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strowaJle pismo Darodowe i katoliokie 
.r. 2.,6 

CodzieDne 
L Rok 15 Piątek, dnia 25 października 1935 

W 39 lat po klęsce pod Aduę. dokonał gen. Bono odsłonięcia pomnika, posta
wione~ w Adui na polach klę.ski włoskim żołnierzom. Na cokole wyryty 
jest napis: "Poległym pod Aduą, pom szcwnym zwycięstwem z dnia 8 paźdA" 

Armja włoska w Abisynji powiększa stale swe eskadry lotnicze. Na zdjęci:u 
manewry samolotów w Afryce, które tubylcy określają. jako "olbrzymie 

ptaki zionące z nieba śmiercią. ... 
Zdjęcie nadesłane samolotem i kablem. 

Z frontu walk w AbIsynji 
• •• 
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Negus dokonał przeglądu abisyńskich samolotó'w i sam dOSładł powietrznego nlmaka - Samoloty wł,oskie zasy
pały front odezwami do ludności Tigre 

L o n d y n. (PAT). Wiadomości z me, gdzie znajduje się główna podsta-I nawet sam udział w krótkim locie, dO-I cesarza Jana. Słuchajcie go lak, jak i 
Adis-Abeby i .A.smrury zgodnie fńwier- wa operacyjna armji północnej. Pod- konawszy kilka okrą.żeń nad lotniskiem. nas. 
dzają., iż na :fironcie półnoonym i połu- stawa ta jest bardzo odległa od 01>00- A d i s A b e b a (Tel. wł.) Według Dano wAdigrat." 
dniowym panuje spokój, zakłócony j&- nego frontu północnego, co pozwala nadeszłyeh tutaj wiadomości samoloty 
dynie utarczkami pomiędzy wysUiIlię- przypuszczać, iż Abi,gyńczycy będą. u- włoskie zrzucały na froncie północnym 
temi placówkami oraz ezęstemi raj'da- stępowali przed ofensywą. włoską w Ti- ulotki następują.cej treści: 
mi samolotów. gre. 

Spokój ten jest jednruk tylko poZM'- Broń i amu:nicja. przybywa do Abi-
ny. Obie wrogie armje kontynuujQo 8'0- synji w wielkieh ilościach, niewysta.r
rączkowo swe przygotowania.. Armja czają.cyeh jednak do uzbrojenia 
włoska w Tigre i Ogadenie po rozsze- wszystkich wojowników abisyńskich. 
rzeluu frontu, co zabezpiecza ją. pmed Czas sprzyja Abis}rńozykom. Z Adis
atakiem flankowym, niewątpliwie Abeby donoszą., że cesarz nie p~ł 
wkrótce przy..stQ.pi do ataOCu. Liczne od-I jeszcze na front północny. Dzisiaj do
działy a.bisyńs-kie przybywają. do Des- konał 00 przeglQ.du samolotÓW' i wziął 

"Do ludu Tigre! 
Na. rozkaz króla Emanuela III i 

Mussoliniego, gen. de Bono mianował 
jego W1I9okość Raile Selasiego, syna. 
Ras Gugsa.. gubernatorem obszarów 
Allawa. i Takasse. Mieszkań~y Tigru! 
BQ;dźcie sz~Hwi, że powstanie zno
wu, dzięki rądowi włoskiemu, głowa 

" Zlapał kozak tatarzyna, } tatarzyn za. łeb 
trzyma ... 

, ~r! IYil w an lIii [larO li!ia l ai • •• 
Mylne poglądy o celowości pOdWÓjnego traktowania społeczeństwa 

. \y ~ r s 7 n 'w a. 23 października. I gólnego pJa.ll1u. dziedzin, a . więc również do ustroju I łu, me teorJe i plany ekonomiczne, ale 
Nov. y rnini:,te-r skarbu i kierownil.. Dla obozu narodo"\\ego idea ta nie państwa i całej jego polityki. także i wykonawcy, - wszystko w da-

eal~j polityki go podarc.~ej rzą.du inż. jest nowa. W zak podstawą. całej na- Ale nawet i przy obecnym ustroju, nym wypadku jedno, czy chce się w 
Kwiatkovnki w znanem przemówieniu szej ideologji i opartego na niej pro- ktÓl"Y w ooróinieniu od narodowego nich widzieć naród, czy t.ylko społe
radjowcm uAwiadczyl, ż .... jest zv. olen- gramu jest pojęcie narodu jako orga· nazwiemy państwowym, a którego czeństwo. Jeśli tejy do całości gospo. 
niklHn gospodarki organicznej. Tcrmi- nizmu, a nie sumy jednostek, z81.1ie- pnedstawicielem i realizatorem ma darstwa ma być zastosowana zasada 
nnn tym (}kreśla się tak] kierunek e- szkują.cych pewne terytorjum pań- być rzą.d pp. Kościałkowskiego i organiczna, to niepodobna stosunku do 
konomji, który uznaje cale gospodar- stwowe. Różnica między nami Ił p. Kwiatkowskiego, podobnie jak był nim społeczeilst''''a, czyli systemu po.litykj 
5t\\0 za hien organizm. Z tej naczel- Kwiatkowskim polega na tern, że my poprzedni rząd p. Sławka, - nie wewnętrznej opierać na innem zało
mi zasady wynika wsp6łzależnośl~ po- nie wyorlrębniamy gOEpodarstwa z O-I można. gospodarstwa i systemu poli- żeniu, tem mniej, jeżeli jest ono zupeł
sz('z('góh~ych dziedzin życia gospodar- g61nego ży>cia narodu i chcemy tyeznego opierać na dwóch, odmien- nie sprzeczne z prawami życia orga
czego i konieczność ha.rmonizowania zasa.dę organiczną. w naszem rozumie- nych rupelnie zasadach. Gospodarstwo nieznego. 
jeb dzialalnoŚlei wedłutr jednolitego... JIłu wprowadzit t.aki:e do inłlYeb jego to aiesame ... ~taty pracy i ka.piła- Obecny rz.ę.d uma.je nietylko pC). 
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trzebę, ale nawet konieczność udziału 
społl'czeń.stwa w dziele naprawy na
szego gospodarstwa. Mówili o tem bar· 
dzo gorąco obydwaj kierowniCY no.. 
wego gabinetu. Jeżeli nie popełnili nie
szczerości, - a nie mamy pQdstaw () 

. to ich pos/łdzać, -, to widocznie przy
puszczają.. źe samym programem go
spodarczym i ewentualnemi korzyścia
mi materjalnemi, z jego realizacji 
płyn,!cemi, można obudzić inicjatywę 
i ofiarność społeczeństwa, nie zmie
niając systemu politycznego dziś sto
sowanego. 

Jest to e:ystem, który dla odróżnie
nia od zasady organicznej można na
zwąć mochanicznym. Albowiem w sy
stemie 'tym społeczeństwo i jego grupy 
nie są. wyposażone w te funkcje, jakie 
spełniają części żywego organizm1l. 
Życie polityczne społeczeństwa jest U 
nas zmecnanizowane, jest kierowane 
prZ2Z n;l!d i jego administrację ezęst:a 
wbrew swoim organicznym właściwo. 
ściom. 

Przykładów chyba nie trzeba: wy-
1!tarc~y przypomnienie ostatnich wy
borów parlamentarnych i stanu sam()r 
rzą.du we wszystkiCh jego odmianaeh. 

· l-t k A I··~ Z Banku Polskieg1l O (lego zm:erza po I y a ng II, Iletó':~~!~:~<>i;,f.:;; :~~~~:l'Je~t 
Przem6wiełłie min. BfJ4re w bbie gmin pr#yjętQ ~ entu#:Ja~ 

mem - G!osy pra6Y flJagrfł)nlc~lne:J o prMemótmeniu 

L o n d y n (Tel. wł.) Na pQsiedze.- same tematy. co min. Hoare, 
niu angielskiej izby gmin ogólną, dy- W dyskusji większa część wypowie
skusję nad PolitykQ. zagranicznQ. W. · działa się za. ostrożną. polityką w sto
Brytanji rozpoczął dluższem przemó- suuku do Rzymu. 
wieniem min. sir. Samuel Hoare. W L O n d y n (Tel. wł.) Prasa angiel
zwjązku z konfliktem wlosko-abisyń- ska. o})szernie omawia mowę min. Ho
skim min. Hoare oświadczył, że Anglja are. Pisma nie skąpią. słów uznania. 
realnie oceniła wypadki i udzieliła po- dla dyplomatycznego i zręcznego wY
mocy Lidze, której postan{l\vienia za.- stą.pi,enia ministra. 
mierza się obecnie wypróbować. Rząd P a ryż (Tel. wł.) Prasa fran~uska, 
angiel~ki szczerz'e zabrał się do tego, podając ()bszerne streszczenia z prze~ 
by akcja Ligi Narodów uwieńczona mówienia min. Hoare, kreśli .życ'Zliwe 
pyła powodzeniem, komentarze. 

lzba gmin przyjęła mowę m.in. Ho~ n z y m (Tel. wf.) Pras/:l WłDch pl"?;y-
are z entuzjazmem. Oceniono ją. jako nosi przemówienie sir Hoare w obsz.er
niezwykle zręczne i umiejętne przed- nem streszczeniu, nie zajmując jednak 
st.a,więnie stanowiska. brytyjskiego. I jeszcze stanowiska. Z nagłówków, 0-

Równocześnie z posiedzeniem izby ra~ 'i miejsc umiesrIltzenia tej mowy 
gmin r{lz.poc~ęły się obrady w izbie 101'- wynika, że pr. asa włoska odnosi się do 
dów. Przemówienie programowe wy- niej przychylnie. 
głosił lord Londonderry, POl'u.szaj~c te 

Przernówienie Baldwina 

dJzie . pazdziernika spadł o 19,7 do 968,8 
roilj. zł. Zapas złota powiększ~ł się o 
~0,2:. do 400,8 milj. złotych, li stan .v?ieni~ 
dzy i wal~t zagranicznych OblllZ1' ł SIę 
o' 12,1 do 13,9 mM źł. Poluycie zN.,tem 
w·zfosło do «,8 procent, przekraczaJąe 
normę .statutową o eirka .15 punl;;tóW. 

(w) 

Aktualne hasl,a gospodarcze 
Wa r s z a w a (Tel. wl.) Prezydjum 

centr,alnego towarzystwa organiza.:ji i 
kółek rolniczych postanowiło wysunąć 
j.al!o pilne następujące hasła gosp>o
darc~.e: 

1) Rozszerzenie ' ulg kredytowych 
pNez wprowadzenie odroczelI spłaty 
kapitałów również kredyt!>w zorgani
zowanycb. 2) Zmniejszenie stałych .ob
ci.ą.żeń podatkowych. 3) Zmni,ejszenie 
cęn IlrŁykułów przemysłu skartelizo
wan,ego i monopolów,· 4) Rozszerzenie 
rolniczycb organizacyj gospodarczych 
w zakresie zbytu i przetwórstwa. J cźeH ktoś przypusltcza, że społe

czerlstwo zgodzi się być politycznie W dziedzinie oświaty podli;reślono 
. wielkI)- troskę wsi o szkołę i możność 
kszŁaleenia dzieci wielsRlcA. (w) 

trakipwaM ja.l~Q maszyna, a gospodaJ:'~ L o n d y n (Tel. wł.) Na środ-owem zagraniellnYCb. zna·j'duJ~ callwwltę po
czo jako organizm, - to myli si~. Nie- posiedzeniu Izby gmin dalsza dysklll8ja pareie całagQ gabinetu 1 że min. Ede~ 
tylko dla tego. że nawet przy najlep- zapoczą,tkQwana została prze111ówie- w cZMie swej d.dałalności w Genewie 
szym Pl'ogramie na !'Iukcesy gospodar niem premjera Baldwina. W{lbet: wy~ stał w stałym kOłltakeie ?;e swym! kQp 

Cze trzeba h('flt" 'J czeka e bardzQ długo, czerpania ten1.atll odnośnie pol1tyki za- Iej'ami w L-ondynie, którzy jego pOP p ~ 
a mlrazie trzeJJa będzie prawdopo- granieznej AngJjj w wczQrajszem pq:e- czynania całkowicie aprobowali. ogrz'tal 
d,obnie rozpO<lzqć od nowych ofiar, i nie- mówieniu Hoara, oraz z uwagi na o... Przechodzą.c dQ spraw polityki W~ Ś p Fel',ksa Przyste~k'łego 
tylko dlatego, że na początelt l}oniecz- cze.kiwane przemówięnie ministi'a dla wnętrznej, premjer Baldw1n zaPQwie. • • ł Al· •. 

ny jest kredyt zaufania, ktÓl"ego nie spraw. Ligi NaroQów,. Edena.. premjer dzJ.ał, te. wył>m'Y d~ izby odbędą. się · Warszawa. (PAT.) Dziś rano 
można zaczerpnąć z rozczarowań do- Bald:vm ograniczył ~lę do ~ilku .za-

I 
d.OIa. 14. listopada, nowa izba zb~erze I odbył ~ię pogrzeb znanego ","zlennika

tyChczaĘowemi programami i zapo. sa~nt(lzycb u:va..P.'. ~"Iafl~lUlYJ.. .Stw1er- SIt;! 26. Hsto.vada dla, wYQOrU apeakera, I qa ł poety, ezło. Pk. a. klubu spraw~
wied1.la.mi gospodarezemł, ~ ale d,la ~Uł. przedewszy tJ\l~m, ~a Jfażde słowo, a. 3 .grudnia nastq.pl lU"oczYtSte otwa.r- zdawe6w parlamentarnych, śp. Feh-
tego. że pomimo nędzy gospodarczaj JakJ.e wypowied.zlał lnlnfswl' s.~raw cleizp prze~ !<:róla, , . .. . ksa PrzysleekicR'O, O godz, 9,30 w ko-
naród (społeczeństwo) nie zl'ezygnQ~ _ _ ..- . ściele ŚW. J arola. Borome.usza na Po-
wał i nie zrflzygnuje ~e swego udzIału wą?;kacb odbyło się nobożeństwo ża-

w życiu PQlitycznem państwa. I{to I!na Zam·leszk·1 eparat~stvczne . łobM. na kt6rem obecni byli próczro-wie~. ten wie dobrze, źe nie brak pie- dzipy zmarłego przedstawiciele organi-
niędzy i nawet nie nadmierne podatld zacyj dzienulkarskich. a więc: Zwią-
są. największą bolączką. CbłopQw, ale W po'ł O nvch Ch·;nach zku Dziennikarzy Rzeczypospolitej, 
to, ż~ nie czują się oni współgospoda . Syndykatu Dziennikarzy \Varszaw-
rzami \va własllem państwie. kich, członkowie klubu sprawozdaw-

Nie można zatem sto ować zasady .~tntł01risl(o 'l'~ądu nan!.i łltkiego ców parlamentnrnych, przedstawiciele 
organicznej w go podal'stwie. a nie \l.. świnta polltyczneo-o oraz kol dzy zmar-
zna\\ać jej w życiu politycznem Kto L o n d y n. (Tel. wł.) Jak donoszą natrafia na duże trudności, ponie'yaż lego z redakcji "Kurjera Warszawskie-
program gospodarki organicznej uwa- z Tajtingu, miejsc!'tW.ość Hslang Hoh- miejEcowości ta leżą na gralllcy go". 
ża za. jedyne wyjście z , kryzysu, ten sien, położona 50 kilometrów na połu- wzgJ<:dnie na ter8ni~ zdeOlllitaryzO'- Po na.bożeństwie ruszył ,kondt1kt 
musi z tego wyciągnąć takŻe i poll- dnio-wschód od Tajtingu, ó'panowana wanym. . _ tałobny ha tmentnrz pCfWl!zkowski, 
tyczne konsekwencje. Twory, które są ' zost!ł-ła przez ściągniętą z oko<licy ban- . Pr~sa japońską, _. widzi w tych za-gdżię nad, grobem śp. zmarłego prze
martwemi przednllotami, a od C7.asu dę, Napad został dokonany niespo· mieszkach separatystów widomy z.pak ' mawjaH! w im,ieniu Zwil1z1fu Dz~enni .. 
do czasu zam'i'~n'i1tją się w żywe isto-L",dz.iewanje i natychmiastzostąJy ·· mia-, na niechęć lu dn09.c i ,!o obe9riich r.zą.~ /JMlI~Y ,!l- ,P. :wi.cep;n~Z!!l8 Rie.ron,ltp JYie
ty, należ~ do-d1.ledz.i.fl~ -fa.nta-zji. Cł~aś.! Iłowane nowe władz~ mlasta . . Hsiang dów w połnocnyc.h· Ch,mach. Z te~o·tez; 'rz.ynskl" w lmlemu SyndYkatu iOzJen
kt?fzy dokonywali tej cudo\, naj prze- Hohsien leży w terenie żdemUitaryzo- powodu lUQl),OŚĆ mianuje wlasne fię..-' ·\ ,nikarzy Wal?EZ9,Wl':ki ch nrezes ' Stęfan 
mlan~. byli czarodzie~ami z bajki wanym, \V t. ?IW. trefie neutru.:nej. d1. : .' . \ Gr.ost~rn, w imieniu klubu s'{lrawo-

DZIś ich już plema. M J{. IlóW~j.~ż .w !nnY'C~ ~zęścia~ll skefy _ Ag~ne.ła llengo dl)fł6 , ~ Tok~o, te z~awców par.lamontarnyeh Pl'eze~ Zo-
-----.--- zd,emllltaryzowaneJ PllaIo t1QJŚć do za- PTZęWlduJe sl.e tam bJl~ką deCYZJę r~q.. f Ja Os~ergerowa i wręszcie w .iml~hiu 

O . Ab" ., mleszelt ~.eparatystyczuych. du nanklńsloeg'j) w tej ~iPrnwie! gdy~ renakcJI .. l(uriera Warszawskle'IO -
puSZCz.a~ą Isyn fę • . W Wucbin,g, 'W ],ozpO'Ś'rednieJ bIi- wypade~· w Ilsia,ng a~l}sien tl.o\y'pdzl . naqt'!e-Iny re~nkto! I{onr~d Olehowlcz. 

