
Dzit: Sensacviny proces o nadużycia w magistracie m. Radomi~ 
. Dziś 10 stron Cena numeru I., gr . 

" •• ~ ..... ,,~ I .. ~r-."'-' 

CodzieDD8 .trowaDe pltlmo Darodowe 1 katolickie 
Ir.245 Ro" 85 Czwartek, t4 pafdzlernllCa lt3S 

• •• 

I~ynll a Oń[l!ni! IOW~I![ D!i mo i ilO[ii w 
4 

Pod bronią stoi 1 mU jon 100 tysi'ęcy Abisyńczy'ków - Przygotowania włoskie do marszu na Makalle 
B e r l i n. (TeL wł.) Korespondent 

wojenny Niem. Biura Inf. donosi z 
Asmary, że według półurzędowego 
komunikatu, włoski sztab generalny 
określa swe straty na 87 zabitych j 
rannych. 

Włoskie dowódtztwo kazało rozstrze
la.ć dwóch jeńców abisyńskich, którzy 
!byli w posiadaniu drobiazgów należą.
eycih do poległego pod AduQ. por. Mor
gantiniego. 

Wskutek trudności dowozowych 
dalszy marsz w kierunku na Makale 
rozpoeznie się prawdopodobnie dopiero 
za kilka tygodni. Według wiadom()Ści 
POSiadanych przez włoski sztab gene
ralny w okolicy Amba Aladszi na po
łudnie od Makale skoncentrowanych 
jest <Jkoło 50000 Abisyńczyków. 

Rozeszły się pogłoski, że negus ka
zał wywie~ć byłego cesarza Lidji, u
więzionego od roku 1916 w okoliey 
Harrar, w <lba.wie o!ensywy włoskiej, 
w okolicę Galla. . 

A s m ara.. (P AT). Zajęcie przez 
Włochów w dniu wczorajszym ważne
go punktu strat~cmego Dagnerei 0-
raz fortu Bum-dodi otworzyło armji gen. 
Ga-aziani d/f'ogę w kierunku Harraru. 
Armja ta posuwa się obecnie dwoma 
szlakami. a mianowicie wzdłuż rzekt 
Webi Szebeli oraz przez Dagnerei 
wprost na Harrar. Straty, poniesione 
przez Włochów podczas a taków na 
Dagnerei, są, według m-ódeł włos:kkh, 
bal"dzo małe. 

Na froncie północnym odbywają się 
jedynie loty wywiadowcze oraz umac
nianie zajęty-ch dotYChczas pozycyj. 
Ras Guksa ()kazał się bardzo pożyteez... 
nym dla Włochów, udzielił im bowiem 
wielu eenn)"Ch infO!Mllacyj o operacjach 
abisyńskioh i o ludności. 

Ze źródeł francuskich podają, że 
oddziały Ras Kassa posuwają się noca.
mi na północ i północo-wschód, w 
dzien zaś, w celu uniknięcia bombar
d?Wania Plf'zez samolQty ~ł?skie, kry'ją. 
Slę w g6ra;ch. Te same zródła podają. 
z Adi1s-A.!beby o wymarszu oddziałów 
gwrurdji cesaa"skiej do Dessie. Oddzia~ 
łom tym towarzyszyły tysiące kobiet 
t dzieei aż do pierwszego etapu, mia. 
nowicie do szezytu góry Entoto. Przy 
rozstaniu, zgodnie ze zwyezajem abi
syńskim, wznoszono rozdzierają.ce 0-

krzyki. W pałaoo cesarskim czynione 
8Q. ostatnie przygotowania do wyjazdu 
cesarza na front, 00 wywołuje olbrzy. 
mi entuzjazm wśród żołnierzy, gdyż, 
według pojęć abisyński,ch, wojna roz
poczyna się dopiero z chwilą" gdy ce
sarz staje na czele wojska. 

. A d i s A b e, b a (Tel. wł.) Do Adis 
Abeby przybywają, obecnie wojska z 
południowo-zachodniego odcinka kra
ju. W.e wtOl'ek przybył z nad granicy 
angielsko-egipskiego Sudanu ras Ge
tatu, gubernator Ma·pszi z 30 tysiąca
mi żo ierzy. Krótko potem wojska 
Dedjasa Abeba, gubernatora Gofa, wy
ruszyły na front. Obecnie oczeknje się 
jeszcze woi'8k Bidwoded M~kan Ne'llsa, 
gubernatora Wollega, w ",ile 35 tysięcy 
ludzi. 

Obecnie więc pod bronią, stoi 1 mi
ljon 100 tYSięcy Abisyllczyków. Ostat
nie oddziały oczekiwane są. w stolicy 
względnie w punktach koncentracji w 
końcu października. 

We wtorek Ce$8.rZ osobiśeie spraw-
dzał kilka ręcZnych ~ J 

szłych w ostatnim transporcie. I Na froncie czynione są przygotowania 
Z frontu południowego donQszQ., że artylerji przed atakami. 

lotnicy włoscy ponownie zrz\lcali bom- Z frontu półiiocnego donoszą. o kon
by na tereni.e dorzecza' W.ewi SzebeIi. centracji wojsk na południe od Aduy, 

"Rade genewską wrzucić do Wezuwjusza In 
Znakom,ity pisar~ angielski Berna~d Shaw pr~eciw sankcj,onł 

"Lo n d y n. (Tel. wł.) Znakomity pi- i Anglji na Włochy. Daleko byłoby 
san angielski Bernard Shaw ogł()sił w bardziej rozumne i ludzkie wrzucić ca
"Timesie" list otwarty. W zakończeniu IQ. Radę genewskQ. do krateru \Vezu
tego listu Shaw stwierdza: wjusza. Mam nadzieję, że w Anglji po-

.,Rzeczy doszły do tego, że głosowa- zostało jeszcze dość zdrQlwego rozsąd
nie za sankcjami jest glosowaniem na ku, aby unicestwić pierwszą alterna
rzecz skombinowanego ataku Francji tywę i przez to uczynić drugą. zbędną. ... 

Gwałtowny t 
na rząd Baldwina 

przyczem widoczne są. przygotowanIa 
do ataku. W okolicach Setit (północ
nocno-zachodnia część Abisynji) panu
joe spokój. 

R z y m. (Tel. wł.) Ogłoszono tu na
stępujQ.CY komunikat urzędowy z A
frylU: "Gen. de Bono donosi telegra
Hoznie, że na flroncie nie zaszło nic 
nowego. Nadal postępu~e naprzód bu
dowa. dróg oraz wzmacnianie sił woj
skowych. 

W dalszym cią,gu poddaje się zOO'oj
na. i cywilna ludność z okolic, które 
dotychc·zas nie zostały przez nas zaję
te." 

B e r l i n. (P AT). Specjalny kores
pondent "Berliner Tageblatt" donosi 
z Adis-Abeby, że od czasu zniesienia 
embargo na broń do Abisyndi napły
wają. wielkie ilości broni i amunicji. 

Jak oświadczył korespondentowi je
den z rzeczoznawców wojskowych. je
żeli broń będzie napływała w dalszym 
cią.gu w tych rozmiarach, to anuja 
abisyńska w wojnie partyzanckiej 
stanie się w cią·gu trzech miesięcy nie
zwyciężona. Karabiny maszynowe, któ
re dotychczas pOsiadali jedynie ofice-

Organ Lab-ou1"·Pa1"ty #tl1"Zuca r~ądopci ~dradę brytyjskich ~o- rowie, zostały rozdzielone obecnie po-
bO'U'Jil{~ali wobec Ligi między szeregowyeh. EUTopejscy do-

L o n d y n. (PAT). Pod nagłówki.eIIt ludzi, którzy dzis śledzQ. postępowanie radcy Negu-sa, którzy jes~C'ze przed kil~ 
"Z powrotem do Simona" "Daily He- rzą.du i których zaczyna ogarniać ku tygodniami zap·atrywali się na wy
raId" podejmuje dziś gwałtowny atak zw~tpiellie, konieczne będzie więcej, nik wojny pesymistycznie, obecnie 
na rząd, oskarżając go o zdradę wobee niż tylko słowne zapewnienie na rzecz wierzą w sprawę abisyńskQ.. Zniesie
Ligi Narodów i o nawrót do simonow- Ligi ze strony sir Samuela Hoare. nie embarg'lo miało również bardzo do
skiej polityki zagranicznej. ArtykUł Mnożą. się obecnie oznaki jak najbar- datni wpływ psychologiczny, 
ten zasługuje na szczególną. uwagę, dziej niemiłe, dowodzące, że stara S k' . 
albowiem wskazuje, po jakiej linjI gW3Jrdja znów dosiada siodła. Dokoła ·an cle przecIw Włochom 
pójdzie krytyka Labour Party w dzie- sir J()hn Simona, lorda Londonderry, "'d 15 ,. fi d? 
dzinie polityki zagranicznej w czasie Neville Chamberlaina i lorda Hailha- O łS .. Opa 3. 
kampanji wyborczej. "Daily Heraiq·' ma ~eak~!a w gabinecie Z~lÓ'~ zbie~a I p a ryż. (Tel. wł.) Korespondent 
pisze: swe Siły. Byłaby ona w kazde] chwlli "Echo de Paris" twierdzi w depesz}' 

"Opinja publiczna zaCzyna ohser- gotowa do ?brollY interesóy; imperjal- że praktyczne p/f'zeprowadzenie u~ 
wQwać politYkę rz.:'}du w sprawie spo- nych wzam\an. za tran~~cJę .z p~cem. chwalonYCh sankcyj przeciwko Wło
ru pomiędzy LigQ. Narodów a \Vlocha- Prawdopodobme podtozyh om JUz fun- chom nastą.pi dopiero począ.wszy od 15 
mi zgłębokiem niezado,'Voleniem. d~menty pod ta.kQ. transakcję. Gdyby listopada. 
Wszystkie obawy co do szczerośei 1 me wyb()ry, l'Ząd konserwatystów spo
ptzywiQ.zania rZQ.du do Ligi Narodów, kojnie i szybko wróciłby z powrotem 
które na pewien czas znikły, znowu do polityki zagranicznej sir John Si
powraeajQ.. \V cią.gu 4-ch pełnych lat mona ze wszystkiemi ' niewą.tpliwie 
rzą.d dawał dow()dy bezwstydnego i 0- i tak fatalnemi konsekwencjami ta
bltrzają,cego zdradzania brytyjskich kiej recydywy." 
zobowiQ.zall wobec Ligi, aby przekonać 

Sikutki sank'cyj 
War s z a w a. (Tel. wł.) SkutkI 

walk na południu zaczynają. się odbi
jać na naszym rynku, a zwłaszcza w 
dziedzinie wyrobów Włókienniczych i 
płóciennych. \Vobec możliwości za
stosowania sankcyj gospodarczych sfe
ry gospodarcze niektórych państw 
skierowały swoich agentów do Polski. 
celem dGkonania transakcyj. Swoich 
przedstawicieli przysłali odbiorcy nor
wescy ~ szweccy, którzy dotychczas po
krywa h swe zapotrzebowania na ryn
ku ~łoskim. Pl:zyby1i oni do naszego 
kraJU, celem zOr]entowania się w moż
IiwoRriach rynku polskiego. (w.) 

Buster Keaton oszalał? 
P a ryż. (pAT.) Paryskie wydanie 

.. New York Herald" donosi z Los Ange
los, źe słynny al{tor filmowy Buster 
Kea ton został w kaftanie bezpieczeń
litwa przewieziony do szpitala dla urny
sl?wo chorych w fi Sawtel (Kalifor
ru a ) 

W dniu rocznicy powstania zmotoryzowane.i policji Włoskiej Mussolini nO'6 
braI w .R z~·rnie r'o!-'ort wszystkich jej oddziałów. Przyznać należy, że motocy
kle polIcYJne zaopatrzone w ręczne karabiny maszynowe (ł'k!ll - browning) 

przedstawiają się imponują.oo - . '-. 

.Lek~rze stwierdJzili, że artysta znaj-

j 
dUJe SIę w .,nadzwyczaj chaotycznym 
stan.ie ,umysłu", co przypisują przebytej 
ostatmo przez Keatona grypie oraz kło
potom nnan~ i niesz.cześliwemu 
';pożyciu małżeńskiemu.. . 
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Wolna konsoliduje Abisyńczyków tycznie . wobec prób pośredniczenia 
między Rzymem i Londynem. 

Część posiedzenia była poświ~co~a. 
spr.ąwozdaniu min. skarbu o połozemu 
finansowem. 

l~untowany WÓ~1 ll'Orlył !i~ Pfle~ [e1HUem kład senatu 
JTaryż. (PAT.) Według' ogłosz'Ó'" 

preb da.nych oficjalllyeh, skIa,d senatu 
po 04nowieniu jednej trzeciej m~nda.
tów przedstawia się, ja.k następuje (w 
nawiaSQ,(;h popl';l:ednia ilość mandatów 

. . 

Fłtaurari Derm, syn MeneUka, świetny strategik I jeden z najwybitniejszych wodzów 
.. abisyńskich obejmie dowództwo nad Jedną z armij . 
p a .1' Y' ż. (PAT). W Adis-Abebie od

była 8H~ uroczystość powrotu do laski 
cesarskiej jednego z wybitnych wo
dz~w ~~iSyl'lSkich, byłego ministra 
~()lJny 1< Itam'ari Berra, o którym krą~ 
z~ pogł.oskl, iż jest synem Menelika, 
Fltaurari Berru, który w ci~gu dWóch 
llł;t był ministrem wojny, popadł "'" 
lllełuskę. z powodu swego gwałtO\vnegQ 
uBposoblellla i pychy. :T egO' nieustępli
w~ charalW~l' sprawił, iż kilkakrotniQ 
ll;llał O'S~~ starcia z cesarzem, prze
cIWs~awlaJ~C się wyraźnie jego zarzą
dzemom. 

OpUŚCiwszy stanowisko ministra 
Berru ?dał się do prOWincji AtiMsa: ' 
skąd nH,! chciał powrócić do Adis~ 
Ab~by pomimo kilkakrotnych nalegan 
aalle SelasSie. 

Po wybUchu wojny zgłosił jednakże 
swą zupełną uległoŚć wobec cesarza. 
zapewniając, iż zapomniał Q wszelkich 
ura~ach wobec niebezpieczeństwa, 
grozącegO' ze strony wspólnegO' wroga. 
2 

Gdy murzyni strajkuJą ... 
L o n d y n. (PAT). Z Kingtown (wy

spa. St. Vincent - brytyjskie Indje ta
chodnle) donosząj że strajkujący mu
r~yni zaczęli plohdrować sIdepy. Poli
cJa stłumił~ rozruchy. 3-ch murżynów 
zostało zabItych, wielu rannych. 

'Stra~ki W Am'eryce 
N o w Y J o l' k. (PAT). W mieScI~ 

Port Arthur (Texas) wynikło krwawe 
starcie pomiędzy strajkującymi robot~ 
nlkami portO'wymi, a łamistrajkami. 
Jest 1 zabity i 2 zaginionych. 

Wtake Charles (Luizjana) została 
w~zwfinn, p'ollćja celem stłumienIa de~ 
tnongtrac)"j strajkują.cych. " 

Z,a znlewag'ę Hitlera 
, K a t o w f c e. (Tel. Wł.) W,t1zial 

karny sądu o!~ręgQwego w R\'bniku na 
śląsku skazał redaktora "Katto\\ it7.er 
V<>lksteiŁung'l Artura Trunkharta tlił 
10 miM. aresztu. z zawie5zenh·m kary 
na 2 lata/za zniewag~ kan<:łerza Hi· 
tll?!'a. . 

Ares7tow3nie 
. iydowskk3,go kUł)'r.a 
fi ó w fi e (Wołyń). (Tel. wU Na po· 

lecenie sędZiego został tutaj areszto
wany b03'aty miejscowy kupiec Sala· 
mon Borensztejil, główny ekepOl'ter 
chmielu wołynskiego za granicę, oraz 
właściciel suszarni. 

Borenstejn oskarżony jest o działa
nie na szkodę skarbu państwa i pro. 
wadzenie podWójnych ksi~g handlo
wych, 

.Ą no! źydowski kupil!C! 

Przetl expose 
pr'em lera Kcś'Ciaf.kowski'ego 

War s z aw a. (Tel. wł.) W życiu 
polityczllem paliuj~ cisza. Rząd p,rzy
gotowuje się do sesji parlamentM'Ilej 
i do wystę.pienia czołowych swych 
przedstfnvicieli. Przewidują, że w 
czwartek p'rzerl wniesieniem ustawy o 
pełnolTIocnictwach zabierze głos pre~ 
mjer I(oś'Ciałkowski i wygłosi obszer
ne expose. 

Następnie odbędzie się wybo.l' kQo
miSji, która O'bradować bę(lzie nad u~ 
stawą o pełnomocnictwach. W komisji 
tej zainauguru je obrady wicepremjer 
Kwiatkowski .obszernem umotywowa
niem postulatów l"zą,du i w umotywo
waniu zakre,śli zamiary rządu w spra
wie p'l'ze!lwyciężenia kryzysu gospQo
darczege. Ob~'a.dy sejmowe zakończą. 
się pt'awJopodobnje w sobotę; w po~ 
niedzia.łek pll.'Rwdo.podo,bnie '1'ozpoc0ną. 
si.ę już obrady Senatu. 

Spraw y persoilalne uległf zwłOCe. 
Dysku.sja. nad Ilominacj~ wojewodów 
ma być rozpo.częta w przyszłym tygo~ 
dniu. Jako kandydat na wQljewodę pQo
znańskie?,'o wymieniany .jest płk. Bo
ciański. Ze spraw personalnych zosta~ 
la tylko jedna załatwiona, a mianowi
cie w cięgu 'wtorku pt"ezydent Rzplitej 
}}Odpisał notninaeJę prof. dr. GtMyn
ski ego na wlceministira. .kubu.. (w) , 

Fitaurari Berru udał się do pałacu I pl'2:ebaczenła. i uśelsltał swego wnaza-
cesarskiego w ()toczeniu swej ś~1ty. jQ.cago skruchę w8.ł!ala. . , r. ' t-
Przed wejściem do sali tronowej na. Uroczystość wrw~ła na wszys 
znak skruchy pOłożył sobie na głowę kich wielkie wrazeme. 
kamień i pokornie pochylony zbliżYł Fitaurari ~ern1 ma ~~rzy~ać d?," 
się do stóp tronu, gdzie padłszy na ko- wództwo nad Jedną. z armIJ. <:1~SZy SIę 
lana, powtór~Ył tradycyjne słowa, bła. on opinją. świetnego stratega l Jest nie .. 
gające o przebaczenie: "Abat, abat". zmiernie lubiany. z pow?du. sweJ . 

Haile Selassie wypowiedział słowa wspaniałomyślnoścI przez: zołnwrzy. 

Do iąłku 25 b. m. 
odnowić można przedpłatę 

za "Orędownik" za listopad 

u listonoszów lub na poczcie 

o IikWidii(j~ wnjny W Abisynji 
Dwa #ttsadnicze u<ał"Unki pot~O(bełłia akc,ii Lavala - ~ecy~Ja 

'1ude~y do 'Ligi Narodów 

-r~J: . 
KOoIIluniści i pu<piaci - 2 (1); socJa.b

ści SFlO 13 (9); socJaliśei Francji (neo
-socjaliści) 5 (7); lewica dernokratrez
na (Oibejmu,ją,ca radykałów i rEllPubl~ka
nów g'Qicj ali&tów) 157 (161); relPubhka
nie lewicy (U~ja Re.publ\ 65 (62); ra
dykali niez.ależUi Unja Demokratycz
na i radykalna 25 (30); republikanie u
miarkowani (lew5.ca rc.publ. 13 (13); 
prawica 7 (5); niezai~żni i nienaleią.cy 
dó żadnych Ugt"\1POWail 21 (20). 

Mandaty ustę.pują,c%h s-enatorów 
wygasają w dniu 14 styC'zt~ia 1936 roku, 
W tym dniu wejdą. więc nowo-otbrani 
"\,,"ctoraj sehatotzy. 

Zwloki 
Śp. m.arsz. Piłsudski1euo 

W nowe] trumnie 
l3 e l' l i n. (Tel. Vił.) Jak donosi Nie

mieckie Biuro InfO'rmacyjne, przeło-
żenie śmiertelnych szczątków ś. p. 
marszałka Piłsudskiego nastąpiło w 
kat~drze na. Wawelu wobec władz du .. 
chownych i ll-aństwowydl. Okazało 
się, że srebrna. trumna, w ktÓ'rej sp o
czy\vały zabalsamowane zwło~i mar
szałka, była nieszczelna, wskutek eze- ' 
go ha. 'rnUhdu.rze i butach uhv6tzyła 
się :pleśń. Zwłolti przełożono o,becnie 

P a t y t (Tel. wł.) Ostatnie posu~ 
nięcia dyplomatyczne stworZYły nad
zwyczaj spl'zyjają,cQ, atmosferę. umoż
liwiającą prowadzebie dalszej wym.ill· 
ny poglądów. Naogół prz~waża zda
nie, ze wszelkie projekty przywt6ce
nin pokoju whtny odpowiadać dwom 
zasadniczym warunkom, a mian()wi~ 
cie: p<lwinny p~'zyjęte być przez negu
sa i stanowić i'!adoMuezyni~ni(l dla 
Genewy. Rząrł brytyjski W tyćh wa,-

runkach miałby jedynie glos doradczy, j do trumy kryształowej, której boki U· 
ponieważ właściWą. instancją, d'Ó któ- ' szczelni one są. listwami metalowemi, 
rej należy decyzja, jest rada Ligi Na
rodów. 

R z y m (TeJ. wł.) W dalszym ei~
gu prowadzone' były rozmowy pomię
dzy ambasadol'etn brytyjskim Drum· 
mondem a podsekretal'llem stanu Su
vichem. RozmO'wy te nie dały decy-
duj~oycn ;reiultatów. ' 

NleSICleścle Z nafta 
s t a n i s ł a \; ów. (Tel. wł.) We Wit 

Pasieeznej zdarzył się grozą przejmu
ję,cy wypadel< Niejaka J ewdocha My
chajcluk. wyrobnica. rozpalając ogień 
w pieru kuchennym. nalała na tlejące 
dr?AHVO ropy nnftowej, która momen
tąJnie się 7.ajr 1a. a płomienie ob,'ęły 
CJtilzl~z, na .Mychajczukowej LeJt>i 5-1et-
,nJei córce' ' 

, Na krzyk My('hajczukowei ' '1.biegli 
się ~1I~siedzl i zdołali z trudem ogień 

WaJ'uuld włoskie pr~]J ew f!ntualnyc1ł ~'okou'alJtiach ug~sić .. ~'y~hn~nmkow~ i je.! cól'ka dl?-
110 koj tHCllC h . znaŁy (:Ięzklch poparzen l oble w stanu~ 

L () n li y n. (PAT.) Dzisiej!zty .,~lor
oing Po<st" t\\ ierdzi. że Mussolihi wy
suną! -na8t1pUJ~ć~ wal'ul'1ltt. jako P<lIt w 

stawę dQ dyslmsji przy eweutualllyrl) 
rokewan lach pol~o]owych: 

1. Należy 'uczynić rozróżllieni~ po
między ob~ilrami. na któI'ych mie
s~;kaję. szczepy AmharI, a obs7.0.rami 
zamieszkałeml przez inne szczępy. na
lezące obecńie do t. zw. Abisynji. 

