 318 413 192853. 

~o zł 50 na N.J;')'; 

l'nl 10'iD 275 SS, 656 S86 Złi:it 570 636 
4083 133 5~24 431 560 6061 980 7038 611 8G7 
8118 205 831 ~274 319 110 lOS12 958 l1188 861 
9:53 12-i94 852 80 133.;* 70 1 \,072 ł1ł7 500 621 
1509& 151 7'00 16506 680 17089 487 888 18358 
804 19241 303 469 665 933 20106 7U 22061 
213 !82 23173 ~ł7 870 ~4939 25130 388 403 
36 261~1 825 981 28520 29729 887 30011 337 
596 S80 31016 HO 479 870 32:;83 622 798 . 
34128 614 52 62 94~ 35015 36154 77 250 37611 
88>6. . 

38GBl 354 68 U6 39285 4Q131 S60 Ut 095 
772 927 41284 696 725 57 41422 Ha61 512 
4f>001 H6 66 «1745 838 4597047895 48022 !75 
510 15 896 401 J95 417 50~·U ;\tU1 00 52852 
53719 897 54005 553343 85 8i3 973 5633'8 Si 
422 525 &64 57052 117 307 585 58159 460 662 
59076 681 990 60231 642 61202 '13 580 685 
6'27"2~ 63182 236 64 457832 64228 751 65070 328 
66038 ł2'~ 686 67762 680"26 70 110 69108 571 
89 87'6 70181 693 71431 300 .I05 680 615 80l) 
73057 ZSl 69'.2 800 16 74271 395 440 S90 15936 

76472 869 77329 418 S38 794 $28 78438 ~15 
909 79018 227 549 851 61 80102 ~1 469 81 469 
652 55 81357 1'27 82615 83217 667 785 81003 
85763 79 92 ::tf)l99 S8626 898 89965 89 9111S0 
389 451 557 9a984 94017 693 9532ł 06232 355 
~7'76 98 930 98158 8'5 99165 798 100326 421 
6~ 102000 sg 103~łfł 104375 978 106053 513 
862 10i493 677 109123 585 006 7 7'66 110129 
2i-<l 4.t6 111286 846 11~8 113001-

114.227 68.! 897 115103 457 910 116373 739 
117113 61 413 798 118078 34Q 946 119333 769 
831 70 120057 834 1211'24 83 122713 19 123145 
251 3"28 697 832 H 12i'747 125213 417 534 980 
126·m 127999 128541 \lO3 129M6 $61 '2'7 
130328 ł!2 518 131483 7~2 94i 13224' 335 467 
509 13'mll 6..12 'roI 13.i029 104. 663 1358(')0 09a 
1~2 705 138395 l39Q91 574 S53 ·1i0647 871 
Ui6S'l lł21m ł95 lł3519 1~ '. 111 8M 

• = 
145~tl5 .().itl 912 Hf:i267 714 141347 U8G86 845' 
HI}'U 1 333 150185 275 151413. 

151ti;l(j 15;)4 W 63 15U313 421 1.')7796 873 
971 1;)~ ·i8:? 100053 lG0362 161491 955 162052 
128 738 806 952 W3136 ł79 6S9 756 927 164012 
525 67" 165..'>97 tiS9 16(;504 167814 168775 171311 
17'2118 338 91 173026 418 80 126 37 822 54. 
95ł 1746(j9 166 175212 ł'59 506 730 952 176'582 
789 177337 4a 659 714 178347 701 843 179328 
lB01l5 18129:l, ,l,t7 6.')9 18~()01 31~ 55 799 969 
i8~147 573 18a01S 18600H 42 92 696 187C40 152 
1880i-{) 189439 705 190707 191096 171 387 424 
192055 610 91 943 103366 612 1!H568. 

CIĄGNIENiE TRZECIE. 
25.000 zł na Nr. 130007. 
10.000 zł na Nr. 1424065. 
Po 5.000 zł na N-ry: 75353 1~M6. 
2.000 zł na Nr. 176333. . 
Po 1.000 zł na N ·ry: 161381 168333 184072 

187554. 
Po 500 zł na . N-ry: 12313 1848'5 U810 

59206 61679 94.920 M3530 137357. 
Po '00 zł na N -TY : 11234 15600 2Th'53 

ł5364 49523 7·6821 ai79i 87Q56 91556 100337 
139iH 144384 169277 180858. 

114089 57B 115083 116831 117641 118026 00 
170 1!W'714 800 121520 703 122003 760 1~4 
126117 11~ 130005 213 928 131~).i 716 132006 
U2 793 952 1:-13275 97 008 115004 888 1362.00 
600 911 13719 761 139077 554 140118 961 
141438 142100 1788 144870 146161 287 147013 
.148025 144 2&8i55 933 149104 150271 474 587 
l5t071 545 670, 

15tZ073 S!}7 156100 4BO 536 993 159lf,JÓ mo 
lOO2l8~ 829 161229 1634~ 69 liH712 165143 
500 716 1003'98 16i9-i5 168337 170031 507 009 
77 172308 U 173i8'6 590 913 l75585 176900 
177MB 69 5.50 89 178387 453 524 170020 78tJ 
18(}(J/l3 lS1722 !H7 182090 300 H-; 528 183708 
18·Uli 3W 186082 123 293 488 947 180006 668 
191275 593 649 19324:5 832 194110 300 913. 

Po zł 50 n. N .ry: 

107 099 ~o 36{)1 26 4151 j84 730 ~9 193 
365 93 7027 8873 9173 lM54 12039 189 585 
600 14224 99 5 «3 789 15336 560 1®50 322 575 
852 85 17418 604 794 18310 18 4.M !i02 196,i-S 
flO5:27 21168 500 009 22200 23271 571 81S 25134 
369 497 l?10 00362 949 2f;SO ~305 87 29597 
653 9?S 30077 26 608 32300 539 879 908 53 
~53i) fJ7 33215 61 i f.6 923 36008 37106 2313. . 

:ł1!7G5 :Wl&~ 400 73 40044 78 83 134 8M} 
41736 885 43:}!)5 5{)3 651 &4003 925 4.'>112 551 
M}~32 17126 70 214 015 27 48524 677 732 4-.9600 
8ł5 9'25 50519 6j6 8&4 51Ul 52470 m 53078 
321 54605 107 55106 567·ił 58194 58244 5917i 
5U 741 6OJ;3() 36 7'83 61023 62023 &..'072 212 
ml 713 15 1333:)1 376 6i7i&8 8U 65088 152 696 
1651,n 9iH 1670i-2 89 476 68200 300 69001 675 
92~ 70łfll 78 524 674 71315 733182 742 U320 
473 858 910 753fJ3 5,)9 960. . 
. 76728 82 77297 4-16 500 70026 7M 8011$ 
239 330 1,86 559 83383 1),16 84061 257 330 ł69 
S5433 530 80036 87200 461 ąSU 880'>0 89282 373 
MO 007S2 1)1 ,108 90·i 92'240 334 73.2 9:m-ł 61 
789 94083 i54 465 800 95644 700 9&'i41 B26 
97279 394 75ł 88 5S.Q 19 334 556 603 99009 85 
100199 210 ~~H <J3;') lfi1362 lre062 ~37 864, 9~ 
103207 919 ln~8 813 105307 iBl 106473 5~1 
43 775 107233 411 769 00 10B374 589 109110 
27<\. 315 773 921 11031-6 600 706 818 111051 394 
795 1123·12 589 113130 300 iSO. 

11M347 115515 653 788 800 116319 29 4~ 61 
92837 1176761)41 11936462773 120029 120029 
262 537 '~ 942 98 1213&2 122028 793 123264 
87S 1U111 12574.5 128029 330 995 127200 821 
128523 87 800 120093 405 45 131000 4-Si 516 
D39 13;?100 31-2 tU 504 620 4'9 820 005 133>1(}{) 
946 i~H207 3.~ 661 77S 13:)038 3M 463 5.')6 607 
13'ro09 138529 W 130006 Hoo:&i 567 716 141062 
i:iOO 735 76 lt0091 143583 lH351 763 14'582"2 
997 HOO10 12 8511 147173 695 'i36 148411 30 
14942"l .33 150013 1517'20 9'l....3. . 

162485 51-8 153329 652 154157 575 897 
1564M 157310 400 829 159500 160009 813 90'2 
1610-2.6 232 1620118 16316;; 605 165009 16\1157 
16700'2 862 87 169219 łOi 550 1~3 507 820 
t71000 713 172211) :>20 173352 749 174424 
1753(12 170014 224 158 Gro 177235 S6'9 411 74-
~ 1781~ 754 179125 690 l~oe?31 181013 157 
000 182i31 ~1 183003 6'ffl 184410 93 185574 
82 771 186168 187064 100 367 188039 97 198 
"tn l00!51 571 lQ-1276 00 001 192619 839 
193fl2i 3 880 953 19H24 38 259 865. 

Po 200 zl. na N-ry: 18006 321300 ~2M3 
71877 82.<)03 86100 102755 111600 134412 150088 
1634~O 169721 l8ó07l. 

:Po 150 zł. na N-r:\,: 39S5 l0001113U U408 
16300 30791 38122 30004 i8354 M053 53045 
58'25~ 00194 00703 71000 76574 771-12 78745 
90375 93610 04510 100032 l00b09 105505 105507 
107HJ4 109590 1187(}1 131920 13'2923 1337-'..-0 
13HHł 136986 .U2039 153·1,99 1~4376 150052 
163391 100007 176470 180767 183U6 1-84156 
191003. 

Po JI 100 Da. N·ry; 

81 774 1791 896 IHS 2817 3264 I,188 6058 175 
939 71&1 215 977 95-81\ 656 10013 11:r~ 717 
12373612 13075 216 36.") 743 S-J2 HC'86 201 411 
731 57 832 15606 1628S 1709'2 887 93 18"10 
1908{J 535 &4 20·j.25 22154 U9 665 9~ ~ 46 
24~1{j 003 263.j,2 27153 697 8;.">2 29240 30074 
317'~ 713 ;3".2162 296 333.26 3U28 961 !l:.')M1 
36179 575 370$2. 

38921 311:820 954 67 W3SS 499 fS71 836 
1r1'O 4.1343 «33 98 42348 57 ł3M7 117 38:5 761-
~OO ł5~72 602 f65-i7 876 50216 542 51038 521123 
03132 M478 B2 r)5 .. 6J, 66Q 00 50094 613 759 
57298 367 705 58227 354 003 ~11 W167 455 
6816 96 859 61414 25 ()34-25 64510 65897 0079B 
67100 68215 902 70lQ4 M6 76 11873 72087 62f 
819 73718 74435 75775. 

76106 31 b"Z 751 77163 424 78334 4S4 792iJ 
910 80463 81403 ~7 8rj) 83321 94 84517 60 
S5115 419 728 66012 310 442 '87875 88479 8905 
00826 9'"2537 5..'1 870 966 93243 fł5132 36'3 97133 . 
742 98004 102I62 777 103128 2-44 łOO 10453 
1065()8 69 107200 100098 712 1lO674 f17 
lll~7 723 112015 520 1135-00. 



Numer 2U - ORF.DOWMK. Aroda, dnła 23 pafdziernłb 1935 = Strt"lIl1' 
!!!3 

patdzlernIkl 

ZZ 
KaleDdan Rym"',." 

Wtorek: Korduli p. 
Środa: Jana Kapiatra· 

na w. 
Kalendan Ilowtańsld 

Wtorek: Przyb!'slawy 
środa: Lastymira 

Słońca: wschód 6.28 
zachód 1645 

DtU{(OŚĆ dn:a 10 g 17 mln. 

"Przemytnicy ludzi" skazani 
WIOREK Surowy wymiar kary: od miesIąca do trzem lat więzienia 

KsIęż}'ca: wschód 1.04 zachód H,4a 
Faza: 5 dzień przed nowiem. 

Idre~ re~ak[ii i a~ministm[ii Ył tg~li 
leleroa reda kcl' i adminlshąeJł 17J.5S 

Piotrkowska 91 
GOdUDY przy jęe dla ial.' ....... 

od 10 -12 

NOCNE DY:l:URY APTEK 
Nocy dZ:6:pjs~ej .Iutyrują II.ptl'k: s·ców LeI,,· 

webra. Plac Wolnogcl 2. S·Ców Hartm811a ~lIy' 
narska l. Uanleh.>ck·f'go Piotrkowi". 121 P. 
relmana Cell':elnlllna 32 ,ży - Iow,;ka,. C"mt>r. 
W61czańska 31. 8-ców WójCickiego. NlIv·6r. 
kow.kil'&'o 21. 