A d ja ~ Ą b a ba. (PAT), "'Dowódca \ s~ości.)inJ kolejowej pajpjng-Tiencin I na)epieJ o . njel11.P~liwo~cj dalsze$o u~ I . Mówcy. ze'tml}lłC .~p. Fe1fks!l Przy
eskorty, k;t&ra tOWft.l·~y84yła urzędnt~ I miał ?:ostać dokonany ZQ,m,aCh. sep ara. trllyman.ln. istn!eJ~"gQ stąną \V '~6ł>- . sfacklello, podkra IĄh ,,;aró~no nf~eka-
kom poselstwo. włoskiego do granicy, tystów. Interwencja władz chhi~kich nocnych Chinach. .. . . złtel!l~e .!ego ehtl.rakteru~ Jak ter: ~11-
komunikuje. że pierwszy sekretarz po~ _ . __ SiUgl, Ja1f IO. zm!lrI~ poJ ozy} w pracy 
selstwa Mombelli wyraził mu podzię- zawodQweJ • orgamzacyjneJ. 
kowanie za opiekę, której rząd abisyń- T · kt s 

~~~d~~zielił dyplomatom włoskim w aJny .pa 4S-~~~~_ 
Termin wyjazdu posła hl". Vinci do-

tąd jest njeustalony, gdy t karawana, Z S S R K · t· · . W Belfaście zmarł lord ea,racn, Ol~CZ()ny 
z którą. J'edzie do stoliey konsul wło- z· UOmin ang!em iaki} angielf'.ki bol1ater narodnwy. Zmarły "1 . był podcza.ą wojny miniBtrem lJez teki. 
~ki, oezekiwana przez posła, wcię.ż jest .••• • . ~ * 
Jeszcze w drodze. Moskiewska ,.Prąwda" donosi, ~e ukra-

A d i s - A b e b a. (PAT). Ogłol!zono Palet prge'widu,je m. in. u~mo onieuie sU %lbł·ojnych BOW'kC- tflsl<l komlsarjat ludowy spraw wewnętrz-
tu urzędowo, ze k6ntml włoski Magalo . 10ieh na granicy Mandi.!urji nych (dawne GPU) wykryj w CbarklJwie 
przybędzie do MojjQ (Moia) na połu,. ... organizację kontrrewolucyjną, w której 
dnie od stolicy w pi~tek. Hr. Vinci uda S z a n g h a j (PAT). W.ędle donie- prze,;śo1e władz chińskich dQ biernoścl sklad wchodzili blaJogwardziści i tr(lLki-
się tam nil,. spotkanie z konsulem i ra- sień .,Szanghaj Nippc" pl'zędstawicie.Ie wol>ec cl1ińskich WO~'5lt czerwonych" ści. Aresztowano 20 Q6ób. PQdejrzo,nych o 
zem wyjadł} do Dżibuti. wewnętrznej komórki kierowniczej cofaj~cyćh się w kierunku Klln-su. I organizowanie sapotatu w warl'lztataęh 

Kuomintangu zawarli z przedstl\wi- Kuomintang ~obowiQ.zać się miał ' lioleJowyeh. 
N,nwe prtOpozy~je pokoJowe ci~lem Z. S. It R. w Mongolji zewnętrzr wedle tej relacji także do nieinterwe-I * ., 

. nej tajny pakt, który przewiduje njowania w sprawach stosunków po- W Bęyreuth skalaM na 9 rpieslęcy V\'i~7 
R ~ y m. (PA'~) .Koła francuskIe do- współpracę ZSRR. z I{uomintan~iem i mjędzy Z. S. R. R. . a Mongolją ze- ziania b. pilota nrurodowo - socjalitS1yczne 

rzucaJą. na:>tępu]ące nowe szczegóły do wzm{loCni'enie sił zbrojnych s<>wieckich wnotrzną.. go Schmiita, o;gkar~negQ o lekkomyś!ne 
ogłoszonych w Paryżu propozycyj, kt6.1 na 81'anicy Man<lżurJi wzamian za SPOWodowanie katastrofy samolotu. w cza-
re były rozważane w toku ostatnich si.e które! 1; marca r. b. zginął bawarski mi-
rozmów francusko-włoskich. Oto te mster H8Jn.s Schemm. 
propozycje: 

1) Abisynja otrznnaćby miała do
stęp do J,llorza wyłą,cznie komuni:&ą,... 
cyjny, a nie terytorjalny przez port 
włosk i w ErytI·~l - Assab. 

2) Prowincja Tigre miałaby być 
włQ.czona do posiadłości włoskich jako 
państwo autonomiczne pod władzą. Ra,.. 
sa Guksy, a tytułem prawnym do za· 
jQcia kraju przez Włochy miałaby być 
wola ludnośd, wyrażona ewentualnie 
w drodze plebiscytu. 

3) Wło,chy otrzymałyby z ramienfa 
Ligi Narodów mandat nad krajami, 
podbitemi pil"Zez Mene1ika n~go przed 
4-0-tu laty, a więc nf;l.{l Ogadenem, Har
rarem i Dabkaljl!. 

, 4) Pozostała część Ąbisynjj zostala
by .oddana. pod mandat lub zarzą.d LI
gi, przyczem Włocby miałyby zapew
nione wielkie przywileje gospodarcze 

. 1 polityczne. 
n:oła francuskie podkreślają, te ee. 

chą charakterystyo2:ną. tej propozy-cJl 
jest okQlicznQlść, że teoretyC~nie dał~ 
by się ona pogodzić z paktem Ligi. 

Rlcket wplaei:ł pierwszą ratę D'r. Grzybowsk,i'w Warszawie Prezydent Roose:elt, podczas silnego 

k j f·to cyklo.nu, I'lna.jdował sJ~ na pokładzie jacł.tu za ooces ę na wą War s z a w a, (Tel. wł.) Do War- : "Houston" na mOI'ZU Karaihskiem 01\.oł,0 
R .. m (PAT) St t o d I SI\RWY przybył dotychezasowy poseł , Jamaiki. Sytuacja jachtu była chwilami 

D"b ~tr .' R' k· t' ~ a!lł1 • konbosN Z R~plitej w PradZE) dr. Grzybowllki. któ- . bardoo niebezpieczna. 
ZI u l, 1IIe Ul e wp\aCI Ja o. y &- ry zosłanie mianowany pOdseltr.eta-1 * 

gusowi pierwszQ. rat~ za konceSję na.fp rzem stanu w Pr.ezydjum Rady mini- W komisjl finansowej izby premjer 'Ja-
tową.. strÓw. (w) . j val złoty! dluŹ8ze oświaiJczenie programo-

W m·iejsoo Niemiec 
. , . I we co do zam:erzeń finansowych rządu. 

Premjer oświadczrt, i':I; rząd bez\Yz.gJę<l nie 
nftftMa dZ·ł\~ła'-o'śc·1 domagać się ~dJ:ie. prz~znania kredytów 
~n .go. 'fU na r~ecz obrony kraJ-QweJ. 

B ę r li n . . (Jl AT). Niemiec;.kłą BiUJ'O urz4tlów skarbowych * 
Informacyjne donosł !!: Genewy; .~' . Z 'P'Olecenia kanclel·za. premjel' Gii;ing 

Wobe~ .tego, it w pQnięch;,iałek uhle- War s l!l !l \V 11. (TeJ. wł.) , Minisłe- pn;el<azal mansz;a Jkowi Mackmsenow'i na 
gly wyjscle Niemlec z LigI Narodów rjum skarbu wezwp,ł.o izby $karbowe, własność majątek ziemski BruslS6w · w 
upr~wpmocniło ął~, pr2/etp zawakQWa.ło a'źeQY nadtsyłały .pó-loo{:zne raporty, zn~ 13randenburgH. * 
~ieJs<:ę w rad2/ie mię(h;ynarodowego więrajlWe ocenę działalności poqległych 
bi.n'l'A prMy, ~tÓlre ząjmowały dotQ,d urzędów skarl:>owych. Raporty roają, 
NH~mey jako Jedno z państw uprze-. . ... . . . 
my:słowionyeh. Rada. m. b. p. na odby- byćprzedstawlanę minIsterstwu w. ell\~ 
tem dziś ~iedzeniu poumem posta- gu dwu miesi~y ~() upływie każde~.a 
nowUa miejsce to przyznaó Kanadzie, ł ~ółroc2;a l"O~U bud~et?we.g(). S,?-rawo .. . 

,która ze swego mieJ$ca tteżygnowała ~danie za ~lerwszę p()~ze .11935 ma 
w ~woim ~ze,.sie, gdy ~ S. a. a. wa.e<l! być przedlł.azl()ne do lhst<>pada. (w) 
do Ligi Narodów: 

. Chamberlaln wyBtą'Pil z inicjatywą ro
kowań między Francją. Anglją, ~jemra". 
mi i Włocha.mi. · Iunemi ełowy "pakt cd&
rech" bdtywa na: nowo . 

* GórniKÓW Rze zy, którzy Wl!!kutek 
zmniI'l.lilzłmia, produkcji stracili 'Pracę, 
'Pny!\,otQwuje się do obj~cia . IJtanowlsi( w 
innych zawodach. 
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PREMJER GlOSUJE • • 

rwaw! r~lru[ J w n Ja[ anll~ ~ I[ 
PoUcJa l wojsko użyć musIało bronI palnej - Są zabl~11 ranni - Rozruchy pow,łórzyły 

się na wyspach Windward) gdZie robotnicy poprzerywali druty t21egraficzne 

Premjer Francji LavaI oddaje w pary
skim ra l uszu swój głos rodezas nie

dzielnych wyborów do senatu 

L o n d y n (Tel. wł.). NadE'szły tu 
wiadomości o kn\'awych rozruchach 
bezl'nbotnych w Kingstown, stoliry 
wyspy St. Vincent (jedna z Wysp n!1 
Wietrze z grupy M. Antylów - oj 
Martyniki włącznie na płdn. w Indjach 
zach. - red.). 

Rozruchy przybrały tak grożny cha
rakter, że rolicja. l wojsko użyć musia-

lo broni palnej. Mimo to tłum 
botnych ni(' chciał ustąpić i 
dzięki posiłkom ochotniczej 
krajowców zdołano opanować 
cję. 

bezro
dopier" 
milicji 
sytua.· 

Pod wieczór. rozruchy wzmogły się. 
Według wiadomości otrzymanYCh w 
mln. kolonij policja znów interwenjo
wała wraz z milicją przyczem podczaI! 

strzelaniny zabito dwóch przew6ctcóW' 
bezrobotnych, a 22 jest rannych. Zpo
śród policajntów ranny jest k01l1eu
dant i sześciu p-osterunkowych oraz 
jeden dozorca więzienny. 

Szkody materjalne wyrządzone 
przez bezrobotnych, którzy usiłowali 
demolować urządzenia w mieście 1 
gmachy są. olbrzymie. 

O północy do Kingstown przybył 
statek wojenny .. Challenger". W mię
dzyczasie jednak zdołano przywróci~ 
spokój. Władze kolonjalne sę. - jak 
głosi komunikat urzędowy - tymcza
sem panami sytuacji. 

L o n d y n. (Tel. wI.) Po rozruchath 
bezrobotnych w Kingstown, w angia!
skich zachodnich Indjach doszło w 
środę ponownie do ciężkich starć w 
Camden Park, na wyspach Windward. 

Według doniesień gubernatora an
gielskiego p'rze.cięto tam pl tewody te~ 
lefoniczne, zniszczono most i splondro
wano szereg składów. Poza tern zaata~ 
kowany został samochód ciężarowy, 
wiozący policję i ochotników, przy
czem zraniono dwóch policjantów. 
Wobec groźnej sytuacji policja odpo
wiedziała salwę. w tłum. W rezultacie 
jeden z napastników został zabity. a '" 
ranionych. Sytuacja stała siQ tak po
ważną., że musiano wezwać po~iłkl, 
które przysłano ze statku wojennego, 
stojącego w Kingstown, w sile 24 mn,. 
rynarzy. Przeprowadzono szefeg are
sztowań. 

Soc.lal:8tyczny ,.ncbotnik" warS7.awi'ki 
pozazdrościł sukce"ó\~ pl'agje .,sanacyj· 
nej" w odlny\\aniu rozlamów w różnych 
partiach poi:tycznych i za jej wzorem ,io
nosi o rozpadaniu się łódzkiej Chrześci
jańc3k:ej Demokracji na dwa odłamy. z 
których jeden poz06tajc wiernym dc.tych
czac30wym l-dcalom. drugi zaś. ten buntu
jący s;ę, zakłada nowe gtronn:ctwo Hze· 
kom P swoje odstępstwo od part,ii ten dru
gi o<lłam uzasadnia, wedlug .. nobotnika". 
tern, tt' ,.nnrzu':ano mu gojUi5Z ze Str.mnie· 
twem Narodo\\em. co przyczyniło się do 
zdepopularyzowania Ch, D. w l.orlzi. al'bo
wiem Wlllywy S. N. w Łodzi malej li z dnia 

Ludzie, cierpiący na zaparcie stolca 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~~~~~~-~~~~~ i p~ęrzone z ~m pnekrwienle or~a-

NI·emcy w·lnne sa pol<'ce 60 m·ll~ono' W zł I ~?~~:Orl:~~U~~~~VY Urlle~~r;aser~~j i~: 
\Vobec woim' wln:=;I(O . abi'lyńl>l,ipj, W. nrvtanjn trzyma \ .... fln~ntowiu hoJnwem ;;woje> 
wojska w Egipcie. 1'\a zdjęciu oddział toł nierzy egipskich podczas ć .... iczeń polowych 

'I.. _! również cierpienia błony §luzowej ki-
• szek. rozpadliny odbytu. hemoroidy i 

na dzień". Z r9kowań polsko. nlemłBckicll o układ handlowy fistuły piją po ćwierć szklanki natural. 
neJ wooy l1,'orzkiej Franciszka J61e(a 
zrana. i wieczorem Zalec. przez lek. . J eŚ!1 doniesienia ."nobotnika" o rozla- ł War S z 8 W 8. (Tel wł.) Rokowanta by angielskie, czechosłowackie i skan-

mle Ch D są ta.k śc:s./e. Jak t? te "wpły- O' polsko-niemiecki układ handlowy dynawskie. W dziedzinie kontyngen-
wy S. N. W ł.odzJ z dnia na dZle(1 maleją", · . ., k ł... ~ t kl' 
to ChT7.e!eija(laSka Demokracja ote SObie ' \ do:~rowa?zJły do pOrOZUl11lellla w we- "",w l war O"C wzaJemnego ' wywozu 
tyczyć wręrel takich rOz.lam6wJa .. nobot- stll wzajemnych kontYl~gentÓ\" WyW?- ustalono zasadę równości dla. obu 
ni"" mote pisać nicst'.\or7.0ne bzdury z zowych. Układ oparty lest o klauzu,~ stron. 
wiarą" 1e ktoś w nie \Vien.y.~ największego uprzywilejowania i przy- Otwartą. pozostaje kwest ja uregulo-

• • znaje Polsce prawo wywozu znacznej wania zamrożonych należności pol-
• ilości masła, nierogacizny, gęsi i in· skich w l·iemczech oraz kwest ja płat-

Kont'lerwatywno-,,sanacyjny" "Czas" u- nyeh produktów rolnych oraz drzewa ności za tranzyt pociągów niemieckich 
dzi~18 . na liwych la.m.ach rządowi nnuk~, Na przyszłość wywóz drzewa. pol- przez Pomorze. Należności polskie za 
w Jaki ~p08ób powI.men zdobyć zaufame ski ego do Niemiec ma sięgnQć sumy niemiecki tranzyt koIe~owy dochodzą. 
społecr.cJlst.wa. na~zl .,CZ/lS," p~rtraktować / około 40 milj. złotych. Projekt prze· do sumy 60 milj. złotych rocznie. Spra· 
b~zp.ośrednto ~ zalnterMO\\an.\ m z. poml- . widuje dla. Niemców prawo przywozu wa. uregulowania. wzajemnych należ-
DlęClem partjl. co byloby wprswdzlP lat· ,. . I 
wicjsze, bo ,.\vystarczyłoby zaprosić kilku do Po<skJ ustal?nych konty~geJlt6\~ ności po sl<ich w Niemczech jest przed-
panów z opozycyjnych sztabó\\ partyjn}'ch maszyn, p~'ecyzyjnyc~ narzę~zl wyso- m~otem ro~owań pomiędzy.delegacja.
do wc3póludzialu w rządzeniu, i sprawa ko-wartośclOwych. llIewyrabl3.nych w mi obu panstw w \VarszawJe. Delega
byłaby zalatwiona." Polsce. oraz chemikaljów Niemcy się I cia niemiecka nie zgłosiła dotychczas, 

Kto Jada flaki, m~"'Śli. te katdy taki... spodziewają, że zwłaszcza w dziedzl- 'ak informują, żadnych nowych pro
ZrCc3ztą w rozumowaniu .. CzaDu" tkwi je- nie wyrobów chemicznych wyrugują iektów UL'egulowania pretensyj pol