2. Obszary, nil których nie zamie
szkują. szczepy Amhari. t zn m~inY. 
1taniczą.ce Z kol6njami włoskiemi. 

- beznadzie:hym 7.awieziono do upitala 
ll1łał~ by być poddan{! pod protektorat I w Nadwórnej. gdzie tego samego dnia , 
WIoch. . . ' zmarła w stra~znrch męĆ'zarniach C'ór-

3. Ob~~~rY'. ~Q któryeh ł'rlJes~ktt]t# łta. maU{!ł zaś żnajdyje siQ w stanie 
Sl!:czepy AltIhlltl, t\ .... orzQre w śClsłem b{!ŻnAdzi~jnym. . 
;7,na<:z~11iu tego ~ło\\ n Abi!'~·lIię. minły~ . 
by być r-odpol'ządkowan~ kóntrol'i l.igi - - -
~aJ'o' '\\ 1. ZU1'tl'zeżelliem l'ózhro.ertil1 ~ 
tych szczepów i zape\,"ni~nia pewnej ~ ~~~ 
stahiliz[\C';i nólityczne} kraju. ...;:;-=-~~:.::..;::....:.~_ =e: 

ł MieszkaMom prowjncjl Tigre 
należy umożliwić wyrażenie woli 
wprowadzenia ustro:u 'I1utono'rntczne
gó pod protektoratem Wlorh 

Uptvnąt Drzewidvwanv prżez Mr. 3 art. 
, 1 paktu Ligi Narodów (hvuletni termłn, 
, w którym uatą,pienio ~iemiec stalo się dt'

fin!tY":ne. Niemcy we.szly do Ligi dnia 10 
września. ln6 roltu w rtl!stępstwie zawar
cIa. Układu w Lo.carnC). 

Przed kongresem * _ Gm'!. Ca.stel'nau za}lliuJe się W .,'Echo <:le 
F'M'lfl" , ~agad'nillt\iem rn:~.vsztej \'Vój1'1y aU
tGpejskiel. Generat stawia !tvtanie Cl!\y 
wkrótce wyrusz1'my znóW na wo,jnę ( d.g~ 
chollr.i do negatywnego wniosku. radykałów f ancuskich * Vi środę odbędą się W f)anj{ wy-bOry do 

O sfaJH"eisko pre~esa partJ'i ~ Sp'rawa reforJ»'Y wybo'rczej folktl'tingu (iZlby niŻ\Szej), Uanja WybIera 
H8 posłów, \\rysPy Owcze, gdzie \\Tbol'y od. 

p ar y ż. ('reI. wł.) W czwartek roz- Herriot Winien pózostać lła stanowisku b~dą się pó1!niei - .iedn~o. Ogółem żgło-
poczną. się obrady kongre!;u partyj 1'/1.- prezesa. szono 7'cl kandY'<łató;,' ' 
dykalnych, na którego porzą.dku dzien- Pewne rozdźwięki W łonie parljl Zaj'śćie w poselstwie czeskiem w gerli-
nym znajtlujl). Się trzy głóWUcc1 ~l1gad· wywołUje eptawa refol'my wybol'~zej. nie, ó którem dono.si1!śmy rano, wywołane 
nienia: Olbsl1dzenie stano'wislta, lIartjl, I{ol1gres w tej sprawIe będzie ll:i\u!iał Ż'ootalo pl'zez trzech obyWateli czeskich, 
ustoii!UnkOWahie się dO' dalszego udzia- wY'powiedzieó się M,sadnicżo. ktMy~h odstawioM do arasztu. Są to rze~
iu W rz~dżie Lava,la, a następnie usta~ W zwi azkl1 z rOzpóCi!ynają.cym się nik 'F!l'win Truncze,k oraz dwaj mUrarze 
lenie progU'amu W zakresie polity'ki kongTe!!em radykałów {'lzęść człon.ków,Jó9lef Glasbasnia i Emil Wilczek. 
wewnętl"znej i zagl'anicznej Ol'az spora- która O'statnio z t~j pa.rtji wystą.pHa, * 
wa fefbTmy wyborcżej. Jak wiado>tno, ogłosiła odezwę,· domagają,cą. się pod- Lord SneU zootał Jednoglc~nie óbrany 
Hetriot OIŚwitł,d~zył, że nie zamierza kreślenia naJ'odowego chru'akteru 01'- przywódcą, g"I'UPY llarlamentarncj Labour 
pełnić nadal funkcyj przewodniczące-- ganizacji l przc~iwstawienia. się ten." Party w iwie IQrdów na miejsce lorda 
go pai'bji. Naogół jednak przeważa. w dencjom marksistowskim. Ponso'oby.. • 
kO'łach partji radykalnej opinja, te Dyplomatyczny korespondent "Mol'nhlg 

Z po ;,ft.tł ' • frq.l1 "'" k"enn ga'b· =n'""u Po-st" pisze: Urz<:do\vo donoszą.. te jaszcze slQlzema QU \łUS !fU' ł Gl przed up1ywe1ń bleża..ce~o roku ~bierze sIę 
p a. t 'Y 2! ('101. wl.) Na posiedze~lu obe~nie przedmiotem obNi.d gabtrt6tu I w L~.nd,y~le ~oll~e enGi,~ ; morska. Prócłl 

g,abihetU) którł' ~ebrał się we wtorek w każuje na to. że s(e1'y t~ądoW-e U<lzą I Anglll. uczet3tm~zJ.ć \\ nl~ , bt;ilą ArQerykaj 
przedpołUdnieU1 Pl'etnj.er Lavai tldawał się z. part ją radYkalno-SOCJ.:ilisty01Hią.1 Ja.ponja, Franc]Ji l ~łOChy. 
spt<i:\,wo'l;,danie () wynikach d'Ot)"cMta..- ktÓrej ItOhg:N8 wkrótC0 stę odbędzie. W .na,iblitli!zych dniach ptetnjer Lllvat 
sowych j(lgo pertraktacyj W sprawie Part ja zamlel'zala W tych sprawach . wn~łosi dwie mowy, a mianowicie na ze
sporu \ ·lo,sko.abisYllskiego. Następ- wnieść zdeC'yc1awne żędtlma. Uchw.a- I braniu komisji finansowej izby deputowa
nie Wskazał również na przYgotowy~ lenie tych '1u~taw b1a ptawdópodolHlie nych, oraz na wBpólncm posiedzeniu ko
wane pi'zę1t tninlsŁrów sprawiedliwosci ułatwić l!tallowisko. kiel"OwnikQU1 tar- IIllaji spraw zagranicznych i kolonjalnyeh 
i spraw wewn. u.stawy W spraWie pu- dykalno-!!Ocialis.tycz\lej f>llrtji, ' . . izby: * 
blI'cznych m,an'l'festacYJ', oraz .'" sp,ra- O CZęŚCI' pOll·tvczneJ· Tl.r>sl·edze'nl'a g'" 

H b' . t . . " J d · t"'łV , ' . . '. -0.- Po raptownem ochlodzeniu sil: spadł w 
wie uregulov"ania Wywozu i noszenia . me ~ me me prze 'o.s Ił; o sIę na. ~e- francusk ich Alpach gbfity śnieg. W Zu-
broni. . wn~tlt. W k~żd~ raZl~ dobrze P{)lll" i'y',gh1ł spadły wielkie ~'fiief{l. <lrubó8ć po-

Fakt, Ze' W's:póbl!1iaUe 'Us-t.a.wy były tó!'nióWane koła. Y-apa,ttllj~ :flit .• eep- wloki śnlełowłJ dochodxi oó 30 ~m. 



KU CZCI KRÓLA-BOHATERA 

Z pośród różnych modelów pomnika dla 
kr6~a Belgów, Alberta 1. wystawionych w 
paryskim Grand Palais, wybrano powyż'Szy 
model rzeźbiarza Martiala, zatwierdz .. ny 
jednomyślnie przez jury komitetu bud\.lwy 
pomnika dla tragicz,nie zmarlego monarchy 

UWAG~ 
"Poufne rozmowy 2: ce&arzowq Eugenią", 

które miewał z sęd:iwq wdową po 'Vapoleo
nie III, ambasador Francji i czlonf'k Akad('
mji Franrus/;iej Maurycy Pall~olollue, a kt6-
re oglos:ono nipdawno drukiem, przedsta
wiają historję Francji i zawiklań europej
skich w potężnym s:made rzasu od polowy 
zeszłego stulecia po "oniec wojny iwiatowej. 

W gorąrej atmosferze dnia d:isiei&zp,p, 
pełnej zmapań i upartych wysilkóu' dyploma
tycznych, warto rzucić okiem w&tecz, gdyż 
nieomvln.a pamięć c:cigodne; rozmómczvni 
i sltr:::ętne zapisy dyplomaty francu~hp/l,o 
zawierają bogactwo doświadczeń politv,.:
nyrh dni minionyrh, wielce pouczając,,.h ąla 
doby dzisiejszej. Rysuje 8ię w tych wspom
nieniarh rola Francji w polityce europej
skiej: symptomatyczna rola pośrpdnzcząra. 
wj/rutek której Paryż bywał często zworni
kiem sklepienia Europy_ 

Dvło tak np. w roku 1904, gdy w Londy
nie i Paryżu patr:::ano z obawą 'la zao/{nia
nie się tytuacji na lwntynenrie azjalvclcim. 
gdzie źqóna sławy bojowej i korzyśri f/OSpo
darczych Rosja parln ku konfliktowi z naro
dem japońskim. "Dlaczego wlaściwie grożą 
Rosjanie politycznej i terytorjalne, integral
ności Korei? - pytała Paleologue'Q cesarzo
tca Eugenja. - Dlar:.ego nie :aprzestają wy
syłać wojsk do Charbinu. Portu Artura 
i Władywostoku? Londvn jest tem wszyst
kiem bardzo pod.r,ieronv. Uważa prptensje 
Rosji zarówno za nierozsądne, jak :a bez
wstydne. Zdecydowanie stoi Londvn po stro
nie ,.the poor little Jap", - biednych ma
łych Japsów." 

W obliczu 2:bliża;qrej się :awiprucky HIV
patrywano w Londynie, co zrobi Paryż. Lord 
Landsdowne mówił wtedy do franc-uskipf/o 
ministra spraw zagranicznyrh Dplcasse'go: 
"Całą nadzieję pohladam w Panu". 

Paryż mial swojego sprzymierzeńra TO

syjsldego odwieść od wojny. Mili' wskazać 
na nieber.pieczeństwa wyprawy. O uansack 
militarnych pisał wtedy Irancus/d szef uta· 
bu, gpnerał Pf!ndćzer: "Lirzebnie i pod 
względem ekrvipunlw materialnefio ma armia 
rosyj,~'ca bezsprzeczną przewagę nad Japoń
czykami. Wynik wojny nie nasuwałby więc 
wqtpliwości, jeśliby . .. Rosja i Japonja były 
sąsiadami. Alf! operacje odbywać się będą 
nie nad Uralem, lecz w Korei i Mandżurii. 
Zanim rosyjska armja natknie się na nieprzy
jaciela, mllsi odbyć osiem tysięcy kilometrów 
drogi. Nadsyłanie w czasie wojny rezprw, 
pro:viantlL. amunicji." będzie ciężkim pro· 
blem('m, n.a Icrórego rozwiązanie nie Iltać 
administracji rosv;'~kiei," Sam generał Ku. 
ropat/drr mial ~ię lCi przed"dniu u'o;ny wy
razić: ,.Proszę Bopn. bv oszczędził nam woj· 
ny. bo byłaby to wojrta długa, niebezpiec:TUJ 
i b"z zaszczytu.'" 

Mimo pprswaz;i nie udalo $ię Francji 
wsLrz"mać polityki entuz;asłów u'ojennych 
na dworze petersbllrsMm. Anglia n-ie miabJ 
sil, by awantur::e zQ{(rodzić drogą· 

Rosja poszta w otchłań kl<,:ski. Od chwili 
tej :.bliżyLL się ,,/;;olorowe" niebezpieczeń
$lwo do wrót Europy niepomiernie. • j6k 
wid:dmv, rośnie dziś ;nowu _ •• 
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Burze nad 6recją i Włochami 
Na Sycylji ~abitych ~ostalo pięciu wieŚ'ł'liaków - W Traponi 
lm;r~ ~nis~c#yla 8a domy - P r~ed1nieście portu Kalamt.tJd 

le.fy w gru~ach 

R z y m. (Tel. wł.) Południowa 
część Włoch nawiedzona została przez 
silne bUTze. które mIejscami wyrządzi
ły dużesl'.kody. W pobliżu Syrakuzy 
na Sycylji zabitych zostało w czasie 
burzy pięciu wieśniaków od uderzenia 
gromu. Większość pól i łę,k stoi pod 
wodą.. Bardzo znacznie ucierpiały zbio
ry w okolicach winnic. 

W Trapani, miejscowośei, położo
nej w północno-za~hodnie.f części Sy
eylji, w nocy na wtorek silna burzl1 

zawaliła 43 domy osadnicze. 
W i e d e ń. (Tel. wł.) Jak donoszą. ~ 

Aten, nadzwyczaj silna burza szalała 
w mieście portowem Kalamaki, ni
szczą.e w pięciu minutach prawie całe 
przedmieście. Siła orkanu była tak 
znaczna, że wicher pozrywał dachy do
mów i zburzył całkowicie mniejsM 
budowle. Dużo osób zostało ranionych. 
Spowodowane przez orkan stra.ty są. 
bardzo znaczne. 

Kompromitacia 
masonów warszawskich 

Oskar~yli ks. Marjana Wiśniewskie,go o u~ycie obel~ywych 
slów pod adresem Zwit{~ku W olnej ~.Iyśli, a p,r~ed rozpra'wq 

~rejterow'ali 

War s z a w a. (Tel wł.) W sądzie 
okrę~owvm przy uj. Oługiej ;uiała się 
odbyć rozprawa ks. Marjana \Viśniew
skiego.. którego oskarżyli kiero\\ nicy 
Związku Wolnej Myśli o krytykę dzia
łalności Związku w obelżywych sło
wach. 

Ks Wiśniewski mial wygłosl~ kaza
nie w kościele na Żoliborzu a na skar
dze do 'starogtwabvli oodpisani Żydzi. 
radca min spraw zagranicznych Jaśkie
wicz i Dawid Jabłoński. którzy doma
gali się pociągni~ia' do odpOwiedzial· 
ności karnej ks. Wiśniewskiego za rze-I 
korne obelgi, rzucone pOd adre.."em Zw. 

Wolnej Myśli Tymcz.asem świadkowie. 
wskazani nawet przez skarżących. zło
żyli korzystne zeznania dla ks. Wi
śnie\vskieg-o. 

W tak nieCortunnej dla siebie sytua
cji d~'gnitarze Związku pOstanowili nie 
dopu~cić do rozprawy i nie przyb,,1i na 
nią, wobec czego sąd z mocy prawa 
sprawę umorz~'ł 

Obrońca ks. Wiśniewskiego zgłosił 
wn :o,;ek o rozpOznan ie spra \\ y. ażeby 
wvświetlić działalność ż"dowskich wol
Aomyślicieli Sad jednak stanął na sta
nowisku rormalnem i sprawę umorzył 

Glorja Vanderbil<1t .. dzleeiQcioletnia rlziedz iczka mi1j-onowej fOJ·tuny, którą zarzą,lza 
nie matka lecz ciotka dziewczynki. W wy 'liku bowiem procesu, który wzbudzi! w 
Ameryce wielkq sensację, 6f,ld pozb!>\\ ił matkę Glorji prawa opiekowania się 

dziecIdem. 

Nowy podsekretarz stanu 
w min. sk,arbu 

$ 

War s z a w a. (PAT.) P. Prezydent 
R. P. mianował podsekretarza stanu 
w stanie Spoczynku, p. dr. Tadeusza 
Grodyńskiego podsekretarzem stanu 
w ministerstwie skarbu_ 

Sam~mt w płomieniach . 
B u kar e s z t. (P AT). - Samolot 

bombardują,cy spadł w pło~ie~iach. w 
pobliżu Galacu. Podporuczmk l dwoch 
podchorążych poniosło śmierć. Mecha.
nik ocalał. 

Przyjęcie na cze'ść Tursklej
Bandrowskie.i w M!oskwie 

M o s kwa. (P AT.) Prezes łowa,. 
rzystwa dla stosunków kulturalnyc.h 
z zagranicą. Aresjew wydał na cz~sć 
p. Ewy Turskiej-Bandrowskiej przYJę
cie w którem wzięli udział członko
wi~ ambasady R. P .• członkowie komi
sarjatu spraw zagranicznych oraz: 
przedstawiciele kół artystycznych. 

Ciągle lVstrząsy 
N o w y Jor k. (Tel. wł.). Straty 

spowodowane p:rzez ostatnie trzęsie-
nie ziemi w mieście Helena oceniają. 
na trzy miljony dolarów. _ 

W o~tatnich dniach powtórzyły się 
znów wstrząsy podziemne, wskutek 
czego ludność panicznie opuszcza swo
je SIę wszystkim bardzo we znaki. Za., 
wybudowancmi namiotami. Zimno da
je s ię wszystkim bardzo we znaki. Za.
rząd miasta i władze administracyjne 
zorganizowały akcję niesienia pomo 
cy, rozdzielają.c żywność i ciepłą. 0-
dzież, 

40 s10warzyszeń 
zam'knięto W stoUcy 

War s z a w a (Te.l. wł.) Komisa
rjat rządu m. st. Warszawy skreślił w 
ostatnich dniach z rejestru organiza
cyj stołecznych około 40 stowarzyszeń, 
które uległy lil{widacji. 

Są to przeważnie zrzeszenia gospo
darcze. 

I Awans w m,arv'itarf'1! 
G d Y n i a (Tel. wł.\. Komisja kwa

lifikacyjna flla awansów", marynarce 
handlowej w Guyni przyznała dyplo-
my !tapitanów wielkIej żeglugi 5 kan
dydatom, jeden dyplom kapitana ma
łej żeglugi, oraz po pięć dyplomów po
rucznika wielkiej i małej żeglugi. Poza 
tern komisja wydała 6 dyplomów szy 
perskich. (Pl 

Skal.anie mai'l)rOWe I 
War s z a w a. (Tel. wI.) W ~ohotę 

w !'ąr1zie o-kręgowym toczyła się raz
pra\\ a przecl'vV p. Romanie K),.,bo\\"~j, 
o<1 .. al'Ż·onej o usiłowanie zab.)j~t\"·1l 
dru~iej żony majora Koeba, p. Eugenji 
Koebowej. Zapadł wyrol( skazujący 0-
skarżoną na T'ółfora roku wię:de:lia 

l·rok. Missuna domagał się p07nsta
wicr~ja skazanej nadal w więzielliu. 
Są!l postanowił jednak uwolnić oskar
ŻO!la za kaucją w sumi':! 500 7;iOtych. 

"nie rezonować - ale slue 
Znanlienny list czlionków ok,ręgowego kola Zwią'zku InwaUdów WojennYCh w Łodzi 

Ł ó d t, 22 października 
Swego czasu poruszyliśmy na ła

mach naszego pisma p'rzebieg walnego 
rocznego zebrania Zwią.zku Inwalidów 
Wojennych w Łodzi, na którem dele
gat wydz:ału wykonawczego z War
szawy nie dopuścił do odczytania spra· 
wozdania z działalności urzędującej 
tymczas-owo t. zw. "Komisji Admini
stracyjnej" w os(}bach pp. Chmielow
skiego, Wysnyka i Kamińskiego. Pod
czas tego zebrania, jak już informowa
liśmy, większość zgromadzonych in
walidów mimo spTzeciwu Qelegatll wy
działu wykonawczego dokonała wYOO
ru nowego zarządu, którego jedna,k 
wydz.iał wykonawczy z przyczYn tylko 
sobie wiarlomych nie zatwierdził, po
wierzając nadal rzą,dy wRpomnianeJ 
wyże.! ,.Komisjl Administl'llcyjnej". 

Jak z tego wynika, co stwlerdzilt
śmy wówczas, w Związku Inwalidów 
WojennYCh od pewnego czasu stosuje 
ai~ % powodzeniem starfł bisma.rckow-

skę. maksymę "nie reZOniJWaĆ, ula słu
chać", to znaczy członkowie Związku, 
inwalidzi, zobowię,zani są do wszyst
kiego, prócz stanowienia o swoich za
rząuach, gdyż te, ja.k to już weszło w 
regułę, pochodzą z nominacji od góry, 
w tym wypadku od wyd7.iału wyko
nawczego \V \Varszawie. Typowy ko
misaryczny kwiatek, który tak często 
wyrasta na "sanacyjnym" gruncie. 

Nic tei dziwnego, że takie postępo
wanie wydziału wykonawczego wywo
łało duże rozgoryczenie wśród o,gółu 
inwalidaw' wojennych, którzy zwrócili 
się do nas z prośbą. o opublikowanie 
przebiegu zjazdu inwalidów '\vojennych 
z okręgów warszawskiego i łódzkiego, 
jaki si~ odbył w czerwcu b. r. w Wn.r~ 
sz:awie. 

Zjazd ten, jak poprzednie roczne 
walne zebranie, odbył się rmvnież bez 
dYSkusji nad dzjałalnośd~ zarządów 
poszczególnych okręgów, pod kotltrolę, 
i w obecności 9 członków "wydziału 

wykonawczego" (na ogólną liczl'ę 15) 
z wiceprezesem p. Pają.kiem na czele. 
Ponieważ zjazd ten został zwołany na 
podstawie nowoopracowanego p-rzez 
wydział wykonawczy regulaminu, na.
stąpiło przeto zaznajomieme przyby. 
łych de1egatów z treścią nowych prze
pisów, mających regulować otltąd ży
cie organizacyjne w Związku Inwali
dów \Vojennych na terenie całej Pol
ski. 

- W jakim duchu wydział wykonaw
czy opracował ów regulamin, \\<yjaśnla 
całkowicie po,wiedzenie wic~prezesa 
tego wydziału (p. Zaj~ca): 

.- "Nowy regulamin wydaliśmy w 
tym celu, żeby pa:-zeprowadzić "selek. 
cje" (sic!) w wyborze członków do ,.3-
rzą.du, żeby ba.rdziej "dobierać'· ludzi 
do swoich za.dań, interMów, potrzeb 
i t. p." 