POiotowie - tel. 102-00. 
Strat oanlowa - tel g 

TEATflY L6DZK IE 
Teatr Pallu)amy - 8.13: .. Pan namau". 
Teatr Miejski - 8,30 w. ..szeosna..;tolatkl", 

KINA ŁÓDZKIE 
Adria •. etro - .. Wyprawy knyeowe", 
Bratnia Strzecha - .N(,c cudów". 
tJorso - .. Nie chcę wiedueć krOI jeetd". 
Oap:tol - .. Bengali". 
Mewa · .. PlOt ruŚ", 
Miraż - .. Amok". 
Mimoza - .. Miody la~". 
Ludow)' - .. Przeor Kordeckl". 
Oświatow)' - .. Kleopatra". 
Palace - .. Epizod". 
Przedwiośnie - "Dwie Jocsie". 
Rakieta - .. Mala mateczka". 
StylowI' - •. Pos .. ukiw8czki zlota-, 
Zachęta - .. ~yd LU5S·'. 
Rialto - .. Dzlewcze li Budape8ztu". 

I(OMUNIKATY 

L6 di, 21. 10. Sąd okręgowy w Lo-I Wczoraj sę.d ogłosił wyrok, na mo-
dzi po ił-dniowym procesie zakończył cy którego skazani zostali <rl>ldstein 
w poniedziałek rozprawę przeciwko na trzy lata więzienia, Królfeld na dwa 
członkom 8zajki przemytniczej, która I i pół roku więzienia, Ta~fel~ !d0sz.ek 
przeprowadzała przez granicę sowiec- Lipman na dwa lata więzlema 1 MaJer 
kę. różnego rodzaju osobników. Lipszyc na dwa lata i trzy miesiące 

Łódź - Legja 56:56 
18:111. WCJoraJ w Lodzl na ItadJonle aportowym 400 DL Maszewskl CL) 62.4 sek. Mltelszłed 
W!m, orlbył a:ę bardzo interesujący mecz lek· CLI 52.8 sek .. Downarow:cz (L,. 
koat:etrczny pom!e1lzY sto!eczną Legjll. a rep re- Dysk. Siedlecki (L) 42.12. Imiela (L) 41.74. 
tentacja ł.odz:I. któr, zakOlkzyl sle n:f'spodzie- nowy rekord okregu. Blaszcl:yk (1.). 
wanle wfn~kiem nlerozsbnygnlętym. Zawody Skok Wllw,t. Sz('zerblcki (L). Ośmlelak (Ł) 
by;, cIekawe. gdyż PO każdej prawie odbytej i Kujawski (L) po 1.68 m. 
konkurencji ulega lo zm:anie prowadzen:e w o- 800 Dl. Maszewski (LI 2.03.11 m. Wr6blewski 
rrólnej punktacji. przyczem padly iI Mwe rekor- L .. nA 7 
d, okręgowe. Sensacją dn~a był wyn~k skoku o (L) 2.03.8 m. Noji ( ) ... V'.ł. m. 
tyczce Anikijewa. który skokiem 1152 ustanowIł Skok o tyce. Anlkijew (Ł) 3.52 m. nowy rek. 
nowy rekord okręgowy. POl:atem !!ensacją swe' okręgu. MacillEzczyk (L) 3.80 m Sl;czerb:ckl (L). 
~o rodzaju była porażka NoJl do Wr6blewskie- Oszczep. Bobiński CLI 54.18 m, Siedlecki tL) 
go w b:egu na 800 mtr. i Szczerb!-:!klego w sko- 53.63 m. Se~b;n CLl. 
ku w dal. Z odbytych 11 konkurencyj poszcze- 5.000 ID. Noji (L) 16.8.8, Kurpeaa (1.) 16.M. 
g61nl' przedsta wlaią się naatęp.: Polak (LI 

100 mtr. I. ł~ada (Legja) 11.4 sek. TY. S r t' ł..... I L j . , 44 9 
Ośmlelak (L6d~) 11.5 sek. IIr. Bystry (I.Óllż). zŁa e a 'łUV m. . eg a w czasIe . Ił. 

Kula. Siedlecki (L) 13.54 In. lm!ela (L) 18.85 lIr. Łódż 46.9. 
m now, r/.'kord okręgu Błaszczy.k Cł,) Og61na punktacja 56:58 pkt. Zawodami k!e-

• Sltok w dal. Kuiaws'kl CL) 6.69 Ul, Szczerbie· !'Owal ~pretyście p. LityńlIkI. Publiczności oko-
kI (L) G.57 m, Ośmiel ak tL). lo 1.000. k. 

czas gr)' Ilelon! miel! zt1et'Ydowaną przewagę. 
zdoby wają(' trzy bramki prze" lewego Il\cznlka 
I Arorlek ataku. Sędz.lowal p. Retig. Publiczno· 
śc! b. malo. 

PIU[a 1I0żna. W ciągu ubiegłej nledz!eli na 
terenie Lodzi odbyto dalszych pięć spotkań pi!. 
karsk:ch o mistrzostwo klasy A. które zn6w 
przyn:Qtlly pewne zmiany w tabelce mistrzow-

Komunikat Str. Nar. " Lo4zł. sk:ej. Najw iększ/ł n:espodzianką n:edzleinych 
Zarząd Okręgowy Stronnictwa Namo- wynikÓw była wygrana L. K. S-II narl pabja· 

wego W Lodzi przesłał nam nast. komum- nlcką Burzą i W:dzewa nad P. T. C. Pozatem 

t.. [{o 8. I b - Burza t:fl (O:fl). Mecz POWyż' 
8ZY odbyl sie w Pabjanicach i przynl6sł n:e9po
dz;ewan;e zwyc!etltwo czerwonym. I •. K. S. w,
tll/lPiI z trsema zawor!n:kami rezerwowymi I 
mimo to był zespołem lepszym. wykazując nie
zwyk~a hojowość i obfitość w strzałach na 
bramkę. Pierwsza cześć gry pom,mo wysiłk6w 
obu stron nie przynosi zm:any wYuiku. Dop:ero 
VI drugif'j polowie czerwonym udaje się zdobyć 
zwyc;eską hramkę przez Sędziwego. Sędziował 

k t d blik I dwa mecze zakończyły się \\'yn'k!em rem·so· 
a o opu owan a: wym. ZO§ w ostatn:m S. K. S. pokonał Makabi. 

n W zwIązku Z podję11ł przez Stronnie- ktÓra wykazuje tak słabą forme. że już dz:§ 
. two Narodowe zbiąrką na Funduljz Naro- można ptzewitlzieć w niej kanr!y.lota do spod. 
dowy, mający by6 podstawą do dalszej ku. Wyn:ki poszczeg61nych spotkań przedsta
wy~ęźoneJ akcji w twardej walce O Polskę wiaj/ł ~le następująco: 
Narodową, nawołnfemy do dalszego skta- L. T. S. G. - tTnJoD·Turlng 1:1 (0:0). Do 
danIa na ten cel ofiar plenlętnych. prllerwy przewage uzyskuje zespÓł blaloczar-

Niech nIe zbrakaJe tadnego Polaka.u- n"ch. lec% n:e mote jej w,kazać cyCrowo. Do
rodowca w gronie oflarodawc6w. Niech plero w drug eijczl/ści gry ohie drubny '011-
kBŻdy zda sobie spraw" z tego, te idzIe tu. grywają 8\~ całkowicie i uzyskują dwi~ bram· 

.... kl. L. T. S. G. Pt'71~Z Vo:gta .zaś fioletowi przez 
O rzecz ogromnej wagi, o rzec%, która za- Omencl'tera. W Un:on-Turing w bramce wy. 
decyduJe o przyszło~cl uaszeJ OJczyzny, że stl\pH po raz pierwszy dawny bramkarz L. K. 
nie udaJ9my się do niczyJe, wspaniało- S. Mila. kt6ry za~adn:czo z/lw'MI. przepuez('za
myślnośel, że złoten:e ofiary na ten cel jąc li wlAsnej winy strzeloną bramkę. Pod ko· 
Jest świętym obowIązkIem każdego. , nlec zlIwoilów r:oletowl grają w dl!iesiątką. 

PokAżmy obecneJ zakłamanej w mat .. i «dra Omence!er po otrzymaniu kontuzji. opuścił 
rJaUzmle rzeczywistości, te nIema takich bo:sko. Sęd2:10Wal p. Andrzejak. Pubhcl:noścl 

ofiar, których. nl.o podięUby§my dla wpro-/ DOOW. re. S. _ WIm/ll 1:1 (0:0). Oble tłrU3yny 
wa~'!!enia w zyCIO naszych IdeL ~aly n:ezwykle ambitn:e. W drubllie woj~ko-

Nadszedł czas, te zdałemy pfenn" wycb "'!dać poprawę. Początkowo przewage o. 
egzam~n z naszej dojrzałości bojowej l ted z,skuje W. K. S. j nac:era. stwarzając pod 
egzamin zda6 musimy I Kntdv pOlak-na-1 bramke Wimy szereg n!ebezplecznych sytuacyj. 
rod owIec na terenie całc!:!o krllfo powl- Jedna II nIch kończy się bramkIl, strzeloną 
nlen ofiarowa6 na Fundnsz Narodowy . przez Rtolars!dego. W kilka n:inut potem Wl-
PrzynaJmniej jednodniowy swój zarobek. I ma wyrównUje przoz .Le~mlńsk.ego. ~t6ry .strz~

• la z karnego. Po zm18n~e stron UWidocznia Się 
C~ły ~ar6d podjął sl~ tei akcJI l nikogo '" przewaga 'V:my. jec1hak dolJ.rze dysponowana 
meJ nie powwno zabra1<ną6, obrona woj~kowych wyjaśnia Sytuację. U woj-

Ofiary Da Fundusz Narodowv IkJada6 . ekowych najleps1:Y Stolarski, który na tym me
mot J'-a wadmInistracH Oredownika W Lo- - cw po raz p:erwszy n8 środku ataku. Sędzio
dn, Piotrkowska 91, 1 w Zarządzie .. krę. wal p. Jer1raszczak. PuhH(,Zl1oścf ma/o. 
gowym Siroanfctwa Narodowego Piotr- S. K. S. - Makabl 3:0(%:0). Drutyna 1:.,-
kowska 88. ' dowska wyksl:uje niezmiernie nisk' pOl:iom i w 

dalszych rozgrywkach będzie raczej dostarczy· 

NOTU.JEMY 
Ollezyty I l'relekc.fe "II wYsławle .. OpIeka Dad 

dzieckiem I mlodzle~1I w Łodd. Dnia l listopada 
o gDdz. HI nastqpi uroczyste otwareie wY5taWY 
p. n. "Opieka nad dziecek!em I mlodzi~a w 
Łodzi i w wojew6d.ztwie ł6dz'k:e.m... Jest to Im- I 
preza GPo!eczna. zorgsnizowana z okazji mAją· 
cego się odbyć w Łodzi w Iistopad7 i E' zjazou le
karzy pediatrów i mikr ob iologów. Udział w wy
<5taw:e l'ig'loosjJy W's~ystkie imtytucJe pa(J6twowe. 
spo~eczne. s3morządowe l prywatne. \l'1'seujncE' 
'IV zakre.;;ie opieki nad dzieckiem l mlodzieta. 

Ozytelnia przy Domu Ll1doW7m na CltoJnneJt. 
W bomu Ludowym na Choinach (Rzgowska 
84) od d'uŻćlzego iu?; cza~;u is tnieje czytelnia 
pism cadzipnnych miejscowy ch i zamiej-scowych, 
cZMopi.g m naukowych, Iitera ck: ch, 6Portowvch. 
pośw ięcony ch 5prawom kobiecych i t. P. CZy
tE'ln ia p;sm w Domu Luoowym na Ohbjnach 
ciesr.y I; i~ dużą .frekwencją miej-scowe; ludno
ści, le('z jeszcze n ie wSZyscy ojej I!ltn.ienl~ wie
dzą i zn aczna cz~ć mies!!:knńców Chojen nie ko
.rzysta z tej InstytucjI. W intere-sie wl8llnym 
ludno<-.c zam : l'>"zkująca Chojny powinna netę
f<z('znć i :lk najEczn:d do w·spomnianej czytelni 
,p:$m. !:"łzie zupelnie bl'llplatnle bę dzie mogla za
c~ cl'1mnć n~ j gwież!zych wiadom~ci ze W€ZfElt· 
kich dz! p,hin ż'· c : a. Czytełn : a pism przy Domo 
LurJowym na Chojnach czynna j est w ponle
dualki , ~rody i soboty w gotlzinach od 1,9 do 21. 