den za"adniczy błąd: nie partyjne sztaby z rynku polskiego odpowiednie wyro· skich. (w) 
decydują o zaufaniu spoleeze(16twa do 

Pożary i burze nad Kalifornią 
rzqdu. lecz decyduje ono o tern samo Gdy
by kwe.stjn zaufania byla popularną w 
IIPOlCCZ('l18lWie nie kończyliby si~ tak 
szrbko ci panowie r. opozycyjnych szta
bów. którzy decydowal'i się ua u-dział w 
rządzeniu ... Zrozumiałe I Spłonąl Jeden ~ kuracJu8~Y sanato,.Jum - Huragan obaliI 

• • • 18 U'le~ wier"łic~ych 

~a~'iadowca stacji Dieleko wydał do N o w y 10 r k. (Tel. w1.) W szeregu cisko zostały wezwane do natychmia-
swych podll'glych pracowników ponitt'ize mlejseach I_ołudniowej Kalifornji s!.a- stowego wysłania samolotami fachow
ogIQBz('nie. które zamieszczamy, jako do- le5ą pożary lasów. które dziQki silne- ców od gaszenia pożaru do miejscow()-
kument czrusu: mu wiatrowi rozszerzają się coraz bar- ści i terenów zagrożonych. 

OGI.OSZENJE. dziej. Dot~'chczasowe szkody w drze- nównocześnie \V okolicach Santa 
W staCji tutejszej zaszedł pl'lygnę-bia'l wostanie są. już ba.rdzo znaczne. Ofia· Ana sza.lał orkan piaskowy. Na dro

Jący fakt, te okolo 170 pracown:kQw wnio· rę. płomieni padło również kilka do· gach i szosach wydarzyło się szereg 
ęlo p:semny sprzeciw przeciw ściąganiu mów oraz ~anatorjum, w któl'em spło wypadków samochodowych, gdyż kie-
im z uposażenia pół prGcent pobor.ów I nął żywcem jeden z kuracjuszy. I'OWCY samochodów zostali oślepieni 
przez 2 lala na rz('c:z Centra Inego KumIte· Pozostałych GO pacjentów zdołano przez przepełniający pOWietrze piasek. 
tl~ Bu<l~wy Pomn.ku Marszalka Józpfa w ostatniej chwili uratować. Przez W związku z tem władze zamknęły 
PJlsudsk!ego, który był twórcą Polski ! . . ! Ś d' 
któr('mu nalety się wdzięczność od kat. płoI?ie111e j.est szereg mle;s:owo ci. z!1- rogI. 
dego Polaka. grozon~ch I dlate~o zaan~azowano kll- W pobliżu miejscowości Hunting-

Ceł flam ogłoszony okólnikiem nr. k~ tYSl~CY robOtOlków dla zatamowa- ton Bench przeszła trąba powietrzna., 
591/35 ni(' prz('m6wil widoczn:e do prze. ma. OJ1118.. Władze leśne w San Fran- która obaliła 18 wieoŻ wiertniczych. 
konań tuteJ13zych pracowników, co jest ___ - ---
bardzo przykrym objawem. świadczącym 
o n:ewYI'ob:eni u oby \\ atelsk iem Fakt. te 
zarządzenie DOKP. określiło tę skladk~ 
Jako dobrowolną, której można uniknąć 
przez p:semny sprzeciw, nicpowinien być 
wyzysld \\ any przez nikogo, bo Inaczej 
utrze s:ę przekonanie. że my nawet 1 w 
tym wypadku potrzebujemy przymusu l 
bata. (!' Podkr. ned.). 

Xai5zQ duml\ winno być stworzyć wIel
kie dzielo ku uczczeniu Tego, dzięki któ· 
remu osiągl:śmy Niepodległość. 

OUlfzymie nagrtldy 
za lot nao,koło świata 

P a. l' y ż (Tel. wł.) Francuski Aero· 
klub postanowił zamiast zaniechanego 
challenge, zorganizować lot dookola 
świata. 

Pierws:za taka impreza ma się od
być w 1937 r. 

Irmy, poczem drugim strzałem pozba
wił się życia. Ciężko rannę. kobietę 
odwieziono do szpitala w stanie bez
nadziejnym. Tło zabójstwa. i samobój
stwa nie jest wyjaśnione. 

Kat.astrofa pOlskle'go 
samolotu w Niemczech 

Tg 1925 

Burze n,atlltaJ1ą 
R z y m. (Tel. wł.) Silne burze, które 

od kilku dni szaleję. nad cnłą Europą~ 
dotknęły również bardzo silnie Wło
chy. Gwałtowne wichUiI'y i ulewne dl)
szcze trwajl,1. od szeregu dni We Wło
szech. W I{apIllsenum koło Neapolu 
rozbił się lOO-tonnowy statek, przy 
czem ;\ ludzi zginęło w falach. 

SZkn'cja - Irlandja 3:2 (2:0) 
Szkocja -Irlandja 3:2 (2:0). 

W ramach rozgrywek o puhar Wiel
kiej Brytanjl odbyło się w środę spot
~anie m~ędzy reprezentacjami Szkocji 
I lrlandjl. Mecz odbył się w Belfa~cie 
w cUlEie ulewnego deszczu i dlateO'o 
zgromadził zaledwie 5 tys. widz6~. 
Nieznaczne zwycięstwo odniosła dru
żyna szkocka, lepiej przywykła do śli
skiegO' terenu. (Tel. wł.) 

J,abłko O wadze 2 I pół funta 
W miejscowości Aarhus w Dnnji 

otwarto niedawno wystawQ owocarską. 
Na wystawie tej znajduje się najwięk
sze jabłko Danji. ważą.ce 1230 gramC: \', 
czyli blisko 2 i pól funta. Jabll.o to 
zostało zjedzone, wystawiono tylko mo
del z gipsu, wiernie oddający wygląd 
zjedzonego jabłka. Zerwano ono było 
w roku ubiegłym. 

3 milj. padkładów koleJ. 
zakupuje min. komun:'k,ilcji 

War s z a w a (T~l. wł.) Ministe
rjum kOIQunikacji postanowiło zaku
pić około 3 milj. SZtuk normalno-tol'O
wych, sosnowych podkładów l\oIejo
wych. Transakcja ma być dokonana 
z wolnej ręki po cenie ustalollej przez 
ministerjum komunikacji W pOl'OZU~ 
mieniu z ministerstwem rolnictwa. 

Wzywam wszystkich pracowników do 
wycofan:a tlwych sprzeciwów, bo jak do
tl\d 8:eloko. krC60\\ e m:asto, 81\\ orzyło 60-
b:e najgorszą opinję w całym Okr~u D. 
O. K. P. 

Biełł;ko. dnia 23. 8. 1!J35. 

Jako nagrody franC1lskl Aeroklub 
wyasygnowal 10 miljonćw franków. 

Dramat m,ałieńskl w lwowIe 
L w ó w. (P AT). Dziś przed polu

dnłem urzędnik bankowy 1erzy Fcc'1t
ner 15ł.r~elił , rewolweru do swej żony. 

B a r l ł n. (PAn. Niemieckie Biuro Jak słychać ma być utrzymana zeszło
InformAcyjne donosi z Wrocławia, że roczna cena na podkłady. Z tych oko
wcroraj wieczorem w obwodzie Neu- ło 3 mUj. podkład6w lasy państwowe 
mark (część rejencji frankfurckiej nad maj~' dostarczyć 700 tys. sztuk, Zl'ze~ 
Odrą) spadł sa.molot ćwiczebny pol- szenie Związków Właścicieli łasów 
skI. Dwaj piloci uratowali się, wyska- prywatnych mIljon sztuk, a resztę pry
kuj~c z samolotu ze spadoclu"O'llcm. 1 walny Pl'zcruysl uncwlly. (w) 
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Zjednoczeni Krawcy ChrześtijańsEV, Łódź, 
II 166l1li 

Plołrkowaka 141. tel. 249·49. P0180lIją: Płaszcze dam~kle I męskie - Ma". 

durki i płaszeite azkolae oral! wyroby futrt.ar!lkie - Dział MIARO ."y:. 

22 p a ź d z i e r fi i k a. 
Świat dziennikarski żegna Felik~a 

Przysieckiego. Odszedł w sile wieku 
zniszczony gruźlicą. Serce i gruźlica t~ 
d wie choroby. które szerzą spustoozen ie 
w świecie dziennikarskim. Przysiecki 
p~dł ofiarą. obowiązku: trwał w' pracy 
mew;tanneJ i nie pozwolił sobie na 
d~uższą. metodyczną kuracj~. Odszedł, 
nIe pozostawiwszy' po S<lbie nic. prócz 
dobrego imienia. . * 

Należał do najciekawszych postaci 
drużyny warszawskiej. Zjawił się tu ze 
Lwowa. gdzie ostrzył swe ostrogi dzien
nikarskie. Staff, Ruffer, Womela, Irzy
kowski. Szymon Nawrocki - oto naJ
bliższe środowisko młodości Przysiec
kiego. Przeżywali sny o potE;'dze. 

, Przysieckiego żarła tęsknota. TE'n 
koohany wagabunda uginał się pod sa
m<Jtn<Jścią. W szerokim czarnym ka
pduszu z kryzami, naturalnie w pele
rynie, pO zaułkach miasta gubił si~ w 
samotności: mury dawnych wieków 
mÓWiły do niego swoistym jĘ'zykiem; 
nieraz nocami błądził z przyjaciółmi u
liczkami Starego Miasta w stolicv. CH 
w śródm i eściu Krakowa. czy też pOi! si'~ 
zaułkami średniowiecza w Złote i Pra
dze. Szukał piękna i pra wdy. 

W obcowaniu l zaklętą w murach 
przeszłością odnajdywał w sobie jakie
goś trubadura wieczności, śrE'dn io
wiecznego r~'cerza, walczqcego () swe 
ideały, barda pełnego szczerego patosu , 
Sluomny t<Jmik Wierszy p. t "Spiew 
w ciemnościach" t<J jedyne dziedzictwo 
poetyck ie, które po sobie powsta wia 
czł<Jwiek wielkiego talentu. w:nokiej 
kultury, nienasyconych pragnień i nie
ugaszonej tęsknoty. 

* 
30 lat dziennikarstwa. 30 lał pracy 

bezimiennej, c<Jdziennego prz!:mawia
ma do czytelnika. Skromny, clch,V. był 
PTzedziwnie zazdrosny, o swe imię. -
Rzadko udzielał gO społeczeństwu. cho-

. ciaż miał mu wiele do p<Jwiedzenia Nie 
szukał rozgłosu ni uznania. Miał naj· 
większą satysfakcj~ w poczuciu dobrze 
spełnionego obOWIązku 
: Rasowy Polak, był wierny wyzna

wanemu sztandarowi narodowemu 
Pióra swego nie pokalał nigdy czemś 
niegodnem, czeg() musiałby sie wsty
dzh~: szedł zawsze z otwarta przyłbicą 
do walki. Był człowiekiem charakteru 
i wielkiego serca. Może . dlatego coraz 
mu trudniei był() pokonywać rzecz~'wi
st08ć powojenną. 

* , Zwyczajna dola dziennikarska. W 
innych warunkach możeby mial rozglo
śne imi~, dostatek materjalny, możeby 
mógł pozostawić PO sobie wiele wspom
ni·eń. Współczesny dziennikarz pol:;ki 
nie ma czasu na pisanie. Przysiecki 
przeżył wiele. Jeszcze we Lwowie nie
raz grywał w.,sans Souci" lub .. Krysz
tałowej" w szaChy z Piłsudskim i Sosn
kowskim; po wojnie patrzsł blisko na 
najważniejsze przeżycia polskie. 

Nieraz w pogwarkach koleżeńskieh 
- a był ogromnie lubiany - dzielił się 
ułamkami swych przeżyć z Wilna. Po
morza, Kijowa, Sląska. z rozmów z naj· 
przedniejszymi w Polsce. Zabrał to' 
wszystko z sobą. do grobu. jakkolwiek 
często wskazywał na potrzebę spisania 
frarrmen Łów i ich og!o5zen ia przed za
nikiem fragmentów histor,ii ... 

Czy znajdzie się kiedy jego nazwisko 
w hist()rji dziennikarstwa czy literatu· 
ry? Gdzieind'ziej istnieją już tomy dzie
jów dziennil<.arstw8 i życiorysów dzien
nikarzy, u nas ... ? Niktby nawet nie po
trafi/ ocJ.tworz'yć tego, co Przysiecki pi
sał . A doprawd.v niemało był() w jego 
pracy r~eczy wartościowych. które po. 
winny p<Jzostać ... 

Tę krz~' wdę zawodu czuł sarn Przy
siecki. Jako praco\\ nik W organiza
cjach dziennikarskich nieraz rzu<,a/ ka· 
pitalne pomysły obrony przed ~agladą 
niepami ęci i o!Jroną materjalnego bytu. 
Ale kIedy to się zmieni? .. 

WARSZA WIANIN. 

Kobiety w całych Niemczech r07.umleJ9 
dbUlosłoś~ obrony pueclwlotolczoga· 
lowej. Kobieły w całyc~. Niemczech ., 
zorganizowane do obron V CZv 1 t, Je-

sleś pn.)uOiowallal 

Blaski I nędze polskiego portu 

z ani 
G d Y n i a, 21 października. I gmach f-my "Bergenske", przeznaczo- J Ten wyjątkowo wielki ruch budo w-

Ruch bud<Jwlany w Gdyni nie usta- ny na dom handlowy i bankowy. Na lany w niczem nie rOZWiązuje jednak 
je. Miasto i pł'zedmicścia przedstawia- wiosnę roku przyszłego Gdynia będzie dwu naj aktualniejszych zagadnien 
ją widok, 'jaldego niewątpliwie nie- bogatsza o szereg nowych budowli, już wielkiej Gdyni: sprawy racjonalnej za
ma w żadnem innem mieście pol- się mówi o składach, kawiarniach i re~ budowy i nieszczę'Snej kwestji mie-
skiem. Główne arterje ruchu, ulice, 10 stauracjach, jakie zostaną otwarte. szkaniowej. 
Lutego i Świętojallska w szybkiem Na przedmieściach budownictwo Odnośnie d{) sprawy racjonalnej za-
tempie zbliżają się ku zupel'llie zwartej mieszkaniowe również kwitnie.Powsta- budowy zabrała ostatnio głos gdyńska 
zabudowie. Powstają nowe domy mie- la kolOIlja robotników portu drzew- izba przemysłowo-handl<Jwa, uwaUl.
szkalne i okazałe gmachy. Przy ulicy nego na Obłużu, zabudowywuje się t. jąc obecny stan za "wysoce nieodpo-
10 Luteg{) buduje się komfortowy dom zw. działki leśne, tereny leżące, po le- wiedu! i szkodliwy dla dalsze30 roz
mieszkal.ny "Zakładu Ubezpieczeń wej stronie toru kolejowego. przecina- woju Gdyni". Brak ostatecznych p/a-
Sp<lłecznych", przy POł'W'wej wielki ję.cego miasto. ' nów zabudowy, niel'ozstrzygnięta spra-

. wa poziomu toru kolejowego, zatrzy

Widok na t, zw. 
dzialk; leśne w 
Gdyni, w leaie 
powBta,lE' coraz to 
więcej ~om6w. 

Stosunki polsko-czeskie 
widziane wParllżu t

Znrunie»»y m-t.ykul "Temps'a" - Sensacyjne doniesieni4 
~ IJragi 

War s z a w a. (Tel . wł.). Napięcie 
stosunków polsko c?echo~łowackil'h 
wywołało w stolicy Francji . duż.:J za
niepokojenie, do czego w niemalym 
stopniu p'rzyczyniła się - Juk t) pod
kreśl~ koresponde:Jt paryski .. KufJem 
Warszawskiego", - prasa niemIecka 
Informacje. dotyczące zebl'ań antycze
sliich, które głównie organizował 
"Strzelec" ora~ inne podobne organi 
zacje w kilIm miastach roJskich, nie· 
mieckie biuro informacyjne natych
mi1;lst rozniosło po świecie. 

"Temps" poświęca tej sprawie art y
lmł wstępny, podlu'e'ślając, że przykre 
stosunki pomiędzy Pragą. i Warsza\vą 
stwarzają. niedomagania, które ciążą 
na sytuacji międzynarodowej . "Temps" 