Krótko mówiąc, wydział wykonaw
czy pragnie tą. dro<g~ zmonopoHzow~ 
władzę wyłącznie w rękach &\\ ych 
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"Rewelacia " żrdowskiego pisma 
wybrańców, idących z nim po jednej 
linji, wszystkich zaś innych członków, , 
którzy inaczej myślą, bQdzie poddawał I 
selekcji, przesiewał, aż/ wkoń:u zosta-
nie u władzy sama elita "blagonadioż- Z braku laku pwq, ~e ••• Włosi wycofują kapitalu #J PtJlski 

~~' ;o~~~::.·rz~is~a~;::i~~k~~ W;l~:~: . L ó d.t, 22. 10. Z obowiązk~ dzien· wy nadesłane do' .,Exchange Tele
kłailem dyktatury grupy wybrań~ów lllkarsklego n~tujemy sensacYJ!lą wia- graph". Źródło to jako angielskie nie 
było niezatwierdzenie- wybranego przez domość, opub.hko~vanę. wczora~ przez zasługuje w tej materji na zaufanie, 
większość członków zarządu na wal- jedno z łódz~lc~ zydows~ich PISID:' ze względu na konflikt włosko-angiel
nem rocznem zebraniu w czerwcu b~ b W~dle ~eJ wladomo~c~ Włosi Jako- ski. Faktem jest, że sfery przemysło
Ciekawe jest również uzasadnienia p. y ~~ah zw~otu 3 mIljonów funtów we Łodzi nic o takiem żądaniu nie o
Pa,jąka pominięcia dyskUSji nad dzia.- s~terlm3'ów, zamwes~owa.nych w ł~z- trzymały. 

250 tys. zł I 12 tys. dol. 
War s z a w a (Tel. wł.) W dniu 2 

listopada odbędzie się w małej sali 
konferencyjnej ministerstwa s~arbu 
ciągnienie dwóch pożyczek premJowa.
nych: dolarowej i budowlanej; 

Wśród premij przeznaczonej do wy
losowania znajdują się premje 250.000 
zł i 12.000 dolarów. 

łalnością. po,szczególnYCh zarządów na kun prz~myśle wł~kle.nmczym, groząc Zabawnie f ogromnie ch arak tery
omawianym zjeździe w Warszawia. w przeCIwnym razIe sekwestrom ~tat- stycznie wypadło wedle żydowskjego 

Zdaniem p. Pająka, dyskusja taka ku B~tory. Rewelacja ta. posl8;d~ pisma przeliczenie 3 miljonów funtów 
nic nowegoby nie wniosła i dlatego wszelkIe cechy k9:czki dziennIkarsk.leJ. szterlin~ów na złote - zamiast 78 mi
jest zupełnie zbędna. To jest zdanie " Przedewszys~klem podej~zane Jest ljonów zł podano tam 30 mil jonów: 
osO'biste p. Pają.ka, ale w~tplC należy Jej. żr?dło - pIsmo to łx?wlem powo- Nawet porządnie przeliczyć lenili się· .. 
bardzo, czy ogół inwalidów wojennych lUJe SIę na korespondencje zWarsza-

Posiedzen"e zarzatlu 
kłubu sprawozdmvców 

parl.amentarnyd1 

je podziela. czy jest w zupełności za10- - ______________ _ 

Warszawa. (PAT.) Dziś W.po
łudnie odbyło się w &jmie posied?e
nie zarządu klubu sprawozdawców 
parlamentarnych. Na posiedzeniu 
tem prezes klubu p. Zofja Osbergero
wa wygłosiła przemówienie, poświęco
ne pamięci zasłużonego dziennikarza., 
długoletniego członka zarzę.du klubu 
sprawozdawców parlamentarnych. reJ. 
Feliksa Przysieckiego. Obceni przez 

wolony z działalności i różnych posu
nięć poszc7.ególnych pO'chodzących z 
nO'minacji zarzą,dów. Gdyby jednak 
taka dyskusja miała mieJsce, wyszłyby 
na jaw różne rzeczy. które właśnie w 
ten sposób wydział wykonawc?y »rn
gnie przemilczeć. Ogół inwalidów wo
jennych, który się składa 1. ludzi o roz
maitej przynależności politycznej, do
wiedziałby si-ę naprzykład, że subwen
cja, jaką Zwią,zek Okręgowy Inwali
dów Wo5ennych w ŁO'dzi otrzymywał 
CD roku od zarzRdu miasta w kwocie 
10 tysięcy złotych, poszła na agitacJt 
wyborez, do rady miejs!tiej w Lodzł. 
oczywiŚCie za zezwoleniem i zgodę. ko
misaryc~nego zarzę.du Zw Inw. oraz 
wydziału wykonawczego. Dalej inwa
lidzi dowiedzieliby się również, że 100 
tys. zł, przeznaczonych na bl1dowę 
domu inwalidów wo;ennych w Łod7.i, 
powędrowało do dyspozycji wydziału 
wykonawc'!ego w Warszawie, a zwlę.
zek w Łodzi po staremu gnieździ się w 
nieodpowiednim lokalu, opłacając ko
morne ze składek członkowskich oko
łO' 5 tysięcy rocznie. To i tym podob
ne względy skłnni,ają. wyd7.iał wyko
nawczy i podległe im ślepo zarz~dy 
do stosowania właśnie politYki .. nie re
zonować, ale słuchać". 

Jes?cze inne względy skłoniły wy
dział wykonawczy dO' wyeliminowania 
z porz~dku dziennego dyskusji. Mo
głoby się zdarzyć, że któryś z delega
tów wygadałby się niepotr7.ebnie, iż 
wielu inwalidów żyje w skrajnej n~d7.y 
podczas, gdy p. Wa,gner z wyd:dału 
wykonawczego pobiera p'l'zeszło ł ty
siQ_ce złotych miesięcznie. n p. Pająk 
1.200 zł miesi-ęcznie. a druą:ie tyle do
chodzi mu z różnych diet Rozgorycze
nie więks7.ości członków Związku In
walidów W02ennych wz,rozło wslmtek 
dotYChczasowej polityki wydziału wy
konawczego do tego stopnia. że należy 
wątnić, czy na. maJ::1,cym siO odbvć w 
niedługim c?;asie zjeźd?ie inwalidów 
w Warszawie maksyma "słuchn.ć, a 
nie rezonować" zna.jdzie zwolenników. 

S'konfiskowana odelwa 
War s z a w a. (Tel. wł.) WJadze 

skonfiskowały odezwę organizacji ro
botniczej przeciwko Włochom. (w.) 

Rozpraw,a przeciw 
mordercom śp. Pieracklego 

War s z a w a. (Tel. wł.) Pojawiły 
się wiadomości, że rozprawa przeciw
ko mordc,rcom śp. Bronisława Pierae
kiego odbędzie się przy drzwiach za
mkniętych. Wiadomości te są nieści
sIe, żadne ograniczenia bowiem nie zo
staną zastosowa,ne. (w.) 

Wykrycie O'rganłz3cj'l 
kon trmwol u cjonist ów 

w Chark:owie 
M o s kwa. (PAT). "Prawda" dono

si, że ukraiński komisarjat ludowy 
spraw wewnętrznych (dawne GPU) 
wykrył w Charkowie' organizaoję 
kontrrewolucy:ną., w której s~ład 
wchodzili bialogwllirdziści i trocluścl. 
Aresztowano 20 osób, podejrzany'ch o 
organizowanie sabotażu w wa.rsztata.ch 
kolejOWYCh. 

MroziiwlDść (}.Dwszechnego 
strajku górnIków w Anglji 

L o n d y n. (P AT). "Morning Post" 
dono",i, . że możliwość 'wybuchu po
wszechnego strajku górników w An
glji wskutek straty rynl~ów włoskich 
sta.nowi szczególnę. troskę rzą.du. l~t 
opracowywany szczegółowy plan reor
ganizacji przemysłu węglowego, który 
ma zostać opublikowany podCZas kam
panji wyborczej. 

Chłop po~ski do ludu wieiskiego 
List otwarty b. p,,#ywódcy lud&łDc6w 

W "Warsz. Dzienniku Narodowym" 
zamieścił gospodarz z Chełmu (w Lu· 
belskiem) poniższą, serdeczną. odezwę 
w postaci "Listu Otwartego": 

Bracia Chłopi! 
Po raz pierwszy odzywam się w pi

śmie do Was. bracia chłopi ludowcy, 
jako czynny działacz Stronnictwa Lu
dowego na cale województwo lubelskie. 
Wierzyłem przywódcom i szczerze pra
cowałem oszukany, jak i Wy. Zdrada 
panów MalinO'wskich, Czernickich itd. 
otwarła mi oczy i oto stwierdziłem też, 
że obecny prezes Stronnictwa Ludo
wego w Tomas7.0wie. JÓ'~ef Wójcik, nas 
zdradza, udaje opozycję. a pocichu 
układa się z sanacją. o marne ochłapy'; 

Bracia Chłopi! Jeżeli chcecie być 
czemś w Polsce, jeżeli chcecie wywal
czyć coś dla Polski i dla siebie to po
przyjcie Stronnictwo Narodowe, wstę
pujcie doń, a wypędźcie hamllarzy 
Waszą skórą. Ważna jest chwila obec
na. nie pozwólcie się sprzedawać Idź
cie za moim przykładem. Chcąc służyć 
Polsce i ludowi. widzę jedną drogę, to 
Stronnictwo Narodowe. Tam niema 
handlu. nie robiQ. tam interesów, slj. 
oddani Ojczyźnie i Ludowi. Sztandar 
z mif'cl.em Bolesława Chrobrego po· 
prowadzi Polskę do wielkości. a lud 
do dobrobytu. W jedności siła nasza: 

• 

Wtrącono mię do więzienia przy po- powstanie poświęcił ppmicć zmarłego. 
mocy kłamliwego apostola, Józefa Na znak żałoby posiedzenie zamknię
Wójcika. który :ta złożone piel1Ją.dze to. 
przez Ludowców zaniósł wieniec do- " " 
żynlwwy przeciwnikom naszym Dość Podmzeme 
tego fałszu. otwarły SIę oczy: Jedna • .d. 
jest droga do ludu - ~o droga wraz ,. ŚWiadectw przemysłowYtill 
z całym Narodem Polskim. a o prawa War s z a w a (Tel wł.). W ''Związ
dla tego Naro.du ~valczę. Narodowq. ku ze zpIiżającym się okresem sprze-

Zwracam SIę .WlęC do W.as, bracl~ . daży świadectw przemysłowych na 1"_ 
ludowcy, abYŚCIe opuścih szeregI! 1936, dowiaduje się "Warsz. D7iennik 
StronOlctw~ Lndowego, w którem Narod.". że świadectwa te będą droższe 
tylko klęskl.t zdrady do!-nal chlC!p. niż w latach ubiegłych. 

WstępujcIe w szeregI StronnIctwa Mianowicie. poczynaJQ.~ od 1 kwiet-
Narodowego! . . . nia r b został pod~ yżs70ny t. zw. 'nad-

Upraszam o umlesz.c?em~ tego hstu zwyczajny lO-procentowy dodatek do 
otwarteso WE' wszystkIch pismach na- podatków bezpośredniC'b do 15 ·pro-· 
rodowych. . . cent. Tak więc do podstawowej eeny 

Ch"łm-LubeIski, dOla 8 paźdzlernJ- świadectwa przemysłowego dojdzie o-
ka 1935 r. becnie nie 10 procent, lecz 15 prO'cent. 

Józef Popławski 
Ogłaszając powyższe. czynimy za

dość d?ielnemu chlopu-patrjocie. Kto 
bliżej zapoznać się pragnie z kierun
kiem Stronnictwa Naro(lowego nie.
cbaj sobie zaabonuje pismo narodowo
ludowe. jakiem jest wychodzący w Po
znaniu od lat fl6 w Poznaniu .,Orę
(lownik'·. Zamówić go można na mie
siąc czy na kwartał u każdego listo· 
nosza lub wprost na poczcie. 

Próbne lotv 
na rn"i Pra (l- oskwa 
M o s kwa. (P AT). ,.Pra·wda" d01lo

si, że na linji lotniczej Praga-Moskwa. 
ma5ą być wkrótce rozpoczęte loty prób
ne celem ątwierdzenia możliwości lą.
dowania na lotniskach rumuńskich 
I czeskich oraz ustalenia odpowied
nich typów samolotów. 

ZydoZnaWtle mlgaw'kl krakowskie 

Ein.slein a "Szvmp " . . 

Kapelusz - lydowska przysięga - M'leJsca w bóźnIcy na sprzedaź - Gdy dwaj łydz1 
są konkurentami 

Kra k ów. 2i października, 
Powiadają., że Żydzi przysparzaję. 

tlam tylko kłopotów i zmartwień. 
Gdzie tam! Nieraz zachodzą, sytuacJ~, 
że można się dzięki "naszym najmilf'j
szym" nieźlo ubawić. Niezbity dowód, 
że. . . każda rzecz ma dwie strony. 
Popatrzmy więc na 1:ydów choć raz -
z tej drugiej strony ..• 

* Często prz~chodzę przez ulicę 
Grodzką. Przez dłuższy czas, ilekroć 
p.rzechodziłem koło jakiej'; bramy, za
wsze dochodził mnie z niej chrapliwy 
głos: 

- Kapelusz! 
W bramie !!tała wytt"wale jakaś 

stara Żydówka i ona to właśnie za 
każdym razem, ilekroć mnie zobac7.Y
ta, rzucała w moją stronę jedno jedy
ne zawsze jedna.kowym tonem W)'Po
wiedziane słowo: 

- Kapelusz! 

-----

Czegóż ta kobieta chce od moiego 
kapelusza? - pomyślałem. - Nowy 
nie jest, to prawda. Ale jak na Inteli
genta i to dziennikarza (I) ••. i to w 
dobie "sanacji moralnej" ... to i taki, 
jaki jest. jest lepszy niż - żaden ..• 

Wkońcu mialem już dość tego. 
Pewnego dnia miałem, znowu prze

chodzić przez ulicę Grodzką. Wysze
dłem bez kapelusza. 

- Poczekaj, Żydówko! - pomyśla
łem sobie - teraz przynajmniej będę 
miał spokój od ciebie. 

Najspokojuiej w świecie przecho1T.ę 
koło dobrze mi już znanej bramy. DX tu 
nagle dolatuje mnie przyp{ominający 
rechot żabi głos: - Kapelusz ..• 

A niechże cię! 
Odtę.d przechodzę stale- - przeciw-

ną. stroną .. , . 

* Niedawno byłem w są.dzio świad-
kiem takiej sceny. Przed są.dem zezna-

Je jako świadek sta.ry tyd, ojrlee 0-
skarżonego. Świadek jedl1lJ. ręl{ę trzy
ma n a d torą (zamiast n a tOi'ze), t1ru
g~ zaś - w kieszeni. Nie us7.10 t ... uwa
gi sędziego. który oznn.jmia świarlko
wi, że przysięga jest ważna, mim J, że 
według pewnych żydowsl{jch prle5ą.
dów przysięga, złożona w ten sp08ób, 
uważana jest za nieważną 

Chodziło w tym wypadku o' U'su
nięcie mebli z pod zajęda. Oskarżony' 
pozaciągał długi wekslowe, a gdy' 
pr~yszło do. eg7.ekucji, usunął mebre, 
tWIerdząc, ze są. one własnością. ojca. 
Stara sztuczka żydowska. 

Ojciec oskarżonego zeznał pod 
"przysięgą'. że meble są jego własno
Sclą, a nie syna. 
. p,-odobno ten sp?s.ób skladąnia przy'" 

Slęgl przez Żydów. Jest często ' praktYko-
wany. 

* . Żydzi umieją. handlować wszyst
klem. Słyszałem, że niema na świecie 
rzeczy, którejby nie potrafili uczynie 
przedmiotem handlu. 

. Handlują. nawet miejscami w bóż
D1cach. Nawet "oferty" drulmją w gll
ze.tach. Warto przytoczyć jednę. z ta
kIch ofert, wydrUkowanych w No: ' 
wym Dzienniku", organie krakowskich 
sjonistów. 

"Zarżąd Bóżnicy "Kupa" 
zawiada~ia swoich Członk6w, że od dnia 
8 wrześma 1935 r. sprzedaje miejsca na 
nadchodzące świ(!ta. 

"Uprasza się zatem P. T. Członków o 
z~lo"'zenie się naj dalej do dnia 15 wrześr;a 
1935 r. w l?rzeciwnym razie będą miejsC:! 
b~zwzględllJe oddant>, nowozgłaszającym 
SIę reflektantom." 

.Pod?b~~ oferty dały do "Nowego 
DZIenmka tal{ze zarzl;ldy innych kr ... 
kowskich bóżnic, anietylkO' !(upa" * " . 

Żydzi ma!Q c;zczególnę. skłonność 
wyolhr~ymjania ~woich "wielko 'ci", 



Gdy tylko wśród narodu "wybranego" 
pOJawi się jaki wybitniejszy talent, 
%araz robię. z niego genjusza i rekla
muję. go aż do znudzenia. A przycho
dzi im to łatwo. gdyż maję. do jysP9-
zycji znacznę. część prasy. Stanowczo 
jednak przesadził w rek:amie niejaki 
Arnold Hoellriegel z Nowego Jorku. 
który złożył wizytę Einst~inowi i opis 
tej .wizyty ogłosił w ,.Nowym Dzien
niku" p. t. "U wielkiego samotnika", 
Bwoje wrażenie z rozmowy z Einstei
nem tak Hoellriegel opisuje: 

"Wydaje mi się, ~e jesłem calkiem jn
ie-ltgentnym szympansem, który grzecznie 
rozmawia ze skromnym ponad wszelką 
lIliar~ Bogiem. (sic) 

. Czyż takiego .,szympansa.'" który 
ta:k pisze, można nazwać "inteligent-

Numer ~ł3 = OnĘDOWNJl\, ezwarleti, ił'nla. 2.1. pń'tdz{ernłJia 1935 ...,; St'I'MI. I 

nym"? 
Wątpię ..• I 

dzą.c, te klienci zmyleni napisem, 
wchodzą. tylko do konkurencyjnego * sklepu, umieścił nad swojem wejściem 

Na zakończenIe jeszcza jeden obra- napis: "G łów n e we j ś c i e t u". 
~ek. Jeśli chodzi o walkę konkurencyJ- Ale są.siad nie był w ciemię bity: 
ną., to nasi starozakonni są. pomysłowi. zaczął zostawiać drzwi otwarte . . . Nie 
Oto p1"2yklad. było innej rądy i konkurent odt-ę.J 

Był w Krakowie przy ulicy Florjań· trzymał drzwi stale otwarte. Wo~ec 
skiej żydowski sklep z 'pnyborami pi· takiego obrotu sprawy tamten kup~ec 
Bemneml. Po pewnym czasie - nie nają.ł chłopca, który stał przed drzwla· 
wiem z jakiego powodu - sklep zostal mi i zapraszał klientów. Cóż z tego, 
zlikwidowany, a na jego miejscu po- kiedy i konkurent najął chłopca w 
wstaly - dwa sklepy również z przy- tym samym celu. \Valka ta trwała 
borami pisemn.emi i również żydow- przez czas dłuższy, aż V\I"l'eszcie jed~n z 
skie. Przedzielone od siebie były tyl- konkurentów ustę.pil i ZWIną.ł 
ko wąskę. ścianką, a wejścia do obu sklep .... 
sklepóW znaj,clowa.ły się tuż opOk siebie. A jednak na .,kwestję żydowską." 
Właścieciel jednego z tych sklepów u· można czasemspojrzee z wesołego 
mieścił nad wejściem napis: ".Wejście punktu widzenia ..• 
tu", Właściciel sąsiedniego sklepu, wi- T. MILDNER 

Orozw sztuki plasły[zn i W tozi 
Czy Łódź W sferŁt! ducha nie ma ni!c do 'powiedzenia - Ruch artystów w Łodzi winien 

objąć lokalne siły . 
. L ó cI Ź, 22 października 
Od kilim lat daje się zauważyć w 

Łodzi dość ożywiony ruch w sferach 
artystycznych. W krótkim czasie po
wstaly dwa związkI plastyków, dwa 
pisma, poświęcone sztuce, wystawy, 
szkoła pla.3tyczna i t. p. Jednak trzeba 
stwierdzić, że ruch ten zoslał wywo
łany bez udzia.łu Łodzian. Ze wstydem 
musimy przyznać, że propagatorami 
sztuki oraz autorami na wystawach 
Eą przeważnie ludzie, przybyii do na· 
szego m"ia'3ta z innych środowisk. Na· 
suwa się pytanie, czyżby Łódź nie po
siadała wśród młodzieży uzdolnionej 
jednostki, czyżby Łódź w sIerze ducha 
nil! miała nic do powiedzenia? 

'V ciągu ośmiu lat swo1ej praktyki 
artystycznej i pedlłigogicznej w Lo1zi 
spotykałem jednak wiele osób wybit
nie uzdolnionych i miłuj>}cych sztukę. 
Gdy zadawałem pytanie, dlaczego 
st.arsi nie popierają. młodzieży w tym 
kieiwnku, najczęsciej słyszałem odpo
wieclź, że Łódź nie posiada szkół odpo
wiednich, a o wyjeździe do Warszawy 
lub Krakowa, czy wreszcie zagranicę, 
niema mowy. 

Jednak wiadomo zapewne ""szyst
kim Łodzianom, że od trzech już lat. 
7a poparciem mtni.sterstwa wyznań 
Te lig. i oświ~enia publicznego zaloży
lem podobną uczelnię w ł,odzi. W cIą,
gu tego krótkiego okre~u przeszło 
przez pracownię moją. około 123 ucz
niów z różnych sfnr, którzy otrzymali 
podstawy elementarne wiedzy pla
stycznej. Jednak praktycznie pl'Ze1sta
wia się to następujQJco: ze 125 uczniów 
zostało uczą,cych się nadal 25; jest to 
stanowczo 7a mało, jeżeli się zważy, że 
Lódź; posiada 600 tysięcy ludności i jest 
}ednem z największych miast w Pol
sce. 

plastyków w Łodzi, aby nie pozostał 
bezowocną. bufonadą, powinien wcią
gnąć w sferę S"\\"ą lokalne siły; obowiąz 
kiem szkoły jest wykształcić w ciągu 
najkrótszego czasu żywioł, zdolny do 
wypowiedzenia się w sztuce a obowiąz
kiem społeczeństwa jest popierać tę 
placówkę, wtedy Łódź zajmie wśród 

W miejscowoścI 
Vauban, we F'ran ' . 
cJi. odbyło oi~ u
rO-CZ"dte od.słonip, 
cie pomnika mar· 
azalka FayoJlI' 

Przemówienie 
wyglOC!ił marsz. 
Petain . (w ·pra
wym górnym na
roźniku), który 
podkreślił znacze· 
nie nalezycie zor
,ganlzowanej o
bronności narodu, 

innych miast Polski . odpowiednIe jej 
stanowisko, ' t. j. przestanie' być po
śmiewiskiem i terenem do grasowania 
wszelkich dyletantów "realistów" l 
pseudo-nowatorów "modernistów". 

WACŁAW DOBROWOLSKI 
artysta malarz. 

] 

Nowy przywódca 
Labour Party 

L O' n d y n. (P AT). Lord Snell zo
sŁał jednogłośnie obrany przywódcą 
grupy parlam~ntarnej Labouor Party w 
izbie lordów na miejsce lorq.a. Pon
sonbr. 