KRONIKA WYPADK6W 

c:elem punkt6w I bramek. spadaj/lc tem samem 
do klasy l:ł. Jak widać Z wyniku. przez cal, 

bawe!ny. w Łodzi notowana jest bIJ.:kulacj.; w • 
handlu odpadkami bawelnianemi. eporowadzan'!
mi z zagranicy. szczeg6ln!e li Francji i Ame
ryki. Ceny tych odpadkÓW wzrosly obecnie o 
15 do ~%. CharakterY'~tycznem je/St. te ofi
cjaln ie w handlu <surowcem bawelnlanym stwler· 
dtują. że zapowiadana zwyżka cen nie zQ8tan:e 
zrealizowana. a to z tej racji. te producencI. 
a więc zarówno Ameryka jak i Egipt poslad.!
ją ogrQlllne zapaf.l$' i najpierw zabiegać bedą 
o Ich zdobycj(!, poczc:nt dopiero motna si., li
czyć ze zwyzką Cen. R6wnie1J na glelda~h za· 
granicznych nie notowana ieet żadna zwyżka 
cen Burowca. ani odpadk6w pr.zeznaczonych do 
ezarpania na surowiec, tak, te spekula~ja Jeet 
dl:le!em zydowsklch ku'pców, którzy w Lodzi 
Ilmonopol!zowllll całkowicie w swych rękach 
handel surowca i odpad·k6w. 

Narady włókniarz,. W dn!u 27. b. m. zwo
łany l:ostał zjazd dclegatów fahrycznych wl6k· 
niarzy, kt6ry ma się wypowledz:e.~ co do akcjI. 
jaką zwi!\.Zkl zawodowe zam!erzają podjnc o re
\\'Izje obecnej taryf, plac i ustalenie wTŻIlzych 

I 
stawek. z powodu \\'zrostu drotyzny. Nleza]pż· 
nie od tego mają być omuwione 8PI'SWY organi
zacyjne wśród włókniarzy. celem oclparcia po
tę.iującego się wyzysitu na ter"n:e fabryk, 
szczególnie !:1I1! mnieJszy<,h. naletl\c,ch do ~y-
d6w. 

KRONIKA GOSPODARCZA 

p. W·nlarski. Publ:czności 600 oęób. 
WIlIzew - P. T. O. 4:0 (1:0). Mecz pOW7ł

BZY. rozegrany w Pabjan:cach. wykazal druzgo- I 
CI\CII przewagę drubny robotn'czej kt6ra zwy· 
c!'lty:a zupełnie zasłuzen: e. W pIerwszej części 
gry gosp()(}a rze starają sil: znucić nant1conp I 
/lobie tempo. co Im sill po części udaje. jednak· 
że po :zmian:e stron w:dzcwlacy opanowujl\ 
C/l :kowic:e bo:sko i strzelain z łat .vo(;,'!ą clalsze 
trzy bramki. Będl:iowal p. NapW'tl!ti. Publfcl!:no
ści 500. 

Po ostatn!ch rozgrywkach tabela m'strzostw 
pllikarsklch klall)' A przedstawia sIę następu' 
jl\co: 

klob 11. rJ4!T punkt. sto!!. bram. 
t. Wtduw '7:1 12:8 
3. S K. S. ., 7:1 10:4 
8. Union-Turlng ., 5:3 12:4 
4. L. T. B. Q. • 5:3 (I:5 
5. f •. K. S. I b ., 4:4 6='1 
6. WLma li 3:8 5:5 
7. Burza 4 3:u 3:6 
8. P. T. C. 4 8:5 3:9 
9. W. K. S. ., 1:7 5:10 

10. Makabi 3 11:6 1:12 
W tabeli powyższej nie sa uwzględnIone Je· 

szcze zmiany spowodowane IIWct'yfi.kowaniem 
dw6ch spotkań. a mianowicie L. K. S. I b -
ł ... T. S. O. jako obu.sŁronny wal'hwer I me~ 
f .. T. S. G. - Burza jllko walkower dlll Bu'TZY. 
Zm!any te będą dopiero uwzględn'one jak uka· 
te sie o{!cjallll' komunikat J ... Z. O. P. N·u. 

dsenl'!l mniejszem wynosiłaby 10% mIesięcznej 
pensji. przy wynagrodzeniu zd wył.ezem do h'i% 
mieoslęcznych poborów. (k) 

UprzywlleJowaue organizacje uprawlaJa IIpe· 
kulacJe pomaral\ezamJ. Zrz€<>zenie kupców bran
ty owoców poludnIowych. !!la pOŚrednictwem 
Izby Przemy&ło\Vo Handlowej w Lodzl wy~toso
wa!o do minietra przemyełu I handiu memorjał, 
w którym protestuje przeciwko nieodpowied· 
.niemu podzla/ow~ kontyngentu pomarańczy' w 
miesiącach listopadzie I grudniu r , b. Pod zIaJ 
kontyngentów w liczbie 400 wagon6w dla calego 
kraju, byl tak przeprowadzony, że dła kupców 
prl:yd.z~elono minimalną część, tak Ze np. w Ło· 
du kupcy d06tal! 6 wagonów. Tymczasem w:ek· 
6ZOŚĆ kontyngentu przydzielono organizacjom i 
O!iobom uprzywilejowanym. W memoriale kupcy 
wskuuJa, ile organizacje to n3fltePllle żądają 
wY60kiego odstępnego za przekazanie kontyn· 
gentu. przez co zwiekszają E'ię ceny n8byc~a I z 
konieczności musz" wzrosnllć ceny detn.liczne na 
pomllrańczl.'. W ten spos6b. po zni~ieniu wy· 
sokiego. ela na pomarańcze. obecnie wprowadza 
sl~ .\ lWe cloł tym razem nic na rzecz Skarbu 
Państwa łecz dla zgoła n!elnanych organizacyj. 
Kupcy domagaj a ei~, b, podzia.1 kontyngentów 
nastąpił zgodnie I opinja Izb Prz<.>mY/llowo
Handl. (k) 

Termlll w:rtuPQ Awladeehv przemysłowycb. 

Ofjara kryzysu. W m!eezkanltl wlunelń pm 
01. Prootej Hi w celach samobójczych przeciął 
sobie brzytwą gar rl!o bezrobotny 31j·letn! Zy~· 
munt M3 tku,~ki. Dc<spersta znalez:ono nleptzy
tomn ~~o w blu:!;y krwi. Przewieziony do szpl· 
tala )h!kuń,~kl zmarł wkrótce. Powodem sa
mobójstwa byl brak środków do boia.. 

Z RYNKU PRACY 
Spekulacja ua odpadkaeh. W zw!ą.zkll z 

mocna konjunkturą na rynJ(u aUTowca ba.wel· 
IIlane-:o. spowodowaną wzomotonem la~trM
bo,", .1JI:~m do Afryki i zapowiadaną zwytką eea 

Zgoonie z otrzymanemi instrukcjami Izba Skar· 
bowa wydala zanadzenle. odnośnie Iprzedat, 

Mor&torJum dla dlugów pracownlcucb. /iwladectw prl:emyslowyeh lta ro.k 1986. Stlrze
Związki zawodowe pracowników um,slowych dU patentów ro.zpoczn'e lI!e w dnIU 2 I!stoparla 
u!tanawlaly filę nad projektem rozporzadze· r. b. i trwać bedzie do końca grudnia r. b .• 
n'a, któro normuje splatę zobowiĄzań dlużn;rl;:h przyozem nie zostal, na ra.zie wydane zarzą
pracowników UDly~lowych. zarÓwno u.rzędni,ków dzonJa c>i1nośn~e nabywania 'wiadectw ,bio
.~arustwowfch, łlamonlldowyeb. jak i prywat· 1"0'1110 za pośredn!ćtwem otganltllcs-j zawódo
lIYoh. Moratorjum dotycz,e ma jedynie dlu.ów Wl'cb tu&iet niekt6,.,.eh 111. indywidualnyoh 1)8 

.IIaCIf1ini~tfeh u osób I firm prywatnyoh. cle o- WWlodu Ila polotenIe ph,tnika. Ze tr6del m:.· 
lMljmle natomiast zobowiata'ti wobec Skarbu rodainych dowiadujem, sloe. te urządzenIe o 
PlJ.ń8twa. lob samorllądOw. z tyŁulu zacią&niEl'j1ilgacb lI06tanle ws-dane nieco wcześhleJ, nit w J 
tych po~yezek. ZwiĄzki wypowiedział)' sle sa o- roku ubleglym. b)' umotllwić wa,.,etkim naby· 
llol'1llcwu!em lIPlat)' zobow~zart dlufaz:rch w cle 'wiadectw w okreSlot\)'m tenlll.in.le I n.le u
ten spOl!ób, jj splata mieSlęc~a prZf wrh8iro' rałae sie Ill!. konllekw~cj6. 

więzienia. 
36 dalszych oskarżonych skazano 

na kary od 1 miesiąca do półtora roku 
więzienia. Pozostali oskarżeni zostali 
un iewinnieni. 

Sąd w motywach wskazał. że głów
ni oskarżeni: Goldstein, Królfeld, Lip
szyc i Chojnacki tworzyli związ~k do 
p'rzemycania ludzi przez granicę. Dzia.
łając w nim, prowadzili w nim pracę 
konspiracyjną. Druga grupa o9karźo
nyeh Lipman, Tajfel i inni współdzia
łali ze związkiem. Trzecia grupa uła
twiała przejście przez granicę. 

Sąd zaliczYł oskarżonym areszt, od
byty w śledztwie, stwierdzając w mo
tywach, ze Chojnacki i Sch\\ arzbucher 
działali bez wiedzy kapitana Medyń
skiego, 

W kilku słowach 
Do restauTa·cjl ladwigll SadoczvńS'kl .... j 

.przy ulicy Nawrot 79 w nocy Z8!pu,ł:ali ja
~y'Ś osolbnley, prosUl,c o sprzedat wódki. 
Sao.o{:zyńska otworzvła drzwi I w tej chwl~ 
.li wtar.gnęlo do wnetrza restauracji kHku 
uwrojo.ny{:h w rewolwery bandytów. 8te
rorY'Z<l'Wali oni właścicielkę i słu.ta,cą. tą
daj'8JC wydania pienięodzv. S~U1źa,ca zdołała 
się wymknąć i wszczęła alarnl.. Bandyci 
wobec tego zaniechali rabunku I zbiegli. 
Policja wdroźvła poszukiwania za napagt
.nikami, jednak - jak dO<t8,d - bezskutecz
nie. 

* We fabrY'Ce firmy żydowskieJ Gu1man 
Kopel przv ulicy Mallistrackiej 31 wybuch! 
straJk na tle z;mniejBZenia zarO\bkÓ'W TO
.botniczych. Inspektor prlliCY wyznaczył 
k()nferencj~ celem z.ła"godzenia zatargu. 

* Na folwarku Kraw'kl pod LOO'zią. trył)y 
mlroc'kal'k i pochwyd'ly ro-botni-ka rojnego 
32-1etni~0 Kazimic-rz& Luś'liaka. który 
został pooza·rpany i poniósł Śtll1ierć nł. 
miejscu. 

* Policja z&trzymał.a jednego z na.lsław· 
niejszych kMiarzy lwowskich, zwanego 
królem kMlarzy. Sterana Fi11powskiego, 
który po odsiedzeniu kary i zwolnieniu t 
więzi en'a. zaopatrzony w komplet nll,rzę· 
dz\ przybył do Lodzl i prowajził pertralt
tacje z innymi kasiarzami i wspólnikami, 
gotując się do wyprawy. Od zatrzymane
go Fi1ipowskiego odebrano narzędzia zło
tłz!eJskie. Aresztowani zostali znani zlo
dziele lózef Kużnik, Ignacy I{oclk i Bla
tej Kwikar. Ostatnio dokona.lI on! włama
nia do składu przy ulicy Franciszkańskiej 
19. Na zailadzie pozostawionych odcisków 
da.ktyloskopllnycb zatrzymano Kutnlka. 
który wydał pozostałYch towarzyszy. 

* Ze szo;ol1ala św. Józefa przy uli-cy Drew-
nowskiei 75 usilowa.l Z'biec POIZostający 
wl!rt;leń Antoni MajewlS'kl, I>Ozostają.ey tam 
na kura.cjl. Maje\o\'"6'ki w:pbil okno w ustę
.ple I wvrSkoczywszy z pie'J'ws'Zego piętra. 
rzucił się do ueieczki. Przytrzymano go 
jedna.k VI': czasie POŚcl-gu. 

* Przed sądem oo'oowia.da.lł d'wad naAła-
dowcy Tailiem'ki, Nuchim Leskj :twany 
.,tragarzem" i Abram Melman zwany .. par
chatym". Oba j zorganlrowa.U spółkę j pod 
grofbą rewo,Iwer6w i n()Mw wY'muszali od 
handlarzv stolących na Zlelonvm Ryn'ku 
odoowiednle cmłaty. Hano.larzę uiścili te 
opIta t y w wysokości od 2 d.o 5 złotych. za 
co otrzvmywali zaleinie od wysorkości 
oD',aty lC'p1Sze IUlb gorsze miejsca. W dniu 
15 mflia r. b. doszło do awa,ntu·ry przyczem 
.Q\bn :Zydów utrzymano. Sąd ska-z:a:ł Le
.6'kie<lo I !\1'e'lmana, kM!dego na 8 miesięcy 
więzienia . 