przypomina, że ze względu na Czecho
słowacj ę Polska odmówiła udziału 'II\

systemie paktów wzajemnej pomocy. 'Z 
drugiej strc.ny nowa , polityka, illfWgU
rowana przez ul' ład polsko-niemieckI 

i ściślejsze zbHżenle polsko-węgierskie 
mogla dać powód do myślenia, że 
objektem tej politykI jest rozszczepie
nie Małej Ententy oraz ,odosobnienie 
Czecho-słowacji . . 

,Nie można opr~eć sIę wrażeniu 
- kOłlCZy "Temp S" - że w chwili, gdy 
nowe napięcie daje s.ię zaU\\Ćażyć w 
stosunkach polsko - czeskosłowackich, 
pewne incydenty rozgry\\ ają się na in· 
nym terenie, dąŻfl.C . do stworzenia iden
tycznego napięcia w stosunkach po
między Pragą i Berlinem". 

Telegramy z Pragi, utrzymane "" 
tonie wysoce podnieconym donoszą, ŻP. 
zujśeia, wywołane w Chlucinie przez 
czeskich hitlerowców, a. polegające 
na podpaleniu szkoły i remizy stra
żackiej oraz na demolowaniu lokalu 
poselstwa w Berlinie zmie,rzają do 
sprowokowania kampanji irYllenty
stycznej wśród Niemców czeskich. (w) 

_. ____ -·· __ ....... =_3,_-------
Drummt()~nd - Suvich 

.p a ryż. (PAT.) Havas donosi z 
Rzymu: 

Amb. Drummond był przyjęty przez 
podse,kretarza stanu Suvicha, który re
wizytował Drummonda. Te dwie roz
mowy pozwalają na przypuszczenie, że 
rozpoczęła się pewna akcja dyploma
tyczna. 

Uchwały 
francuskiej rady minIstrów 

P a ryż. (Tel. wł.) Po krótkiem po
siedzeniu w środę rano gabinetu ze· 
brali się ministrowie ponownie w go
Ilzinach południOWYCh w pa.łacu Eli
zejskim na radę ministrów, której 
przewodniczył prezydent. 

Na posiedzeniu premjer LavaJ 
przedstawił obecny stan zagadnień po· 
litylu zagranicznej. Następnie na pro
pozycję ministra spraw wewnętrznych 
i sprawiedliwości przyjęto tr~y usta
wy, tyczą.ce się przywozu, transportu 
i posiadania broni, środków dla utrzy
mania. powszechnego spokoju i przy
śpieszenia niektórych robót. Ustaw)' 
zostały uchwalone na podstawie usta~ 
wy z 1901 r. w sprawie całości gl'a.mc 

obrony formy rzą.dzenia. 
Na propozycję ministra wojny stan 

liczebny gwardji został podwyższony 
z 15 ty.s. na 20 tysięcy. 

Rozporządzenia te zostały przeli! 
rząd uchwalone w pierwszej linji z u
wagi na mający się odbyć kongres ra 
dykalno-socjalistyczny. Zdaje się rów
nież, że rząd zamierzał w ten sposób 
dać pewne zadośćuczynienie pal'tjolll 
lewicowym fróntu ludowego w spra
wie rozbrojenia związków faszyslow 
skich. Trzeba jednak jeszcze odczekać 
o ile wspomniane uchwały zadowolą. 
front ludowy. 

W II n o (Tel. wł.) Tutejszy sąd okrę
gowy na sesji wyjazdowej w Głę·bo,kim 
rozpatrywał sprawę kooUoo'rnika J. Fie
dorowicza. oskarżonego ci nadużycia j 
defraudacje, popełnIone w czasie urzę
dowania. 

W czasie rozpra.wy ujaw~fono, Ż~ 
suma przywłaszczona sięga zł 20000. 
Pieniądze przywłaszczone w ciQ'\"u dłui 
szego czasu komornik przegrywał w 
karty. Po stwierdzeniu nadużyć zwol
niono go ze stanowiska. 

Sąd ol{ręgO'WY f;kazał Fiędo,r"wlc~a 
na. 3 lata WIęzienia. 

muje kompletnie pracę nad zabudowę. 
centrum miasta. Clasn{)La w centrum 
miasta powoduje brak lokali dla roz
wiJającego się handlu. Domy istnieją
ce. mają małe sklepiki, ciasne, nieod
powiednie dla składów kupieckich, ja
kie Gdynia mieć powinna. W tej cia
snocie mnoży się drobne kramarstwo, 
zwłaszcza żydowskie. które wprowa-
dza najprymitywniejsze f{)rmy handlu 
i stwarza powa.:i:ne przeszkody dla o
siedlenia się solidnego kupiectwa. 

O wiele gorzej jeszcze przedsta\ovia 
się kwest ja mieszkaniowa. Tempo za
budowy Gdyni zupełnie nie dorównuje 
stałemu wzrostowi liczby mieszkań
ców, Drożyzna mIeszkaniowa w związ
ku z tern nadal istnieje. Czynsze za 
mieszkania pochłaniają do 50 procent 
dochodów przeciQtnego mieszkańca. 
Gdyni. Spodziewana była ostatnio 
zniżka czynszów o 20 procent. Ale 
sprawę zdjęły z porządku dziennego 
jakieś "interwencje", o których mó
wiono na ostatniem zebraniu właści
cieli nieruchom<Jści. 

W Gdyni wytworzyła się sytuacja 
paradoksalna. Człowiek zamieszkują
cy w stałYm domu może uchodzić za 
wybrańca. Ponad 60 procent mie
szkańców naszeg<J miasta portowego po .. 
nie.wiera się w drewnianych barakach. 
Poniewierka tych ludzi jest straszna. 
Barakowe prz,edmieścia Gdyni przed
stawiają obra'l nędzy , O warunkach 
sanitarnYCh w tych barakach wo'!óle 
mówić nie warto, wegetują tam Judzie 
w warunkach, urągają.cych nieraz god
ności ludzkiej. Cała ta sprawa prowi
zorycznego budownictwa w Gdyni nie 
jest już tylko kW'80stją. c;r.ysto mieszka.
niową, ale przeradza się, ona w wielki 
problem społeczny. który p{)ważnemi 
grozi niebezpieczeństwami. 

W barakach ukrywają. się elemen
ty przestępcze, siejące zarazę wśród 
poczciwej ludności uboższej. Trzeba 
bowiem wiedzieć, że w pr()\vizorycz
nych domkach drewnianych, odcię
tych od wodociągów i urządzeń kana
lizacyjnych, zamieszkują ludzie pracu
jący, ludzie, którzy mimo pOSiadania 
pracy nie,raz bardzo ciężkiej. nie mogą 
s()bie pozwolić na skromne mieszka
nie. 

Jeśli chce się uniknąć poważnych 
niebezpieczeń,stw, Jakie rodzi kwes\ja 
mieszkaniowa w Grlyni. to trzeba się 
d() niej wreszcie zabrnć. W obecnych 
warunkach nie można teJ sprawy po
zostawiać samej sobie. Nie wolno do
puszczać do tego, aby ciężko pracują.ca. 
ludność robotniC7.ll była skazywana na. 
udrękę fizyczną i była spychana w ni-
7.iny moralne. NQd7.a mie:::zkaniowa w 
Gdyni, którą najbardziej odczuwa lud
ność robotnicza głosem donośnym od
zywa się do czynników odp<Jwicdział
nych za rozwój nagz,ego mia!>ta }>Orto
wego, jęst to głos ostncż,enia i sta
nowczego na ka7.11 ! Trzeba koni rcznie 
s'zukać środków na stale ropie;~cą. 
ranę. E. p, 

Zderze'n!te st~tków 
W kanaJ,e Suezkim 

L o n d y n. (Tel. wl.) Jak donoszą 
1 Cap Said. we wtorek wfeczorem 
przy wjeźdZIe do kanału Sue~l\iego 
zderzył się 7.400-tonnowy londyński 
sfatel<-cysterna "British-\Vorkman" z 

,14 tys. ton11. wojskowym tra.nsPortow-
cem włoskim .. Belwerlere". Oba stat
ki zostały uszkor17.one. lecz już \V śro~ 
dę, po doraźnem nRp·rawienlu s?:kód, 
mogły kontynnowRĆ swo i ę. nodrM \'a 
pokłlHh:io .. Belwedere" znajdują. si" 
wojska włosy; 
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Fragmenty z pnświęcenia 
sztandaru "Pracy Polskiej" 

w Zg:erzu li kuli~lmi ro~oty komuni~tJ[ln!i W tu li 
Socjanści ńarzędzlem W ręk.ach komunistów 

L ó d t, 23 października. 
Był do niedawna dłuższy okres cza.

su, w którym komuniści w Łodzi nie 
dawali prawie znaku życia. Od kilku
nastu tygodni znowu są w ofensywie. 
Po fabrYkach rozrzucane są. odezwy i 
ulotki podburzają.ce, w dzielnicach ro
botniczych znać jakby pewien niepo
kój, pOJawiają. się i milkną nagle ja
kieś hasła agitacyjne albo pogłoski 
niepokojące. a liie wiadomo skąd się 
wzięły, z jakiego źródła wyszły. Tu i 
tam wybuchają. nagle zatargi, w j~dnej 
fabryce wybuchnie awantura, w innej 
strajk, jeszcze w innej nagle i niespo
dziewanie przydarzy się okupacja. Są 
to nieomylne Objawy wzmożonej dzia
łalności jaozejek komunistycznych. A 
jest ich w Łodzi niemało. Niema ani 
jednej fabryki, w której komuniści me 
mieliby swoich ludzi, a w niektórych 
związkach robotniczych siedzą. tak 
mocno, że nic się tn.m nie dZieje bez 
ich woli i zgody. 

Jest rzeczą. niezmieJ'l1le ciekawą ł 
zapewne szerszemu o'3'ółowi nieznaną.. 
że robotnicy komuniści uchodzą. po fa
brykach za najspokojniejszych, najpiI
niej szych i najsolidniejszych pracow
ników. Ogół robotników fabryki z re.
guły nie zna tych z pośród siebie, któ
rzy należą do partjt komunistycznej. 
Czas.em tylko uda się zdobyć pewne 
poszlaki lub podejrzenia, ale wtedy z 

reguły okazuje się, żoO osobnicy, podej
rzani o przynależność uo partji komu
nistycznej, cieszyli się zawsze opiują 
jak najspokojniejszych 1 najpilniej
szych towarzyszy pracy. 

Ale jeszcze bardziej interesującym 
jest ten szczegół, że niekiedy fabzykant 
lub zarzędzajęcy w fabryce zna do
kładnIe komunistów wśród robotnikćw 
swojej fabryki. chociaż robotnicy Ich 
nie znaję. Zdarza się to jednak tylko 
w fabrykach żydowskich, przyczem ży
dowski fabrykant odnosi się z wieJkQ. 
życzliwością. do swoich komunistów, 
Czyni to niby dlatego, że tacy ,.domo
wi" komuniści zapewniają. mu spokój 
w fabryce. Rzeczy te są. znane wśród 
robotników łódzkich i wsferach robot
niczych bardzo często słyszy się, że ta
ki a taki fabrykant specjalnie prote
guJe u siebie komunist~. którzy zato 
idę. mu "na rękę" podczas strajków. 
Podczas ostatniego wielkiego strajku 
w przemyśle łódzkim w kilku fabry
kach szła pełnę. parą praca przy wy
kańczaniu pilnych zamówień. W każ
dej fabryce komisJe strajkowe czuwa
ły przy bramach, aby .Jamistrajki" nie 
dostali się do sal pracy. W tych kil
ku fabrykach komi~je straikowe zja
wiły si,?, 'Idy praca już była w toku a 
bramy fabryczne zamknięte na cztery 
spusty. Słyszy się także nieraz od ro
botników. u ,"-ybuchające sporadycz-

nie i bez widocznej przyczyny st.rajki 
w poszczególnych fabrykach są dzie
łem komunistów i że robione są cza
sem na zamówienie. Zamawiającym 
jest oczywiście ktoś, komu bardzo za
leży na tern, aby w danej fabryce . w 
pewnym momencie wybuchł straJk. 
naprzykład jakiś konkurent. 

Wywołanie strajku w fabryce jest 
rzeczą. stosunkowo bardzo łatwą. W 
każdej fabryce znajdują się elementy 
niespokojne, nienależące do żadnego 
związku robotniczego i łatwo dające 
się namówić do szczęcia awantury. Ko
muniści potrafią. po mistrzowsku po
sługh .... ać się .takiemi elementami A 
gdy awantura powstała, obojętne z ja
kiego powodu, zawSZe znajdzie się 
ktoś, kto rzuci wezwanie do strajku 
lub okupacji i zawsze znajdę, się tacy, 
co wezwania posłuchają. Resztę zro
bią. już same związki robotnicze. Nie 
wypada przecież rozpatrywać przy
czyn i tródeł strajku, który już jest. 
lecz trzeba koniecznie solidaryzować 
się z nim, chociażby nawet zgóry było 
wiadome, że strajk musi być przegra
ny i że robotnicy pf'l.dną ofiarą. nieczy
stej prowokacji. Komuniści wiedzą o 
tern wszystki{'lm bardzo dobrze, to też 
drwią sobie z wszystkich związków ro
botniczych, zohYdzają je w oczach ro
botników, a jednoeześnie pod ich fir
mą. z.ałatwiają. swoje interesy i pora,.. 
chunki. 

Wspaniała uroczystość narodo\va ' 
w Łodzi 

Oczywiście nie wszystkie strajkI. 
nawet nie wszystkie tak zwane "dzikie 
strajki", są dziełem komunistów i nie 
wszystkie strajki, sprowokowane przez: 
komunistów, robione sę. na zamówie
nie. Faktem jednak jest, że part ja ko
munistyczna ma swoich sympatyków 
wśród fabrykantów ty(lowskich i że 

Z uroczystości ,.Pracy Polskiej" w Zgie
nu, Na z;(lj~c:ach od gory: na stopniach 
świątyni z~ienskieJ. <>1!.J,ulanle pl'Zyrzectc
nin na no\\"y t'lztandsr. prelydjum uroczy
stości (pru'ma wia prezet'! 8t'k<!ji wloknia
rzy p, lląkowtlkj). publictOo.ść w cUl.8ie 

zebrania. 

Lódzkie widoki 

Żydowska wdzieczność 
Gdy na ratuszu lódzkim urzędował p. 

W(}jew6dzki IV roli kom'6arza rządowego. 
Żydzi nie ukrywali 6we~o tadowolenia. \V 
okolicach Placu Wolności, . 'owomiejsklej, 
Południowej, popularno-3ć p. Wojewódz
kiego byla tak wielka, 1e b:ad!a przy niej 
nawet aława "pułkOWnika" Mincberga. 
Bykur-Cholim, Lina/S· Hace<lrck. ApIiln i 
Adl'ltl, ~fllkkałJi I Mizrachim. Poalej-Sion 
i Ostat'llia POdluga sławjlv bohnter~, wal
czącego i;1k łew srogi w obronie subsydjó'W 
1~'1do\Vskich. 

A Srul, siedząc z GWą na ławce na 
Skworku nad BalutĄ, 8zoptał ctule: 

.. W nim nasza nadzieja. On obroni mojl\ 
posadę przed endockimi hamanami. ~ 
stanę w ma.,lrit'ltracie i p6jdziemy do rabi
na. On to naf!ZA Da.lila. On zabije e'Tldeckie
Sarru;ona. To nSelz Dawid. nasz J01:ua. On 
z.gn:C'Cie naszych wroKów pe.skudn\"ch!·· 

Trzella prz ;.wać, te p. \Vojc\\'óctzki za
slug:wal rzetl'ln;l' na tę 61!lwę i popular
ność wśród Żydów. Za6lu.giwal na te .wszy
stkie hymny, iakiemi darzyła 1{0 ial'!{ono
wa i nieżar~ono'\\'a praf'a żydo\\'~ka. J::.ko 