Prop,agand.a an1ypolska 
W czeskiem r.adju 

M o r. O s t r a w a. (PAT.) Dzienni
ki czeskie donoszą, że zarząd czeskiegO' 
radja postanowił za pośrednictwe~ 
stacji w Mor. Ostrawie nadawać częst 
progl'atl.1u W języku polskim. Docyzja 
ta jest spełnieniem postulatów kół cze
skich na Śląsku nad Olzą, które uzna
ły, że dotychczasowa propaganda an
typolska przez .radjo w języku czeskim 
mija się z celem. ponieważ miejscowa 
ludność mówi wyłę.cznie po polsku. 

lagłnięcie statku 
"Insterburg" 

B e r 1 i n. (Tel. wł.) Jak donoszę. ~ 
Królewca, brak tam zupełnie wiadomo~ 
ści o statku "Insterburg", będę.cyro 
wlasn<1Ścią, jednej z firm królewiec
kich. Statek znikł w dródze z Rottel'
damu do Królewca. Dotychczas p'l"owa
dzone po-szuki wania, a zwłaszcza zapy
tania, skierowane do innych partów, 
nie dały żadnego wyniku Tajemnicze; 
zniknięcie wywołałO' w mieście wielkie 
wrażenie. 

Po zamachu na Ataturka 
W i e d e ń. (Tel. wI.) Jak donoszą ~ 

Istambułu. we wszystkich większych 
mi&'ltach Turcji odbywają się, po
cząwszy od poniedziałku, wielkie ma
nifestacje. \;l,Tystąpienia te są. oznaką, 
oburzenia ludno~ci przeciwko spraw
com zamachu na prezydenta Ataturka. 

Do Ankary nadchodzę. liczne. tele
gramy poddańcze, na które Ataturk 
odp'(J·wiedział krótką proklamacją. V\' 
całym krajn panujo spokój i porządek. 

Pisma tureckie atakUją, silniej, niż 
zwykle, francuskie władze kolonjalner 
'1,\' Syrji, oskarżając je o popi,(',ranie or
ganizaCYj Armeńczyków i Kurdów. 
ktoo'e prze7. organizowanip: zamachów 
zn~!.l·a7.ają cało~ci państwa tUJ'eckiego. i' 
Szc:zególnie o~tro przeciw Francji wy
stępnje pismO' .. Djumhfl!'ijet", które 
\vrę{'z domag:t się od F'rancji wyj a
śnie]'l. 

\Vedlug donie~deń innych pism, za,. 
mierzona .ie~t int('rwencja rządu ture.c· 
kiego ". Gpnewie. 

Wykazy techni'ków 
gorzelnianych 

\V a. r s ż a w a. (Tel. wł.) Minister
stwo skarbu zgodziło ·się, by związki 
zawodowe techników przemysłu spiry
hlso-wego składały corocznie w okresie 
między 1 lipca do 1 sierpnia wyka7Y 
techników gorzelnianych wraz· z ich 
kwalifikacjami. Opinje te maję. być 
brane pod uwagę przy angaż.owanlu 

Każdy kulturalny naród, jeżeli pra· 
gnie' sprostać ważnym swoim za:da
niom i nie być ujarzmionym przez ob
ce żywioły, musi kształcić się i popie
rać wszelką, godziwę. inicjatywę lokal· 
ną, av::rbicje jedno.stek, kulturalne pla
eówki,· szkoły i t .p. Z hi<Jtorji bowiem 
wiadomo jest, że np, renesans włoski 
rozwinął się za· przyczyną popttrcla 
ca.łego społeczeflsŁwa ze środowisk lo
kalnych, np. Perugji, Sieny, Bolonjl, 
Umbrji, Wenecji, Florencji, Rzymt1 
i Neapolu. We wszystkich tych mla· 
stach były szkoły, pracownie, artyśct,. 
którzy dali świetność i kulturę otocze
niu. Jeżeli Polska w dziejach swych 
ma zają.ć podobne świetne stanowll,kll. 
jej społe,czeństwo obowiązane jest 
kształcić slę i popieTać kulturę W&zę· 
dzie tam, gdzie tli choć iskra ducha. 
Warszawa, Kraków, "'Hno, P ()znafl., 
Lublin, Lwów, Katowice, wreszclo 
Łój'~, każde z tych wymienionYCh śro
dm. isk posiada własne oblicze, trady
cje, a także regjonalnę. farmę i obycza
je wśród ludności. 

Widmo wolny -na Dale~im 
·W h d· kandydatów na stanowiska kierowni~ SC O Złe I ków urzędów. (w.) 

Piękno i Sztuka nie jest zbytkiem, I 

J ~cz potJ'zebą. o tem Świadczy najlepiej 
sztuka narodowa, jak np. sztuka luJo
wa w Łowickiem, na Ślą,sku, Kurpiach, 
'w Małopolsce, PomOlI"zu, Żn~udzi i t. d. 
Niewę,tpliwle tworzyły ją jednostki u
zdolnione. pozbawi()ne jednak oprawy 
wyszkoleniowej, można wiQc wYbbra:dć 
~o\)ie. do jakich wyników moglibysmy 
dCJIj ś(:. gdyby $pmwa znalazła wśró-rł 
społeczeństwa poparcie j uznanie. 

Były czasy ,gdy w Polsce m6wionll, 
że niewola nie daje możlhvości do roz
woju kultury w społeczellstwie, dziś 
chyba tej przeszkody niema, wprost 
p-rzeciwnie, należy tylko zrozumieć, że 
wolność OOOWif:ł.7.11j(' .i~c1nl'lk 7aWRze do 
pracy i nauki. 

Ruch, wywołany wśród artystów 

Pogr6U~ japońskiego p"~edstau:,iciela m-iniste"stwa wojny 
pod af];J'esenł- ZSSR 

PaT'yż. (PAT). Agencja Havasa 
donosi z Tokjo, że przedstawiciel ja
pOllskie&,o ministerstwa wojny 0-
świadczył, co następuje: Zastosujemy 
praktyczne. posunięda, jeśli Mongolja 
zewnętrzna (zsowietyzowana część 
Mongolji - t. zw. Mongolska RepubIl
ka. Ludowa) zagrozi pod wpływem So
wietów Mandżu~Kuo, lub Chinom pół
nocnym,' których jesteśmy zdecydowa
ni bronić przed wszelką. czerwoną pe-

netrację.. Nie cofniemy sę przed groi
bą wojny z ZSRR, lecz jesteśmy prze
konani, że Sowiety nie będę. interwe
njowały w. konflikcie, który ogranicty 
się do Mandżu-Kuo i MongoliI. 

Nara.zie niema żadnej p,owaŻlleJ 
przyczynY, która uspTawledliwiałaby 
wybuch konfliktu - lecz najmniedszy 
choćby. incydent może go sprowoko
wał 

Zwołanie konferencji morskiej 
Konfere'lwja ,~a się odbyć 2 grudni-a 'w Lo'udgnJ,e 

Toki.o. (PAT.) Agencja Shimbun 
Rengo komunUmje, Że jap()ńSkie mini
sterstwo spraw zagranicznych ' otrzy
mało depeszę od japońskiego charge 
d'affaires w Londynie. że 21 bm. zako
munikowano mu w charakterze infor
macyjnym, iż rząd brytyjski pragnie 
zwolać na dzień 2 grudnia do Londynu 
konferencję morską w sprawie rozpa
trzenia. traktatów waszyngtońskiego i 
Iondyńskiego.z udziałem ,Stan.ów Zjed. 
noczonych, Wielkiej Br~Ttanji, Francji, 
Włoch i Ja'pouji.· Analogiczne zawia-

domienie zostało skierowane do Wa
szyngtonu, Paryża i Rzymu. JapOJi
ski e ministerstwo spraw zagranicznych 
naradza się obecnie r; admiralicją w 
sprawie propozycji angielskiej. 

Zgon lorda Carsona 
L o n d y n. (PAT;) W Belfaście 

zmarł lord Carson, czczony jako an
gielski bohater narodowy. Zmarły był 
podczas wojny ministrem bez teki. , 

War s z a w a. (Tel. wł.) Dotych
czasowi komisarze ubeJ1:pieczalni spo
łecznych otrzymali przedłużenie swoich 
funkcyj do 31 października. Równo
cześnie wszystkim dyrektorom ubez
pieczalni wymówiono umowy służbo~ 
we. Wymówienia te stoją w zwią,zku 
z zamierzo-nem z dniem 1 listopada. 
utworzeniem 15 ubezpieczalni woje
wódzkich w całym kraju, kt6re objąć 
maję. nowi komisarze o szerokich u
prawnieniach. I{omisarze ci mają 
przygotować wybory władz samorzę.
dowych w ubezpieczalniach. 

Opóźnienie wyborów motywowane 
jest tem, że min. opieki społecznej nie 
opracowałl) dotychczas przepisów wy
borczych. Ustaw scaleniowa zawiera 
tylko postanowienia organizacji władt 
ubezpieczalni, nakładając na ministra. 
prawa wydawania przepisów wybor
czych. Ubezpieczalnia Społeczna VI 
\Varszawie wynajęła przed rokiem o
koło 30 lokali na ambulato-rja i przy~ 
chodnie lecznicze. Umowy z właścicie. 
lami domów zawierano na kilka hit. 
Obecnie ambulatorja i przychodnie zo
stały zlikwidowane, ale ubezpieczalnia 
musi płacić komorne za puste i nie
używane lokale. Wydatki na ten cel 
wyn~zą około 9 tys. zł miesięcznie. 



34loterja Państwowa 
(Nieurzędow'Q i bez gwarancji). 

W trzecim dniu ciągnienia 1 klasy wy-
gra.ne padły na numery naBtępuj~ce: 

Po 10.000 zł na nr. nr.: 113628 130030. 
5.1100 zł na nr.: 99672. 
Po 2.000 zł na nr. nr.: 92985 158000 186ROB. 
Po 1.000 zł na nr. u,r.: 33565 65729 87783 

174865. 
Po 500 zł na nr. nr.: 25061 38433. 
Po 400 zł na nr. nr.: 10899 19444 49437 

79789 102655 108074 l1ł892 160327 166375. 
Po 200 zł na nr. nr.: 7202 19853 23892 

38313 52283 68315 78051 960M 14224 158028 
171129 181633 191487. 

Po 150 zł na Dl'. nr.: 251945638742 11647 
34903 3;1996 5.iG02 66428 80596 80658 80788 
81129 83323 83831 93253 96871 106417 107732 
1145'31 146109 153050 157798 165401 168828 
175126 181054. 

Po 100 zł na numery: 
184 42-i 802 961 1335524 609 39 929 2544 71 

909 3647 98 919 25 4O.i8 179 618 85 50091 848 
924 u204 29 302 486 983 7096 116 233 352 69 
8229 629 53 900 9567 52 864 10218 535 11212 
643 12312 597 851 917 13083 296 329 14100 39 
389 428 653 747 15356 528 16086 17301 304 
18314 406 949 19182 608 20020 283 21152 601 
819 909 60 22587 2-4002 245 416 21 871 25723 
867 909 26150 483 987 27156 28110 34 75 235 
58895629611. 904 30045 31046 79 77183632052 
187 573 909 57 33200 20 97 728 34343 62 476 
35164 900 29 36202 342 64 84 685 715 79 941 
37197 64.4 68 

. 38529 15 960 39250 520 673 807 46 40355 M)1 
41764 894 42137 285 372 418 514 679 802 43398 
4()5 44889 45735 69 960 46226 674 9'~6 47532 
736 48217 307 466 93 777 B05 49Q48 50735 51528 
656 706 814 52096 190 581 862 53067 520 S48 
930 54355 03 762 55028 219 36 331 64 580 725 
56404 692 57018 227 51 597 58424 59757 60031 
33 171 312 413 6,18 777 870 61099 210 357 51 
993 188 62500675 943 80 88 63357 73 622 64 
874 912 71 641~6 418 65655 822 66051 202 31 
447 537 906 67158 314 39 659 882 92 68154 616 
69478 676 828 942 70271 496 780 71103 7~084 
453 545 664 74156 976 75440 798. 

76094 894 77032 140 390 868 929 78095 883 
79322 632 80283 831 81241 494 82415 28 838 961 
83169528 81420 85085215 424 692 927 70 86079 
523 804 9~4 87086 492 652 822 88323 777 829 
89396 524 921 90522 744 923 91219 335 92931 
93332 526 8~ 618 21 94023 325 35 403 31 919 
9~48 993 96052 333 97376 537 796 887 98452 
645 771 900 99195 397 100467 513 842 84 101018 
73 406 933 104393 429 598 695 105026 449 
106277108·185109006 812 110386921 6O 111137 
469 827 112068 ~21 448 113444 843. 

114285 31ł 644 879 981 115066 154 450 ~80 
11fr299 710 952 1171~6 572 629 93 740 91 ~86 
118329 518 58 639 43 926 45 119242 551 g27 
995 120018 1.43 78 201 323 48 7i9 913 121276 
582 122391 572 123329 439 905 97 124084 t21 
527 73i) 125090 208 444 807 126224 56 1271()lj 
12801~ 188 382 129072 694 130347 697 131319 
727 911 132461 ~il 133265 582 940 134837 
135118 136258 323 795 810 83 137101 480 (jS2 
715 '88 138422 40 858 13910Q 457 6i).\ 14U216 
401 ,62 82 S39 141335 ~56 657 761 142948 S48 
62 H4163 72 829 966 145147 334 828 140.171 
729 147476 612 729 59 963 148252 72 555 631 
149143 325 53387 859 150090 456 76 509 151423 
32. 

152115 534 153082 867 940 154061 114 546 
789 155200 157054 362 72 585 730 159186 225 . 
312 46 836 160027 145 601 161272 593 694 
162895 981 163658 741 164179 206 959 166174 
545 7ł8 167328 778 168057 58 74 225 759 856 
931169313 17 469 749 360 170226733 867 171222 
967 172410 87 500 816 986 ]73223 817 39 965 
17.i60Q 12 175D36 245 590 176189 291 313 32 
687 8~7 177035 56 178520 857 179188' 234 525 
715 829 180088 181362 796 182012 198 183064 
173 184002 76 327 655 766 96 809 39 185236 603 
756 186087 474 721 845 962 187116 306 428 
188098 189212 59 557 88 719 190325 191224 343 
574 827 901 192360 556 682 193197 897 194512. 

Po 50 zł Da N·ry; 
101 253 424 72 81 565 80 616 90 822 957 

10łS 131 366 518 2066 275 470 5Z7 889 309·8 
144 209 20 47 76 459 627 706 4000 190 1?15 
52 478 738 5037 166 60i 6132 515 809 n83 639 
761 8034 95 97 497 9161 211 22 301 569 813 
700004 214 57-6 11534 615 78 959 12256 300 50 
588 600 67 72 13151 249 93 517 7Stl 806 97 
14-234 422 71 7'6 15083 185 235 58 342 5n 717 
89 859 16136 56 17'595 636 837 1814,4 67i 9.99 
19129 293 900 20258 987 21080 635 99 9~9 70 
22135 668 708 11 376 23-i92 712 56 24267 3,13 
68 580 25441 64 26109 417 28 729 27989 28291 
756 9-18 29160' 392 426 5-93 623 30523 52 66 
620 55 56 31035 642 32160 3U 551 871 957 
33284 372 90 579 '717 64 815 964 34081 148 
239. 464 95 715 956 35155 59 239 553 523 742 
878 900 31 36072 242 608 76 87'2 935 37536 
639 826. 

Strona 1\ =o: ORĘDOWNIK, czwartek, .dnia 24 pa:idziernika 1935 ~ Nu.mer 2ł5 • 

Sensacyjny proces (J) 
o olbrzymie naduiy·cla w magistracie m. Radomia - Na rozprawę powalano 35 świadków 

R a d o m (Tel. wł.) Z olbrzymiem 
zainteresowaniem publiczności, która. 
od rana zaczęła się gromadzić przed 
gmachem są.dowym, rozpoczęła się o 
godz. 10 rozprawa przeciwko urzędni
kom magistrackim m. Radomia, oskar
ionym o defraudację. Na rozprawę 
przywieziono trzech oslf.arżonych z 
więzienia, podczas gdy czwarty odpo
wiadał z wolnej stopy. l 

Na ławie oskarżonych zasiedli 41-
letni Franciszek Kwoczyński, karany 
już więzieniem za sprzeniewierzenia 
pie,uiężne. W magistracie pracował od 
1921 r. jako referent szpitalnictwa. o
skarżony jest o przywłaszczenie sobie 
48.275,59 zł. 

Drugim oskarżonym jest naczelnik 
wydziału opieki społecznej Wiktor 
Czapski. karany już przedtem 8-letnim 
więzieniem za defraudację pienięd:!!y 
skarboWYCh w Wilnie. W czasie peł
nienia obowią.zków w magistracił' 
przywłaszczył sobie 25J~79 zł. oraz spo
wodował straty dla rnagi~tratu przez 
swą. gospodarlf.ę na 29 tys. zł. 

Trzecim oskarżonym jest 36-1etni 
Cyprjan Rogulec, pomocnik referenta. 
opieki społecznej w magistracie. Przy
właszczył on subie 11.828 zł. Ost.atnim 
oskarżonym jest naczelnik wydziału 
opieki społecznej Paweł Olszewski. 0-
skcarżony o brak do~JOru pOdległego so
bie personelu podcza.''l swego urzędo
wania. 

Osk. llWOCZYllSki do winy przyznał 
się. wyjaśniają.c, Ze działał za przykła
dem naczelnika Czapskiego. te.~ bo
wiem nakłaniał go do zacią,gania poży
czek z kasy szpitalnictwa. Następnie 
wyjaśnił, że pożyczki. które udzialał 
Czapskiemu. z sum miejskich, sięgają. 
20 tys. zł. Poza tem wydał pieni~dze 
na różne hulanki i libacje z osk. Czap
skim. 

Osk. (,:zapski do winy 11ie przyznał 
się i stwierdził, że oskarżenia, które 
rzuca na niego Kwoczyński, s~ dziełem 
zemsty. Wyjaśnił pona(ito, że nie po
życzał żadnych pieniędzy od !{woczyń. 
skiego. Oświadczył, że obowiąZki swo
je pełnił zgodnie.l sumiennie. Po tem 
oświadczeniu sąd skc;mfrontował obu 
oskarżonych. POdCZM konfrontacji 
\vyjaśnilo się, że Czapski brał pienię,
dze publiczne a pOza tern także tolero
wał nadużycia. Oskarżony I{rogu}ec 
przyznał się do winy wyjaśniając. że 
brał pienr~dze na kształcenie pasierba, 
oraz, że część tYch pieniędzy, t. j. 300 
z] pożyczył Czapskiemu. 

Ostatlli oskarżony Olszewski wyja
śnia, że o nadużyciach nie wiedział. a 

urzędował zgodnie z wskazaniami ko
misarycznego zarządu miasta. Nie za
przeczył, że nie prowadził porządnej 
kontroli. Wyjaśnił jednak, że brak 
kontroli spowodowany był dodatkową 
funkcją. kieł'ownika funduszu pracy, 
która przeszkadzała mu w przeprowa-

dzaniu odpowiedniej kontroli. 
Do rozprawy. której przewodniczył 

sędzia okręgowy Maliszewski. wezwa
no 35 świadków. Oskarża prokurator 
Dotkiewicz, obronę oskarż{)nych wno
szą adwokaci z 'Varszawy i Radomia. 
Rozprawa potrwa ok-olo 3 dni. 

N a jta ńs ze kino w Łodzi ł.DOM LUDOWY" ul. Przejazd 34 koło poczty 
\l'yśw!etla bistoqczny film 

PRZEOR KORDECKI" • . Poczl\tek o g. 4 po lloł. Podczas przerwy 
koucel tUJe pIerwszorzędny zespół muzyczny 

" . . Na.,tępny program: "PIOTRUS" 

Rozbudowa gdańskiej policji politycznej? 
G d a ń 8 k. (Tel. wI.) Biuro prasowe 

senatu gdańskiego ogłosiło komunikat 
o ro~wiązaniu gdańskiej policH krajo
wej ("Landespolizei") z dniem 30 listo~ 
.pada. Komunikat mówi, że przyczyną. 
rozwią.zania są trudności finansowe 
senatu i zaznacza, że członkowie .. Lan
desp{)lizei" przejdą częściowo do zwy
kłej policji porządkowej ("Schutzpoli
zej"). 

"Landespolizei" uchodziła z.awsze 
za nieoficjalne wojs~o senatu. Była 

też zorganizowana i utrzymywana na 
sposób wojskowy. 

W kołach dobrze poinformowanych 
twierdzą, że senat nie przeprowadza 
tu całkowitej likwidacji, lecz tylko re
organizację. !(orpusy policyjne Gdań
$1ta nie będę. zmniejszone. Rozbudo
wie ulegnie - jak zapewniają. - poli
cja polityczna. która w tej chwili jest 
głównym narzędziem walki hitlerow
ców z opozycją,. (p) 

Polsko-szwedzka linia okrętowa 
G d y n i a. (Tel. wł.) W porcie gdYll-

skim odbyło się przemianowanie 
szwedzkiego statku "Smal and". 

Statek ten będzie odtę,d pływał pOd 
nazwą, "Sarmacja", utrzymują.c regu
larną. komunikację pomiędzy Gdynią. 
i Gdańskiem a portami Lewantu. Por
tem macierzystym statku bętlzie nadal 
Gotellorg. Na "Sarmacji" powiewać 
będzie bandera szwedzka, jednak na 
kominach okrętu figurować będę. znaki 
"Żeglugi Polskiej". 

Przemianowanie jest wykonaniem 
umowy, zawarte,j pomięd-zy "Żeglugą, 
POlllką." a "Svenska Orit>nt Lienien". 
Na zasadzie tej umowy "Zegluga Pol
ska" staje się formalnie współwłaści
cielem linji Gdynia-porty Lewantu i, 
aczkolwiek utrzymywanie tej komuni
kacji odbywać się będzie na rachunek 
szwed7.kiego armatora. "Żegluga PoJ
ska" dostaje 10 procent zysków. 

. Załoga statku składa się nadal z 
maryp.arzy 8zwed7.kich, lecz jednym 
ż ofiCerów bęqzie Polak. 

848 tS63&) 576 M8 747 938 90 187688 719 
836 1~ 577 86 706 18001!1 835 971 75 190061 
119 518 8Zi 906 191472 791 192271 82 791 
193791 873 191499 668 80t. 

Drugim statkiem, kursuję.cym na 
tej polsko-szwedzkiej linji, będzie sta
telf. "Erland", który otrzyma nazwę -
"Lewant". (P) 

Z dy'plomacji 
War s z a w a. (Tel. wł.) Wicenli

nister Szembek przyją.ł we wtorek am
basadora niemieckiego w ·Warszawle, 
v. MoJtka. (w.) 

NIemIeckI spiortowfec 
u K1)nl\~\\sa 

A t e n y. (PAT). We wtorek w po
łudnie wódz sportu niemieckiego von 
Tschammer . und Osten wraz z amba
sad'orem niemieclf.im przyjęty zostal 
przez premjera Grecji, gen. l{ondylisa. 