Na sr@brnY'»ł e1.Ttm.ie 

'ftCłO - Cło" 
Kino "Rialto" 

'l'rucln<l zgadną(!. C2:E>mu ten mm nllzywa I<le 
~'Ia§nle .. 010 - Clo" 8 nie jakkolwipk !·nlłCllej. 
ale mn!eJeze o nazwę. gdy (lam obrali jeat do
bry. Trzeba przyznać. ŹC< komedje oparta na 
tematach. zaczerpniętych li ż~' cia zakuliHJwego 
Qr.zkolwie!{ 1! :ę nam 2.nu(]ziły pie rwsze rewiI! 
na ekranie porywa/y, 1\10 dzlg IOBmy już tego 
doo"ć. 

Bo tet gody 6';pOstrzeglUimy na lIamym po
ezątku w .. 010 - Clo" 6cen-: i kUlisy. troche to 
n8:S (Iopcszyło. Dalej Jednnk II minuty na mInu
tę widownia coraz bard/liej by la zalnteresowa' 
na I rozbaw:olWl - Amlech na widowni praWlie 
nIe ustawal. 

Przykład ten do~'Od?,;i. te niema wytwlech
tanych tematl\w - dajcie dobry ecenarjullz jak 
w .. Clo. - Clo" odpowIedni z~Jl61 akton;ki I 
wytrawnego rety sera, a z:abawlmy f;ie. 

Nastrój nlezwy'kle pogodny. g!06 Mart., Eg
gerth fenomenalny. Ha.M Chozer porywajlłcy.~ 
Be. pn~ady naJleP'S'Za komedj. w tym &ezon! .. 

:R.6wni&ł na pochlebne ~odltreślenie zas!uS'o
'e ~oleka krótko meŁralówka - r81l wres:r:cie 
poke.zano nS.m coś polskiego. stojacego nn na
lełftTlll poz:lomle. Prócz tego kolo!'6wka Duś 
rewja P. t. .. OzerwoJlł' ka.pturek", erowl.'lIll 
,.Rlalto" dba o widM. on Ł 



!;f"nna" - (')RF,DOWNTK, §roda., dnla 23 pafdztel'Tlih 1935 

Wielki Skład Bławatny B. Jasiński 
ł.6dź, 11 Listopad. u. 5 - tel. U7-łO 

"o/eca na sezon ;esienng. wełny na plos%c%e, saknie I a/l .... 4 • .1'.:1 adol •• , 
jedwabie, płótna białe' i lniane, firanki, leapy, obnug, wazelleie _OIer;.ly 
w zakres manu/akt"'q wchodzqce ortu pońaochy, skupetlei i rcle_iaki po 
cenach bardzo niskich. Obe;,zetlle ",e Obotvlązu;e do kUD"" .. tllIOC· 

~ .... w 

Koks pogazowy w pierwszorzędnych gałllDkach, 
Siarczan amonowy o zawartości 20-22°/0 azotu, 
Smoła destylowana, 
Benzol motorowy, 
Karbolineum . 

sprzE'daje " 'W'fęYr uJe" , mnleinJelt pllrłfaeh 

Bydgoska Gazownia Miejska 
al. Jaglellodaka 46/48. Tel. 26-50. ng 15 967 

Polecaa, 

DO BUDOWLII lI,nn,,,n_HI,,I,,,,,,lnmn_" 
I-I Qiwig.r,.. lelaao n 

Zet •• o do belo •• 
Gwoadzie I 'rab, 

OkucJ. do oleców I kuehai 
Kaebale weatf.lakie 

K.oU,. do pralal 
Piece tel •••• 

Zamki I za.t_" do tlnwi 
i okie. 

Oka. laao-telaza. 
Siatkę OCJDllowalUł .. płot, 

Ceny naitad.ze. 

CeDJlikJ na Ż4dalue. 

. KrlJianOWIKi 
Spó,ka z ogor. odp. 

,, ' PaznanlB, aliu Szewska 16. 
te1etoD er. 30·31 l 36-09 

Zegarki, obrączki i bi~uterje W .Wi~i:~o~~!'nReh _I E n L IL ..... 
• • przyillępn\'ch i na dogoduyeh l' ~ 

~~ 
kapale i .przedaJe warunkacb poIł ea rn · 1I0112 najtaniei Z. Zagańczyk, Łódź komplet,.. I poled,,*eze 

Numer !U 

t"'d% firma chrześcijańska Fabry kal P,otrkowska 158 C ~kiee~ Ł'd' 
~ - Skład I PIotr-. 1.65. Tel. 249-91 ypry-ns, - o. z 

B I1'OW ILS II'I L6dz. Plotrkow.ka 3 'Oprawa obra&ów Killhkiep ZZ9. - Dein' tnna;11I 1~ 41 17 Do' lIIOCUIIio 6W,.,... H .e N K O, eoiG do ""uala , 61Jem. 
• II. ~ .ft, Tele(oa 10ł - GO , 11& 1~llj liK lJ6~~ ł P G090-P 70& 

Nagłówkowa słowo (tłusto) tS groszy, kaMe 

OGŁOSZENIA . DROBNE 
Znak olert1 naprzyklad:! 1892ł, D 27ł5, dl '700 

dalsze lIłowo 10 grOBzy, l) Iicz,b .. jedno lIłowo, I L d. - I .Iowo. 
i, w, z, a = kat.de stanowi 1 słowo. JednI'. oglo· . 

Drobne oRł08unla w dni powllzednle przyjmuJe lizenie nie mate przekraczać" 100 lIłów, w te..,", 
Ogłoszenia wśród drobnych: l-łamowy IIilllmetr 30 GIOSZJ. al, do ~odz. 10.3<1. w lIoboty I dni przed'Świ. 

l) nagłówkowych. - - Jec:zne przyjmuje IIle do godz. tO.15. 
. - .- ....... - ... 

Gospodarstwo , lVIereżkark, , PoszukuJ, 
U:S:."IIIIl'-UunH,",anej _ używana. w dobrym stanie kupl~ kilka .mórg dob.rej lIieml z mle

martwym za got6wl'e. ~zczl·J.(610we oferty szkamęlD} nadające SIl' na ogro·l-
Ellka domów Pleszewie masywne, Orędo"nik. POZlIIlJi zd ;)7049 InicIWO. df,:rty_ prOSZe Oręuownik 
czynszo\\ycll. ogro'Jami ,Ul) tnle- a sprzeuam I[ __ .. Poznań zd 0>740>9 ______ _ 
dom nadający &il: na rze~nictwo 1 zaraz R!l' RąbczYI\ fJOW.; 18 DZIER2AWY -
do 12 tysiecy got6wką. W 06 iti- ostrowskI zd 58 396' _ Ogród 
.ki. RozJratew, pow. Krotoszyn. 1ItII---~~~---.1IIII I. 6 mórg owocowo-warzywny :II ma· 

zd 58 051 Dzierzawy gospodarstwa lem .mieszkoniel!l. pefyf.erje Po-

I 
do 80 mO:g. lol)ro zieUlla pO.2.U- znnma do "!ydzlel'bwlema. Ofer-

Domek kuje. Zg!n,zel' a do agentury Orę- ty Orędowmk, Poznali zd 58 236 
nowy. l! pok"Je ku{"hma og"odem Kupi, downik8 Chr łzież. ng 16604 aE~-~ 
1() mi~ut ~ dworca M K'>eial-,uom nad!ljllcy sle na rzetnjctw.o· PIekarnia "28. SZUKA t'OSADY 
kowskl. MImkawo, pow. Poznano do 12 tysI!:cy gotówką. 'VoslI\skl, ,klalfem k"lonialn,Ul .viosce ko· nil 146;)1),7 

ze 51~0 RozdrRŻew, pow. Krotoszyn. ścielnej,' wy·lzlf'rtowienla u· O d Ik _____________ . _______________ .. 
.... • r' 02ENKI ~ Morek. Rynek 11. zd 57 723 kawalerj - 10;letnią prafkt3'cbką Chłopaka , Pomocnik 
.. • zd 58 057 ,rRz. dZlel·./l·Iwa 35 zł. Kal'u~ciń~kl gro n . 
•• __________ ... P k j I I --- wszystk C'h galęzlach swego a u 

oszu u, sp eszn e Piekarni, Izaklada śwlatlo elektryczne. _ uczclwe~o 'fi nauke ogroqnl~twlł., (ryzjerslu /la Sla~' vosade (.r •• 
Kupiec domu ogrcdem - rolą. Warunek przepisową. powiBtowem mle~le, pszczelnictwo. sprzpdatn i polo- ~ub cukIernictwa kt'? prZYJmIe. - !Jcz.eIl potrtebm. ·c.ą1J1 ."n!l180 

, ,siedm:olds. sowa szkola. komnni- najruehliwsza nlica zllraz tanio wilnie ŚZUkR posaą)" od za~Bz lub Zgloszenla Oredowmk Poznań (JP\\ -ki ml~t~z, rV7.Jersk.i. Go-
fil!. k!ero\\ nlC~"1I! Blanowl,ska, lat kacja miejscu. Opis. cena. WSi ata wydzierżawię. Ofert~ ,lo Oredow- później, Ofprty Oredowruk, Po-' z~58 2!2 stYIl, ul KoleJo\\ a 18 . 
• iI. pragn e sle ozem.:' z milą. nte- O l "k P fi d"U ~2 l k lJ· - . • 9' . fi _.l 58 397 n.g 166W Mgen~r,a .. du I~! 30 (najchetniei z refown'. ozna z "0" n. a. OLn811 z" W .) znil :tAl Bl1chalterka-bllansis\ka _____________ _ 

NOWIl!CJI). Ł~~kawe oferty z fo- lugoletnlĄ' praktyka w hanrllu\ Posz kuj-
tografJą Ore·lOwn.k, PoznaA przemrśle rolnictwie. jezyk p01- U 'l' 

n'l' Iti 611 ski. nlemipcld szuka posa<ly. _ wspólnika obuwnIczego. DOSiada
Zgłoszenia: Zawipjówna. Wloc- jącegO cośkolwiek got6wKI. lub Kawaler ławek, skrzynka OO(,7.towa 40. jSprzedam. rIobrze zaprowadzon,. 

lat 25, rzem.eślnik. pozna panien- zdg 57 418 war~ztat ob'lwniczy. Z,?IM7.erull. 
kę, celem otenku. Oferty Urę- I K2~clI~rtKork, hO'PerowMej.! dj I OM rasy: 1,9.3S5 BhP I ort:(~I·OOt )szaU8Pin'l[ .... ~ :II/oredOWnik, Poznań zd liB191 
dnwnik Poznań zd 58 347 -, v . .open alla. e o e O'Pe' onte J c pa P y Y • 27 WOLNE MIEJSCA -

• retkowe. 20.00 Oslo. Koncert mu· ' P łk lllIP' c_ ,. Środa. :!3 pazdzlemlka. Zyki szwedzkiej, ~.40 Pralla. Kraków. - 12.30 mUzYh p!'J-s-_ racown 
IL 7. SPRZEDA2E lUD and. poran'ne: 11.57 sy 'n~1 Koncert kwartetu wokalnego., 6~a z pY'~!'ll~O :ong:Ji ~~ ~r~~- Rejonowych podr6tujlley ",otllwka 501'1 zł Mo 
- - cza6U, 12.03 d"liennik pol.: 12:.15 20.411 Królewiec. "Bal maSkOWY",:;; Zz P'~l: 18'30 s~or~ynka o:Olna: rJ t .: I' k td 't t~7.ebny zaraz. ()fprlY Oredow-

M l pogadanka: Ma5dowan.e I PI':1 ,O· - opera Verdiego. 20,45 Frank- 45 J . k' : d k (' ): prze s aWlc.e I na . a e powla 'Y mk. Poznań zd 58 206 a arz wonie b:el'izny": 12,36 muzyka lek-' furt. W e.s oJ n aud. 20.45 Lipsk. 18. muzy ~ w.e ei\6 a ~.ytY,; Byt zapĘ'WnlonL ;6yc.uJ:y" ~,,~ 
może ohjąć zak'llrf malar~ki. byt ka z plyt: 13,25 chwilka dla ko- Weso'a audycja wokalno _ muz.1 19,OO poradn_k. ~?r~$tvcznY.", 19.3a <:zek. arf.resować~ .. P!?lskle ~Iuro 
zapewniony, ohjecie 150.- zl biet; 15,15 g:e,da: 15.30 koncert 21145 Sztlltgnrt Koncert "ymfo. E;port.dri:o,Y"'~( ,O.ook,frhmi)z Sprzedazy Okuln~liw , KoŚclan. Wychowawczyni 
7$loszenio: W. Lemiet, Gr()CJzisk or~. Niny Maiiskiej w pl'!,gr. ut.\Y.1 niczny. Dry. Menn€lrich. Sol. C. oP. .. a a • onlUoSZ I p Y Y . d, 4501 ______ do li dzieCi z francuskiem i !lB7-
Wkp. n 16 609 Sal.nt -, Saens: 16:!K' .. Kilo w bIJe Jau.tz (tenor), 1) Mozart: ~ym· Środa. 23 październIka. Kierowników ciem od ~ 11. Zgloszf'nia świa-