,przewooniczą1:Y I'ady miejskiej. rozwinął 
stralc-gj~ i d)'Dlo-macię ~od,ną zably.ml\ć o
bok najświetniej8z}ch wzorów Starego Te
stamentu. 

I spe]niJy się naj,gOl'~t6z" pragnienia 
ZydÓw. Rada micj.ska w Łodzi, w której 
wi~ksz()oM m:al obóz narodowy, obóz glo-
8Zący habla walki z ::a<!:vdzcniem Polski, 
z06tala roz.wiązana. ROzDocz:ęte przez nią 
""ielkie dzielo oczyszcunia a tmosfcry w 
Loozi, najwi<;,kszcm w Polsce mieście ro
botnika nols1dego, został.o na krótki czas 

W 3-clą "Qc~ntcę ~alo~eJtia 

W ubiegłą niedziel~ no.rodowa Łódź 
obchodziła niez\Vykł~ uroczystość. Str. 
Narodowe l{oło Łódź-Południe święci
ło trzccią. rocznicę swego założenia i 
pierwszQ. rocznicę p-oświęcenia sztan
daru. O godz. 9 ral10 odprawione zo
stało w kościele św. Anny uroczysto 

. nabożeństwo, w któr()m wzięli udział 
Młodzi Str. Nar. w mundurach i nie
zliczone rzesze narodowców. 'Vieczo
rem o godz. 18 w sali Stow. Śpiew. 
•. Jedność" przy ul. Senatorskiej 26 o(~
była się imponują.ca akademja. Ob
szerna sala nie mogla pomieścić u-

UczMtnic:r imponującej akademji Stron. 
Nar, kolo Lódt Południe, odbytej w dniu 

20 b. m. 

czestników. których przybyło blisko 
półtora tysiąca. 

Akademję zagaił zasłużony dzia
łacz narodowy, prezes Kola Łódź-Połu
dnie p. Adamiec, witaj~ przybyłych 
przedstawicłe.Ji różnych zrzeszeń, 
związków i instytucyj, oraz ogół ze
branych, dzickując wszystkim 7,a tak 
liczne przybycie. Po zagajeniu Młodzi 
koła Południe. zebrani ze sztandarem 
na scenie. odśpiewali Hymn Młodych, 
którego wysłuchano w skupieniu. Na
stcpnie Stefcia Adnmcówna zadeklamo
wała wiersz ,.Do Młodych", po którym 
kierownik koła p. F. Adamiec złożył 
dłuższe sprawowanie z działalności 
koła za okres trzechletni. Podkreślił 
on niebywały rozwój organizacyjny 
koła w ostatnim c1asie, or{lz działal
ność polityczną j kulturalno-oświato
wą wśród narodow4:lj ludności Chojen. 

,powstl'Zy·mane. 
ZdawaJ<Jłly óię. te Zvdzl powinni wudo- nie mającv zbytnich złudzeń co do moral

,,"ać pomnik 1). Wojewódz'l(iemu lub przy· nych i etyczny-ch zalet te~o "wybranego" 
naimniE'lj imien:cm 1el!O nazwać jNlną z n~rodu. nic uwataliśmy za m(}żliwe. 
t}"ch szkól 1\'do'wskich, które dzięki p. Wo- Na r()z,pra\\ie w łódzkim sądzie grodz
jewÓfI,zkit'mu utrzymalv się przy BUMy- kim o pamiętne zajścia w radzie miejskiej, 
djach ma~istr' ckirh ,., Łodzi oczekiwano, wywalane żydowtiką prowokacją, adwokat 
~e coś taki~o niebawem nastąpi. Kcmpner. MU'pr()CentQwy Zyd, oświadczy) 

Stalo się jerJnllk coś innc~o. COtl C't~o ł imieniom 8Woim i swoich tydO'\\"6kich mo
nawel my, znający Zydów dołt dobrze. j ~da.WlCÓW. t.e .. WOjew6dU.1l1ieapelD1J aa-

Str. Nar. lwIa Łó(U-Poludłtie obie strony oddają sobie wzajemnie 
'. .. '. najróżnie: sze usługi. Wszak Żydzi, 

Po .p'lękneJ,()'dekl~maCJI .:W srOlel tel-, szczeJólnie Żydzi w Polsce, nic ukry
ny bÓJ, którcoo w~ konawcę P: K Wo- wają swego uwielbienia dla Rosji bol
sz~zyka nagrodzono huczneml br~wa- szewickicj i dla swoich współwyznaw
mi. zabrał g-łas członek zarz~du ~KrQ- ców, rządzą.cych tern państwem. '\Vy
g?W~g~ S,tr. Nar. kpt. Leon ~lze~o.[zak. starczy przejrzeć gazety, wydawane i 
ZIIu8h?\\~ł ~n. r~('h ,n~l?d~,,~ . ~a redagowane przez Żydów, aby się o 
przestrle~l dZIeJÓW POIS~I. Je",o ~~lal y tern przekonać. Byłoby dziwnem, gdy
o,raz. naw I ąUl.! do .obecneJ syluaC.Jl I!0- by l(ominter~ moskiewski nie usiło
htyczl~eJ, ~. któreJ ~~ch naro.do\\r, Ja- wał wykorzystać tych sympatyj dla 
ko naJsilOleJszy, na~zywotnieJszy l ma- swoich planów, 
jący Zlt sobą. poparcIe całego społeczeń
stwa polskiego. musi ostatecznie zwy
ciężyć. Mówcy przerywano kilkakrot
nie entuzjastycznemi okrzykami. a 
gdy skończył, nagrodzono go niemi 1-
knącemi brawami, zaś deszcz kwiatów 
posypał się na estradę. 

Na zakończenie pierwszej części 
złożył się występ chóru miesz.aneio 
św. Cecylji p-od batutą dYr. . L Króli
kowsl{iego, solo na skrzypl'llch w wy
konaniu kol. 'Wolfa, oraz deklamacje 
"Czuwaj strażnico" w wykonaniu p. J. 
Wojtackiej i .,Z miecMm Chrobrego w 
Dłoni" w wykonaniu p. K. Staj ud y. 

Po krótkiej przenyie część drugą. 
akademji rozpoczął przemówieniem 
członek zarzą.du okr. Str. Nar. Antoni 
Czernik. NMtępnie p. Woj tacka zade
klamowała wiersz ,.Sztandary'" Chór 
mieszany św. Cecyljl wykonał "Na. 
cześć wiosny" - Prasnaka i "Polonez" 
Ponie.ckiego. Dwa świetne utwory na
rodowego poety robotniczej Łodzi K. 
DobrzYllskiego p. l "Jan Cebula" i 
.,Robotniku szarY" wypowiedział b . 
zdolny recytator p. R. Janowski, które
go nagrt7dzono burz'ł oklasków. Wszy
scy zebrani byli niezwykle podnieceni 
i rozentuzjazmowani zaś poszczegól
nych wykonawców bo1atego programu 

W Polsce part ja komunistyc:z:na jest 
part ją nielegalną., Z tego powodu nie 
może być organizacją. masowę., gdyi 
przy wielkiej llczbie członków walka z: 
nią byłaby bardzo łatwa dla władz 
bezpieczeilstwa. Podczas licznych roz
praw sądowych przeciw komunistom 
zostało ujawnione, że na członków 
partji przyjmowani są. tylko ludzie 
wszechstronnie wypróbowani. Są to 
mężowie zaufania, których kierownic
two partji nie wystawia na niebezpie
czeństwo. Robotę swoją wykonywujł 
oni z ukrycia, posługując się albo płat
nymi a:;itatorami, albo ludźmi nieu
świadomionymi, dającymi się łatwo 
pcdturzyć 1 nakłonić do ekscesów. Sa.
n": aiedzą. :zazwyczaj na dobrych p~ag 
08.ch lub przy dobrze płatnej pracy, 
J:ozornie nie mieszaj~ się zupełnie do 
spraw robotniczych, ale gdy tylko po
wieje Jakiś niepokój. natychmiast za.
czynają skrycie działać, rozdmuchując 
go i przygotowując wybuch. Gdy zaj
dzie potrzeba potrafią sami wywołać 
niepokój. Mają. swoich ludzi w socja
listycznych związkach, mają. swoich o.
gitatorów wśród bezrobotnych, maj/ł 
na zawołanie stO!!y bibuły agitacyjnej, 
pieniądze i wszelką inną. pomoc. 

akademji nagradzano okrzykami za- Obecnie ożywienie działalności ko-
chwytu, brawami i kwiatami. munistycznej w wielkich ośrodkach 

Na zakończenie akademji sekcja rob-otniczych Polski, jak Łódź, Górny 
dramatyczna koła Południe wystawi- Śląsk. Zagłębie Dąbrowskie, pozostaje 
ła jednoaktówkę .,Na wycieczcc" pióra w związku z uchwałami' ostatniego 
p. R. Janowskiego, w której wzięli u- kongre:su Kominternu moskiewskiego, 
dział Młodzi koła. Sztuka przedsta-' Jak wlo:dom~ K~mintern . postanowił 
wiala propagandę Idei narodowej na wzmocn!ć a-Slt3:cJę komumstyczną we 
polskiej wsi, zaś wykonanie jej było, wszystkich pans~wach i nakazał po
jak na amatorów, pierwszorzędne. szczególnym partJom komunistycznym 

Akademję zakończono o godz. 10 wcl?-0~zić w po~ozumie,nie z partjami 
wiecz. okn.ykami na czeM Polski Na- socJahstyc:meml, albo Rawet starać si., 
rodowej i Romana Dmowskiego. o~anować te part je przez wprowadZ&

me do nich swoich ludzi. \V Łodzi so
cjaliści. przygotowują. obecnie akCję 

letycle swoich obowIązków Jako 1łrzewod. 
Dlczący radv miejskiel ••• 

P. Wojeowódzki będ'Zle mógł teraz roz
myślać nad :l:ydowską. wdzięcznością. Za
.pl.acili m.J w sp066b okrutny. Po tydow· 
sku. Kopnęli go i w dodatku \,Vydele,llowali 
do tej fumkcji adwCl'kata. Nawet sami się 
nie pofatygowali. Zrobili to przez adwo-
.!tata... Osa. 

podwyzkową. w przemyśle. l{omuniści 
zechcę. zapewne odegrać jakąś rolę \V 
te,i akcji i zawczasu już przy[!otowuią. 
sobie teren do tego. Nie byłoby to zre
sztą. pierwszy raz, że akcję. rozpoczętł 
przez aocja listów opanowują komuni
ści i prowadzą ją. w-edlug swoich pla
nów i potrzeb, 
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(Nieul'zędowa i bez gwarancji). 
CMGNIENIE TRZECIE 

Stała wygrana dzienna 25.000 zł na nr. 
7827. 

Po 2000 Zł na n-ry: 2743 18277 24707. 
Po 1000 zł na n-ry: 25786 35736 9800ł 

124424. 

• 

le~auly~ ~~alany na 11 mie~i~[y wi t 
• 

Po 500 zł na n-ry: 45679 52915 7ł8łł 
91635 169719 170750. 

za wystawienie fałszywego świadectwa i niedozwolone spędzenie płodu 
Po '00 zł na n-ry: 10068 11313 92226 

194998. 
Po ZOO zł na n-ry: 38243 69355 86216 

104804 113212 12:33ti6 182:330 150988. 
Po 150 zł na n-ry: 6207 11622 31030 

35446 45079 45564 47343 59i07 65624 6tJ355 
74361 7G508 77544 77710 82M9 92093 93270 
103894 .1v'9693 109964 126529 129391 100174 
139229 155316 155950 165737 165854 171240 
180881 181084 182600 187273. 

Po 100 zł na nory: 
2·18 741 2316 500 4.221 5059 9'29 6832 9875 

10403 512 11913 12326 555 59 13026 638 lłł29 
70 15469 553 16371 971 17479 18006 138 734 
:~8 19670 2Oti72 21501 22471 24885 25104 571 
26487 536 27 i82 l8662 820 29374 30068 457 
790 999 31136 781 32027 33285 570 741 35267 
36098 37359 677. 

38189 453 7i6 40305 502 729 41055 145 2~6 
42158 424 57 82 98 669 43373 44700 45277 733 
905 46025 47621 48479 49148 50558 728 872 
74 51177 268 332 459 510 52871 53596 55442 
560'29 .7 122 287 431 57048 113 58698 849 
59807 1»9 60108 465 577 61100 231 325 6?126 
9"21 63079 166 580 80S 64833 65041 93 252 
66005 378 647 719 68258 500 82 649 73~ 69574 
6G8 094 70041 71338 73895 74731 75121. 

76683 86 77124 25 391 933 78862 79417 556 
80275 734 81064 94 133 456 828 83521 1M 
85809 88707 90353 561 91447 93120 595 94373 
521 95266 96044 71~ 97094 814 98096 145 528 
784 806 99351 81 100129 327 553 702 ]0'2007 
357 103212 725 931 104099 152 279 105~56 
845 106425 108180 852 108257 53;:1 110481 
111266 112409 113131 549 717 97& 

114097 4tH 116194 953 1180S1 487 738 119432 
515 900 43 121940 95 122686 123874 124145 
210 125316 484 126220 127622 129087 137 255 
130507 987 131548 830 132659 134227 495 543 
135534 136531 137926 139150 95 901 14050;) 
141351 430 876 142168 804 94 H3Ul 79 144199 
211 696 145262 146151 148139 741 149147 83 
480 528 962 150391. 

152371 154421 155237 1560i3 407 157987 
158126 985 1607:l8 161192 493 162101 236 56 
772 163187 za 785 161008 165268 161S2U9 
167167 78 169216 li0260 1718i8 172213 914 
173572 ln603 li86\2 818 1!l0914 181463 96 
18::019 615 184616 18;:'020 381 1868G3 1871IH 
188636 189644 985 100567 191674 94 194358 

C h o r z Ó w, 23. 10. Na wokandzie 
sądu okręgowego wydZiał zamiejsco
wy w Chorzowie znaiazły się w ubie
głę. sobotę dwie sensacyjne rozpl'awy 
karne przeciw miejscowemu lekarzo
wi Żydowi dr. Jacobiemu. 

Przy wielkiem zainteresowaniu pu
bliczności przed wzmocnioną, izbą kar
nę. pod przewodnictwem sędziego o
kręgowego dr. Stawarskiego, rozpatry
wane było najpierw odwołanie wspom
nianego dr. JacobiegQ od wyroku są.du 
l. instancji, na podstawie które10 o
skarżony skazany został na 7 miesięcy 
więzienia z zawieszeniem na trzy lata. 

Tło sprawy jest następują.ce. Ku
piec Brunon Trzeciok z Lipin miał 
pewną. sprawę karną. przed sę,dem so
snowi.eckim o przemyt. Chcą.c za 
wszelką. cenę przedłużyć proces, mimo 
doręczonego zawezwania. oskarżony 
nie stawał na wyznaczone rozprawy. 
W dniu 18 grudnia 1934 r. poraz 3-ci 
nie stanął na terminie i dostarczył ja
ko usprawiedliwienie świadectwo le
karskie z datę. 14 grudnia tegoż roku, 
wystawione przez dr. Jacobiego z Cho--

Po 150 zł na nr. nr.: 576 5986 7993 1,1267 
25958 27ł80 30041 30812 34542 38831 .1900 
42489 43413 49605 53733 60971 64537 63802 
7109982319 8i361104081112658 117538 12\,.0;;25 
121681 123437 128156 131249 132654 135020 
137+30 139127 153378 154198 158546 16.i!917 
169288 184543 187024 188680. 

nowa, stwierdzaję,ce, że oskarżony 
jest obłożnie chory na skutek ostrego 
zapalenia ślepej kiszki. &}dowi wy
dało się to uchylanie Trzecioka po
dejrzane, tembardziei, że świadkowie 
zawezwani na rozprawę oświadczyli, 
~ widzieli go chodzą.cego po ulicy. Te
lefonicznie zawiodomiono o tem są,d 
grodzki w Chorzowie, który ze swej 
strony wydelegował lekarza pow. dr. 
Hesska w towarzystwie urzędnika są.
dowego do mieszkania Trz.ccioka, ce
lem zbadania go. Okazało się, że Trze
ciok był zupełnie zdrów i mimo skru
pulatnegQ badania lekarza urzędowe