Mecz t.eniśowy 
Sowiety-Turcja 

M o s kwa. (PAT). W Ankarze od
było się międzypaństwowe spotkanie 
tennisowe Sowiety-Turoja. ZwyciQ-o 
żyli tennisiści sowieccy w stosunku 
4:1. 
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726 125228 33i 826 1260n 298 WS 875 12'ro70 872 59326 8>61 60321 61U3 62023 255 71 734 jazcll pOCiągu pośpiesznego z Rzymu z 
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931 139~ 875 934 H0170 346 849 651U844 675 9ł1 98703 910 99457 100674 1011:15 102'191 skano zapewnienie regularnej komuni-
142038 256 1432.«l 97 405 609 73 946 H4127 3~9 10350i 8"0 104~49 10.14 0-'374 63~ ~ 
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98 332 41 75 i5S 794 96 S87 147043 135339549 112618 20 113506 mię-d,zy stacjami Giurgiu i Rustuk. Po-
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1,,2042 153 217 43 90 352 592 153012 1791125368 1?@34 SO 127134 129352 7S9 1'30004 miały zapewnione połączenie z Iinją 
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Z,ostanie zaprowadzona bezp<Jśred
ni·a komunikacja międlzy Bytynią i Kon
stancą, tymczasem przez Poznań-Ka
towic-e - Krakó", - Lwów. Stworzo
na będlzie na próbę nov',a, tańsza komu
nikacja pomiędzy Warszawą i Moskwą 
z przeBi'adaniem na stacji Nieg{)ro]eje, 
a w drodze powrotnej w Stotpcach. 
Wyjazd tego poCiągu odbywać sil;' bę
dzie o godz. 23,45, a przyjaZd o 6.25. 
Uzyskano z,gooę kolei czeskoslowackiej 
na wprowadzenie pośpit>sznyeh poci/\.
~ów nadzwyczajnych Gdynia -Prc.ga, 
Komunikujących się z roilladlem jazd'Y 
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Numer 245 - ORF,OOWNT'K. ezwarlek, 'dnla 24 pRŹdzlernlka 1935 - Strt'ns , 
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Październik 

l 
(, alendan nvm .• kat. 
Środa: Jana Kaplstl'ana 

" Czwartek: Rafała arch. 
K alen d an slowlailskl 
środa: La,,!ymira 
Czwartek: Si<,m:oława 

lvdowskie jatki na ul. azar ej . \ 

Zydowskie niechlujstwo wymaga natyehmiastowej interwencji władz 
ŚRODA Słońca: wschó''l 6.30 

zacb6'j 16 ł3 
E!I!I!ID Dlu~ość 1n:a 10 ~ 13 mln 

Ł ó d ż, 22. lO. - Ustawa z dnia 110m, by w określQnym przez kom isję szczenia za psie pieniądze,' leżą obok 
oohlap6w mic;'sa, które przeznaczone 
jest do bezpośredniego spożycia. W tych 
warunkach, rzecz zrozumiała zamknię
cie tego rodzaiu hod-owli bakteryj cho
robotwórczych, było prostą kQuieczno
ŚCią. 

KsIężyca: wschód 2.13 zacbł)d U,59 
Faza: 4 dziel'l. przed nowiem. 

46re~ re~ak[ii iadmioiUra[jj W ·t'~ll 
telefon redakeli i adminł'ltrat'.ji 173-55 

Piotrkowska 91 
Godziay przy Jęć dia ioler .... tCS. 

od 10 -12 

NOCNE DV~URY APTEI( 
Nocy dzit:iE'j$zej -iy~urują ap'eki: D~nct'ro

wej Z~IPrska 51 Gro8z~"w$k egu b 1.1"lupa· 
da 15 S·rOw nUI·r .. :na ['lł"lIl~kleg('l 54 IŻ1 
dow~ka). ChllolzYliskieoJ PlOt rk')w~ka 165 łt~m 
b.elińskipgo . An·jrzpja~. SzytnańslUego Prze· 
dzałniRnll 1'l. 

Pogotowie - tel. 102·00. 
Straż ogniowa - tel ~. 

TEATRY LÓDl!KIE 
Teatr ?tIleJskl - 8.30 w. ..Sze<lnll·to!stka". 
Teatr Papularny - 8,15: .. Pan Damazy". 

KI~A ŁÓDZKIE 
Adria M"tro - .. WypraW)' krly!owe". 
Bratn:a Strzecha - .Nc,r r.utl6w··. 
Corso - .. \Veso:a wd6wka". 
Cap;tol - .. Bengali". 
:Mewa .. Piot ruś·'. 
Miraż - ,.Amol,". 
Mimoza - .. Zemsta pana X". 
Ludowy - "Przeor Kordecki". 
Ośw;atowy - .. Kłeopatra". 

30. 6. i935 r. wprowad,za nowe przepisy terminie uskute<lznili poprawki, a w 
sanHarne dla zakładów handlow~·<lh, a Qkol·o 3l) wypadkach jatki i składy opie
miC;'dzy innemi dla składów i jatek z ezętowano. 
mi~sem, przyczem nowe przepisy są ZamkniĘ'du ule.~ły wyłącznie niemal 
bardziej surm,ve i nakładają na wlaśei- żydowskie jatki w okolicy Balut, zresz
cieli jatek Qraz sklad!Jw obowiązek u- tą. zamknię<:ie nastąpiło z konieczności. 
trzymswania pewnych urządzeń sani- ~d!yż stan sanitarny w tych jatkach urą
tarnych, zabezpieczają.cych mięso i wy- ga najprymitywniej.szym zasadlom hi
rODY przed zanieczyszczeniem, t;nu<:ha- gjeny. 
mi itd. Bezpośrednia wizyta w jatkach przy 

W związku z tern na terenie Lodzi ul. Bazarne.i daie po~~ie (} żydowskiem 
przeprowadzQoo generalną kontr<>lę, w nie<lhlujstwie. Tak np. brudne. cuch
wyniku której w kilk.udziesi~iu Wy-I ll8.c·e i zanieczyszczone kalem wyp.oi'ki, 
pad.kach wydano zarządzenia właśeicle- kałduny i flaki, sprzedawane bez oczy-

(zeng -Fu· T se i jego handel 
Pod ptas*c~yk·iem handlu herbatą prowaddl handel .•• 

~ywlJm tou:are'1n 
Ł ó d ź, 22. 10. Przed trz,ema laty został uwięziony i będzie odpowiadał 

duż~ sensacJą. był ślub panny Haliny I przed wiedel1skiemi sądami za prze
Malinowskiej z bO,'j'atym kupcem z myt narkotyków, óraz za handel ży
Szancha~u. ni·ejakim Czen-;-Fu-Tse. wym towarem Okazało się bowiem 
Przyszli małżonkowie poznali się na że handel herbatą, uprawiany przez 
dancingu i po krótkiej zna·omości Czeng-Fu-Ts-e był jeno płaszczykiem, 
wzięli ~lub w katolickim kościele. gdyż w istocie zaś Chińczyk stał na czele 
Czen~-Fu-TEe był również katolikiem. większ-ej międzynarodowej sza:ki zlo-

Ob:')cnie z Wiedma powrÓCiła p. czyńców, siega:ącej od portów dale
Cz~ng-Fu-Tse, ale sama, gdyż mąż kiego wschodu aż po Wiedeń. 

Tymczasem j-ednak żydowskie org.a,. 
nizac~e poczyniły zabiegi u władz i 0-
becnie. - jak się dowiadujemy - wy
dano nowe zarządzenie, które wstrzy
muje wprowadzenie w życiu nowych 
przepisów dQ 30 czerwca 1936 !'. z tem, 
że w tym Qkresie właściciele j.atek i 
składów dostosują je do warunków 
w·ymaganych, albowiem na żadne dal
sz·e Qdroczenie liczyć nie mogą i składy 
nieodpowiednie będą. zamykane. 

Wstrzymani.e to nastąpiło jakoby!: 
tej racji, by ni-ektórych rzeźników nie 
narażać na straty i nie pozbawiać moż
ności dalszej e]'zystencji. 

Ponieważ j-ednak wypadki zatrucia 
nieczystem lub nieświeżem mięsem.. 
czy też mięsem pochodzącem z cho
rych sztuk bydła, są dość często noto
wane, naJeży zwrócić uwa3ę, Ż€ prz-e-< 
rtłuż-enie e.~zystencji kilkudziesięciu 
niechlujnych jat-ek żydowskich jest 
niewskazane, a nawet wprost szkodli
we i przepisy ustawy winne być wpro
wadznne z całą bezwzględnością w ży
cie. (k) 

Paiace - .. Epizolj". 
Przedwiośnie - .. Dwie JOll$ie". 
Rakieta - .. Mała mateczka". 
Styłowy - "Noc karn8IVa·ows". 
Rialto - "DZiewczę I Budapesztu". 

ny>In. albowiem. jak stwIerdzono. n;eTa:/l opó~
n:en:e nawet killmm;nutowe przyc:zyn:a s:ę do 
p6~n:ejszych komp:'kacyj. W tym celu Czerwo· 
ny Krzyż w poszczeg6lnych fabrykach szkoli 
Instruktorów p:erwszej pomocy z pO$ród rol>ot. 
n:ków. kt6rzy pracuja w fabryce. Instruktorzy 

ski. przyczem pQ!ltanow!ono wY'~tąp:~ z jednej I 
litrony o przed:u:!:en:e mocy ooowiazuj!l{:ej ok61-
nika wyrlane:i\'o na rak bie:!: .. z drugiej zali tlo· 
magać s:ę odP'Owiednieogo r02lSzerzenia zakresu 
ulg. 

18~h nastę;Jujące wyn:ki: 100 mtr. - Wróblew
ski w CZII"'!P 12.8. 400 mtr. - Wr6blewski w 
cza~ie 59.9. 15QO mtr. wygraJ Sa\le-k w cZ8<!!e 
4.59. Skok llI'zwyŻ - pierw&ze mieJsce Poho
row~ki 1.00. Skok wdnl - Strooek 5.79 mtr. 
Rzut kulą - Sllwal.ski 18.45. rZllt dY/lk:em wy
gral r6wnipi; Suwa'"ki rzutem 2590. (k;zc:zep 
- wygrał Srrotek 38.26 mtr. Sztafeta 4 X 100 
mtr. p:l'rwsze m:dsce zajęla drużyna im. Trau
gutta w cza •• ie 4S.6 ~ek. przed drużyną im Ki
Iiński~':o 51.4. Sztaf~tę szwedzką wygrała dru
żyna. III w cza"ie 2.31..'1 przed d. KiIiń,~kicgo. 
W ogóln~j punktacji pierwGze mieJ .. ce wŚ·rńd 
drużyn żeń·;;kich zsję!a drużyna im. Chl"UJnow
skiei. a wiiród m~;;kich drużyna im. Traugutta. 

NOTU.lEMY tacy n:eozw:oczn:e po wypadku śpleszJl z pomo. O ile Idzie o przed5iębioN!twa handlowe. en· 
cą ranne.mu. Dotychczas prz-eBzkolono 280 teso /mcnąd przemy~lowo - handlowy przpdew~zYl!t· 

2 zl za §wiadel"two llb/lstwa. Na terenIe pod- rortllsju instrul,tor6w p:erwszej pomoc:v. Obec. Idem po~rzebę przyznania wydatniPj"zych ulg 
m!ejs.k:ej gm:ny Radogoszcz ,amie8zkuje bar· n:e zmOw Czerwony Krzyz zorg~n:zowal &pe. drobnym platnikom. w szcze.'(61nt'l~ci zaś IV tej 
UZO w1eolu robotn:ków. zatrudn:onych w prze- cjalny kur.> dła tego rodzaju instru.ktor6w na kat .• a to prz~z pOfln'psienie gOrnej gran:cy ohro· 
myśle. którzy niPjednokrotn:e. mając spory \I teren'e fabryki Leonhardta. g'lz:e II 31 fabryk tu. uprn.wniajPcej do automatycznego przekla· 
pracodawc:ami. wnoszą skargi do sądu pracy o • 16~zki('h pobiera nauki okolo 70 prusżlych in· "yfikowania. Poza tern wnioski ~amorz~rlu go· 
zasądzenie zn:eglych naleźno;;c'. By zwoln:ć s:ę I struktor6w. ~porlarc~ego id/l VI" kierunku przyznania odpo-
<Id op'at sadowych. robotn;cy ci zmuszeni sa do- ł w!e"ln'ch ulg b'urom I zajęciom osobi·strm po-
ląc~ać śW:lldect~a ub6st.wa. .kt6re. wystaw~a f Z ::tYCIA ORGANIZACYJ średn:Nwa handlowego. za czem przemawia 
gm:na na teren:e której zumJeszkuJa. Og6ln:e I r6wn'ez potrzeba ulega1izowRnia tej kate3'ori 
przyjąl s;ę zwyczaj, że od wrstawiania tego Pielgrzymka na Jasną Górę. Z inicjatywy zajęć. gdyż w:kutek zbyt wY50k:ego kooztu 
rodzaju za.~w!adczeń n:e pob:era się żadnych Kat. Kola Pań A. K. zorganizOWano dwudn:o- !lw!J!.dectw eześć pQ{redników uprawia ~wojll 
opIat. catkie~ zresztą log:cznie. gdy t I}!e .mot· wą pielgrzymkę marja.ń~ka p(X)ląg;plIl pcpulal"- dz'a!alll"'~.:! wO$ól(l n:e wykupując świa<lE'C'tw 
na ~~dać z3P.aty.oo tęgo, kt~rego uznaje ell! ZIl • nY'lllli Lodzi na J$nl\ GOrę do CZQStoc!lowy. lub IIn~k8jąc b!ll'rowej organ'z8cj: p1"a('y. Ze 
ubogie!!:? ln~czel ta rzecz lest .traktł)wana w \V dniu 1~. b. ID., o godz. 10 ramo k-s. c>f\cjal wz~lędu na zbyt p~ynną granicę między przpt!· 
nrządz'e g~my Hat!ogoszC7:. g,lz:e. 00 b~zrobot- dr. J. B:Jczek odprawi! uroczye-te nnbi:>Żeń"Iwo 6!<lb:-orstwami a·pe,lycyjn~mi I przewozow~mi po· 
nych za śWla.dectw.a ub6stwa pob:eora .I\;ę po 2 w kościele św. Krz,ta poczem,T. E. k.g. b!·~kup stnnow:ono wy. t1wić o unormowanie tej spra· 
zł. \Vprawd.z:e gtnma ma z tego trM.a pewne Wlod'zimierz Jasil'i",ki OrdynadUl'Sz Diecezjj wy przy r6",'noc:z:e.snem zapewnieniu przprl<!ię· 
dochody. .ale sam. Syste.m, ,Przeczy zdrowemu L6d2ikieJ po uclzic!en:1I pa<!tl!l'S'k:ego b·ogoola. bior.twom tej kategorii mooliwości korz~tanill 
rozsl:\dkoW1 i robotn~cy wn;esh ~o wlaflz nadzor- wieóetwa przem6wi! do zp!>ranych w pOtlnioslych z odpowiednich ulg VIi zakrffi·ie świa,]pctw. 
czych protest prz;e.c:w pO!J:eramu op.!at od '>8ób stowacb. podkreślając znaczenie pielgrzymek WreszcIe o !le idz:e o przeds!ęob:orstwa hantll0· 
uznanycb w zaśWiadczeniU za uboglCh. (k) do mie~.sc św:ętych. PMnicy w czssil' Piel-/ we. stwierdzo,!o .r6wnież potrzebę. czę~ciowych 

Pośw:ęcenle noW)'ch orgaDlSw 00. SalezJa-. grz)'mkl na J~<>nll Górę braI! uddal w nabo· u}g dla !lrz~ds:ęb:on;tw ga~tronom!cznYch l dla 
nów w Lodzl. W dniu 20. b. m. J. E. ke. hi- , teń6twacb mafJ3ń"Sk!ch. odb,1f Drogę K rzyża 'lirą. , biur r.p~!zYJno - buchalterYJnycb. którym należy 
skup Wlodżimierz Jasiński dokona1 po6wlece- zwiedzili s'ka·rbiec ?rB! zabytki hiJŚtoryczn.e kla- umożhw.Ć w~runki 'd~lalalności w !nte;-w!t> ,\oz· 
nia nowych organOw w kaplicy domu 00. Sa- 61itoru JatmOgÓr,klpgo. Pątn:cy tegnam 6E'r· pow<zecbnleńla systemu prowadzema kEnag 

'11'zjan6w. Skoro Ekscelenc:ja ' zasiadł na tronie ueezn:e 'Przez 00 PauUn6w wr6cJU w dniu 4lO hanfilowrcb. 
w aSf'.tencjl ks. prałata Srabelskiego i ks. kan. pddziern~ka w godzinach wieczornych_ Pr~ach<)dZllc do eprawy u!gow.~h dwfadeetw 
J. Zdtarskiego. dyrektor O dr. Balawajder II w zakrfl<';je przemyslu, 6amorząd gospodarczy. 
a.mbony przywital NajdostojniPjoszego Pastt>rza, KRONIKA WYPADKÓW m. In. na za.sadt!e wn:OflkOw Izby Łódzkid 
zaznaozajllc. li organy firmy Krukow<'lkieso I 11zna'. il,!; obok zachowania dotychczlL~owych ulg 
Piotrkowa TrY'bunalskiego wzniesione zOSfla;y W szponach nCldzy. Przy zb:egu Zgiersklej I naleZaloby zw:ększyć ich zakres dla t>rzE'!ls;ę-
z ofiar wiernych. Po pośw:ęceniu. Jego Elrece- L:manowsk:ego za81abl :5 wyc'eńczen:a i g!orJu b:oN!tw V kat. przemr,,~owej oraz wprowadzić 
lencja w p-odnioslych slowach. Wyg!oazonych z 59~letni Inwal:da hutnik Roman Justyniak. ulg! równI 'ż I dla przed.sięb:ON!tw IV kat., po· 
ambony, wyjaśnił, lź orgon - ten kr61 inEltru· vrzybyly Il Piotrkowa w poszu.k:waniu pracy. miniętych w <lk61niku ml·nil;ter.stwa skarbu na 
mentalny najw:mioślej przyozynia flię do podme- Chorego um:eszczono w szpitalu. Ck) . rok bieżący. 
<'li.eni~ chYVl!!Y Be·żej. ~zma~nia I podtrzymuje Poza tern ze względu na ruezadawalającą 
pleŚnI rekmne, ksztalc1 gorliwe eerca I wycho- KRON I KA POL ICY JNA klasyfikację świadectw dla elektrown: zdecydo. 
wuje mlode pokolenia 6Wą n:ezr6wnaną hanno- Energ!cZ1IB niewiasta. W domu przy ulicy wan-o wy.stąpi~ o zastosowanie odpow:ednieoj ul-
nia ton6\';·. 'WrsEzc:e przedstawll h!storję rez- Hrub:eszowskiej 15 zam;eszkala tam~e 87-letnla gowej klasyfikacji w przedmiocie świadectw 
woju muzykI Iiturg:cznej a pO~niej gry otgano- Anna P:etrzak, powracając n:eoczek:wan;e dla tejże grtlpy przed.sięobiol\~tw. co sz'oby rów-
wej w nabożel1Jstwie. p.rzytaczając wy,illtki II wczegniej z pracy. zastala swa 8ą~iadke pannę nocz00sn:e P<I linji polityki elektryfikacyjnej 
Pisma św. Starego i Nowego te!1t.3!mentu. gdzie 26.1etnią Anielę Kryg:er I swego męża 37-1etnie- kraju. 
ten rozw6j joot wyra~n;e wskazany i uwypuklo- go A,1ama w n:edwuznacznej eytuacji. P!et~T.Ą
ny. Po koncercie ch6.owo - organowym za koń- kowa rozgniewana schwycila tnsa;; j KrL.e
czyla eię podn:os!al uroczystoŚĆ. PodczlU! od· r6wn:e zadała szereg ran ciętych głowy i rllk, 
jazuu IDj("celencji mlodzież zakladowa Wyraża!s tudz:eż poranila również ciężko swego męt8. 
swą wdzięcznoś.:! grą orkiestralna i okrzykiem kt6remu zada!a Ił rany w SZyję i prawą skroń. 
"Niech żyje Pa8terz". Okrzyk ten podejmowa· Obojga rannrch przewieziono Clo szp:tala. Pie. 
ly tysiączne rzesze zajmujace plac i ulicę. trza kowa pocią.gnięto do C>dpowledzialnoaci kar-

Po§więeenle dzwonów w parafii Srocko. W 
ub. nietizielę J. E. ks. biJsku~ Sufragan Diece
zji L6d.zkiej w a-5y·stencji licznego duchowleó· 
6twa dokonał konsekracji dzwonOw w parafii 
Srocko pod Piotrkowem Trybunalskim. J. E. 
ks. b'<'lkup w czasie swego pobytu w Srocku od
prawi! nabożeń.stwo oraz wyg:e>sil pOdn!oo!e 
'pr.zemOwienie. W pośw:ęceniu dzwon6w wzię
Iy u·dział organizacje A. K .• korporacje religij· 
ne oraz liczne rzesze paraf jan. 

Kurs spoleczn}' w P&ddClbleach •. StaTanlem 
Kat. SLow. Kob;et Diec. Lóc].zklej w dniu ro. 
b. m. odbyl łOię w Poddębicach kurs 6poleczny 
dla kierowniczek oddziału K. S. K. dekanatu 
Poddębickiegoo. Na kU!'l.~ie wy.,.:ooSzone zosta:y 
referaty z dz:eclz:ny zadań i metod 'pracy w 
organizllcjach kobiecych. 

Rzadka okazja. Aby da(! moźno§(! szerszemu 
ogl\:owi poznania prostego sposobu zastosowa
nia P('r~Hu. środka nadającego łOję do prania 
materja:ów jedwabnych I we!nlanych oraz 
'\\"sz~lk:ego rodzaju tkan;n delikatnych ! bieli
zny b:ałej i kolorowej. f:rma Kosel i S·ka w 
ł.odz: przY ul. Piotrkowskiej !lS. pokazy prania, 
ciesz:jce .. ię dużem za:ntcre.,owaniem. przedłulila 
s:ę clo dnia 26 b. m .• każda zatem II Pań, kt6ra 
nie wy!tOrzystała dotychczas okazji tej, w;nna 
w tym czasie odw:cuzi(! lokal wym'enionej fir
my. aby naucz~ć się czegoś nowego. 

Z RYNI(U PRACY 
Pierwsza pomoc w razie WTpadk6w ... fa

brykach. Czerwony Krty~ w łJodZ;\, przejmu
jąc akcję ratunkowll. w sllczcgOlnMci przy wy
padknch przy pracy. wprowadza ~y~tem. zna
jfl~y na celu n:czw:oczne n.iesien:e pomoey ran-

nej. (k) • 

Amator lisich ogon6w. Onegdaj dwie kobiety 
z!0'6yły zameldowan:e w poEcji. że w biały 
dzień jakiś nieznany mężczyzna obrląl lm od 
futer li~:e ogony. Mimo. że "popisy" te odbyły 
s:ę w obu wypadkach wobec I:~ny()b przechC>d
nl6w, "figlllrza" nie zdołano zatrzYmać. 

ODPOWIEDZI REOAKC.l1 
Kazimierz 'V., Ł6dt. Nie wydruIwjemf. 
Ozytelnik L., Lódz. Sprawa w toku. 
M_ Brzeztńskl, JAdł. W wiadomej sprawie 

p ,·o.9im,v o przyb,cie do red akcji. 
Wiktor Zaleski, Lódt. Dziękujemy. 
Aleksander ł.., Udt. Radzimy wyt~y(! 

~karge sadową. 
Roman L., Lódi. Adresu nie Imamy. 