1
-; węgle! .pryska,' ,poz. mu,z .• l! fonJa g-moll, 2) Moznrt:. AfJ3 ,z Lwów _ 1215 o"' ... Mag!owa-. dectwarni IIpt p karzowa Koszut-

Dom !Ilo6enkaWI dla dZIem: ,1G~ p:eSI)! OP ... Do,! Juan". ~) Cza.lko~;;k:: nie i prwsowa~ie Pblelizny: 12.30 ~a Wh~wZ)~~t.<klez .:nlasla !!')St~,I!:Lje,. ska. WągrOwlet' R.vnek 3. 
.nowy d'l\ umorgowvm ogrot'lpm. fu 45WYk. W. Rurik.ewlczoweJ. Dl!ma I?lkow~ W,YJ .. 4) CzaJkow- motywy partiotyczne (plvtv): lla~)f """W boY ,ectna. r:e~Ja ,8() zdg 57 <l3O 
~f~cah 19 W~Z;~ft~yc~I;j~ła~at~~~ ch'acz~~~~ą'j~; W:Of,y~.Co ~~ ~~t ~~I~~U~~J~o~~~~!~g~) z d~P'Fa~~; ł }:i~t~~:n~ii~ łrg~~~efe!!k~ ł~!~I' i>oznaeri~~i O~~~~~. OWSl!'ng l~rt~~ Pa I k 
kow kipac li> zd 58 331 dY:sku"'J8 I Jak Ją trzeba prowa- TrOJ::rama6ty kapelu'9z. "Ulta rah Bernhard we Lwowie'" 1845 D n en a 
-" . dZ,IĆ: 1.7.20 rec. I'krzyp.cow~ J, R;n-I orkiestro.,..,.a. 20.45 Koenil:cswuster- · Wśr6d rzestworz" (p'yt;). am do reetauracil z ukoliczonll szk~ 

17 buraczanych ~!!t"kle.!{o: 17.50 .. Świat sle.śm:e- hansen. Muzyka lekka. 20.50 Me'ii'9,oo POl!.t,p.;ychote~hnika i WY: stał!, posadę na wyJazd. młodszej Iii wydzialow!l. lub !.!'imnazja'na. 
Je (przegl~d humoru zagr,). 18,00 I dj:.lan, ,La ve<dova E;ca1tra -j bór zawodu'" 1936 BPort· %060 pamence, panu. pOSiadającym 11'0- Helena Smohnska Ple-szpw p,,-

budynki masywne muzvka I~ 'ka w wyk. m. ork. opera - Wo!f,Ferrar.iego. p'ooenki z film6~ dźwiekowych t6wke 450 zł. Oferty Orędowmk I znańska 5. zdg 58 441 
, P,~.:lSllO "kl'Zv'llka ,,~lilnR: 21311 Lod (Nt P )( .• ) I Poznań zd 581G3 _ 

dwa sławki 18,411 .601i~ei na płytach; 1~.00 Ila-' Kon'~ert s:nr z nd~.· 6kor:::r'al p,yty. Z Gospodyni l pokOjowa 
rybne. er,na 10.000 - 8.000. Rut- dOWlllCtWO na WC.YlIJU. ]!I.I0

1 

Karola Fleo<cha 2145 Bnkareszt. Ł6dt - 13.30 z bajeczek babu- araz 
Jwwski PoznRń, Plilwiejska 5--1 prog-raoffi9: r,,19,20 ktoncertk: 119.35 Koncert wieczornY' nl. .. (nlyty): 15. i l! !{ie'dll łOdzka: poszukuję gospodyni na majątek potrzebnlł 1 listo pa l- ŚWl3leet-

zd 58 361 soort: 1 ,"" repor aż a tua ny: . 18,30 feUeton; 18,45 muzyka po- kt6ral)y WYPożY('zyla pewnI! kwa: wą i wHltn"" Nawrowsk- p"'~ 
20.,00 l!Iuzy'ka lekka z ~Iyt: 20.4~ 22,00 S22ztooOC![Bhod,m. MuzvMka tka- n"l.rna Z płyt: 19.10 t>rogram; te pieniedzy na dohry proC'pnt. _ dzie-Szlacheckie, poczta J6zefo-

56 buraczanych dZlenmk: ~,~5 .. Obrazki z Pols~l. neczl).a·k '22 O~ uWapedeszót. 'MPZdY a 19,35 sport. Zgłoszenia Orędownik z!l 57 803 Iwo. PO\\ MogiL10 .dg ~ 361 
'VE;pOtczesneJ": 21.00 .:rworczollĆ/ cygan;; a, • u I e. ~ e ZY- Ś od 23 "dzł I 

m • ś" gun" na" lnem FreYderyka Chonina'" 1810- narodowa muzyka operetkowa. r a. paz em ta. , re Cle z)a 18,49 wyk. ork. PR' pod ·dvr. 22.16 Kopenhall:a. Koncert kamer. Toruii - 1230 orkiestry i Iloli- H . 
~nOOóntkz\ ko,??letpe 12 I)OOPÓlI G 'Fitei"berll'a i Hen.rylt Sztomnkal ?'.l·25 Rzym. Muzyka taneczna. śei (plyty): 13.S0 muzyka lekka umor zagraniczny 

. " itI 'ow,; I, oznat58 3-6.11 (fort) W programiE' koncert for- 22,30 KoentJtswust. ..Nocna mu- z plyt: 15.25 gielda: 18.30 roZlllO-
~a ". ni . z,· I tet>. 'f-moll oP. 21: 21.35 szkic li- zyczka:'. 22.30 Kolonja. Muzyka wy z dziećmi; 18,45 ntwory 

teracki: ZI50 pogadanka dla le- lekka I tan. er)'ZYPc!lwe .z plyt: 19.00 windomo-
22 buraczanych karzy: "Tarczyca I jej hormon": 23.00 Hambnrlt. Dwa koncert, liCI I!l dZIl~ćml:18.45 ntw0!'Y sk~Y1! 
Przy Poznaniu !2,OO reIigijn.a muz. żYdowtlka klawesynowe. 23.00 KoenlJtswllst.! cowe z plrt: 19.110 WIadomoścI 

22,4:-0 mu~yka salonowa i ta- .. Pro.>imy do taIica". %3.00 ~t:o. l<'ospodarcz~; 19.35 "port; ~.OO 
prywatne, wieś ko C'. Cel1~ 12000 neczna w wyk. P. R.-· naehJum. "Taniec w nocy". %3.10 slynne orkleetry (płyty). 
~. 10,000 RutkowS>ki. Pozna". KopenJlulla. Muzvka taneczna. Sroda. 23 pa2dzlemlk~ 
P6lwiej~ka 5 - 7 zd 58 363 PROPONU JEMY 23.10 Budapeszt. Recital śpie,!va- Pozna6 _ G,30 audycje por, I!l 

Mleczami- LAMPOW.CZ-- czy. 2.'ł.30 Lnksembura. T RSfltał Wars2:.: 7.50 pro~ram: 11.57 z 
y ,1. _________ U .... 1D ___ :,!ort. p.3~ Ha1!'-bnr,. "606 cze- Warm.: 12.30 popularny koncert 

dobrze zaprowadzoną na A_.lI.... l;ne Pleślll •. 23.40 Wlede6. Muzy- symfoniczny z ndź. solistOw (p1r-
lO""'.. ka taneczna. ty):_ 13.25 z Wansz.: 13,30 m.UZY-

"raz lIowopobu~owanem domem 18 SD Lipsk Od setnego w t y- %4.00 SztutJtart. Koncert nocny. ka lekka z p1rt~ 14.30 przerWR~ 
cena 14000 tamo sprzedam. - . '.. • .. I d '" • W 
SPiPSZll" of.prtv do Orodownlka, !:lnloIlC_zl1weoka-!naw.e60 a au . muzycz- 15.111 I!'le:"s: 15 ... 5 z arsz, 18.~0 
p .0 8M '< 'skrzynka dla dzieci:' 18.45 F. , oznań 7/.1 uo vv 19.00 Sztutltart. WE"Sorn ~odzin- Kre:;;ler gar (płyty): . 19.00 oro. 

Skład kolonjalny 
bezkonku,encyjny 'OWR,'Ę'Ul. u
nąrlzer.:em tanl(. sprzedam z po
wodu wyj1zdl1 Solll'óz'ne zglosze
.nia p:~m'onne Or€ldownik, Po
a;nRti zd 58 352 

ka. 19.00 Wroclaw. Muzyka wie- ~ . gram ,czwartku 1iterackie.!(o: 19.1,0 
czorna. 19,00 Kolonja. Koncert "roda. %iI ,pafdzlernłka. program:' 19.20 koncert: ' 19.1)5 
kompozrt. W. Niemanna. 19.25 Katowice - 1330 muzyka lek·, Roort Poznania: 19.40 z· WIIl'!!Z.: 
PraJta. Koncert radjoork. 19.35 ka z plyti 15.15 Jl'ie~d~: 18.30 po~.:' 211,00 arie I p:elini w wyk. J. 
Wiedel'l. ..Requiem niemieck:e" I "Polski Jedwab": 19.00 .. Pieśni 'I GaczYI\skiego (baryton): 2!1.:?& 
- J. Brahmsa Ol>rl· dyr. W. Wlkp. oow6taIics R. WHkanowl- s~Y'lni śpiewacy na plytach; ::0.45 
Fuertwaenglera. 19,45 Budapeszt. cza"; 19,10 t>rogram; 19.20 t>rzeg. li Wal"'Jłl. 

Posłałaś prE'zE'nt ślubny 7.nsi? 
- Tak Sprezent':l\o\atam jej serwis 10 kawy na t? osób. 
- A Ja sitko, na ~4. (Strix - Sztukhołm). ::, F. 

Co futro - to Edmund Ry~bter - co palto - to Edmund Rychter - co ubranie - to Edmund Rychler, Poznań. OEtr6\\. Wielkop. 

P d ł t rut mie!ll~ lil1topad 1935 P. wł4cznle bh,tkowe~ dodatka powie- ~ Ogłoszenl·a na _trunlł' lI-łlmoweJ 11 /lf na. MIron", 4"slhl/wt'J prZ31 końcu , ... kottu r 1 e p a a ściowego. w Poznlll1liu w ekspedycj·i zł 1 ,DS. w ILgeaJcja~h zł 2.20, I: !Id- re,lakc:rjl!e!ro lII'f lir nli .troDlt' cZ\\'lIrlld :in '"' !lA ~I rl/nip .lrlllCleJ 1111 tn' 
noszeniem do domu lPlI 2.20. na prowi.ncji lila poC1Jt8lCh juJ; Ił odnOOl!ze. - Przed wial("D!u{wiami J>Ot"c~lI .. rn' 11111 /(r 0,1 1·IRItI"w"j(JI /IIiliUJ .. ' ra 

niem do domu kwartalnie i.Ol. mies!l:c2lIlie 2.34, pod OP88k\ miesięcun.:e w Pols~ zj 5.00, Oll'ł08!t'nia skomplikowane z :aIl"trzpżt>nipm UJipj~ca ",I P"~Z'·ZI'llólll .. ICO "'YfJR.Jku 211"~ n~.I\.\y*kl 
w ~nnvch krajach zł ii,()O. PrzY 1"1J1.iu wydaniach tygodniowo osztuJe .. Ol·Qdownik" mies~ez. Drobne oglo~zenill !nsJw,żE'J 11111 _łów w t .. w 5 11~1C:1\,. kn\\ )"'hl .".",,, nRl/iI',,. k.)wt' 'tI"o'", 
nie 2.3:; zl bez Odn1QSrenia do domu. 'V razie ~·rpadkOw.5powodowanych sl;lą. "!Y:llszą.. p~zk(\d lli II'r. kat·le dlllM1A! słowo 111 gr. Ogło.<zel"a ,lo !li"tH(~':O *Y'''Inlll wZyjtlllljl'my .1 .. or .. ·'" ny 
w zakla.dzie. s1Jraj.kOw i t. P. wydawn!ctwo nIe odpOWIada za dostarczenre p15ma. a a.bonancl 1030 a do "')"~lIń nie.lzlehll"·h l 8""Ulle<'Zll)'(~h ,lo "u·h 11113 ran .. 7.8 ~ń7.ltlce !1I''117.1' ~.Ia 
nie mają prawa domagania sie niodostarcZO!lyeb n1l!!Ilerów lub ods2lkodowania. wem a w)'!!ukot!Clą oll'l()!I~81a po_taliI wskulek mlllr'''"wllnla "ydRWnJNwo nil' ')<Ipllwiq.la 

Redaktor odpowiedzIalny A.JJdrZE'J Trella Ił Puznania. - Za wszyatkie wlat'lom08eł I artykuły • m. Łod!ll OIłpowIstła 1.A'OIl Trella '.6<1! Piotrkuwska 111. - Z. og!f)OOZI'nll I rł!'kl>lm, 
, odpowiada administracja w osohie p, AntonieICo LeśniewlClll w l"osnll.Diu. - Nl8zslJ16wion:rch rękopISÓW re,łakcja QIt' ?)wra('l. 