go, nie stwierdzono u niego żadnych 
śladów rzekomo przebytej choroby śle
pej kiszki. Oskarżonego dostarczono 
pod eskort~ na rozprawę sę.dową. do 
są.du w Sosnowcu. 

Za wprowadzenie są.du w błę.d po
ci~gnięci zostali do odpowiedzialności, 
zarówno Trzeciok, jak l dr. Jacobi. któ
ry wystawił wspamniane świadectwo 
lekarskie. Od wyroku skazujące dr. 
Ję.cobi wniósł odwołanie. 

Na ostatniej rozprawie oskarżony w 

459 67 ~2 m 1323'5 316 591 529 835 19176 
90 453 'i66 852 001 20121 297 983 21łO-ł 58 
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78 85470 86559 909 87198 7 J 1 982 88558 62t! 106919 1074058953392 781 908 108296612 993 258 600 703 112036 514 708 21 806 113040 199 
778 006 892M 884 906 9 755 903 46 92065 ::03 109591 110237 625 111182 431 790 112277 319 620 842. 
93691 842 94450 95045 556 709 941 96007 13 113278 682 718 99..4. 11406' 2ł3 ł35 359941 115000 MS łt6 544 
9i010 221 347 673 98107 m-z 99 99076 89 277 lBlS5 722 911 115004 79 128 698 117286 773 S7 t16(H6 27'8 343 Hl 117295 85 918 73 
3U lC0099 3/0 623 813 10101'2 947 102561 686 638 002 118704 119482 841 901 75 97 12,)074 11814;; 38'6 4-U 697 119091 S-l-3 120095 159 
712 52 10303·i 227 473 7/'0 101110 74 384 572 804 121104 583 697 710 91 815 123661 781 520 72-l- S22 121000 99 288 588 973 122311 !l8 
918 105098 249 106100 556 S8 107107 556 62 12-i125 557 753 125579 126128 97 304 932 94 ł09 19 123016 235 SI 91 322 847 12lOi2 
929 108006 82 92 109328 47 770 110236 111160 127131 246 422 73ł 75 128735 45 129013 0;;44 241 79 S4 124 1253U 437 12003'2 75 112 64 
63 529 882 901 112683 113377 518. 957 130468 500 131306 73 899 911 13?490 516 H7 592796 127175 7łS OH 128303610 129311 

114700 115433 4{} 528 807 116210 40 117064 53 895 133250 515 99 888 131-387 980 13508~ 54 787 853 70 OOZ 3 1300".>2 228 ł53 6\.8 933 64 
294 118~59 75 968 120334 121084 622 122151 291 'B2 /57 833 49 133450 691 804 137554 55 131347 Hl 89 741 1325:)7 612 1963 974 133298 
12S:.?65 377 514 6-19 124487 550 618 7L 1'l5'l84 
986 126768 12714 1 3?1 686 848 128579 784 
819 968 129763 131691 759 13~192 272 133294 
134444 764 135350 136023 480 56~ 137143 289 
138146 233 139178 140112 290 531 602 141104 
31 093 143819 144576 872 145688 H6540 HU81 
148743 149334 150103 250 449 520 151057 498 
657. 

T 1918 Oa'ółnie wiadomo, że WIELE WYGRANYCH 
pada w kol. DZIERŻANOWSKIEGO, Warszawa, Rowy· Świat !Sł, GntezlIO, Chrohrego 2. 

138230 009 139147 332 140599 731 141369 649 
787 832 938 142377 983 143176 881 144195 ?34 
532 145394 996 146087 125 333 555 671 733 
147148 52 537 i69 817 148187 149970 89 150131 
250 326 770 151154 63 226 96 31~ 808. 

775 134382 ~ 8 135170 562 136035 3Q3 427 551 
13iOH 106 "39 i93 138344 5ł5 666 139350 783 
H0176 359 ł-32 758 141019 980 142300 586 90 
823 143055 i17 895 IH12~ 363 80;) 145099 413 
2ł 52 !\l87 916 H6671 822 9ł 97 147070 110 
233 517 625 148257 385 7~9 149364 491 816 
956 59 1501~ 202 330 419 500 864 151221 
480 643, 

dalszym cię,gu p<>dtrzymywał swoje 
P'Oprzednie twierdzenie, że w chwili, 
kiedy badał Trzeciolta, który przyszedł 
do niego. t. j. w dniu 14 12. ub r. pa
cjent rzeczywi8cie był chory i dlateJo 
zalecił mu. położyć się do łóżka Tym
czasem trzej rzecloznawry w osob:tch 
lekarzy powiat. dr. Hesska i dr. Za-

OTYŁOSĆ 
os'abia serce 

Serca )ł7.lych oblotone wan;twl\ tłuszczu pra
cują • WYSiłkiem wyczerpUją ~;l' i WCZ(,~I1IPJ 0.1· 
mawiają poslusz' Istwa Ot y/oś!' ~powo,lowanll 
jest zlą przemianą maltrji albo zahllrzt'nlum 
czynno!lel gruczołów ,Jokrewnyeh 

Zioła Mngistrll \\·ol.kiego .lH~1l RO~A" za· 
wieraj" jod organtczny znAjdujący sil' w lIIur
skiej r<>śl!n:e Yahanga który pohuolza orlla
fi1.ZW do Fpalania na,lmlerneio tlu.zczu :-;to$l\je 
6ie je przeciwko otylości i nie wymagają one 
specjalnej <łjet,. 

Ziola ze znak_ ocbr. "DegroS8- do nabycia 
w IIptekacb ' dngerjach Iskładach łł\l\ecznych). 

\V,t~·1rn.a Magister E Wolski, Warszawa 
Zlota 14. m. L 
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wadzkiego, oraz dr. Nowaka, zgodnie 
stwie.rdziJi, że Trzeciok nIe mógł być 
w dniu 14. 12. tak ciężko chory, a wo
góle nie mógł Cierpieć na zapalę1ll9 
ślepej kiszki, skoro, jak stwierdzono w 
dwa dni później, tj. 16. 12. pieszo odbył 
Z-godzinną. przechadZkę do kościoła w 
Goduli, i w dniu 18., czyli w 4 dni po 
wystawieniu świadectwa podczas ba.
dania lekarskiego nie stwierdzono u 
niego wogóle żadnych śladów choroby 
ślep aj kiszki. 

Na tej podstawie są.d doszedł do 
przekonania, że dr. Jacobi świadomie 
wbrew wiedzy le!carskiej wystawił u
chylaj~cemu się od stawienia się na. 
rozprawę sądowQ. Trzeciokowi świa
dectwo lekarskie, które w tym wypatl
ku uznać należy za dokumcnt urzędo
wy do u:i.ytku sądowc}o, co p. dr. Ja.
cobi w wystawionym przcz siebie 
świadectwie zaznaczył. i dlatego też 
wyrok I. instancji opiewajQcy na 7 
mies. więzienia z zawieszeniem na 3 
lata zatwierdził. 

W drugim wypadku ten sam dr. 
Jacobi ()skadony był o niedozwolone 
spędzenie płodu z wynikiem śmiertel
nym, o czom pisaliśmy w numen.e z 
dnia 11 bm.. Sąd okręgowy skazal go 
za ten czyn na dwa lata więzienia bez 
zawieszenia wykonania kary, 1.000 zł 
grzywny, utratę praw obywatelskich 
na przeciąg lat pięciu i pozbawienie 
wykonywania praktyki lekarskiej na 
ten sam okres czasu. Współoskarżo
ny Muszyński skazany został wyro
kiem tego samego s~du z dnia 8 bm. 
na 1 i pół roku więzienia. 

CIĄGNIENIE DRUGIE. 
Po 100 zł na N.ry: 

S5-H i697 5991 6671 7778 8022 579 97 9012 
10313 6"23 12'516 7"23 845 13162 321 5i8 957 
li673 153ł8 17607 952 18i43 20157 :!i2 '383 
2122;; 23140 i71 55i 2H71 6i8 25337 SOI 2G:W6 
382 935 27907 2~765 30133 S3 9i9 58 32512 S7 
675 33551 600 3ii83 522 35393 6i6 36170 670 
37261. 

38691 t0593 S20 54 ł1130 12309 1,3522 69 
44027 45i16 99 697 990 46011 354 746 \8192 
5;\3 49104 51253 892 52723 Sł2 531198 822 55:W5 
471 760 5(5)9 57S27 586a 871 6033i 609 
71319703901 735i8 69S 959 H616 4~ 75SS8 957 

7()066 5U 904 77162 422 /8696 iDl i6 ~r9 
80091 81588 82550 58 SO 53058 74-\ Si'371 77 
85087 HO 86270 777 991 Si2Q6 S'1037 101 ;'\0 
S9880 90690 9H68 n3 92812 93i38 94031 34~ 
ił 95755 8t5 OOi06 97063 5i5 98371 8W 9tl427 
100008 101017 584 102022 3t6 ~26 907 103240 
10i034 207 105151 500 106028 107092 !l35 
108073 87 105 236 81 354 616 109.')22 95 111222 
33 616 823 112118. 

115078 35·ł ł74 602 9 117~89 1 19015 ~~5 
120135684 123951 124237 12:1037 1"2{170R 123:łl0 
~32 713~ 129~00 130289 t35 93 569 111210 ~70 
138911 1391\2 961 HH~5 H~(126 102 276 H3 
SO g<;>q H30i8 119 1461 H H70it'I HSOO::l 70 
~15 3J.'i H9S67 j3 150089 197 8~ 973 151197 
202639 752. 

153'Z16 92 59ł 15484-\ 15"i285 157000 t.02 

152769 153505 154041 261 425 535 155079 
317 ni 15611il 32 157123 952 97 158186 163 
9·ł3 159174 245 466 160608 161726 1(:l21'70 
16~;885 923 165105 639 76·i lC6523 167684 7111 
168080 169170 214 170386 777 900 171634 775 
172102 70 301 933 173252 476 684 175114 ~4 
5~5 1765~0 95 691 847 177673 178232 584 652 
179036 793 180104 350 181314 671 935 182294 
790 18Ji93 989 18~5{)3 1~'55ł!) 710 895 186'218 
69 606 ~.2 712 829 9:::5 188243 785 879 189724 
1903~0 191433 610 876 967 192308 193942, 

,y czwartym dnIu ciągnIenia 4 k:asy 
wygrMl8 ~adly na numery nas tepujące: 

Gł6wna wygrana 100.GOt zł na numer 
lU83S. 

153208 154926 155112 156108 157130 359 482 
158012 83 381 736 950 159020 160032 725 40 
161285 895 162025 285 440 819 46 913 163318 
498 752 69 976 165113 322 429 713 166111 65 
3t.).!, 468 654 167341 90 618 168149 59 493 16Q233 
343 170943 171380 422 555 172465 94 799 934 
173103 277 631 174211 491 560 903 696 17~101 
700 176273 93 601 68 177511 699 178599 17~5~ 
180200 6"-5 813 181195 239 548 831 182638 83 
183200 323 184H33 185147 618 71 991 18603.'3 
105 30 209 68 359 781 83 983 137500 990 188659 
923 189377 773 190215 ł3 88 191163 619 58 927 
102023 917 193238 511 194045 454.. 

152092 357 472 15330 81 428 36 731 154243 
396 56-ł 715 96 155137 ł25 61 590 009 9'29 
156064 277 5W 649 703 157007 176 887 919 
1;)8~25 601 754 1590i9 13\ 639 991 100103 634 638 P6 -n~ S}03 t:'iS03Q 131 301 !łO~ !;i91),,8 
71322 802 1613Q7 629 8,;2 16214-6 270 585 007 16087:3 98 16119i 238 WI) flll fH9 1(~2'łR2 lR3n7G 
7~ 1632()Ił 86 3M 5i8 61-3 m 993 98 16ł146 83-3 17:l012 17m~ 17;fi!l8 '1n~ fl2 9:39 176!65 
65i 7"~ 809 927 165390 100036 216 60 70S 7(H li73-?2 179763 ~66 1~006n i7'; 1~10.i'i 'H9 
167W9 182 168026 116540738 SW 33 99 16fł501 I ł3i 132203 131Oj8 2i? 1~660~ l QiH):; -'.>9 
21 667 16 'rnS 170086 194 291 619 927 171006 1930i2 86 2H 190000 W2 191616 192777 g.sS 
140 8"~ 99 251 .i56 liW3Q 67 90 760 835 173068 193249 3Q9 19i523 945. 

5.000 zł na nr.: 15848·t, 
2.Gt\l zł na nr,: 145634. 
Po 1.IlCO zł na nr. nr.: l600ł 17003 4e180 

68900 113770 125211 180195. 
Po 5&0 zł na nr. Ild'.: 11394 98358 113077 

136745. . 
Po łOO zł na nr. nr.: 14098 20785 70700 

72144 73364 102111 134402-
Po 2110 z! na nr. nr.: L'>24ł 48991 6807' 

:7744 131361 1368S8 153893 l!l$.U6 163250 
18·1,869. .' 

Po 50 zł na N-ry: 

47 50 ro.~ 500 917 1318 71 640 776 Z168 
315 428 ·ł;!' 590 30i9 325 578 761 &50 923 51 
1357 99 :.JO 503 610 'iW 59 64 823 5872 938 
59 68Q7 i077 2.)9 i;)8 i08 in s 15 950 82&l i39 
500 705 90:> 9002 130 90 273 iS 33i l6 697 
i67 915 62 lOOH 91 586 689 8.')1 sa 11258 546 
79 676 795 12008 1 H 3.'31 39 515 629 715 21 
60 13363 550 H275 79 797 9'2 \. 150:1.) 86 821 
IlOO 10007 43 IQ 76 154 517 601 780 1708.2 280 

409 19 760 174002 48 564 702 9iS 175032 ar 
331 517 176006 73 109 52 53 207 575 695 814 
1773W 608 16 773 178026 870 900 179118 798 
180320 181060 275 86 W9 997 182210 326 i8-i 
~ 75 667 751 91 i 50 60 183\R31 98 265 315 ł86 
5óO 81 626 lSł262 ł7S 88. 185311 41i 49 66 
59"2 &30 51 10015.5 SB 187123 J2Q 563 973 
188102 219 :'13 537 001 821 3i 53 109007 iDO 
29 572 915 87 190062 73 228 HO 6U 63 191067 
:W 6(H 192116 Z03 103 1l 577t.0 ł4 855 19317ł 
447 63 525 51 194012 .7 57 543 6*2 866 979, 

Po 5!l ~ł na N-ry: 
205 637 761 9;1 1000 75 3858 ~020 101 381 

567 816 ;)632 ~6 950 8399 9:ii i'?;31 900;;6 '>QO 
~19 10333 322 95S 1105i 2i3 SO i9. l?Oi~ 106 
374 ~'l{3 603 llOO4 91)6 1:>697 SU 16012 i26 ;6 
98 .J.80 735 2łHO 50 330 d3:; 20')75 91g 7i 2i210 
699 29333 67 30271 ia ;;92 310iO 130 3~i'51 
3il01 211 38 192 93 753 8;;080 21~ 423 5 2 632 
63 36H01 6;:'2 ~3 9Zi 37897. 

38573 39~ 119 599 682 7i5 ~p lon;~ 7~ 
41089 90 2G8 6i ł~8137 93t i3 iS ~ ,S 1 HO~ł 



1\ ałendan rzym. ·kat. 
Czwartek: Rafała arch. 
Plątek: Kryspina m. 

Kalendan ślowiaAsld 
Czwartek: S~l'miBlawa 
Piątek: Sam"myś!a 

Słońca: wschód 6.32 
• zachM 16.41 
Dtu~vŚć dOla ,O f(. 09 min. 
Księżyca: wscł.ód 3.21 

zachód 15,11 
Faza: 3 dZIeń przl'd nowiem. 

Adre~ redak[ji i a~miniJ1ra[ii W t9dzi 
te:efoJl redakcji l admiDł.traeJI 11"..55 

Piotrkowska 91 
Godziny przy;ęć dla inl., .. ea'''' 

od 10 -12 

NOCNE DY2URY APTEK 
Nocy '-'~Iejszl'j 'iyzurują BptE'k!: KlI!'Pl'rkle

wicza , Zgielska 54. !tytla KOł!prnika 2B l.un. 
delewicza. Piolrkowska 25. BojAr-kiego. Prze· 
ja~1 19. Lipca. PiotrkowskA 193 ltydowska}. 
RyclJlera i I..obody 11 Listopada 86. 

Pogotowi!!' - tel. 102·\10. 
Strat oltniowa - tel. 8. 

TEATRY LÓDZKIE 
Teatr l\llcJskl - 7,00 .. Ucle.kla mi przep16-

reczl,a". 
Tcatr Papulnm;v - 8.15: "Pan Dama?:,.", 

KINA ŁÓDZKIE 
AdrIa Metro - •. WyprawY łcrzytowc". 
TIratnla Stl"7eeha - ,Noc cud6w". 
OoraB - .. 'Vco~ola \VdOwk .... 
Oap!tol - •. Bengali". 
Mewa - •• Piotruś". 
MIra! - ,.A mok". 
Mimoza - .. 7.em8ta palili X". 
Lndow;v - .. Przpor Kordeeki". 
O~wlatoW)' - .. Ich noce". 
Palace - .. Epizoil". 
PrzedwIognie - .. DwId Joa@le". 
Rakieta - .. l\hla matl'czkll". 
8tyl'lWY - .. Noc karnnwo'owa". 
Ulalło - .. DlIil'wczę • Budapesztu" 

NOTUJEMY 
r,6d'llltl ma!tl!!trat topll las Mil NIemnem. W 

tych dniach I6rlzk/ m'ł~letr8t E'ipcydo\IVal s:1\ 