KRON I KA GOSPODARCZA 
Sprawa ulg w zakresie śwIadectw przemy

słOWYCh na r. 1936. \Vobec n:em-oż!.iwości prz.e
prowadzenia zll$adni'!zEd reformy świadectw 
przemysłowych w takim trybie, aby mogła ona 
węjśl! w tycie i.ut z początkiem roku 1006. sa
morząd przemYIS>:owQ - halldlowy uznal za aktu· 
alne podjęcie stara11 o wydanie na r. lr!).OO ok61· 
nika ministerstwa skarbu, kt6ryby w drodze 
admini~tracyjnej unormowal sprawę ulg. nleod· 
zownych w zakr~ie świadectw pr!iemyslowycb 
Na posiedzeniu 1I<fiędzyizbowej Komisji Skar· 
boweJ. odbytem w ostatnich dniach, w kt6rem 
wżiela ud:t;ial uba Przem. - lIand!. w ł.todZI.' 
ugtal-on-o nfi6tr~c~3jąOO sie w tej mierze wnf.o-

Przed rozgrywkami bokserkleml o puhar A. p. 
I.andeka. Rok roczn:e w Lodzi rozgrywane ElJl 
mecze drullynowe w boksie o puhar przecbotlni 
im. 1\. p. prezesa L. O. Z. B·u Landeka. W 
bletąeym sezonie o puhar len bttda rozgrywaly 
prawdCIPodobnie wszystkie kluby posiatiajl'ce 
sekcje bokser.skie, a mianowicie: I. K. P .. Ha· 
koah. Zjednoczone, "'ima. Ge1er i Kruszender 
Chcąc mieć jakąś zaprawę w tych rozgrywknch 
kluby powyższe zaczęly juź rozgrywać mi~dzy 
soba mecze towarzyskie. aby dać mi:>Żność za· 
wc>dnikom poznania ewoich ewehtualnych prze· 
ciwnik6w w ringu. Ostatnie drużynowe mpcze 
pomiędzr niekt6remi klubami dowiodly. że obok 
mistrza Loclzi I. K. P. najlepiej przygotowana 
jest drużyna Zjednoczonyrh. która pokonała w 
meczach towarzyskich Wimę w stosunku 12:4 
oraz Geyera 10:6. RozgrYwki (> pllhar ś. P. 
Landeka rozp1czna się pra wdopodohnle już w 
nadchodzacrm mie6illcu. 

Harcerze na boisku. W cIągu ubieg/ej ~obo
tf i niedzieli odbywaly ~ię na boisku W. K. S. 
dorOczne lekkoatletyczne zawody żei\6k:ch i mę
eklch drużyn hnrcerstwa lódzkiego, W mitsrzo· 
stwach tych wzię!o udział 9 druż~'n mesk!ch ! -1 
żel'is·kie_ 'V finałach konkurenCje teńJskie po
dzieWy między soba następujące za wodn!czki, 
zdobywając pierwsze miejsca: 00 mtr. - Jeże
wiczówna. 100 mtr. - Jed:ew:czówna. z czasem 
8.6 i 14.6. Skok wzw~:!J - Bonik6wna - NS, 
Elkok wdał - Jetewicz6wna 4.33 mtr. Rzut 
oazcz,,!>em - "'odn!cka 24.1~. rzut d~kicl11 -
Zeltanka :?7.29. pchniecie kulą - Jeżewiczówna 
10.05. 6ztafeta 4 >< 60 mtr. wygrała dru~yna 
Im. Cbr-zlllloW'.kiej w 00 sek. przed IV drużyna_ 
~r konkurencjach met'lk.kh osjągn:t:to w fina. 

NIE SKAP PIENIĘDZY NA PRACĘ NARODOWA! 

Geyer - Wima. W dn:u 00. b. m. w sali 
tpatru Geyera odbędzie .;ię drużvnowy mecz bok
seN!ki pomiędzy zespo!ami Geyera i Wimy. 
Oba kluby do powyŻi';zego meczu wystawiają 
naJs!ln:ejszp zespoly. ",'ima w,stąpi w na.stę
pujl!cym sk'adz:e pOczQwezy od wagi muneJ: 
Zlelil'i',ki. Sobieraj~ld. S2cz€'pański, Kssznia, 
Pawlak. Lauk. Owczarek. Klodss. Geyer na
tomiaet Wys,s\ .... in na;;tt:puj/lCY ek~ad: U~lplsk!, 
AIlg'll.stowicz. Woic'erhowski. Morllw~ki. Miko· 
lajcz,'k. O\Strowclki i Gawin. Sklady te nie sa 
oficjalne l mogą w ostatniej chwil! ulec zmia
nie. 

~zytajcle i ~bonu icle 
"Jlustraclę Polską"! 

W kilku słowach 
W okręgu ł6dzklm wypowiedzltlno pracę ro

botn'kom sezonowym. zatrudn'onym przy budo
wie dróg. most6w itp. Termin wypow'edzen!a 
kończy s:ę z tln'em 31 b. m. OgO'em obliczają. 
te zwo:niollych zostanie w okręgu 16dzkim o. 
ko~o 12 tys. robotn:kOw, którzy dotychcz8lI pra
cowal! na roootach sezonowyeh. 

* Opacły deszczowl' wsŁrzyu:naly roboty sezono
we na terenie Łodzi. wskutek CZego okolo 5 tys. 
robotni.k6w n:e pracuje, Z chwilą pO'Praw'cnia 
s:ę pogody, mają być robot~' na nowo podjęte, 
albow:em IV szczególności na ut PiotrkowoSkie; 
z powodu rozkop6w ruch pieszy i kołowy jest 
utrudn:ony. 

* Właścic'el farbiarni przy ut Drewnowskiej 
102 Alter Goldberg zostal przez referat k:uny 
inspekCji pracy skltZl\JI1y na 6 tygodni a're~ztll 
za obn:żan;e zarobków o 60 proc, i zmu,szenie 
robotnik6w do pracy w godzinach nadlic21bo •. 
wyeh. 

* ,Strajk w tkalni Cymel'mn.na prty. ul. Ki1!ń-
s!cle;,:rQ 2 trwa w fla.lszym c:;jgu. Orlhyt~ trzecia 
z rze.oulI konierem'ia n;(' dalII wy:t:kll. 'Rohotni
Cy zagrozili. że r07,szerzą sLrajk na wszystkie 
oddzialy fabryk!. 

* W dniu 8 stycznia b. r., /;'d; robotllky wy-
chodzili z fa.bryki Sche:blcra i Szergertn i in
ny.ch okoEcznych fahryk. w pewnej chwili przy 
z~;egu .ul:c M:.ljonowej i Przędzalnianej wystą
P!I. j~kL'i n:l'znany kornt1n~~ta i zwolal wiet'. na
WO,UląC do strajku w dniu 21 strcznia we 
",,\Sz.Y~tk:ch ful"'yksch i IÓ~o)luszczania mur6w. 
PO/;{;Jant zatrzyma l m6wrę. lecz w6wczas wy
stąpi! 22·1et·ni Kazimierz Brzezil'iski. kt6ry ";e
zwal do od'h:c:n za t rz"mnn ".'::"0 z Tak policjanta. 
I r.zeczywigc!e padly butelki z tIurnu i zrobi!o 
s!ę zam!eszan!c. Z tego skorzY'lltal agitator ży
dow<ikl . i zb:egł. Drzezillsk:ego zatrzymano. 
'Yc~oral skazany zostal on przez I>l:\d na 7 mie
SIęCY aresztu. 

* 
N~ posesji pri!:;Y ul. Franc!szkaIlFl{:ej 60 na 

tle n:eporozumlań stl<l:erlzklch Ant/lni Kon'ecz
ka odgryz! St~njs:llwowi Rooillsk:emu ucho oraz 
ka~alek pohczka. Rannego przew:pz:ono do 
SZPItala. Konieczkę policja ares:>ltowala. 
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Ciągnienie loterjl 
(Ci/Ur dalszy). 

H576 ł5254 700 46112 7ł 351 ł7549 91U 48543 
6235000332651737 SO 905 51311 48ł 7ł6 S7 
915 H 52110 230 300 745 51 965 .);:I0S6 r.?ł 932 
M510 łO 637 49 55118. ~5 56280 M5 565 
57,99 Só6 58031 lł7 ~ 730 59150 60166 ił4 
61426 997 621105 51i 70 606 S03 03056 59 117 
JU 454 9łS 6ł018 675 746 650~5 772 66128 321 
S4 465 67676 IHS 69601 56 70201 9i9 71210 
395 72334 H6 38t j3ti2 64-8 ił9:{6 75375 

356 lt24ił 637 89 869 113150 8713 S12-
11 i050 llH 115100 42 tł2 Ih lHi305 517 

SIł 925 117535 7i8 118590 120535 121233 3~9 
t:?3008 ł6fJ 9to I:H587 618 iO SUS 125li26 i2 
7ł 12b'99-ł 1271 ił S73 128484 S6 I:W647 7U 
130431 555 907 13li6t 916 132142 822 946 
133692 ;29 1341 17 ł33 39 90:2 13"1085 799 976 
137012 50 388 592 1381~1 485 678 13S215 175 
St6 73 999 140057 30ł 78 91 lilii2 ~90 986 
H3000 264 321 1 HlIO 87 358 98'l W>226 i39 
967 148111 245 U9033 150282 1511123 10.5. 

76 180138 309 831 181260 706 S6i 1S2313 Ił 
~29 \)20 1:l30:!'Z l:!il4 M 903 lS<io.lli IS,U27 W5 
326 l S839\ 1:~\l215 99 52;) 19U23~ U 6 7U 005 
19130.1 l6 99ti 192122 669 ~85 193208 59i 955 

Po 50 zł na N-ry: 
96ł lJ96 2001 łl3 759 3984 ~387 753 99ł 

5650 53 %8 602i 381 6S2 825 85 7089 207 ~66 
9598367 iłO 628 9551 IOOi9 109365583 l11i2 
57 604 12115 ·i2 oD 65l8S 131141 196 832 9g;) 
lii93569 15253 5i7 6S 644 16:27S 17')91 18110 
350. 537 617 19Hi3 20069 4Sj ~1i 210.97 230 
538 660 715 925 :22127 721 24063 133 67 310 :93 
846 2:i260 590 6gi 26029 fJ6S gi9 270S8 616 
945 28276 916 29717 30154 31476 123 32ł81 9i9 
33462 680 900 3i216 424 36)2~ ~C 723 37678 

Kto wygrał 100 tys. zł? 
7~~V6 S65 966 77339 634 78~jl 313 79666 

80ł 80373 81553 83174 84691 S58~5 962 S71(~ 
26 997 8S062 tł5 386 S9495 90011 452 91067 
201 577.720 92007 312 l79 593 726 93019 ~58 
90ł 95431 94 565 611 783 96707 12 97ł50 731 
98012 ł55 520 657 7~ rn) 99352 615 7S3 100653 
799 101166 272 5?'.? 1O"'?:i9, 103431 671 101318 
i26 ;26 105111 '131 I06Wj fl93 107620 713 
108013 9'.?7 109510 110116 322 111067 206 91 

War s z a w a. (Tel. wI.) W ciągnie
niu Loterji Państwowej większe ·.vy
grane padły na następujące numery: 

lGO.Oq:O zł - 64.836 
5.9~O zl - 158.444 
2.000 zl - 145.634. 

3S8H ~90:3i 3"?7 513 62 75 7\1 ł003~ 122 
2U ł5U 650 łl026 l5 321 2.) 606 ł2613 g06 

152:35:1 466 585 688 153049 nI 15~()65 278 
156250 157292 31~ 464 613 15~015 133 666 g95 
159713 160. .. 26 161000 112 565 l,iW25 86 975. 
1632S9 164310 1~1129 166255 g72 92 1673.6 
563 7i7> gOO 168160 169162 63:'! 170107 716 9:37 
17HOi 91 525 1720.73 80 1730:'i:J 20.2 602 75 
745 17i290 680 175319 933 176586 783 177912 

t,oao zł - 16.004. 17.603, 46.18:>. 
68.900, 113.770, 125.211, 180.Hl5 .. 

Wielki Skład Bławatny B. Jasiński 
Łódź, 11 Listopada ar. S - tel. 157-60 

~~!!!!:nr~IIBWRYATUWNOR~IWA °ABLU.WcIKAI 
harmonje nowe. l 
ożywane. 00,,·)11 .. 
n(> w~runki ~e.. Łódź. BałuckI Rynek 3 
~r:a(~~zpw~i"J:" poleca na sezon leslenny i WDOWV naj
frpest Wellb8'h tlldf nowsz~ fas.ony obuwia mę -kiego. dntJIslde· 
Piotrkow~k~ 154 go l dZIeCIęcego ~ nll]eJeg!llllsz\ch skor 

'el. 141 .. 96. krajowych J zlIgralllcznycb. 

poleca na sezon ;esiennlJ. wełny na ptaszC2e. saknie i n2 muD4urki sdolae, 
jedwabie. TJłótlla białe i lniane. fi,.anki. kapy. ob,.us,. wszelkie mate,.iały 
w ",ak,.es manufakturlJ wchodzące o,.az pończochy. 5karDetki i rt;kawiczki po 
cenach bardzo "iskich Obejrzenie me obOWIązuje do kUDRo ., 18801 

n 15079 Ceny konkulencyjne! n 16577 Ceny konkurencyjne! 

N8.gł~wkowe .słowo (tłusto) 15 gr06zy, katde 
dala7:e ełowo 10 gr06zy, 5 liczb = Jedno słowo, 
l. w. z. a = każde slanowi 1 slowo. Jedn", ogło. 
szenie nie może przekl'aczać 100 słów, w ten 

5 nagłówkowych. 

OGŁOSZENIA DROBNE 
OgłOflzenla wśród drobnych: l-1amowJ milimetr 30 groszy. 

W, l. DOMy.PARceLe'-l Któ~..t ,Gospo~arstwo, Ogrodnikowi f 
la rrl_ HA panna (tot~wk:ą ;) oooc:- celem 1~1I mÓrg z ,Imyentarzem, bez wydzler.'Jawie 4

'
1. morgi ogrodu 

• • usamOdZlf'lll1E'ma po~luol 29letn. cIIU/fU przy wp,acle 30000. do na· wraz z mieszkaniem. blisko Po-
Kilka domów Pleszewle kupca. wz,!'ost śred~l. sYUlPatfcz, bYC1.a. Ofe..!'ty Oredowmk. Po- lmania. Z"loszenia do Orędowni. 

czynszo .... ych. ogrOtlam, ,uIJ lllle .. ,ny
f· dobreoo cha.rakt~ru. rodzmy .. znan zd 58 ;)33 ka, Poznań. zd 58 508 

reBAmi dogodne warunk. korzy .. O erty OrędownIk;. L ozn;Jń 
stnie BprzE'da Gimnazjum. garni- zJ 58 il04 
zon. Malolel-fzy. Pleszew. 
_____ ...:.zd 57 21_4.~ ___ _ 
- - Kuplę 

Dom dom nadający sie na rzefnictwo 
mipszkalny n9 sprzedat. Stacja VIielki wybór do 12 tysi'!cy gotówl'lI. WosiJiski. 

Do wynajęcia 
od zaraz rze~nic!wo we wsi ko
~c:p:nej oobrem polożenlll. Jan 
Ja1';Ysz Pilka. pow. UzamkÓw. 

zd 58 i25 

I 
Znak olerty naprzyklntł: z 1692ł. D 2745. d 1790 

i t. d. CCI 1 słowo. 
Drobne ogł06zenia w dnI powszednIe przyjmuje 
się do ~odz W.SiI. w sohoty I dni przedświą-

teczne przyjmuje się do godz. 10.15. 

koleJo", a w miejoeu.; ccna pod.ug gospodarstw kamienic Rozdrażew. pow. T<rotoszyn. 
ugooy. MatuszewskI. 1'rzebllw -' " . . . ' zd 58057 
pow PC'zr.ań zd 58 486 dz!erz~w hOlel!. ko.rzy~tnJe pole· -----1 Zaprowadzoną .. 

I eam także poszukUJę, Karalus Domek . _ nl( t~ 6;)'1,9 
Dom I Poznań. Marsz. Focha 25. kuplę. nakhę,n.E';L w Gostynlu. kaWIarnIę ---9;;;;;;hl"-;;~'--~;jj.:'_iiiii_iiiiii'iiiiiiiiii!i~iiii 

masywny. tnyub:kacyjny. morga !ld 58 632 wplacę ą (}{)lJ zl. ZJfioazenia_ .do skład blawalów. miesz;;anie wy·. ZaD~hlono! . l 
ogrOdu przy Poz~anltl. pól go· Orędo~~ka, Poznali zd 1>8 10a I dzierżawi goopodarz miasto han-, kSlątecz.kę WVJ:'6 . .,W<\ • l!a naz:W1". 
dzm;!' od tramwaJu 3300. Bart· Gospodarstwo Poszuknie I dlowe. powód wyprowadzku. \Ya .. sko A,lam Lec!eJew;:k,1 z Dubmal _ 
kowlak Dop:ewo. POZllań. 20 m6rg pszenno .. żytn.ej, zabudo- k l b d' Ż runek ugoda .. Z~ r,<z?n!a Oredow· - którą prt)S7ę .z,,::róc.ć. ! Za wypozyezenłe 
____ --:zd 584<64 wania 1P!ł6rwne. komQlelnemi in .. '. upna u Z1er awy nik, P·nnali zd 51107 zd 58 dM 1000 zl dam DOISnde kontrolE'ra 

D wen!arz~m' 65(}{).- Bankowifl l{. k lkll Il'ns!)o,dars,w 41.) do 12Q 1p6rg, ~ inkaSE'llta Ore!'!y Orel1ownik PO: om DOPJewo. Poznań. zj 58 4,65 T. Jafczewskl, Poznali. Bu.:ow" I znań zn 57999 
nowom8sywny . pól morgi ogrodu ____ I ska 1" ~d 58 634 ..- . . ___ o 

1) klm od Pozna mai} 6!J4i bez dlu"l Skład spo' zy IW .. I I Sprzedam 
~~'lJi~artk01V!llk. oPlc~rf'58~g3 sprzedam sPow0du zr~3~y bran .... ~.I,~!:A-=Y_" Zaginę! Swędzenie w <1obrym Istani" dużego forma-

ty predko. dE'eyJujIlJ"pmu. ojobral _ kwit kauc jn Elel,trownł:f 6dz .. orll.z w,rzuly "I{(,rll" tI~UW8 K r:om tu Boston,,,!. 'J.)rukarma Swa-
Dom I egzystencja. po:otE'uie nobre. - Vlydzierzawię Ik' . 7l27K 17 12 931 na LOIII ,~g!.' 'z k(H:1IIkIPlnl. - :"IE' rzedz. uJ. Wl'ze~lń~ka. 

masywny, .p ęĆ.lb k>ł<,yjny, chle .. Zgioszenia 0~rJg8f3;7k, Poznali mlyn z 'pJZem .• em lG1! }OO c~r. zllCJ15~:::' . na n~wisko 'Tadpv~za :::S~h'~~::'kó~k~~e\)'k u~:::iJ';i3~ I zd 58 498 ____ _ 
~ł'. 2 mo!'!p przy Poznanm •. ko.. 2 i1 Ofprty r"urJer Pozn. bdg 58 613,14 Zawadzkiego. n 16 588 -- -- Rc,bołnik 
sClele stIlCJI. 4 ;)00,- BartkowIak, 
DOlli<lwo. Pozna~ Znaczek. 0~rzym8 stl\JI! prace w Wyt~61'-

zd 58 46Z ni nllt,T'chm:a5! z Wyp,?*yezpn.l'rn 
-------- 800 zlolyeh z p.row nCJl. Oferl.7 

Orędownik Poznań zd 58 665 Domek 8 h~:fl{nrów 
podw6rze, ontó,l 11th; ']i. "'N".~~ K . 

dochód 100. cena 12000 sJlrzedl\ ifiI'jt\'ir+' t..,._,· l Mon~~rtlksymfonlCzny. ~od. d~T., ~r~h:ów - lą·OO utwOI'Y scp,u .. 
'\{ulcZYliski Poznań Wroclaw~k'l - - . .,.~a o, z udz. PI~ILst~ F.T" be. ta . OlymfonJa h-moll z p,yt; 
Ss - '42.' ' zd 58'419 Czwartek 24 paźdzlerniliu ku~nye~o. W j?rO.Ifr:J.mle muz. TO" 13.30 koncert :.;®u}arny z p;yt; ... - I . . . ." fiYJska. 2e.l0 ~'rankfąrt. Koncert la.SO utwory bchuJl1ana z o!yt; 

Dom .6k··iro12au~~ cJe porann~; 7.2~ dZl.en I o;ymf. 20.10 Królc\ylce. W1'SO,Y 17,110. "Ko:on5c anzie:skie i fran-
. ni. .0" dz. po.udn.owl'. ~21r; program rJwugodz:nny. 2i1.U cu,kle w Afryce" odczyt: 18.30 

---- __ o __ • -

El>;,sl,ledjenUta 
która wypcżYCZY 30{) zl otrzyma 
sta 1\ posarlę, w kawiarni pro
wincja. l )ferty Oredownik. Po
znali zcJ 58 716 

Za mur9w~ny. :I ub,kacyj, zabud9", poranek muzyczny dla m,odzleży; Sztutgart ... Cyd" - ballada sta .. l pog. p. t ... Nowe zdobycze PSy .. 
waruab m. ale miasto. korzysLrlle 13.0.0 mązyka Bacha: sonata d .. I rohiszPaJhka z muzyką; 2lI,1lI Bn-I cbolollii a f!lm dz:ec:ęcy"; 18,40 udzieleniem po~yczkf ;.om zlotych 
do na !<:'3. _Z.''l'~szema agentura mol) (~uJta.>" na skrzypce - 6.010 karcszt. Koncert symf. pod dyr. I POlfo krajoznawcza; 1S.4;; duety dam st'llll posade pr>.,·<jstłlwiC'le-
OrE)dowmk, KSlflZ. ~'Ylkp. z D)ft, .18~ c.hw!lka dl(i kob:et: George-scu, z unz skrzypka Hen .. o!Jerowe z płyt; 19.00 POJ('. P. t. pg 58192() 43,3,4 10wi dl' Or,"~~6żoOa~i8 s!lmocho-
____ ......;n:::-':.J!~i1 15.1 S:lelda. 10.~ mUZYll:8 l!lkka rysia Szerynga. 20.15 RYJla. Fe .... Wjród na-;j!ych przyjac~ÓI"; 10'::0, >l, z~~ri i'lOOO re ownlk Po-