Wychodzi oOO;,ie:rm.le li 'W1'jlllt'kJem niedztel i śWi4t \1.I'OOZJ'6ńYcb • du. na d.zieft n.a~PJl7. Nakład i ezcion1d: Drl1brnil. Pol~lu Spólkl Akcyjni 
Pomań. św Marcin 70, 

TeJatoft': .u.et. t'-'" &1-OT. 3I).!ł. &;.2&. &0.12 • ftf .. ,ziat.. .....eta ł .,at..,.. ".eI'OP81It tJJ!to łO-7!. .... P K O Pozllafl Dr 4!OO UIł 
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POW/ESC 

SEnSaCYJna" 
ay być daleko. Proiio ci~ Valłerchoker, 

Gdyby milord był jej usłuchaJ, nie idź w jedn/ł, a ja pójdę w drugą afro
byłby siadał na "Czarnego djabła ... PQ- nQ, znajdziemy go prawdopodobnie w 
wiadają, że mu się do nóg popr06tu pięć minut. 
rzucała, proszl}C, aby nie jechał. Ale on - Spodziewam sto - odpowiedział 
nie chciał usłuchać i zapłacił to śmier- klown, ale, a propos, przeehodziła tu 
cię.. , jakaś kobieta i pytała sił o ciebie. 

Egoizm, wada locelynów, plamtę.c& - Kobieta! - wykrzyknął Ftlłp, 
rodu, zapanował teraz w całej pełni przychodziła tu Jakaś kobieta i pytała 
i nad Filipem. Nie myślał o rozpa.czy się o mnieT 
kobiety. W tej chwili mógł myśleć - Tak i zdawało sIę. te bardzo 
tylko o sobie i o szczególnym wypad- pragnie widzieć sfQ z tobą. 
łru losu, który go uczynił posiadaczem - Czy pytała aię o pana larvis' 
olbrzymiej fortuny. - Nie, nazwała ciO Jakby Jocelyn, 

- Nikt nie poWinien o tem wie- oq coś podobnego - odpOwiedział 
dzioć, że ja byłem tutaj, Humprey, że klown wolno, badająe twarz Filipa. 
upadłem tak nisko i włóczyłem się z - Jocelyn Gilbert! 
trupę. cyrkowców po jarmarka.ch. Pa- - Tak właśnie, Jocelyn GHbert. 
nowie Pack i Faterby byli doradcami - Młoda kobieta I ezarnemi OCZ&-
hrabiego de Haugton. Doskonale znali mi. bruneta T 
!Dego ojca. patrzyli na młodość moj,. - Tak właśnie. 
Są oni też w posiadaniu aktu ślubne- - Czy przed znilcnięcłem dziecka 
go mego oj.ca, mojej metrylki urodze.. czy też potem widziano tutaj tę kohie
nia i wszystkim dokumentów, p~ tęT 
trzebnych do potwierdzenia. mojej tot- - Może na pięć minut przedtem. 
łlamośei. Jutro zaraz pierwszym poci~ Mówiła, że czekać będzie na twój po.. 
giem pojadQ do Londynu 1 udam się wrót. Poszedłem przed cyrk pomagaĆ 
bezzwłocznie do nich. Ale nie mogę Cadgerowi w gaszeniu lamp, a kiedy 
zabrać ze sobą Georg'a. Dziecko prze- poWl'óciłem. już jej nie ' było. 
szkadzałoby mi w podobnych okoliez- - Rozumiem teraz wszystko 00 ai~ 
nościach. Czy nio byłbyś tak dobry, za.- stało! - wykrzyknąl z wściekłOŚCi" 10-
brać je do frWojej matki i czuwać nad celyn - dziecko zostało mi wykra.dzi~ 
niem, dopóki nie powrócę! ne, ukradła mi syna ta .... 

- Czy ja zechą czuwać nad paii- - Nagle zatrzymał się. 
skiem dzieckiem '1 - wykrzykn.ą1 Hum- - Któż to taki, panie Filipie' - za-
prey - ależ czuwać będ~ jakbym ezu- pytał Humprey Melvoud. 
wał nad kosztownoaeiami korony. gdy_ - Dziecko moje skradła mi tobie-
by mi je powierzono. ta, która jest największym wrogiem 

- DziękUję ci, HumpT'ey, wiem, te moim na świecie. Słuchaj Humprey, a 
można liczyć na ciebie. Wczoraj wie- l ty także Valtercboker - dodał 
czór wspom,niałeś mi o pieniQodza.ch. spiesznie Jocelyn. - Oba.j możecie mi 
ale ich nie chciałem ' przyj I) Ć od ciebie. być bardzo przyda.tni _w tej sprawie. 
Teraz wezmę trocbę pieniędzy. Jeteli Złodziejka nie lDU8i być zbyt daleko. 
je masz przy Bob~. Udajmy się trzema udzielnemi droga.-

- Mam, panJe FHfpfe, bo teraz ze mi, a moze ją. dogonimy. Ty j.Q.. zapew
mnie chłop porzQ.dny, oszczędziłem ~ ne pozn8.$z, V&;lterchoker, a ty Hum
ebę z pensji. , . prey poznMz ją. łatwo z opisu . . Brunetą 

- . .' Powied'zinwŚzi'. to, WY'jQ.ł z- 'khs8zeni ,:j&&t,a. ma.ły thlCłJtlee. któreg!) ·,ża.bta'ł:t, 
skórza.ny .. wOt-eczek i wyiąl trzy śuvere- ma blond włosy. Lećcie, .leć.ei~ .. 

, ny. ' '()Tzyobiec~i~ wam. sutą nagrod~. . 
-:- Trzy.warte więcej nit dwa, panłe Rozł"cz,yli się w tej chwiH. Szukali 

·Filipie, wez pa.n wszystkie, skoro pa.nu wszędzie, gdzie tylko mogłaby się u;, 
. potrzebne. kryć kobieta, rozpytywali wszystkich, 

- Biorę je, mój Humpreyu ..:.... odpo- . !togo ·tylko napotkali, ale wszystko na-' 
wiooział Filip - 'bo będę mógł zwrócit próżno. . '. 
pięćdziesi,t razy tyłe, gdy poWrócę. Nie odnaleili żadnego śladu ani ko
TYmczasem b~Q mial dość na podróż biety ani dziecka. m'imo, że szukali do 
do Londynu, a tam Pack i Faterby da- białego rana. HeN von Valterchoker 
dz" ~i, wiele tylko będę potrzebował. był niezmordowany jak i jego towa
Pamiętaj o mojem dziecku Humprey rzysze. Rozpytywał się w prawo i w 
bo je kocham nad wszystko. ' lewo, badał kolegów. a że prawie wszy-

.. - O, będę. bardziej o niem pamiętał, sey go zna.Ji, więc mu . też grzecznie 
Olzbym pamIętał o mojem własnem _ odpowiadali na jego pytanie i o ile 
wy~rzY'knę.ł Humprey. mogli pomagali. 

- Najlepiej zabierz je do siebie Jeden tylko Włoch, kataryniarz i 
zaraz dziś Wieczór - dodał Filip Joce- właściciel małpki okazał się bardzo 
lyn.- Rodzina kuglarza bardzo dobra. dlań niegrzeczny. Nad ral)enl trzej po
była. dla niego ł wynagrodzę jej' to z Izukiwacze straeili wszelk" nadzieję 
cz~em, ale nie życzę sobie, żeby wie- l zawrócili 'do baraku pana Cadgersa. 
dZIała, kim jestem. Najlepiej zabierź - Dzięku~ wam obydwom - rzekł 
chłopca po cichu. FtUp Jocelyn - nim tydzień upłynie 
. Hrabia i brat jego mleczny powra- wyna.grodzę was odpowiednio. Znam 
.cali do baraku pann · Ca.dgersa. Skoro złodziejkę mego dziecka. i biorę niebo 

na Iwla.dka, fe 8ł~ , 5 ni,· połr.Q,łto .. 
łatwić. 

- Dobranoc HumpreyY 
Podał rękę bratu mlecznemu, a ten 

Ją. serdecznie uścisną.ł. 
- Odwagi, pa.nie Fil1pie - rzekI -

dziecko znajdzie się napewno, ale 
. gdzioż pan teraz będzie spa.łT 

- .' ~a.je mi się, ' że wca.le .8PM nie 
będę - odpowiedział locelyn. - Udam 
się na.tychmiast do Shorncliffo'i oddam 
całą. tł sprawę w ręce policji. 

- No, to ja pójdę z panom, pante 
loeeltn - powiedział Humprey. · . 

Zeszli razem z pagórka,. minęli łQlki 
i dotarli do mał'ego spokojnego mia
steczka. Tam skierowali się do biun. 
policji i obudzili agentów. 

Jocelyu powiedział im o cO chodzi, 
opisał kobietę i dziecko a nadto . ~ 
świad.czył, że . przezn~ża sto liwrów . 
nagrody za odszu:ka.nie dziecka. 

Następnie Joceltn wracał do bara
ku Ca.dgersa.. Hen' von Valterehoker 
leżał w kącie, . wyciągnięty na snopku 
słomy i głęboko zasypiał, ale położył 
się niedawno, bo kIedy Jocelyn z Hum
pryem odeszli. poWlrócił jeszcze na 
plac jarmarczny. zaszedł do nędznej . 
budy kataryniarza i pogadał z Wło
chem przez blisko kwadraM, potem 
dopiero wrócił wolno do bara:ku. 

O wschodzie słońca, gdy przekupnie 
i kuglarze szykowali się na drugi 
dzień jarmuku, nie było już !Lni śla
du Włocha i jego małpki. O świcie opu
ścił Sborncliffe, cią.gną.ć 7.& sobą. mał)" 
wózek jaskrawo pomalowany. 

Tego samego poranku Jocelyn od
jechał do Londynu i udał si~ wprost 
do panów Pack i Faterby. 

Nie wiedzieli oni jeszcle nie o stra
sznym wypadku w Shorncliffe j z wiei
kę. trudnością. uwierzyli w to, co im 
Filip opo.wiOOział o śmierci hrabiego 
na wyścigach i przyjśoiu na świat no
wego spa.dkoblercy. 

l.· W~ońe(t gorąco powins~owaJi, swe
mu gościOWi n.iel'ipodziewanego , szczę' 
ścia.. ja.kie go spotkało. Tak więc k.o.ło 
fortuny obróciło się nagle i wczCM'ajszy 
.parjas, włóczący się b~ jednego pensa 
w kłeszeni, został właścieielem Joce
lyn'! Rock. 

, Ale gorzkie uczucie '!atruwało mo 
ten j'ego triumf, bo oto 'dziecko, dla 
którego pragnę.ł , maję.Łku, stracone dla 
niego zostało na pewie-n· czas, a może 
i na zaws'!:e. 

Mały Georges dostał się z powrotem 
w ręce okrutnej gwej matki. Hrabia 
de Hugton, gdyby ohciał uznać jedyne
go syna, musiałby uzna.ć także jego 
matkę. 

Egoizm rodu J'ocelynów wzi.p górę 
nad sercem ojca. . 

- Lepiej stracić ukochane dziecko, 
aniżeli wziąć sobie razem z niem na 
kark znienawidzoną kobietę - powie
dział sobie Filip Jocelyn, gdy oddalił 
się z przekazem na lito liwrów, otrzy
ma.nym od panów Pack i Faterby na 
bieżQ.ee potrzeby. 

,zanieźli się o kilka kroków od maleJ 
budki, postawionej w tyle baraku zo-. 
b~czyli j.akiś cień czarny. zbllż~jQ,CY 
SIę ku nim. Miłość ClV obawa 1 

Hrabia Haugton poznał w nim Herr 
v~m yalteorcbokera. Szedł naprzeCiw 
n~m I patrzył na Jocelyna ze zdziwie
OIem . . 

- Gdzie dziecko? - wykrzyknął. 
- Jakie dziecko? 

. - No. mały Georges, ma się rozu
mIeć! 

- A gdzież ma być? - odparł Filip 
- śpi na sianie, gdzie go zostawiłem, 
ot tam! - dodał, wskazują,c wką.t 
baraku. 

- Więc pan nie zabrałeś go ze s~ 
b,Q.'l - zawołał klown. 

- Nie - odpowiedzIał locelyn, 
~ledną.c nagle. - Ale dlaczego zada
Jesz mi te pytania? - zapytał. _ 
D~ie~l{o musi . być tam, gdzie je zosta
WIłem przed kwadransem. 