ootaterznie na kll"oo 10 hektfl rów lasn \IV mlej-
6cowo§ci .. łJYiBn Góra" nad Niemnem. powiat 
ez('zuczYI'l;1kl. Na zakuoionych terpnach pobn· 
dujp się kolonję łetni,. dla miejek!eh zakhrd6w 
wychowa wczyeb. 

KRONIKA POLICY.JNA 
SJrra(1!I Jeb I knn~. NiE'oZnanl sprawc,. filtra· 

rf!l onegdaj z Tlnrku .. Zrórll! .. ka" j~a I knne. 
G'un! ten I zlośllwy wycZT!l jeoe-t tem n!l'Z"Tozu, 
anials'!:y. It mk Ilbolrl .. OJ:rM zoologiczny" prte· 
ZTlRCZOny 1\1" tl,."t",wy szkolnej, pozblLwla naj
eieka'WmJcb Jlwienl\tek. 

Z RYNKU PRACY 
Szere«1 bezrobotnye" wzrOII1"I. Z dnl"m t9. 

b m. w,.zvlIer rol'otnic" '"'l'zonowi. ntrudnil'ni 
na robotach w kor~ łódzkim prz, hu dowIe 
dr6)!". mo. t6w I rl' ,~ulllcji rzek. otrzymllll !IWol· 
nlpnfn. Tt'lrmfn \Vvpow!ed1:l'n/a Iłplywa \IV dnfa 
1 I!~topadll r. b. PrllktY'Czn:e rzecz !>jorllc. pra
ce ze w2lgled'l nil "p6~nl()n~ pOrQ I fntlllne \V!l' 
l'1ln,kl IItm""feryezne _ul:v jut obecnIe przer
wane j nalet, w.t,pI6. cz,. bed,. wznowione. 

Numer 246 = OnĘDOWNTK, ",,,łeli, dnła 25 "atd!i'ernika 1935 = !trofta " 

Zaniepokojenie wśród ubezpieczonych 
Emerytury Z. U. P. U. pod znakiem !fapytania' 

Ł ó d Ź, 23. 10. W najbliższych danych, któreby to zagadnienie mogły 
dniach ma się odbyć zebł'anie rady o- wyjaśnić. 
kręgo\vej unji zwi~zków zawodowych W sprawozdaniu tem komisja daje 
pracowników umysłowych w Łodzi, wyraźnie do zrozumienia, że nie mot~ 
na którem będzie omówiona sprawa na będzie płacić emerytur w przewl-
wypłaty emerytur przez Z. U. P. U. dzianej u~tawą wysokości. 

Okazało się bowiem, że specjalna Fakt powyż,szy wywołał ogromne 
komisja po zbadaniu polityki lokacyj- zaniepokojenie tak wśród osób, którym 
nej Zakładu Ubezpieczell SpołecznYCh należy się wypłata emerytur, jak l 
ogłosiła sprawozdanie, w którym POd-, tych, którzy obecnie płaclJ. składki e
kreśla, że nie może stwierdzić, czy merytalne, a nie wiedzą, czy będą mie~ 
ZUPU-om wystarczy pieniędzy na e- li z tego kiedykolwiek pożytek. 
mel'ytury, brak bowiem dokładnych 

Manifestacia na rzecz armii 
Zdunska Wola entu!fjasfyc~ni e witala pr#echod!f({ce 'Woj81~o 

Z d u ń s k a Wo l a. 23. 10. W 80- armję. Przy rogu rynku i ulicy Marsz. 
betę 19 bm. o godzinie 9 rano do Zduń- Piłsudskiego przechodzQ.ce szeregi woj
skiej Woli przybył poCiągiem z Łodzi ska ' powitała d,eleg'acja miejscowego 
I baon 31 pułku Strzelców I{aniow- koła Stronnictwa Narodowego i Nart' , 
ski ch, stacjonowany obecnie do Siera- dowej Organizacji Kobiet. 
dza. Przedstawiciele Str. Narod. w oso-

Przybyłę woJsko na stacji kolejo- bach p'p. DołlTowskiego N. i Kokow
wej witały delegacJe ze sztanda.rami i skiego Fr. plfowadzą,cemu baon do
cechów. Oddziały żołnierzy ze stacji wódcy wręczyli wiązankę kwiatów, po
koleJowej po przez ulice: I{olejowę., czem zebrani członkowie Str. Narod. 
Szadkow:ok~. Złotnickiego. Mar. Pił- iN. O. K poczęli wznosić entuzjastycz
sudskiego, Rynek i Si,eradzkę. w towa- ne okrzyki na cześć armji narodowe.l, 
rzystwie ol'f!"anlzacyj i pocztów sztan- zarzu.ca;ąe przechodzą.ce szeregi de
darowych udały się m.arszem do Sie- SZC7.em kwiatów. 
rad'7.a. I Następnie deI~acja Stil". NaTod. 

Na ulicach zgromadziły się tłumy wraz z innami dele~acjami odprowa
mieszkańców, witaj~c przechodzącą. dziła baon do granic miasta. 

weJ. W dniu 21 h. m. ohaj o~k(!l'7.enj zostali pod kil Wotn. PIatY" Dlubaln wraz z ZOl1ą I synem. 
eskortą pollcJi przew!ez:eni ilo Pal)~nnlc na roz-I 'Vwyn:,kll z(lerzc<nla Piotr Dlubgln 7!(lstal za
prawę do slInu grOd71['ego. Na rozT>rl1wę powo- bity na miejscu. a żonp, jł:'>.'!'o w stan'e ba:rdzo 
lano oko!o CO §W:3rl!rÓw. pl'zew1żnle przpmy- c:ezk'm odwle~lono do szP:tRla. Syn trRg:c7n'e 
slow~ó\v. kt6rzy nl1by,:i te ga~nil'C I są z n:ch zmnr'ego gajow(>'!o z ,,>,paclku wyszedl lekko 
zarlowolenl. SlId po prze~luchRniu wszy"'tk:ch pok~!e("~ony. pordn nreS'ltowR'a k :erowcę sa
nabywców. ktńrzy wyraZIlIi s:ę dohrze o fahry- mochodu Anton:ego Go1'tela li Łodzi. 
kAtAch oskllrżonych. wydał wyrok uniewinnia- 9' 
jąCY Folarona i Kiers.zanka. R .. a~~le~. W nocy na 2~ b. m .. do mle~zkama 

• • P. Nlw:nsk·ej. przy ul. Marsz. Pllsnrlsk'ego 10. 
NIC ot1'ZymnJIł wyplnt~. Robot.n:cv zatrodn!e- , zakrailll się niez!'Inn1 sprawcy i skradli c~ść 

ni w tkalni ml'chnn'czneJ przy ul. Tuszy1\sklej I garderoby wartośc 400 zl. 
43. w f'rm:e hraci Zag6rows,k lch. orl (Puzsze~o ' .. 
cznsu nte otrzymują wypłaty za tygodniowy za. .,SanaeTJny brukowIee 1IIe .llrzYJąl liiI). 
robek (a) I W tlrowa(1?:ona na tutejszy teren J(\.o'!:eze or7ed 

. • wyborami do Sejmu • .sanacyjna" •. Gn:zpta Fa-
Red"ke.!a. Rohotn!.cy utrnr1n:en! przy regn- bryezna" o~tMnio przestała przychodzić do 

lacji .. Dobrzynki". w I:czhi~ 16. porllegli urzl)rlo- ZdUllsk:ej Woli. 
wi woiew6ilzk:emu w ł...odzl. zo<stall zreiluJtowa- S dk .. d rn'" t I h N 
ni z powodu za1rończen1a pracy. Robotn:cy ci , za owIJe,. .. y. o e. ,,01la f! e ,mac." 11, 0-
nIewyrobil! odpow:e-dnlch dn! do Zl1ll"k'l Z"PO- wa.t~1 stale ChO~Zl w sohote po 8'1hac:e do 7,y
mMow0go. przyczem n:ektór:vm II n!ch braknie dówk. ~ostoweJ w rynku po zak'llpy utykul6w 
po k~lka, ~n:. Robohi~cY ei <loma~nli !I:ę. by 7.n- I SPOŻYW z,.ch. 
r~l\(l M.eJskl m\łlal , lch zatrudmI. leCI: IIPot)tall "R'"'NI"A --"OWA 
s:e l: kntegnryczną odmowI'. W tyeh dnJlIch. '"' .' ,' \!'<" "'I'=-~ 
tnkże kilkudz:es:ec:\I robotników. !Atrl\rlnionyeh I 
na robotach m'ejsk!ch. otrzymn!o wymów'en'e Z ruchu narodowego. W poniedz:a'lek. 21. 
prRCY. Pozosta:! robotnicr będ. pracować do b. m., o god,;. 19 w lokąlu para,fjalnvm w Jeie
dnia 31 b. m. (a) wIe. orlbylo /ię zebrlln:e cz!on.ków Str. Nnrorl. 

Na zebraniu prezes pow.!atow,. P. Adam Sn1l-
J;rpnl'r"K A %AIF.:RZA lkoWlS'ki od'CZytał raport głównego zar,;ądu Str. 
~ Narod. o wybMach. 

SkIadkl na rzee'll straty olllloweJ. W sw!a- Do m!od:r:lez,. .Jetewaf Zwraeam,. uwal\'e. 
nu II ohchodem ·oo·lecla Ochotruczej Straty PO'Illl'!Od'1lle~y j~eWlSikiej. B,by nie ucz~zczll'a na bl
iarmd Komitpt Obywatelski postanowi! przyjś6 . lard do fil"m łydo_kleh. zwlalS.!"cza. te mam, 
s pomneą O. S. P. W !'elu zaopatrzl'nia w sprzęt btlardv w polsk.ich firmaeh ItP. ;r. Ostrowskie' 
do walki z o.'.n'em. Uchwalono. ze w!a§c!cicle go i F. MaciejeWlSkiego. 
n'p!'Uchomości. których dochM z domu wynosi Na dzlcJ\. Oltrystusa KrtJJa. DnIa 27. b. m. 

_ » c ; 5rOO z', w.,'nen po 1 zt: ot! 500 do 1 ()()(} zl 2 zł. t j. w n!ed:zf.elę w kościele parafjalnym w Je-
Arłre!4 •. Ol"ildownlka" PabJanlee, Gamcal'Skll pon.a'd ~ 000 li zł. Przed<sleibi~rstwa handlowe tew:e odbędzie się o god,z. 11 uroczyls.te nabo-

I tplc-fon 2:!0. p()l;l:adaJllce patent rr kategOrJl Wl'lal"ajll 10 zl, ŻClt1.StwO na dzil'tj •. Chrystusa Króla'" Wieczo-
III kate~<lorj'i 5 zl. IV kate-gorji II zl. V kate- rem o godz. 17 uroczysta akademja ku czci 

'-;/ł ZJI'ewa~ę JlOIItertlnłtflwł!lto. Pi ner JI'I'tef gorji 2 zł. Przedrsiębj'orstwa pJ"ZImlYl'lowe po- .. OhrystlllSa Kr6Ia''. 
(M",n~l1,.Z"ki 41> rootal pOl'ia·Jmiet,. do oil-powie- Biadajace pat«;!lt I kate.~orji wpła!:aj'! po, 3()O Skazanie narodowca. W dniu T. b. m. cz!o-
dli"lno§ci karnpj za zniewftll'e PQ~tpl"unkowe~(). zł. II k.~tE' . .,.orJl 200 zl. III .kategoTJI 1;)0 Z. , I~ l nek Str. Naroi!. p. Wac!aw Króli'kow.ski ZOtltnł 

• POclC'ZRS pl"n il"n!n przez niego &Iu~by na r,nltu łmte:ror1! 100 zl. V .~ate.'rorjl !i.{} zł. VI kA.te~WJl skazany sadem zaocznym BtarOtltwa. na greyw. 
w czasie odbywającego eie targu. 20 zl. VII kategor,Jij 1~ m. VIII wpłacają 3--5 I nI) oraz kos,zta 5 "I 5(} gr z zamianą w razie 

~atrZYm/łn'e nm"''''!owo eloorl'lto. Z"tI"T.vmft- zl. Lokatorzy O'P , ac~Jący roczne ~omorne od niBŚcia<>alności na aree1:t 2 dni za pob'cie tyda 
~y I,m."fltowll chory BlJrnr~ztaj'll (l,ó,I.". ~rl'lrlmiej- 200 do 500 zt wp'acaJIl po 1 zl. od 500 do 1000 o , .., 

ISka (1). ktllry wa~~al się po ulicach Pabjanlc. wp:aoCaja po 2 zl. a ponad 1000 zł roczne kc-
POS'T.I1",'wl1otla "l1l1'l"'onye'" eMo!'e6w. Ko. mOM1e wP:acajll po 3 zJ. ---KRONIKA TOMASZOWA Maz. 

m!s~rjn1 P . P . w Pabi:lni<'R('h otrzvmał l"l)wjll- GOS1l!}~an.c n l';.Ida. GOOPOdll,rz TeDfil Ste'P-
domirn'p I) zo'!inil'clu tr2'~h ell'OIPrńw ze ?,Ii.,f\- n,iak w:e,<l, 'Vóla RO!l'oz:11, .. ka. gm. Ro::ro:mo i p. W przededniu umehomlenla w TomasEOwle 
fIk l!'; Woli: M~"'!';nl~Itll Jana. ~at 8. Skotnicki .. - Ignncy Zieliński wieś Dąbr6wka Wiel'ka. gm. mleS!1klego Ualwersytetu Powszechncgo. 'V 

8 I O k· K' l I T Lućmierz w,rac:ljąc do Jwych wiooe~ II targru. tych dniach w gab:nec:e Prezydenta m:asta od-
go M,rlkll. Int Ó!'!; :p.'!O .RZlm ena. nt • I byla -:ę specJ'alna konferencja w sprawiA usta-
któ l odoh '4 "'>°11' S'" w stronA Krn czynili zakupy 'IV zakladzie r"man'kim ~"dn ~ ~ I'zy pr~W'r "n n:~ 11~."< "" ,,- " łen'a programu I toku prac mlej.qkle~o Uniwer-
kow~ . 'Y"zpłkie dot:<,cht"!ollowe poszukiwania MCl'$ka Berka M 'ynars>kipgo (ul. F.4tkowska I Ilytetu Powszechne"'o. J'aki uruchomion" zosta-

. t1 I :!; d ltatu 20). Czy wam nie w~tyd pomijać rzemi<'11nika .. # 

'fue 8 Y a ne~o rezu . rymarza Polaka I popierać rzemieślnika ~yda? n:e w 'l'omaszow:e z początkiem m:esiąca 1'8tO-
Prace f'rzy Inv1et.,'kach. Pnet1 kilku dnla- pada r. b. Konferencji przewodn:czyl prezydent 

mi re-rpoczp.to przebudowe o., .rodze'l przy kwlet- m'85to P. A. RllCZaSz&. 'V konferencji wz:eli 
:nlhch m:ej,ik'ch n'anrzeci'w gmach·, mn~(,ltrac' KRONI KA OZORKOWA Illrlzial cz~onkow;e komisji. zajmujllcej s:ę uru-
lkie:J'o. przy Pl. Dnrb!"owsk!ego. Kwietniki te .. _ chom:en:em Uniwemytet'U. prof. Stec. ornz 
'Poprzerln:o byly ogrodzoT'e p'otkiem cero!'nto· Uruehom:enle cukrowni. W obieg1ym ty. Instru~to.r oświaty. pozaszkolnej p. Kejna. Po 
wy.m i drewn'anym. Ob~nle Cl'grodzenie to godniu zosta,la uruehomlooa cukrown'a w Le-l om6w.en:u WlSzystklch spraw. zWIązanych ,; u
'llle'!'o zn!'·zeze-n',H. II w mie!€ce ro?;wa'one.'!'o. śmierzu. pow. lecZY C'k i p"od <nor.kowem, Pracę rucho:n;eni~ Uniwersytetu. wy!o>niono iBekdę 
wz,,'ru;:e się n:",'d parksni'k c~mentowv. F"w~ct- znalazlo 1000 robotn:ków. organ:Z:lCYJnll. wsklad kt6rej 'Yeszl!: prez. RIl-
,niki z().t~'nl\ zmn:I',ll1lzone pon:ewaz ch\Xlnl'ki ze . czaszkowa. prof. Grębeckl. prof. Stec. ora,z re-
'lI'Szv,. ,tkich stron znac~nie zQ;I!anl\ poszerzone. . K?~eert na rzccz. L. O. P. P. W ublegla ferent wTllziatu og61nego w zarządzie m:ejskim 

W mco,.d'z: e.ę .w ,?2JOrkowle n:l rzecz L. O. P. P: w P. Stępnink. Sekcja ms os!ateczn!e przeprowa~ 
Rnc'" nurdowY wzrasta. ootAtnich ty· sa.l ;.Cwnno zo:'tal urzlltlzony ~~ncer~ !lczn:ów rJzić wszt'lk:e prace związane z uruchomlen:em 

tg"orlnlnrh ruch nnrod'lwy w powieeie I"skim ezko.y muzycznej w Łodzi H. K:JeńskleJ: Kon- Un:wersytetu. 
'WZma~a f;:ę sInIe. ().,ta1:n'o za!o~ono k!1kann- Cl'rt tC'l1 zostal poprzedzony przemów!e-maml P.. . 
ście ploc6wpk Str. Nor.. kt6re pooindnin ju! Roo,tock:e:;o i poruczni'ka Wnltratusa na temat Nic ~rl\el~ s!1\ llrz,. koszarach. W EWlązku. z 
swoje ~w' etlice i rlość znarenll 1!('7.bę ('7·cnt·(jw. znnclenia ohrony przeciwlotniczej i przeciw"'a. przybyc:em ~oJska do. T0!Daszowo. tł~lmy m:e-
'Prz "'rl 1;:1!kI1 rln!nmi Z~'OZO'110 plac6wkę Str. Nar. zowej c szkatlc6w mIasta codzwnn:e przebywlIJIl na te-
w Odrowie por! ł.u'Skiem. . r('nach tak sa.myeh koszar ja'k [ po-bliskiego lasku 

Za przykladem AJzenberga I Jelc1l!a. Zn Wobec takiego stanu rzeczy wlnrlze wojskowe 
O:::knr:,enlc b"z powodl1. W maju b. Y". na te- pl'Zyik'adem ~yd6\V Ajzenberga i Jelenia wla· wY'Stawily ohccn:e przy koszarach odpow:ednie 

ren' e m. Pnh,innic pojawił s:ę agent P. Folaron. llc:cieli przędzalni i fll,l'binmi (ul. Aleje P!!sud- patrole, które zabran:ają pUbliczności zblitać 
rozpow,zech'1::ljąc ga~n:ce przeci\Vpożilrowe. l' ) d' I d' . b hl'kó I) • 