.D.!lDllen ea pIętrowa but!ich dla dZIeCI: 16.15 tec. for .. s:en. Muzyka lekka. 20,50 Me(1jo.! muzyk; po:,k:!!i Z 18 wieku w 26. SZITKA ł OSADY Sil '17 "ł" z P.yt." 16.09 ą;tJ~a .. O kocle w stiwal L;szta. 20,30 Poste Pari .. <sport· 22,M koncert historyczny ,E'W!A<'~ eM'lI za 
K t ł tePlanowy H, D.ck-stemÓwny· lan K t 1-' -t 20501 yk 1 d Ho H Zb _ _ _ na nowa os rzyn e 16,45 "Oala Pol<ska śp:ewa" tr: R' Zoncer , ord,·e., r:r .. _ ' .. ~ -1'" 9W' ;. ..{m.a~ll. ) .. " AO: zdrowa d.z:e ,. cz. nn Z prowincji 

ogrodem p 'pc u lokatorów '5000 z Katow'c' 17 GO KI' 'I zym. ". at!>p,ony zwon ope I wa .Jej usz.<o.W'5.ceJ ,\'lopr. I I 'l{I .9zpn 8 <io 311 016 ... <ila P"'l!1 I 1 b' d 1 11 3- Z" . 
wplaty io.ooo,.:.... Karalus. P~zńatll skje i fl"ancu~k:e" w o .x?~~c~~:lfoed: ra RE\5Pl;:'~le:;:o. dama !"fa~an1!:a (bas): 23.05 mu- kuj.'1('~·,..h P()~lI 11 \\ '('I. ·'IIorV"!', g?s~~en~laOoredownik. a'poi~~ń:ema 
Marsz. Forha 25. zd 58 &91 czy t; 17.15 koncert ze.;;P<J;u Adam .. 21.00 Koerul!swust~rhausen. Kon., zyka tane~zna z p]yt. 'lbl!('zlImy p,-, IP·l r. E'J . rzeClej cen F \ zd 58 GC--9 

• .... i&IIii :lI1\'lki~j Gro,s<,~,anowej; 17.50 .. Ksiuż cert kom.~ozytorsk1 Kuenneke.'~o Czwartek, 21 października. jr"h;IY"h " 
2 PI! NIĄDZ . kpi Wleoza .; 18,00 l'ec. "krzyp('o· w wyk. O. k. symf. pod. dyr. kom.. Lw~w _ 13 nn S h k Panienka . , I' M: M . 1830 F'I I pgzytora 21000 KolonJ!l Utwory u .uv ,c umana .. ar.. C ' d'k ". ki 

'.UD WYk' alr~o'k' ,." l m P a- Ha"dna' 2'1 nn Angl'J'a" (I:eg I nawal"; 13,30 muzyka lekka z I ze,a nI rleKars ! do lżejsze.i oracy domowej I 2 
stya-arcl:te~tura:18.40pos. oS • ,U'V •• " ... ... 19 30 ,_ 't'lSIU\'.J'~ f h'o 

'. h I' k t II'h 
W Ó 

k a'o . 184"' k' Pro"-) Utwory CzaJ"·o\V\.k·e~o PIYL •. <>, mu-zy."a z p,y. ,..",'loury oc 0\\ lec. znaJl1C~ wSZPC z.ewczyne cz PrO p nic z !fO· 
Sp Inika r.~ zl,llw~a; '.' '. u p!?"en. I M 21,:Ur·Prada. .. WeiEol; M'oźaj.'t': rec. 6krzY1?cow~ M. Marco; 18.45 stronni!,' cukiern'ctwo z ,lIuższ,t ąwa niem no.trzehnll. zaraz lub 

z gotówką do prosperujące!!,o in .. lr~~ga' . 19 &I1-,-e;li~~~r~. 119•10 - koncert radioork. i soli'stów. m.uzyka h;·,zpall~kn z plyt; 19.00 samoclZJł:lnn praktykII. kawa!l'r o:erW<iZ~.·:O .2i1. zl. Cze;lawa Pod
tcreso "poszukUJe. UwaraneJa do- pro~ram' 19 85 ~ ~rt; 19'50 O" 21,30 Strasburg, .. Kw:at heroo .. WIad. pk~·;;tv(,.::Je; 19,35 Wiad. snor· poszukUJE'. posan1:" .~~fpr!y KurJer lewska Kozmln. ąvnek 2 .. 
bra. Fachowość nie potrzebna .. ' aktaaln '. 26 00 p ;k 'l '.Ii ~. c:any" - o[)cra kom LcC'OcCJa towe; .3,05 muzyka taneczna z Poznalis!n zdg 58 ;),)9/60 I n.~ 1667A.:.-___ _ 
Zg;oszenia Ored,?wnik. Poznań plvt w !Yk. ~r.k.mA~zl<-uarm~i;,&e~ 21,55 Poste Parislen. Music·hall: płyt. . M ~. -- mieszanki dropsy ł śmietankowo 

zd 58 562 gO' 20'5 d' '1" .. c . 22 Oli S t kh 1 P Czwartek 24 pa!dzlermka. afer le~o ' . • ," .z.enm, \'.Ie zorny. , z oc om •. ro~ram 1'oz- • • groszowo to to\\ar pożądany l ",yróż. 
H " t k 21.00 sluchowJ.Sko: .. KaPItan <ltat .. J'Ywkowy. 22,O() KolonJo ... Muzycz.. Łód~ - 13,30 J.."Oncert tyczel\ l .. -

lpO e ę ku S:veking"; 21.35 pieśni po!skie ka plynie w wlecz9rnej .'rodzinie". z pry t; 15.12 g~e'da 1.6dzka: 15.30 ~ DIany przez klIenta 
Z~upie podleo"aJą'!ą ltioratorjum. !'ddP:ewa .K. Czekotow€ki;. 22.00 22,10 Buda.J)e,!z~. Kor.cert orko muzy)ta z plyt: 18.30 po.~. o radio .. ~ Fabrvka r.ukr6w St ,łiarecki Poznam 

gloszenla reduwnik. Poznań lioncert h:storyczny muzykI pol- hndapeszteJ1f!I(lę~. 22.15 Pralla. i tcchmce; 18.40 pO.~. kraJoznawcza; • • 
zd 58 456 skiej z 18 wieku w wyk. orko i lIfuzy~a )!!'ZZO';\C3. 22.15 Oslo. Wy .. , 18,45 rec. forteo:anowy p,.,]j Szmu "9' 1 ł f'i2ll 

I[.----._-AI!!;--- ZboińRkiE'j .. Ru~zkow'5kiej ('opr.) ··t~p kwartetu Koli·~-cha. 22.iro I kle.równy: 19,30 sport; 23.05 mu .. 
I 02ENKI oraz A. lIfazanka (b:r.s); 23.05 mu .. Kopenhaga. . Muzvka taneCZnl1. zyka taneczna. Humor . f_- zyka taneczna z plyt.. 22,30 Luksemburg. Koncert symf. Czwartek. 24 pafdzlern1ka. 

~2.30 J.,ipsk. Koncert nocny. 22.30 T ti . 
P P OP N I 

'Vroclllw.. Sonaty fo.rt. Beetho.. ,orf! - 13.00 pIękne soprant anna K o "UJEMY ~ vena. 22,45 Radio Parl". Koncert z. p"yt. 13,30 mUzYka I~kka; 1~.10 
przystojna lat 2'2, wlasnem "-__ L;.A;,;.;M;;;.;P..;O;..;W_ł.;;C;;.;I..;;;'.;O;.;M;;;.._...:~ symf. pon dyr. Ingelbrccbta. g;e.da;. 15.311 skrz!pce I fortePIan 
mieszkanipm pozna pana na po· - 23,c-O Hamburg. uPerf"eusz i z płyt. lą,30 ,?o:.<. ~;. t. "Co mi 
t;ad.zie c!'lu matrymonialnym. - na czwartek: Andromeda" _ opera Ha.ennla dIa'l! szko.a ro,mc?a . ~8.40 pO~. 
Oferty Oredo"'nik, Pvznań 17,M Monachjnm .. Mu.zyka lek .. (na sU Ilu). 23,00 1'oIo"lRchjuDl. Mn' ~raJozJ1awcz!~ 18.45 an~ 0p"~~et: 

z{l 58 4-&G ka. 17,15 Praga. Romanse rooyj .. zvkll kameralnn. 23 2() An\t]jn kowe \,! w. k. 8. Rutkow,kleJ. 

Panna Ekie. 17,30 Wielleil. Muzyka chili .. (Nat. Pro.1!r.) Muzyka lekk.a. 19.35 w:ad.; sporto~e; 23.05 mu· 
ska i ja·poń<ska. tS}IO Leningrad. 24,00 Sztutgart. Kon-eert nocny zyka tane~zna z p,y.t.. . 

brunetKa, lat 2';. puo.ada dom. - .. ()xd" _ opera lY.l:LS-Seneta. orle i organy. Czwartek. 24 pazdzlermkn. 
Cel matrymonialny majątek po· 19,00 Wroclaw.. Utwory A. Pozn:lii _ 6.36 z Warszawy; 
żądany Znaczek zaląCtyć. Oferty Schattm!lnna wyk. ork .. chór i 7.50 pr(}~ram; 11.58 z WIII'\.znwy; 
Or~down,k. Poznań zd -S 586 soli~ci. 19,00 Frankfurt. Koncert 13.00 popularne me~odie n. 8:01. 

K 1 rozrywkowy. 19,2{l Wiedeń. P:eć· ca. Benatzkye.o:o i L~hnra z plyt; awa er dziesi!lciolecie operetki J. Straus· Czwartek .. Z4 patdzlerniko. 1325 z Wa:I\Szawy: 13,w muzyka 
lat 25. pi~ ... arz. po~zukaip. panny ga: .. Baron cygański" - kon· Katowice - 13.30 koncert orko lekka z pł~t; 15.15 gie'dn: 15.30 
do lat 2~. celem otwarcia inte- cert w wyk. w:edelioskiej ork. 73 p. p.: 15.15 gielda; 15.30 koncert muzy,k.a. z p,yt: 16.011 z Wa"szawy; 
J'esu. Ożenek n:ewykIJczony. 8ymf. pod dyr. Ho~zera i tSoL.4c~ .. popularnv z płyt; 16.45 .. Cala 18.30 pO.~. p. t .•. Z nad kra we .. 
Oferty Orędownik. Pozna n śpiewacy. 19.30 Sztockholm. U· Po: .. ka @iewn" w wyk. I'hóru dzi" brata Cezar!'.'!'o; 18.40 lXl.~. 
_____ .::z.::.cI_.:,:58 &26 twory Palmg:.rena z uclz. kom po" mics,:;aner:o . Unnn')ll;a" 7. M~'G~o" krajoznawcza: lS,45 arje o'Oeret .. 

U d-'k ZytOTa. 19,40 Pral!a. ..Jan wic: 17.50 •. 0 dz:e:e R. M:~'cz"w .. kowe i p!ooe"~" w wx.lt. C. Kr{)y.. . 
rzę nI Strauss" - film radiofoniczny. I tlk'c.zo"; - ,,'.f'a,try i Podhnlc"; CZy (.;:opr.) 1:J,00 SkTzynkn tury.. - Przy obecneJ konjunkturze pan prosi o podwy~kQ 

celu matrymonJulJ1Y1n :>oszukuil'I 20.00 SotteM. Koncert symf..)1B.30 "Chry,;tm królem rodziny" gtyą~na: 19,10 Pl"O~ram: 1!l3;; w:u: gaty? Czy pan mnie bierze za idjotę? 
pani de lat 40 7.8 wYP,żYi:zeniem W pro:namie muz. $zw~jcar"k!l. oilczyt; 19.1IĄl KarEkown poczta: dom. ~norl'o\Ve: 19.40 z wnl'l"za .. , _ N'el Ale mog~ si" mulić' 
300 zlot~ch Oferty Orędownik. 20.10 Hambur,.. ..A wiec70rem 19.20 prze:tlad p'rasv; 19.35 sport; Wy; 23,01i muzyka tani!czna z • . .. .. J • 

Poznań zd 58 7M tańczy m,". 20,10 Kopcnhaaa. 23.35 skrzynka fraricUS'ka. plyt. (Moustique - Charleroi). S F .. 

Co futro - to Edmund Ryehter - co palto - to Edmund Rychter - co ubranie - to E~mund Rychler, Poznań, OBtrów Wielkop. 

P d ł t na miesią.c Iwtopad 1935 r. wlacznle Itsiątkowego dodatku powie- Ogłos enl"a na stronI" 6"/HWVWPj ta lir na ~trolll" 4 13lUIIW!.'J przy tt .. ń<·u t .. kstu r7 e p a a Aciowego. w Pozn3lniu w ekspedycj.i zł 1.1~,). w 8.genciach zł 2.20. z od- Z r(!,lakc'yjuego lItI gr tul stroIlIP cZ\\'llrl .. j ~łI lir Il~ ~Ir .. ni .. ,lr'I>(leJ flłI Itr 
noszeniem do domu zł 220. na prowioncji !!la pOC2ltacb jut z odn01!ze· Prz .. " \ViR,I"lll"~l'inllll pot,wu"'",, 1"" !tr 0,1 1"""1""''''''' mil:!ut""8 

niem 00 domu kwartalnie i.01. mi.esieeznie .2.34. pod opaskI! m:esi.eczn:e w l',?I~~e ~I .5.00. Olllo~zl'ni8 SkOlllplikowane z z""tr: .... ż.·II;PIn łlli.·j~ca v,1 I ... ~Z(·>..·,,(,III .. >!() WYI>"ol.Ul ~1I'" ,,~,,\\ ytkl 
w mn"ch krajach zl '5.00. Przy 7-lllIU wy'danlach tygodnlOwo ko.~ztuJe .. OręrlownLk mles:ecz· J)rohn~ ;J1.:/">7.l'n1>1 'naJw)'7.PJ lilII "l ów w IPUI 5 n'I!{i{)l\ k'>\\ )'<"11' .Io·w" ""<: '(,\\ 1;,,,,·(' 'I/",'E'. 
n:e 2,35 zl bez odnoszenia do domu. ,y .razie \\'~·pa(lk6w.spa\\'odowanych si,lą ~y:i;szą. przeszkód la!(r kHż,le <lal"ze ~Iowo lU gr. ()gl,)~zPI"a ,I" hi.'żlI"l'g" wy·I.1I1I 1)ł'ZY J""IJI'II1Y ,j" !C"l'. ny 
w zakiadzie. sbraj,k~w i t .. p .. \\'Td,awn:.ctwo me OdPowl8<la ta dostarczen;e ~;srna, a abO'llencl lU.3U Ił do \\yoluI' n:eolzlelllyl'ił ; Eiwlale('wY('h ,lo llo.l>. IU15 rH 11<' ZA r(,7.IIICO: 11I'1!·lzy 11""8 
nie maią prawa domagania su~ ruedostarczDnycb nU1Iler6w lub odszkodowanIa. wem a wysukośeią oglOE'Zf'nill powstalą wskulpk !IInlry!'owanla 14iy'!.wn'C'Iwn ni", IIlp .. wi1.IR 

Redaktor odpowiedZIalny Andl'Z('j Trella II Poznania. - Za wszystkIe wiapomo§l!! ł art,kul, • m ł.o<lzl 0'Ip')wIII"8 ,_ Tr!.'lIa t.Mź PIOtrkuwska lit. - Za orrloPlM'nia Ireklllrn, 
odpowia.la 3<lministracja w 080hie p A ntonlPlCo 1..eśniewlcll8 w Poananiu. - NIezamówionych rekoPIsów relakcjn nu' ~wra(·a. 

Wych-odzl codziennie z wyjllltkiem niedziel i !lwiąt uroczystych z da.tll na dzień na&tępny. Naklad l czcion":: J)rl1knrniR Polska Rpólks Akcyjna 
Poznań. św. ~l.arcin jO. 

Telefony: ł4-61. 14 .. 76.33 .. 07. 35·U. 35 .. 25 .. łO .. 72 w nit'llziele. świeta I p6to1M wiecz"lrem tylko 40 .. 72 . ..... P K O PozlllIń nr ~OU 1ł9 



~fr(')ft. 1 ~ ORltPOWNTK, 'rod&, Clnłft. ts p&fdzłenl~a 1935 = Numer 245 , . ; 

P OWIES t 
• 

SEnSaCYJ(11J 
~ Saint-Croh:; dał dowód gwałtownero nie mogQ. mi~ jeszcze pewnego zda- "Hen1"Y'k Dunbar radzi nadło {e} ~ 

Twarz Dunban\ była tMlpio blada, wzruszenia. nia. Nie traó jednakże nadziei, panie sobie. ażeby zaprzestała go niepokoiĆti 
zimn" surowa 1 oooJ·ętna. Tym razem wznl8zeni. opanowa.ło Lovel, i wierzaj mi, że jeżeli chodzić bo inaczej zawiadomi policję o jej P?" 

'''ł będ . m' woleni"" o'''zymas'' stępowaniu - i poprosi o ukrócelOla Laura. poczuła dreszcze na calem go zupełnie. ZIe o oJe zez "" \1& .. 

ciele. Artur Lovel pr'zeniósł bankiera je z pewnościę.. Jesteś pan młody, przy- natarczywości. 
t ' k t ł ;r 1>&700' WI'<V' J''''''- "Pan Ounbar dołn~za dla mniema.-Była ona pie z'Czoch" ~ał-o domu na sofę. s oJny, wy sz a con" , CZ~.. ........... y 

y ~." ł d i t s c wać' ho młoda dZl' "wczy net panny WilmO't kwotę pieniężnI); i nigdy doV'd nie usłYszała. od nikogo Laura ~bieg a pO' wo ę oce aro- z M ymag moz", v - ~ 
'<' "'~ bi P h ćb . br d }'eJ's"a' Co do która da J'eJ' możność żyć jakiś czas ostrzeJ'szego słowa. matyczny do SWO'jego ga netu. o na,. c o y naJwy e n .. 

t m I J t m d głupieh prze- całkiem niezależnie. Usta jej z8JCzęły drżeć, oczy napełnl- pięciu minutach pan Dunbar o worzyl me, wo n.y es e o . 
ły się łzami. oczy i obejrzał się dokoła nieptzytom. !'ądó~v, pa.me Lovel. Radbym, azebyś po. "Podobne kwoty od czasu do czasu 

. Al"'" ł "6 k b byłbym YU!\wnym będn jei udzielane, o ile zachowywa.6 
J J J j łeś z mIłości się będzie przyzwoicie i zaprzes aUle - Póidź, PlutO'n! zawołała na. psa, ny, lIacwidoezniej przeraztmy. '" \.UTI ~oJą.." r., ę~ O. l'V. Y J t ' 

papa nas nie potrzebuje. Wlepił błyszcZłł-ce trenice w twa" przyna mn.le, IZ Ją. WZlą .' 
Pochwyciła obu rączkami za długie córki, klęczQlc~j przed nim, i zaczął się Daję ci tez ~g?ry moje z~zwoleme. nie~!~t:a~~~:'~~f~rpnia." 

uszy oblubienca i wVl'lIrO'wa.dziła z fla- kO'nwulsyjnie trząść. Zęby głośno mu . - Bardzo Jestem WdZIęczny panu, . A' 
.. ~4 aled . ze Bankier wyjął pugilares, wypIS," 

lonu. dzwO'niły, ale ti-wało to z Wle parę . . . ć :l czek na pięćdziesint liTÓW. włożył 
Posłuszne zwierzę dało si" '""""TO- sekund. ' Chciał jeszeze coś powiedzie, a; e 'ł' 

" ""r' ...... i ł mu słowa a ust"ch z"marły kartkę i cżek w kopertę, zadzwonił na wadzić swojej pani, ale przy dnwiach Zapanował zaraz nad so..,<t> 21M snę. łl. "'0.. . 
obróciło się do przybysza i zaczęło zno- pięści i podniósł się z wielką t1'udno- Straszna mepew!1()ść, ~a.ka. .n~~ 219:- słu~cego i oświadczył mu tonem roz. 
wu warcze!!. ścię. władnęła po rannej seeme dZlsleJsZe), kazującym: 

Zostawiwszy psa. W pl'zednokoju. ~ Podlegam takim omdleniom - przygniatała go jakby jakiś niem iły - Zanieś to tej ja;kiejś dziewczynie, 
ł' b' h i sen kt6ra tam w sieni wyczekuje. 

Laura, powróciła do ojca i powtórnie rzeki ze sła ym uśmlec em na zm e- '. Poszedł za służlłCym aż do mm 
rZUCIła mu się na szyję. nionel twarzy i bardzo obawiałem się Moze pan Dunba.r J)o$t~~ił 'Z nim 

_ BQ-dź pewnym, kochany olczul- tego spotkania. Wiedziałem, że będ7.le w tt;J chwili z~ szeZ(lll'OŚel~. gOd~ą sali jadalnej, aby podsłuchać rozmowy 
ku, wołała. z czułością, Że Ph.lton nigdy ono nad moje siły! uczciwego człowIeka, ale moze ta.kze z Mnrgeritą Wilmot przy wr~zaniu 
odtąd nie będzie warczał na ciebie! USiadł na, sofie. opatł łokcie na ko. ohodziło mu tyl~o (j to! aby jak naj- jej listu, 
No cóż, e2y bardzo jesteś kontent, ż~ lanach i ukrył twarz w dłoniach. ptędzej pozbyć ,SIę córki .'1. ,d,omu. Niebawem posłyszał rozd8l1"cie ko-
powrócił do córki? O, gdybyś wiedział, Miss DunbM zajęła miejsce O'bok Rano ZdradZIł co do mej Jakę,ś oba- perty. 
jak ja cię kocham tobyś mi pl"lede- ojca i objęła go M szyję. w,Q a t~az z.a prędko znowu przyrz~- Nastąpiła ehwila milczenia., ale nie 
ws!!:ystkiem tO' był powiedział. - Biedny ojezulkul - szeptała - ka rękę Jej pIerwszemu kookllTentowl, trwała bynajmniej długo, bo zaraz 

PodniO'~ła. głow~ i pocałO'wała obo- jakże mi pr~ykro, że nasze powitanie jaki s!ę nadarz.ył, chociaZ k()nkurent dźwięczny głos Margerity rozległ siO 
jętnie twarz bankiera, ale zaraz cofn~ tak cię wzruszyło, a ja posq.dzałam cię ten mil odpowiada wa.runkom; }llrzez w pt'zedpokoju: 
la. się znowu i boleśnio westchnęła. o chłodną. obO'jętność dla mnie, a ja świat w~maga!,ym. , - Powiedz swojemu panu - zawo-

Usta miljonera zimne były jak lód. nie potrafiła.m ~ozumiec, że twój~ I Czy me moz~a było wobec ,tego tała - ze raczej umrę z głodu, aniżeli 
_ Ojcze! wykrzyknęła Lama. e:Ly milczenie było dowodem miłośd dla prżypuszc~s.ć, iz towarzystwo corki. pTzyjmę cokolwiek od niego. Powiedz 

nie jesteś czasem cierpię.cym? · mnie! anioła zawadzało ojcu-zbrodniarzawi mu także, com zrobiła z jego datkiem 
Artur Lovol, obocny przy spotkaniu Artur Love) rumnę,ł się dO' cieplarnt, ! że chci~ł j~ jak najprędzej poWierzyć wspaniałomyślnym. 

bankiera z córką., spostrzegł nagłą ale słyszał stamtąd dosltO'nale rozmo- mnej opIece? I znowu posłyszał bankier rozda.r. 
zmianę w twarzy swojego klienta I wę ojca l córki. - Bardzo będę zajęty d~i~ wieczór cie papieru i porzucenie go na posadz.. 
podsunął mu fotel w sarną porę, bo Twan MU spowa~niała, . czarna - rzekł pan Dunbar nastQPIll~ do Ar- kę· 
pan Dunbar upadł naraz jak kawał chmura. co zaległa w umyśle podczas tura L?,ve.l, - bo mUszę 'przejrzeć pa- Gdy drzwi zamknęły się za córkę. 
drzewa. . I śledztwa, zaciążyła nad nim na nowo piety, Jakle ze sobą przywiozłem, ale Józefa Wilmota, zakrył twarz rękoma 

Zemdlał! _ Dowód miłości I Dałby Pan Bóg, pan może zechcest przejść do Laury, i westchnął głęboko, ale zaraz pod-
Po ra~ drugi Już zatem od chwili żeby to była miłoŚĆ, bodaj' jednak; że bO'Ć w. jej towrurzystwie chYb,a się nie niósł znowu głowę do góry, wzruszył 

mordorstwa, spełnionego w lasku obok tO' obawa! znudZISZ. niecierpliwie ramiO'nami i poszedł wol-
. . Powiedziawszy to, zadzwonił t u- no na schody. 