. - Nie, tam 'go niema - odpowie
dział klown . ~ Pani Cadgers chciała ' 
go POl0ZYĆ do łóżka ze swojemi chło
pakami i szukała na wszystkie strony. 

'Powiedziałem jej, że pan wyszedł i że 
chłopca ze sobą zabra.ł. 

- Nie. nie, nie - krzY'czał Jocelyn 
- zostawiłem go tutaj śpią.cego, mu-
siał chyba wstać i iŚĆ przypatrywać 
się dziwom jarmarcznym. Nie , mU81. 

Henryk Dunbar i ArtU!' Lovel siedli wcześnie do śniadania w salonie 
pierwszę. noc po przyjeŹdzie z Win- hotelowym. 
cbester do Londynu prze&pa.łi w hote- Poranek był prześliczny, a i Lon
lu, bankier bowiem nie chciał budzić dyn oświetlony promieniami słońca 
córki SWem przybyciem po północy, przedstawiał się wspaniale. 
Składał w ten sposób dowód wielkie- Henryk Dunbar stał przyoknie i 
go przywią,zania do jedyn8lCzki. patrzył w ulicę, gdy nakrywano do 

ArtU/r Lovel usiłował wszelkiemt stołu. 
sposobami nakłonić go, żeby tego wie- Hotel położony był przy jednej z 
czora nie opuszczał jeszcze Win cha- nowych ulic West-Endu. 
steru i aby dotrzymał obietnicy zoba- - Londyn znajauje pa,.n zapewne 
~enia się naząjutrz z MaI"geritą. 'ViI- bardzo zmienionym, zauważył Artur 
mot. Lovel, rozkładają,e dziennik poranny. 

Ale Dunbrur okaza.ł się tak stanow- - Co pan rozumiesz przez ten wy-
czym, iż młodemu patronowi nie pozo- raz "zmienio.ny"? odrzekł bankier z 
stawało nic innego. jak poddać się je- widocznem roztargnieniem. 
gO woli. - Rozumiem, że po tak długiej nie-

, leżeli klient postanowił popełnić bytnOŚCi, musisz pan spostrzegać wiele 
czyn niehonorowy, jeżelidcydował się ulepszeń w mieście. Ta •. ulica naprzy-
1!ą.(J. Pomimo wszelkkh per.swazyj, nie kłan, zaledwie PTzed sześciu .laty zo-
Jego było rzeezQ..stawiaćmu ·w ' tem stała wybudowana. . 
przeszkody. ,_., . .... . .. .... - ~. A tak, przypominam s9pie, te w ~ 

Prągnął bwrdzo i sam zresztą. , do- tem miejscu były pola, kiedy ·oojeż
stać si~ do Londynu, bo żyła' tam Lau- dżałem.:.do Indyj. , 
ra. l?u!lbar, dla. niego zM, 'zakochanego Zasiedli do śniadania. Henry'k Dun
w Olej do szaleństwa. jedynem szczę- bwr był ei~łe roztargniony i jadł· bar· 
ściem było znajdować si~ tam. gdzie ·.dzo ma.ło. '. . 
ona, ' I Kiedy" wypII filiżankę :' hei'bMy. 

N~zajutJ.·z Pl) p!zybyciu .. do ... $~ó1fcrw.fi,Qł . ~~~alj()n. w kt6~ z!lajcto~Ynła 
HęlUY:k. Dunba.r l młody patron, za- · -~i~ ml~Jatura Laury l dług() si~ jet 

...- . . 

. przypaTrywał. -~-.,-r I' II' jQ l" j. • 4 , 

Następnie odczep'U medaljon od 
· łańcuszka i podal go Arturowi Love-l. 

- ' Moja córka musi być balT'dzo łac:I.. 
nQ.. jeżeli jest do tej mijatury podobnQlj 
rzekł. Jak pan uważasz, czy jest pod~ 
bieństwo istotne? 

Młody człowiek wpatrywał się vii 
portret z czułym uśmiechem. 
· - TItk., odpowiedział zamyślonl11 
podobieństwo jest· ogromne, tylko ..• 

. - Tylko co? 
- Tylko córka pańska, jest o wiele 

piękniejszą.. 
- lest bardzo pod()bnę. do sweJ 

matki, wyją.tkowo pięknej .kobietyl . 
- Słyszałem jedn8Jt od ojca pe.il .. 

s1t.ieg~, te panna Laura podobną. jest 
do pana, powiem jednak otwarcie, ił 
nie znajduję tego podobieństwa. 

....., Trudnoby go było w kaMym 
razie dopatrzyć, kochany panie Lovel; 
odpo,rł bankier, boć weź pan tylko. mój 
wiek pod uwagę i to wszystko, co prz&o 
chodziłem w Kalkucie. Cóż dziwnegay 
ŻO UBta moje nabrały ostrzejszego wy.
razu, a broda się wycięgnęła. 

Kwest ja podobieństwa na tern !riO 
ograniczyła, pan Dunbar wstał od sto
łu, wzią.ł kapelusz i laskę 1 zabrał siQ 
do wyjśeia. 

- No, chodź pan ze mnę., panie !.o
vell - zawołał. 

- O! nie, nie chcę przeezka.dza~ 
państwu swoj" osobQ. w podobnej 
chwili. Pierwsze spotkanie ojca z cór
kę. po tylu latach niewidzenia must 
mieć urok pewnej świętości. Ja ... 

- Cóż znowu, panie Lovel? nie 
przypuszczałem nigdy, ażeby syn pa.
trona był tak słabym i . dal się unosie! 
jakimś sentymentom. Będę prawdzi .. 
wie szczęśliwym, zobaczywszy znowu 
moją. córkę, a z U8tów jej odgaduję. te 
i ona będzie również szczę8liwa. Po
nieważ znasz ję. pan lepiej niż Ja, śmia..
ło moiesz ., iŚć ze mnę.. 

"" , Twa.r:t pana. Duobara przeczyła 
swobodzie, z jaką. wytila.wiaJ te sł~W$,.,U3 
była 'śmiertelnie bladą., j8.kby zesztyW~' 
niałą. 

Laura nie została uprzecbonQ. () 
przyjeździe ojca. ' 

Siedziała. przy tem -samem oknteł. 
przy którem Artur Lovel wyznał Jej 
był miłość !!woję., zajmowała ten : sam ' 

'wspaniały i wygodny fotel, u jej nóg 
leżał ~romny pies, neufundland, wier
ny jej prżyjaciel, którego przywiozła z 
Ma.ndeley-Abey. 

Drzwi od saJonu pięknej miss stały 
otworem, w dużym przedsionku, po
przedzają,cym jej aparta.menty, bankier 
zatrzymał się nagle. 

Pochwycił za złoconą poręcz i za.
chwiał się, ja.k pijany. 

Artur zdziwiony obojętnośc.i", z jak" 
mówił o cÓ'I"ce, przekonał siQ teraz, I'Ż 
pod maską. obojętności, ukrywał praw-
dziwe uczucie. . . 

Zatrzymali się obaj przez ehwnę . . , 
Bankiel1' usiłuję.c się uspokoić, roz

glądał się dookoła. 

Wszystko' tu było dlaJl nowością., bo 
dom przy Portland Place i Mandeley
Abey, nabytym został przez rodzino 
Dwnbarów. ' 

Miljoner przypatd-ywał się uważnie 
swo.jej wła.sności. 

Dywan perski pokrywał cały środek 
posadzki, a po obu stron/tch marmuro';· 
wych schodów błyszczały wspaniale na 
słońcu, docbodzą,~em swobodnie po 
przez wielkie i szerokie oknn., prze
cudne wazony drezdeńskie z egzotycz
neml roślinami, na podstawa~h z ma
laChit.u i złota. POO'tjera z pą.sowegoa
ksamltu iapuszczona było u wejścia do 
długiego szeregu apartamentów, ude
rzają.cyeh oślepiają.cem bogactwem. 

Pan Dunbar otworzył drzwi i st.ł,
ną.ł w ' progu pokoju córki. Laura }>0-
skoczyła do niego. 

- Ojcze! Ojcze! - wolała, przeczu
wałam, że dziś przyjedziesz! 
· R7:Uciła się bankierowi 'na szyję na 
pół z. płaczem, nap6ł się śmieją,e. 

Ple6 .. pQdszecO do przybysza ze spu
szc'T.onQ. · .głową, i zac,zą ł wą.chać milj,>
nerll. z głucbem warczeniem. 
· - OdMdź to szkaradne pSISko. 

Lauro! - zaw?łał bankier ze złością.. 
. PIerwsze. WIęC słowa, jak,,~ pt~em6-

WlI do Córki, były oprysk!iwe i gniew-
ne. ' " 

.. Moda~7.iewczyna odsunę'" się od 
oJ~_a,J_ sll.?Jfzała nań. ze, sfi!uJkiem. . .. 



Typy z Mionte carlo 

• 
UZ ru e 

Arcymistrzowski rylec życia neźbi - "To musi być możOwe ... " -lu(Jzie~ k.tórzy stracili zęby przy ruletce 
Właściciel pÓ'1 naftowych - "Ty'lko na minutkę" - Starszy pan z orchideą - Księżniczka rosyjska, na 
którą ni'k1 nie zwraca uwagi - "Absynłująca" Japonk.a i piękna Madeleine - Mulatka robi konkurencję 

Najwdzięczniej-szym chyba terenem ob-
6erwacyjnym dla powieściopisarza, to 
Monie Carlo. Przed oczami obserwatora 
przewijają się tam typy, które wyrzeźbić 
potrafi tylko życie swym rylcem arcylLi
strzowskim. Już w pociągu do Monte Car
lo panuje jakaś dziwna atmQófcra, dająca 
niejako przedsmak tego, co się dzieje w sa
mem'lonte Ca·rlo. Siużący hotelowy, od
bierający mój bagaż na dworcu, jest hra
bią włoskim. Kiedy czekam na wydanie 
dużego kufra, poczuwa się on w swej u
przejmości do udzielenia mi pierwszych 
wskazówek, co do gry w ruletkę. 

- "Musi być moiłiwem - dowodzi były 
bywalec kasyna - zniewolić kulkę C:o za
trzymania się na pożądanym numerze. 
Lecz niestety wszyscy grający z tą samą 
siłą. myślą o swoim numerze, i to każdv o 
swoim. Dlatego to kulka skacze, ponieważ 
nie wie, czyjej woli ma słuchać. Przegra
łem tutaj przed 25 laty wszystko, com po
siadał, jestem odtąd pospolitym służącym 
hotelowym z dewizą: nie grać, lecz gdy o
trzymam hojne napiwki, to przecież wdep
nę do ka.syna. Straciłem włosy, zęhy i ma
jątek, ale nie pozbyłem się pasji dla ska
czącej kulki. Pewnego dnia przecież udać 
się mwi i zamia.st nosić kufry, pojadę s0-
bie szykownym powozem i zgóry będę pa
trzał na ten tłum, który mną dzisiaj po
gaa'dza." 

Monte CaTlo ma tylko jeden temat: ru
letkę. Ostatni raz był~m tutaj przed wojną 
światową, lecz poza zawartością portfeli 
gości nic się tu nie zmieniło. 1\Iimo innych 
czasów i stosunków te same typy w kasy
nie, a więc przyjaciel Geo,rge, urodzony w 
Ameryce via Oxf.ord - College, pola nafto
we w ?II eksyku, zlota saletry w Chile i 
plantacje ananasów w Hawai, Qótatecznie 
wylądował w Monie Carlo, w kasynie za
łatwił się doezczf;t.nie, prowadzi tutaj obec
nie sklep z biżuterją, a raczej żona jego pro
wadzi ~klep. Kazywa się on sam z humo
rem księciem rejentem. Gdy 'Yvónne wyje
chać kiedy musi do Lyonu, gdzie mieazka 
jej siostra, wymyka się on mimo wielkiego 
słowa honoru i straszliwych przysiąg tyl
ko na minutkę do kasyna. "Trzeba się prze
cież od czasu do czasu czemś emocjono
wać, - mówi do mnie niejako uniewill.(jia
jąc się. Po południu jedziemy jego powóz
ką do B ea.uli eu. W drodze spotykamy 
Axanthesa, Greka, jednego z osławicmej 
trójki Axanthes, Honaras, Nicolos, znanej 
pod nazwą greckiego syndykatu ruletowe
go. Ci t..'izej nie grają dla emocji, lecz po
prostu dla wygrania. - Czy grać dzisiaj, -
pyta Greka - skubiąc listki margeritti. By
wajcie, moi drodzy. Wszakże już Solon po,
wiedział, te darmo przeciwstawić się woli 
bogów. 

Wieczorem w kasynie spotykam sh,re
go pana, z nieodłączną wspaniałą orchideą 
w butonierce. Posiada on w półnoonej 
Francji z·amek, lecz kilka razy do roku 
~zyjeżdża on do swej wilIi w Monte Carlo, 
pod któreJ oknami szumi morze. Gra on 
z tem samem zainteresowaniem, z jakiem 
chłopcy na całym świecie bawią się w ku
leczki. Lecz gra tylko małemi stawkami. 
Nikt nie widział go{) jeszcze przegrywające
go ponad 300 franków i nikt też nie wi
dział, teby kiedy~olwiek więcej był wygrał 
:nad 300 franków. Mówią., że posiada on kil
ka wielkich fabryk sukna, którerni kier.
ja obecnie jego synowie. O 9 wieczorem 
wypija on w Cafe de Paris jeden wermuth, 
o 10 Lna.jduje się w łóżku. Tylko raz po raz 
widać go o późnej godzinie spuerujl\cego 
w tow8.Jrzyetwie pięknej młodej kobiety w 
pa.rku kasy·na. 

Jego pendant co do wieku jest dama, 
ubrana w tę samą pelerynkę koronkową., 
którą nosiła przed 30 laty. Wówcz·as to 
pierwszy raz przyszła do Monte i przyle
piła się do niego niby mucha do mucho
łapki. Dyrektor mego hotelu utrzymuje, te 
jest ona księźniczką rosyjską, lecz ponie
waż księżniczki rosyjskie z powodu wiel
kiego J)odaźu w ostatnich cz~ch bardzo 
spadły w kursie, nikt na nią nie zwraCa u
wagi. Fizycznie' porusza się ona między ka
synem a hotelem, duchowo między syste
mami gry a niezapłaconemi rachunkami. 
tyje ona tylko ruletką, dla innych wrue:t\ 
jest zupełnie tempa.. Jej szczęśliwa liczbą 
jest dziesiątka. Dla tego tet zawsze prze
grywa, gdy na nią stawią. 

Grek Nieolos pokazuje mi Rumuna, 
który rzekomo iylko wygrywa. W tej chwi
li właśnie przegrywał. Lecz mimo to u
trzymywano, że Rumun "z3i>adnicZ/O" wy
grywa. W Moncie jest określenie "zasad
nic:1lo" pojęciem brurdzo względnem, o ile 
stIoeowane bywa do grających. Pobocmie 
Rumun ten zajmuje się p<>dobno rzetbia:r
stwem, nIe tutaj ma rękę daleko m.niej 
szczęśliwą niż w grze. Później dowiedzia. 
łem się przypadko~ że szczęśliwy Ił'aea 
od dwóch tygOOm nie Jll& ą.em. ~it 
rachunku w. ~ 

Na promenadzie spaceruje mata Ja
ponka w eleganckiej sukni parySkiej. Za
pisana ona jest w Paryżu na wydziaJe 
przemysłu a,rtystycznego. Każda J,apooka 
maluje, rysuje lub modeluje. OkO'liczność 
czy wygrywa czy przegrywa, nie może za
kłócić jej równowagi. Na pieniądze jest 0-
na obojętna, szczególnie w tej chwili, kiedy 
już ?:dołala przegrać pieniądze, które jej 
papa na trzy miesiące przysłał z Osaki. 
Mówią, że żyje ona wyłącznie absyntem i 
lodami czekoladowemi. Kiedyś w barze, po 

skonsumowaniu nadmiernej ilości absyn
tu,; wygłosiła wykład na temat jedzenia, 
w którym utrzymywała, że jedzenie jest 
sprawą nikczemną. Słuchacze pęka.li ze 
śmiechu i pochłaniali pOdwójne porcje, by 
ud·owodnić, że siła słowa nie starczy do 
podważenia starodawnych przekonań. 
Wogóle dużo się mówi o tej Japonce. A 
hrabia - służący hO'telowy jes>t zdania, że 
7:l"obi ona sobie kiedyś harakiri jedynie dla 
oryginal :1ości. 

l\1adeleine jest wiel'k l damą w Monte. 

Drużyna pięściarzy K. S. "Ruch" WielkieHajduki. - Od lewei kierownik drużyny 
p. Barki, Wrażidlo, H:oszmider, Nawrat, Kolanko, Widemann, Bieniek, Richter, 

Korzeniec, Manecki, Pl'osl,e i Ja 'ień.-ki. 

Warta Sokół 9:7 
maitością uderzeń. To tet Wa~ejarz w 3 
i ł starciu bronił się rqzpaczliwe. 

W wadze piórkowej Vogt (W.) wygrał 
z Zwierzchowskim (S.)_ Walka z począt· 

Co soboty przyjeżdźa jej przyjaciel i płaci 
jej długi. Widuje się ją wprawdzie tylko 
w toalecie wieczorowej, kt6ra uwydatnia. 
wspaniałe jej kszta.łty. Gdy przegrywa jest 
baTdzo nieszczęśliwą, lecz pewien mój zna
jomy zauważył kiedyś złośliwie, że można 
tylkO' być tak nieszczęśliwym, jak się jest 
inteligentnym, dla tego to Madeleine zno
wuż nie jest tak ba!J'dzo nieszczęśliwą, ale 
zruto kobietą, cieszącą się najwiękEzem 
powodzeniem. Konkurencję niejako robi 
jej tylko mulatka z wysp antylskich. 

"Pogoń" (Katowice) 
mistrzem Polski 
w sl:czypiorniaku 

'V a r s z a w a. Rozegrane tutaj dwu
dniowe zawody finałowe o mistrzostwo 
Polski w szczypiorniaku, w których udział 
wziął również mistrz okręgu poznań.slde
go "I PW:' zakończyły się w niedzielę. -
Tytuł mistrza Polski zdobyła dru~yna ka
towickiej "Pogoni", która w spotkaniu o 
pierwsze miejsce pokonała po zaciętej 
walce niezbyt zasłużenie drużynę poznań
skiego "KPW." w stosunku 4:3 (2:2). Zwy
cięstwo I{atowirzanie zawdzięczają tylko 
szczęściu. Drużyną bowiem jako całość 
lepszą była drużyna poznańska, która na· 
ogół też miaIa przewagę. Gra prowadzo
na była niezwykle ostro, a po zmianie pól 
nawet brutalnie. W związku z tem ni.e
szczególnie prowadzący zawody sędzia p. 
Nowak usunął z boiska po jednym graczu 
z obu drużyn. Zwycięską bra.mke zdO'była 
przy stanie 3:3 na kilka minut przed koń. 
cem zawodów "Pogoń" z karrulgo. Bram
ki dla "Pogoni" strzelili Pieclmła i Stron
czek. Dla "KPW." dwie bramki uzyskał 
Różycki a jedną Patrzykont. 

W spotkaniu o trzecie miejsce Chorzów 
pokonał po przedłutenhl .. WallSzawiankę" 
w stosunku 9:7, a w meczu o piąte miej~ 
sce "ŁKS." wygrał z krakowską "Makkll~ 
bi" 6:L 

Hokej na trawie 
ku stata _opd znakiem przewagi "Sokola", 
który w 2 starciu jednak osłabł, to td 
Vogt, bijący obszernie i na ślepo, zdobył 
przewagę. W rozgrywkach o mistrzostwo Polski 

Jarecki (W) zwycię~ył przez poddanie na boisku Ośrodka w. f. "W. K. S." poko
się po 2 starciu WojCieChowskiego (S). _ nał po bardzo zaciętej walce "Zuchowa
Warciarz, który staczał swoją 50 walkę, tych" w stosunku 1:0 (0:0). Była to ty~ 
góro\\'ał nad ambitnym i wytrzymałym powa, walka o· punkty: Jedyną bramkę 
Sokołem lepszą techniką i rutyną jak i str:zehl Kurowski. najlepszy gracz na 
celnością ciosów. Przy rozpoczęciu'3 star •• boISku. Sędziowali PP. Szerbart i Kędzia. 
cia Wojciechowski nie wstał z krzesła, ~ .. II.. . 
wobec czego został "wyliczony na siedzą- "Cz~nl - "~arła 3.0 <.1.~. Na bOIsku 
co". "Wa:rt.Y "Czarm" pokonalI SIlną drut y-

~alka w wadze pÓłśredniej zakończy- z;tę "ZIelonych". Gr~ była ~ar~zo cie-k~wa; 
la SIę sensacYJnem zwycięstwem Kruszy. l stała na '!Ysok1m ~zIomle teezmcz
ny (W.) nad Misiurewiczem (S.) przez nym. BramIn uzyskah "Czarni" przez 
poddanie się Sokoła w 2 starciu. Już Adamskiego 2 i Wojtysiaka. Sędziowali 
pierwsze ruchy zawodników na ringu pp. Paczkowski S. i Minicki. 

Fragment z walki Janowczyka z Dut
kiewiczem, wygranej przez Sokoła. 

zWIastowały. że upatrują oni wzajemnie 
luki w zfl<Slonie, aby zadać cios. i walkę 
rozstrzygnąć przez k. o. Kruszyna odrazu 
zabrał się do ataku, operując silną i cel. 
ną "lewą". Misiurewicz początkowo do
brze unikał, kontrując atakującego "Fran
cUza" prawemi hakami. Pierwsze starcie 
dl~ . Misiurewicza nieznaczne. Drugie z 
mleJsca zaczęło się tragicznie. Kruszyna 
ostro ruszył do ataku, wynalazł w zasło
nie lukę i celną "lewą" posłał Misiurewi
eza na chwilę na deski. Wstał on zamro
Czony i niekryty otrzymał drugi ciGS i 
znów. poszedł na chwilę na deski. Po. 
wstającego zasypał Kruszyna gradem cio
sów, tym razem mniej celnych, lecz Misiu-

Wyniki poszczególnych walk: rewicz ambitmie wa,lozył dalej. Nie mogąc 
W wadze musze.i Pela (S.) uległ Kozioł- się oswobodzić z przewagi, pod koniec star

kowi (W.). Walka stała na dobrym potio- cia się poddaje. 
mie i była naogół wyrównana. Koziołek Walka w wadze średniej pomiędzy 
atakował głównie żołądek i serce przeciw- Dankowskim (S.) i Florysiakiem (W.) o
nika, który znów zbierał punkty za dobre głoszona została nierozstrzygniętą cho
kontry. Pierwsze starcie wyrównane w ciaż So~6ł mil;lł znaczną przewagę: Po o
drugiem i trzeciem nieznacznie przew~tał głoszeD1? wY~Iku odezwały się głośne pr~
K. W ostatniem starciu Pela dobrze ata- testy WldOWDl. 
kował, jednak nie :r:dołał odrobić straco- W ,-,'adze P?łcię~kiej występujący po 
nego terenu. dłuższej przerWIe Przybylski (S.) zwycię-. . . . I tył przez techn. k.. o, Karpińskiego (W.). 
Reprezen!an~l wagI kogucIeJ: Janowczyk W 2 i 3 starciu górował Sokół wyraźnie 

(S.) I out. klew.lcz (W.) stoczyli naiładn. ie.iWbijąC .celnie i skutecznie dą.źącego d~ 
SZI\ ~alke Wieczoru. Pe~ne i wysok:e zwarcia !{arpiiIskiego. 
zWy.eJęstwo punktowe odJ1M6l doskt);nały W wadze ciężkiej Sokół" zdobył przez 
Janowczyk. ...tórJ e6r~wał JJ8d ambiGlie RogOWSkiego dwa p~ty w. o.. wobee me
~ .. lc~~ P~ ~. ~ W.J._więDi. ~ .. ~~ .. _~ 

Piłka noina 
Czechosłowacki związek pUkal'Skl po

st~no~ił .nie w'y~ył~ć swoj.ej drutyny na. 
Oh~PIJskl turDl~J plł'karskI. DeCYZję swą 
ZWIązek motywuJe tem, że Czechosłowacja 
jest krajem piłkarstwa zawodowego i 
wskutek tego nie posiada drutyny ama
to:skiej na dostatecznie Wysokim pozio
mIe. 

R6ine 
ProJekt franCUskie, ustawy sportowej. 

Po klęsce, jaką ponieśli niedawno lekko
atleci francuscy w meczu z Niemcami, 
władz.e sJ;l0rtowe F!ancji zatroszczyły się 
energlczDle o los l poziom francuskiegQI 
sportu. 

Wyn~kiem tych trosk jest przygotowa
ny prOjekt ustawy sportowej, lIa kiórą 
składają się za~adn.icze. cztery punkty~ 
wzorowane na DlemIeckl;ffi ustroju spo!'
towym. Zasady te brzmIą: 1. obowiązek 
powszechnego wychowania fiIJ.:yczneg9 
młodzieży na koszt państwa.; 2. płvwan~ 
- ćwicz~niem obowiązkowem w sżkołach 
francuskIch; 3. lekka atletyka staje się 
częścią obowiązkowego programu w. f. w 
szkol~ dla młodzieży od 16 lat życia.; 
" abowiąeuj~ pnysp08obien:ie WG·st.t ~ dla JIIlłod~ .. ~ l6=ZO la~ ,. 