Zniszczony portrei ' 
ArtuT Love\ pt'7.ep~dzil resztę dnia. i Laura rozmawiali z ożyw\eniem. 

w Portland Place, a. wieczorem zasialiI Ob"erwował swujego klienta z wlE'l-
do obiadu z bankierem i jego córkQ.. klm ni~pokojem t wydawało mu się, 

Miss Laura była nadzwyczaj w~so- te było coś gorę.cl(kowegó, ~oś niC'na
ta z powodu pawrotu ojca, a Henryk turalnego w MIej tej jego Wesołości. 
Dunbar też już przyszedł do siebie. Zaraz po obiedzie Laura opuściła 

Ro%prawiał wCi,ż o pnYflxłoścf. salon, pahowie td ipozo8talf jeezczo 
Od c~a.su do czasu napomknął coś i W dalszym ciQ-gu taczyli ~lę w1nel1'l. 

tł 1nu:ach, ale wogóle bardzo mało ro'z- - Ju4'o zaraz pojade dó Mandeley 
wodził się w tej mlerze. Abey, ode7.wał się H'enryk DUllpat,po-

Miał pehlą głow~ projektów na trzebuję koniecznie wypoczynku i sa-
przyszłość. motllo!?oCi po tych wszystkich przej-

Poza.prowadza przerozn.., ~Młany w ściach i Laura powiadą, że przekłada 
Mandolay Abey, w Portland Place i l\> Mandeley nad Londyn I Czy masz pan 
h-rabstwie d'York. zamiar wrócić do hrabstwa Warwick, 

Wyglę,dał na człowieka., umieją.cego panie Lovel Y 
doslconale oceniać wartość bogactwa - Jak tylko można najprędzej. Oj
i pni.gnę,cego używać w całej pełnI ciec oczekiwał mnie już zeszłego t)7-
przyjemności. jakie zapewnia. maJ'ł- godnia. Przybyłem do Londynu po to 
tek. tylko,. żeby towarzyszyć mi!ls Dunbar. 

Pił przy obiedzie dużo wina, a. po - To bardzo uprzejmie z pańskiej 
ka.Zdej nowej szklance ozywiał SIę. strony. O ile sądzić mogę z listów, to 

Pomimo NLłej jowjalnoSei amfitrjo-- znasz si~ pan bardzo dawno z moją. 
na, młody patron był nieswój jakiś. córką. 

Nie mógł żadnym sposobem za- - Znam się od dzieciństwa, sza-
pomnieć ł wytłumaczyć sobie tego nowny panie. Za życia ojca pru'lskiego 
dziwnego spotkania się ojca z e6rką, bywałem w Mandeley bardzo często. 
~miertelnej bladości, jaka. okrywała - Spodziewam się, że teraz częściej 
twarz bankiera i przerażenia, widnie-- będziesz paJn tam bywał! - odpowie-
lQ!Cego w steroko otwartych oczach, dział z galanterją Henryk Dunbar. -
gdy \\rpatrywał się W twarz Laury. Bo - bo - zdaje mi się, że odgaduję 

Z jakiej racji przera.ził tak tego tajemnicę, panie Lovel. 1eżeli się nie 
człowieka. widO'k pięknej jego córki, bo, tnylę, żywisz pan dla córki mOjej tro
te z przestrachu, nie zas z miłości ehę inne uczucie, aniżeli tylko szaCU
twarz pana Dunbara. tal{ śmiertelnie nek. 
pobladła, tt'(!o młody patron był za- W piersiach Artura LoveJ serce za-
na.dto pewnym. bilo gwałtownie. 

Dtaczegóż ten ojciec bal się tak Patrzył na pana Duttbara, ale nie 
SWoJego dziecka? Ivł w stanie Odpowiedzieć nil. jego py-

Chyba, że - chyba, że co" tanie. 
Okropna myśl krąźyła wciąz w umy' ~ Czy zga.dłem? .-. powtÓl'żył ba:n· 

IŚte Artuta Lovela. kier. 
D~nry'k J)unbar był mo.rdel'Cł daw- - Tak, paniel Itocham miss Dun-

negl) 'Swojego slugi l bar ł1a<1 życi~, l{ócham, jak. Morilua ko-
WyrźuŁy sumienia spiorunOWały go chae i_Wybraną pi"Zez ieb1ekobietę, 

pny pierw zem dotknięciu niewinny~tl ale .. . 
ust~ceel thiecka. ...,.. Al~ c01 MbM, ze jest ctJtkę. mi· 

Co za nkl'opnoJć, gdyby podejrzenia ljone'tll., obawla.z się pan, aby pteten· 
te były , prawdziwe! srj pańsldch nie uznttntJ za. śmieszIle'l 

Jak tu pomyśleć. ze Laura DUńbar Czy nie tak? 
będll(> orHąd zyć pod bo dem nędznl- ~ Ni'O, partie Ottnbarl Gdy-bY' cól'kb. 
ka, \y:l'Zl.lllta, r.e o nie będzie oostę· pttnllka ml11e pokOChała. tak szC!ztlrze, 
pować arii na chwilę· Jak ja Ją kocham. pośltibiłh~nl ją. choć-

- Obiecałem kMhać ją WieCznie, by wbr'ew woli całego świata. l doro
ehoćby nawet bet wzajemnoac1 i prttt- j biłbym si~ majQ.tku. Ale. niestety. wy.. 
rllekłem jej służyć ~iel'nie i pomag, a~l ?nałeni swoją, miłość pannie Laurl i ... 
jeżeliby ldedy potrzebowała mOjej :po· - Odtnówiła pafiu !'IW~j ręki t 
mocy! myślał s(;)bie Artur. Siedzący D\il. Stano'\~zo! i 
CŻQito przy "tole, ~dy Henr.rlt Du:nbaor - Bal .oziew<lZft& w tym wieku 

kazał się natychmiast stary służący. Apartament Percivala Dunba.ra zai-
-- COEcie zrobili z bagażami z Sout· mowaJ większą. połowę drugiego pię--

ha.mpton? - zapytał. tr.a i składał się ~ dui~o pO'koju sy-
- Umi emśfny Je '~lU)l\l ~y- fłłalnego. t. gabil1'e-tU, garderoby, tazien

plalnym nieboszczyka pana Dunbara ki i przedpokoju. 
~ ojca - odpowiedział sługa. Umeblowanie było wspaniałe, ale 

- Bardzo dobrze, kat pO'zapalał ciężkie. pomimo więc całego przepy-
tam światła I pootwierać walizy! thu pokoje były bardzo smutne. 

Podał słuźącelnu pęk kluczy i wy- Wszystko było tam ciężkie i ciem-
szedł za niln ze saH. · ne. . 
. W przedsionku zatrzymaJ lIię nagle, Dom był stary, okna., wychodzQ.Ce 
btj posłyszał jal{is głos kobiecy. na Ulicę. były wąskie i długie, ramY' 

Przecl!!ionek w domu przy Portland mia,ły dębowe, rzeźbione. . 
Place składaj i się z dwóch c:zęśei, po- Obicie było w sY}Jialni eiemno-zle
dzielonych przez szerokie drzwi o ma- lone. na posadzce leżał wiel'kl dywan 
towych szybach. turecki, u okien zawieszone były cięż.. 

W przedziale pierwszym stał fotel kie firanki, a przy łóżku z rzeźbionego 
szwajcara, a u sufitu zawieszona była dr7.ewa różowego zasłona z materji 
duża bronzowa lampa. ciemno-zielonej, przy świetle wydawa.

l)rzWi, łączące przedziałY. były o. la się czarną.. 
twarte, a gł()s, jaki dochodził pana Stoły i meble eiężkie, dęobowe, m1a
DlłnMl'a, był glosem osoby, rozmawia.- ty obicia z zielonego aksamitu. na 
jącej ze szwajcarem. ścianach widniało klika ciemnych 

- Jestem córką .Józefa Wilmota _ malowideł starej so:oły, w złoconych 
mówiła kobieta - pan Dunba.r przy- ramach dębowych. 
rZ6'kł widzieć -się ze mn~ w Wincha- Krucyfiks ze słoniowej kości 8ta· 
ster, ale nie dotrzyma.ł słowa! Odje-- nowił jedyną ozdO'bę staro'wieckiego 
chał, nie zobaczywszy się ze mnę,! Czy kominka. 
prędzej jednalt, czy później musi mnie Dwie świece w starych srebrnych 
p-rzyjl!c, bo jak cień wszędzie chodzić lichtarzach paliły sIę na stole z pny
będę za nim. Mustę go zobaczyć, mu- rządami piśmiennemi i słabó oświe
szę mu p(jWiedzieć, CO' mam do poWie-- tlały ten ponury pokój. 
dzenia. Wszystkie bagaże Henryka Dunba-

Młoda dziewczyna nie mówiła ani ra tutaj zniesiono. Były to walizy 
zbyt głośno, ani Ilbyt lfwałtownie ale i walizki różnej wielkości i kształtu 
czuć było w słowach Jej stanow~zość a Służący kończył je właśnie otwiera~ 
nieprzezwyciężoną.. gdy bankier l1\rszedł do pokoju. 

- Ależ, wielki Boze! - zawołał - Zapewne tuŁaj pan spać b~dzie 
szwajcar, czyż jabym śmiał iść z ta:ką - z.~pytał - mistress Perkines osądzi
wiadomością. do pana Dunbara.? TO'ż ła, IZ ten apartament będzie dla pana 
oc\Jrazu straciłbym miejsce! Idź panna najodpowierlnieiszym. 
z Bogiem i nie Jlł'Z6Sz}radzaj mi zjeść Henryk Dumbar rzucił dokoła zadu-
spokojnie obiadu. Wolałbym podjąć się mane spojrzenie. 
P?syłki do tygryse. w Ogrodzie zoolo- . - Czy niema innego ja.1ciego poko
glCznym w thWili, gdy lnu jeść daja JU 1 - rzekł jakby niespokOjny. 
aniżeli wejść ~o pana DunblU'a, gdy - Jest wolny nad tym pokO'j~m. 
zapija spokojme ,.,bordeaux". - To dOlYrze, to każ mi go przyg-o-

Pal1 Dunbru- wysłuchawszy tej roz- tować, mam bardzo dużo zajęcia i dłu
IDowy. powrócił do sali jadalnej t ski- go w noc będę mU.8ial siedzieć. 
nął M. Słl1żQ.Cego, ażeby poszedł za nim. - Czy będę panu potrzebny? 

- Przynieś mi rsćkl atra.- - Nie, zajmij lilię tylko pokojem 
mant, pióro I papier. na. górze. A1e, czy rozkład jest ten 

Sł,użą~'Y przysunął tna.łe 'biuteczkO' sam, co i tuta.i? 
do pIBal~ll1. Ił Hen:ryk Ounbar zasiadł - Tak, pt'oszę pana. 
~rzy nlern t napisał charaktereln . - No to dobrze, to ni~ potrzebuję 
wptn\vnym, 81'yswkratYCznY-M, tak 110- nIczego więcej . Niema potrzeby . abyś 
brze tnnnYb:1 wśzy-stkitn pracowrtiłiOm przeremnie nie spa,ł. Powiedz' miss 
bankowYłn, kUktl słów. następują.e~'ch: D~mbar, że nie b~dę się już dziś z ni~ 

,,08000, podają.tla się za córkę .Tó- WIdzIał, .a jutro jadę do Mandeley~ 
r:efa Wihnota. ma. wiedzie~, że HCll1'yl{ I Abl?ey. Niech SIę przygotuje taJtie ~ 
Dunbat nie ćhce Jej widzieć ani dziś, wYJ9,zdu. 
ani nigdy. "tó ata.nowCQ Jeso ~ - Dobrze, pr~zł pa.n& 

wiedź. (Ci" daLszy na.s~pł" 



Polskie skrzydła lecQ do Australii 
mzJ~~=:~~~ 

Mjr. Karp'iński wys1art()wał na "Niebleskim ptaku" do gigantycznego l'Otu 
. War s z a w all (Tel. wł.) W I D, mjr. Karpiński z 3 pułku ł la. Rano zebrała się na lotni-, runków atmosferycznych lot
poniędziałek rano o godz. 6,20 lotniczego w Pozlllaniu i me- sku nieliczna grupa wtajemni- nicy wystartowali, by 6-tygod
wystartowali do gigantYCzne-, chanik inż. Rogalski. I cZGnych, która uczestniczyła niowym lotem etapowym z P~ 
go lotu do Australji na pol- Pierwszy etap prowadzi z przy starcie. ł znania do Melbourne rozniesc 
skim samolocie Lub.lin R XIII Warszawy. do Konstantynopo- Mimo niekorzystnych wa- po świecie sławę P·olski. 

War s z a. w a, w październiku. 
'P0niedziałkO'wy ranek zaprzeczał J 

w~~elkim Pojęciom o idealnej PO'godzle. 
Niebo pokryły ciężkie O'łowiane chmu
ry, padał gęsty kapuśniaczek, a chłod
ny wiatr złowrO'gO' podwiewał. Warsz'1-
wa spała. Tymczasem na O'dległem 
lotnisku na Okęciu zebrała się mała 
gromadka osób. Ranne ptaszkI. Było 
zaledwie kilka minut po 4-tej. Mundu
ry O'ficerów lotnictwa mieszały się ze 
strojami cywilów. Było też kilka pań. 
no i nieodzowni przedstawiCiele prasy, 
oraz fotografowie. PrzY'byli pażegnać 
dwóch śmiałków, którzy PO'stanowili 
rozsławić imię Polski, lecąc poprzez' 
kontynenty do odległej Australji. 

Ci dwaj bahaterzy nie są. obcy na
szym Czytelnikom. Wszak już w ub. 
piątek przedstawiliśmy mjr. Stanisła
wa Karpińskiego i mechanika Wiktora 
RogalskiegO' z racji ich adlotu do War
szawy z lotniska ławickiego na samo
locie polskiej konstrukCji ,.Lublin 
R XIII DU

• Przylecieli do stolicy, aby 
tutaj załatwić ostateczne formalności i 
wyruszyć na daleki szlak. 

Start naznac'zono na poniedziałek, 
godZinę 6 rano. Wiedzieli o nim tylko 
wtajemniczeni. Na lotnisku zastajemy 
już mechanika Rogalskiego i inż. Gu
mowskiego z Lublina. dO'zO'rują.cych 
ostatni.ch prac przygotowawczych. Do~ 
koła "Niebieskiego ptaka" kręci się 
liczny personel techniczny. Badają mo
tor, przyrządy nawigacyjne, stery i to
ozą olbrzymie beczki z benzyną i oli
wą, którą wchłaniają liczne zbiorniki 
samalotu. Po chwili "Niebieski ptak" 
wyjeżdża przed hangar. 

Mjr. KarpińSki siada do .,Niebieskiago rtaka". Obol, stoi mechanik noga Iski. Za 
chwilę ruszą w podniebny szlak. Fot. PAT 

Wogóle są wstrzemięźliwi w udzie- Przyglądamy się ładowaniu bagażu 
laniu informacyj i skrzętnie unikają i prowiantu. Widać, że pomyślano o 
objektywów fotagrafów, Opuszczamy wszystkiem. Są więc termosy z her
więc lotników i staramy się bliżej za- batą i wodą, słodycze, kanaplu, pastyl
poznać z "Niebieskim ptakiem". Apa- ki orzeźwiające i owoce. Brań i aparat 
rat pomalowany jest na kolaI' niebie-. fotagraficzny, araz przybory do niego, 
ski, na skrzydłach i kadłubie widnieje załadowano opieczętowane; państwa 
znak rejestracyjny SP-AJT i napis!; bowiem, prze'z których obszar przelecą 
"Palska". Dwie duże jaskółki, pomąlo- latnicy, nie wyraziły zgody na dako
wane pa bokach. symboliz~ją. trasę 10-· nywanią ~djęć. 
tu, który prowadzi szlakiem jfLskó~eJk. Wreszcie wszystko gotowe. Jest 
Tuź za silnikiem i za miejscami pilo-. godzina 6.20. Mechanicy zapuszczają 
tów znajdują Slę spore '· zbiarniki na motor. Mjr. KarpiI'tski żegna się ze zna
benzynę· Samolot zabier.a . 1100 litrów jOJllymi i kolegami-Iatnikami. Uściski. 
benzyny i 80 litrów oliwy, co pozwala dłoni i serdeczne pacałunki. Mechanik 
na utrzymanie się przez 24 gadziny w RagaIski żegna się z żoną i 15-letnim 
powfetrzu. Miejsce pilota połączane synem Kazikiem. Ostatnie życzenia 
jest z miejscem obserwatora t. zw. szczęśliwej drogi i pomyślnych warun
awiafanem, przyrządem, umożliwiaj/ł- kó w, I 

cym porozumiewanie się przy pomocy. Przyglądamy się jeszcze. jak mjr. 
słuchawek. Samolot wyposażono tak-
że w szereg nowoczesnych przyrządów Karpiński i mechanik Rogalski wsia-

dają do aparatu. Warkot motoru po
nawigacyjnych. -Jeśt więc przyrzę.d, tęguje się, silnik pracuje coraz szyb-
pozwala.j/łcy na pilotowanie aparatu ciej, aż wp.ada na pełne abraty i o 6.32 
we mgle, dalej ułatwiający orjentację majestatyczny "Njebieski ptak" rusza 

I giro-kompas, araz t. zw. sztuczny ho- na daleką wyprawę. Długo pędzi po 
ryzont, wykazujący każde położenie lotnisku, jakieś 700 m, ale zwolna wzbi-

r samolotu, zezwalający dzięki temu na b" 

Mjr. Karpińs'ki przygotowany już do 
lotu, w białym futrzanym kombinezo
nie żegna się ze znajomymi. (Fot. PAT.) 

W gromadce zehranych ·poruszenie. 
Oto nadjeżdża mjr. Karpiński. Krótkie 
powitania, urywane Słowa. Niema cza .. su ńa rozmowy. Wita się z R{)galskin~, 
wkładają: białe futrzane kombinezony 
i znów całą uwagę poświęcają maszy
nie. Obaj latnicy mają. na gławach 
specjalne hełmy lotniczę, na plecach 
zaś Slpadoc·hrany. Mjr. Karpiński przy
macował sobie na prawem kolanie no
tatnik z mapami lotu. Jest kilka minut 
po szóstej, za chwilę nastą·pi odlot. 
Tymczasem w ostatnim momencie me
Chanicy znaleźli defekt w amortyzato
rze. N8tptawa odracza st.art o kilka
naście minut. 

utrzymywanie sta,łej równawagi. Prze... ja się, sunie ku nie u, maleje, zamle-
budawano również o!'czyki sterów, tak, nia się w drobny punkcik i wkońcu 
że pilaci będą mogli trzymać nogi zu- znika nam z oczu. 
pełnie wygodnie. Silnik otrzymał sp:e- Polecieli! 
cjalny pierścień, zmniejszający opór A jak wszystko pójdzie dobrze - to 
powietrza, ponadtO' oprofilowano wszy- za sześć tygodni zbierzemy się znów 
stkie części kadłuba, a koła otrzymały I na lotnisku okęckiem, aby powitać 
nawiewki. naszych dzielnych lotników. Tylko 

tym razem większą gromadą i z kwia~ 
tamil E l l i o t 

* W przeddzień swego odlatu z Po-
znania mjr. Karpiński udał się do Po
tulic, by pomadlić się u stóp Król<?w>eJ 
Wychodztwa Polskiego, której piękny 
pomnik znajduje się w parku Semina
rjum .lagralliczuego. Na intencję lot
nika odprawiono mszę św., a wycha
wankowie rozpoczęli uroczystą no
wennę· 

Lotnik zabrał z sobą list J. Em. k~. 
Prymasa do kolonji polskiej w Au
st 'alji. 

Przyloł do Bukaresztu 
Bukareszt. (PAT.) Mjr. Kar

piI'tski przyleciał dO' Bukaresztu o go
dzinie 15,30 według czasu środkowo
europejskiego (H,30 - czas warszaw
ski). Po lądowaniu podczas przetacza
nia maszyny do hangaru pękła O'Pona 
i kiszka, co wymagać będzie zastąpie
nia przez nową oponę. Po naprawie
niu tego drobnego defektu, mjr. I{ar
piński w~'st.artuje dzisiaJ prz,ed po.
łudniem do dalsz·ego lotu da Stambu
lu, a jeżeli będą sprzyjające warunki, 
postara się dolecieć do miejscowości 
Adan, polażonej mniejwięcej o 800 km 
za Stambułem na wybrzeżu Azji Mniej
szej 

CUdz'oziemcy W Polsce 
War s z a w a (Tel. wl.) Jak poda

ją astatnie abliczenia Głównego Urzę
du Statystycznego w drugim kwartale 
br. przybyło do Polski ogółem 21.893 
cudzoziemców. Z tej lic7iby 7.643 osób 
do Warszawy, 2.091 do Katowic, 1.892 
do Krakowa, 1.721 do Bydgosrezy, i.6U' 
dO' Poznania, 1.296 do Lwowa, i.196 do 
Lodzi, reszta do innych miast. 

Największa liczba cudzoziemców 
przybyła do Polski z Niemiec, miano
wicie 7.854 osób. 

Z Austrji przybyło 2.408 osób, z Cze
chosłowacji 1.793, ze Stanów Zjedno
czonych A. P. 1.176, z Francji 1.107, z 
Anglji 931, z W. M. Gdań:ska 665, z Wę
gier 485, z Rumunji 492, z Łotwy 474, 
z Palestyny 496, z Włoeh 416, z Holan
dji 373, ze Szwajcarji 356, ze Szwecji , 
315, z Litwy 262, z Z. S. R R. 229 i t. d. 

Z ogólnej liczby cudzaziemców~ 
przybyłych do Polski w drugim kwar
tale r. b. 2.998 bawiło w haszym krajU 
krócej niż 1 dzień, 8.259 od 1 da 4 dni, 
6.148 osób od 5 dni do miesiąca, reszta 
dłużej. 

Mimo niekO'rzystne warUnki atmosfe
ry'c~ne, deszcz, wiatr baczny i mgła, o
baj lotnicy nie tracili humo·rów, oświad
czyli jedynie zgodnie, że warunki te o
późnią ich przylot do Konstantynopo
la (Stambułu). a ~ l!ł4 jjak Dad
lepszej myśli.; 

,,~i ptak" na lotni·Sim wa.t'S'mwskiem na OkęciU na kilka minut przed odlotem do AuS'łł"aitji. Na. pierwszym 
. pJa.nie. ~~ ~i. z których przelano benzl''DQ do kUku młomik.ów samolotu. (Fot. PAT.>. 