Gn~n:ce te ,Ioskon:lle dzia/Rly, oC:'.!lwiśc:e tylko s-t:ego g z:e za ru n:a '''ę ro o l - W W 'ClO s:ę do koszar I nie wpuszczaią nikogo na ich 

godzinnym dnlu pracy, znów w Ollorkowie. inna terenr_ Aby więc n:e narazić się na niepTZY-

es 
dzielę. Nabo~etistwa w tym dniu odprawione '1111-
staną z wystawien:em Najśw. Sakramentu. 
O:6wnym punktem uroczystości będz:e wiel~a 
aklldemja o·kol:cznośc:owll. jaka zaraz po sumIe 
odbędz:e s:ę w sali k:na .. Modern". Akademję 
przygotowuje specjnln:e w tym celu powołany 
komitet. kt6ry dokłada ' wszelkich starali. by 
wypadła ona jak najb:lrdz:ej OIkazale tak pod 
wzgledem idoowym. jak I artystycznym. WIS tęp 
na Akademję będzie bezplatny. 

Belgljsey bok!lcrzy w Łodzi? J~,k się dowla
duh'my. Pols ki ZW:llzek llok~el"ski wszedł w 
kontakt z belg:jskiemi wl adzami bob eJ1Skiemi o 
rozegran:e m'ędzYP~llstwowego s.potkania ph:
ścia~kiego. P ertraktacje te doszły do szczęśli
wego rezultatu i mecz został def :nitywnle Wy
znaczony na dz:etl 8 grud'llia 'li/' Poznan:'Il. Tak 
więc P. Z. B. zwr6cił sie do łJodzi z oferta u
rZl\dzen1a w f,odzi meczu. w kt6rym p:eściarze 
belgijscy wystąpiEby jako reprezentacja Bru
kseli. Ł6dzkie wtnnze boks erskie nnog6ł oferte 
przyjęły przychylnie. jMnakze odbędą · sią dal
sze pertraktacje w sprawie warunków. 

Ostatni mecz lIgow,. w Łodzi. W nadchodUl-
cą niedz;elę odbęrlz:e s ie w Łodzi ostatni mecz 

I z cyklu rozgry wek o mistrzostwo Ligi pomiędzy 
Ł. K. S-e m a Cracovia. Meez ten ze względu 
na to. te odbywać sie będzie dla gospodar?y na 
w!asnym terenie ! z uwagi na n i eszczególną 
formę kra kowjan powin:en w rezultacie przy
nteść czerwonym dwa cenne punkty. kt6rcb,. 
oil,sunę!y od nich widmo sparlku całkowicie. 
Niestpty. forma. w jak:",j znajduje się ohcen ie 
zespól h K. S "'11. t ez w:ele pozorstawia d'o ~y
czenia. Ostatn: mecz ze ~Iąsk i em rlowi6Jl. ze 10-
dz:an:e przechodzą (jak zwylk:e zresztĄ POO ko
niec sezonu) wielk i kryzys i wyn!,k n i edz i e~nego 
spotkan ia stoi piJd wiel1ón znakiem zapy'tania. 
Zarząd klnbu, przywiązując do tpgO meczu 
wielkie znaczenie. Pfls tanowil w ciągu tygoilnia 
przeprowadz:ć racjonalne trenin.~i. aby odpo
wiednio przygotować dru~YIlll do niedz:elnego 
meczu i rozstrzygnąć go na swoją kOrZy6ć. 

Zamkni4:ele Rezonu lekkoatletycznego. W 
nadcho,lzllCą n: edz:elę I,órlzki Okręgowy Zwią
zek Lekkoatletycr.ny znmyka swój sezon bi(>ga
mi naprze'aj. kt6re orlhędą S!ę zwy<,zajem do
rocznym na Poles!u Kanlltant'ynowskiem. Pro· 
gram zamlmięcia przewilluie dwa b'pg[ dla Zll
woc1n:ków stowarzyszonych ! n!p<stowar'zyszo
:"Irch ! d!1I k'Job!et. P:erwszy odbędzi e s 'e na 
przes trzeni lI,OOO m. ilrogi na przeetrzeni 2.500 m. 
Kob:ety bedli biegaly na przestrzeni 1 km. 

\Vę'.(rz,. w Łodzi. ZaTl':~d klubu I. K. P. per
traktu5e z jerlnym z najslln 'pj.szych klubów bok
sersk!ch nllc1 l1 pp~ztu o rozegran'e meczu hok
~em!r!ego pom lędzy zespolam: tych klubów. Per
traktacie mnjll na ce:u zapoznan:e ZAwodników 
I. K. P. z poz:omem i systemem p:ęse: ail"stwa 
wl)g'ersk'ego. 8 ró\Vnocze~lI !e pIJkaz3nia i,odz! 
w rin!!'u bok<ler6w wę~:ersk:ch. W raz:e dojścia 
pertrR ktacyj ilo pomyośylnego re2!\lltaru. uJrzeli
byśmy w I Jodzi kiJku reprezent~ntów Buda
pesztu. kt6rzy. jak w[MJY. wchod~ rówm.iet w 
sklad reprezentacji pnt'islwowej, 

W kilku słowach 
Ł ó d 2. 23 paMz!ernlka. 

Wczoraj zlIPelnle nie-s"od2;lewanle nal!U\pilA 
przerwa w komunikacji telefon icznej na linii 
·l',ódt - 'Vars.zllwa. P o<szuklwania wykaza~y. 
te p.rzerwa nastl\p!la pod Low:l"zem li powodu 
oo1!kod:zenll! kabla. Po u~kutecznieni\l napra
wy, polączenie wznowiono. 

'" W związku z zaglnięelem w OISłatn!m ~8!lic 
'w okręgu l6dzldm trzech młodyeh uc-?;n:ów ze 
Zclu"'~kiej Woli. organa policyjne przeprowa<lz\
ły na teren ie calego województwa oblawę . mi:l
"!Iowicie w obozach cygatl'S'kich. Wyniki tycll 
rewizyj byty wręcz rewelacyjne. albowiem z.ns.
I~ziono &/oon iPlloty. Brebl'llY czy platynowy z rOl/l
bicia koo.?;townD§c! kradzionych. pla1ery i nn
krycia stolowe. kradzione konie z fa!6:2owane
mi świailectwaml podlodlZ~n:a i t. P. W WY111-
>ku rewizji ares.ztowano killmn f\l,1u cyga11ów oraz 
wójt6w cygllttskich. Na !lla'd chli)PCÓW w c?a
eie tych oblaw nie natrafiono. 

,., 
W 6taTootw:e wYzanczO'l1O konferencję w ce

lu opracowania 6Zczegó!owe.tro planu ruchu ulic.z.
'llego do cmentarzy w d'lliru WBzYB'tkkh św!ę
tych. Jak coroczn:e. zmieniona ma być mano'7)
ruta niektórych linji kolejowych w ten 6.,006b. 
by ze W'S'll'"stkich krlłlic6w miasta można bylo 
b"'zPośre-dn:o dojechać do cmentarzy. 

,., 
Anton1ego T.!'wantlol'.~kiego. zamjetSZ'ka!e~ 

przy ul. Nowej 41, na drodze z Anclrzejowa na
'Pad,lo trzech osobnIków. którzy zarną'dali wy
danIa pien i ędzy. Gdy Lewa n do Wl·'ki odmówH, 
ooobnlcy ci żelllZnem\ rurami poranill go ci~ko 
I pozo.stawili r a'nne,'1'O na drodze. gd.zie go zna
lezI! przechodnie. Pogotowie pfzewiozl o ra,nne
go do szpitala. Za bandytami wszczęto POlS?:U
k!wania. 

* Sn,d g:rodzlrl w Ł()ilz! "kazał Arona K Imme!-
manna za zawodowe wyłudzan i e posagów na 
1 I pól roku więzl enis. KilPmelmann w eiągu 
dwóch lat zdolal tl:ę zareczyć s z 15 razy I kat
dorazowo wyludzal od 3M rlo BO{) z'otych. tytli
Jem 'T. a li rzk: n" przyt;a;ły posag. Nigdy jednllk 
nie do.s.zlo do ślubu. 

- .- ..... , .!Li 

Na srebrnym elcranie 

,,-WesDł,a wdówka" 
przy ... m'1'Pjszrch po*nrnci. Przy za lmp3 !'h, firma f;ydolWlka. a mianowicie przędzalnia przy jemności. m :t>Szlcańcy mia.sta winni unikać wa. 
czyn:onych przez pos1;czególne fll"my. agent de- l Al' P" rj k' "a ~ d S R I Ki C i " mon.~trolVał gaszen'(! pO'.iaru nil m:l'jscu. Gngni. u. ,eJe I .ISIU" lego "-'O. y n za; e&.! era cer6w w pob:iżu koszar. 'fiO" as no 
ce dfl.kon~le d,~:n'nly. wobe~ te.~o n:emnl ~atrudn~njl\clI 00 robot':llk6w PQlaków "IIlus,za Przed "DnIem Oszczlldno§e'" w TomaszowIe. Mau.rice Chevall'lri Jeanett Me. DO'l1ald l, ' 
wszystk'e f'rmy w l)ohl~nicllch Z10Plltrzyly lI:ę Icb do !J god'Zl'Ilnego dma pracy. W dn:'u 31 b. m. przypadli obchodzony IV calej najlep.sza bodaj para do oool\(l,zenia r61 w tej 
w ~n~n'c" tri mnrki. Wtllsc:c:el 9klnilu tełnu Polsee "Dz:eń Oszczędnogci". Rów·n:et w To- popularnej operetce. Oboje fotogeniczni. oboje 
p. Flntt RnJnrhol,l (Znmkown 28,1 równ!e1: na- KRONIKA ZDUASKIE.J WOLI ma.szowie dzień ten beodzie ~,pow;€'flnio obcho- mają odpo.wiedni do operetki Il':oo. a co najwnz-
był 0,1 ngenu!" (rolarona g~~ntce tej samej fir- dllony. Komitet Organizacyjny ustalil już pro- nie;.sze - ten operetkowy "dryg". To też film 
my. p,) pewnym cz"s'e p. F'latt. mając na skla- SamochM zabił ,aJ owego I Sęto tonę. O 3 gram tegorocznego ()bcbodu .. Dnia Ouczedno- wypadl bardzo dobrze. PerY'petje z nie-p,rawcJzi-
dll:e l)" s"rze rla~y kolkA gaśn:c, tle-mo"strowal l km od Szarl,ku na szos;e Szadek - Zduńska Ilci". wego I:darzenia. akcja toczy s:ę w ja:kiemś fan
r6wn'eż k1:entom ~pos6h gnsten:a. leez próby \Vola samochód ciężarowy nr. ŁD 85918. zdą- tlwleŁo ,,(Jhrysłusa KrISJa". W Tomaszowie 18J,tYC1Jllem patls tewku. a na.stępnie w Paryżu, 
jeg", n:e u,ln!y mli sit>. Na skutek tych niepo- I taJacy do I,odzi Z wyc:eczką niE'miecką .. Jung czyni sią już ostateczne przygotowan!a do uro. czasy tlą przedwojenne - beztroskie 81owr! 1 

' w'vlzpń zlóż:vl w \!pcu h. r. zamelrlowan!e w ko- Deut.~che Partei~. zderzył się z fU1manką. na cllystego obchodu święta .. Chrystusa Króla", idealne widowisko dla widza. który cht'e na pa
łI1!gn;Jn("e P. P. w Pabjan:('Rch. te zOlItaI pn:e'll j której jechał gajowr lasów pań. stwowyeh Mec- jakie obchodzone bedzle w nadehodzllCl\ Dle-j re godzin lIapomnleć o kłopotach dnia bip*aceao 
U'eTltll V'Ql!lrona onukany. PQl!cJa 'rentowala _ 1 pos!ucba~ dobrego ŚpiE'wu. -
Folar·.na. oraz chemika p. KIerszanIta Tatleu- .., l , - , Nad'program !!oklads 8:ę z kolorowej ';-", ,,:1-

~a w~~;i~~~U'k~orŁ!d:i~ = =!.:-:= IlE SKĄP PIENIĘDZY NA PRACĘ NARODOWĄ! ~~~~ serji "SiUT Si1Il1l1lon1" i p()Lskidl dó-



Stl'l'lna 8 :;.... ORĘDOWNTR:, pląteli, dnła ~ pddzłerni'ka. 1935 -- Numer 2~ " 

Wielki Skład Bławałny B. Jasiński 
Ł6di, 11 Listopada ar. 5 - tel. 157-60 

poleca na sezon ;esienną. wełny na "iasz~e. suknie I n:a Dluadurki azkoJa., 
;edwabie. liMina białe ; lniane. firanki. kapy. obruą. wszelkie materiały 
w zakres manafaktur" wchodzące orll% pończochy, skarlIelki ; rłkawiC2lki po 
cenach bardzo niskich, Ob/!l,z/!nI/! me Dbowlązu;.e do kaDRO u 18800 

OGRODY WIDZEWSKlE Sp. z ogr. odp. 
Kierownik L. NOWICKi 

UTB tlI 
pg. ostatnieh modeli 
nowe oraz wszf'lkie 
roboty ka ialerakJe 

wykoau,e dypl_ ml.tn 

Plotrkows la 113, tet. 207·76 
11.11 III r~1O 

Pllłn,nA 

!ESIONKII_ 
PALTA, FUTRA 

DAlIrISKIEIMĘSKJE 
MUNDURKI. PŁASZCZE UCZNIOWSKIE 
oraz wszelką g a r d e r o b El rn ę s k ą 
poleca po cenacn bal dzo pl z"tępnych 

MAGAZYN UBlOltOW DAMSKICH i )f~;SIHCJ[ 

GUSTAW ROMAN S Z U L C ~ 
fortepIan,. fi. 
harmonJe ,nowe. Ł6di, al. Piotrkowska 97. Telefon 101-47 
używane. 00",,,01- Dział miarowy! Wykonanre piel'wszorzędne! 
n l' waru n ki re- ~!!!!!I!~!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!I!I!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!'!!I!'!!!I!~'!!!I!~!!!!!!!!!!!!!! 
E~~~c~nl'l;'~~;;~ '-'·-·~-·-.-B·-·--·-H-·-.-·I-·d-"-·-b-·-··"-·-·.; •• , 

Szkółki Drzew Owocowych i Ozdobnych ,,-. ~ 

, _- SPECJALNA B'ODO'WLA BOZ - ; 

Pio;:foI41~:S 154: • ł e randt ~. • 
'I t5079 • ~ Mech. Fabrvka Odz;ez" 1awndowcl : 

Majątek Wid&ew. Poczta Pabianice, Wojew6ddwo Ł6d-tkie '" 
Skrzynka pocztowa st. - Katalogi na żądanie w,y~yłamy bezołalnie -- Tel. 341 

Jubiler zegal'm 8trz 
Wład)'sław Szymańskl, ł.6di, Gł6wna 41 
poleca w Wielkim wyborze platery, zegary, 
zegarki. biżuterie, obrl\czkl śłubae z wla 
snel wytwornr. WBzelk e rCplłlaC]e w zakre,. 
zegarmistrzostwa I JubilersIwa wchodzace 

Z ki d Sł J k - F U T R A • Konto banKowe: P. K.O. 2,9!06 • a a o ars I' • Adr. tel.: H. HIJdeb' andl. Poznań • 

H • .Rogals kiego • POZNAŃ. St Rynek 73/74 • 

p"lec:~~!ieG~~;:~~onuie ~ła~ytław Jaounko i~· OD ~TW;,I~~łQo~aDn~sk~a'~8N7IA :. 
wszelkie /'Obot,v w zlIkre· Ł -d - N t 2 - ~ .. 
wCDl"dzące. Wy on. sOlidne O Z, awro I'. DOSTA WCA DLA UHZĘD6w i SZPITALI. 

wykonule solldme I tamo. Q Ib550 

1912 r. 

A A4 n 14344 tel. 202.20 ••••••••••••••••••••••••• 

Nagł~)\"'kowe 8łowo (tlusto) 15 ~r06zy, katde 
dalsze słowo 10 groszy. 5 liczb = jedno s)o,,.,o, 
I, w. z, a = każde stanowi 1 słowo. Jcdm. ogło. 
szenie nie może przekl'aczać 100 słów, w t~ 

OGŁOSZENIA DROBNE 
5 nagłówkowych. Ogt08zenla wśród drobnych: t-lamowJ mllbutr 38 ,""ZJ- -

n01\ł'V."" R I Ogrodnictwo 
oranźerje. centralnl' ogrzewanie" 
wodociąg. 21;. morgi. <lom cztero- D" 

Kilka domów Pleszewie , ~lbil~acyjny ? 090. Fra~kow~ki - zlerzawy 
I!zynszow)'ch. og"ouam; lub Iflle- zablkowo. loruatowsklego II!. P,?- gospo~ar~l"p OU MI _oj n:Hhl:.do-
resami dO~l}d<1e warunk, korzy-' znań. zd 58 806 breJ ZltmJ. dvbre budynkI. bhsko 
IStnie ~prz~(ja Gimnazjum. garni- wiaslą I v d' brym dojezu,zie po-
zon. Malolel-fzy. Pleszew, szukuJe Of",rty Orędow'uk. Po-

zd 5j 214 Dom plek3rnla znań zd 5q 002 _____ _ 

:rata '~;-: miasteczku, Rynku Dzierżawa 
~~ =,. ;:'_ (Śremskim) czterdzieści mórg ., ___ .ZiIIi_=,..,.,. __ 1III zabudowanie masywne 10000.- Inwentarzem 

1[.23 •. _R.OII~.M.A.I.T.,.E __ JI 
Dropsy 

'1-

cukierki 
l!:uknlvp·Q~oU'o M""",l,,",, w 
'or .. hkR<.'h luzem )"SZ S:ool"wt' 
AI1}'żowl' M ooJowp' z ~z"zól~ą 
~I.P"zanki śmil'tankowe z fa· 
bryk 

Roma - Poznań 8-10000,- wo'aty 3;;00 sprzeriam Nowak 
J)OSZUkl.ję r.a dom Dam pelne Poznań Kramar.ska 13. objęcie 1 ZOO,- to szczyt ,Iohrod. t.llł\al' wt;ze<lzl4!' 

I 
Znak Oferty naprzykład: l 1692-', n 2745, d 1790 

j to d, ... I lilowo. 
Drobne ogł06zenia w dni powszednIe przyjmuje .1, do. Rodz, tO.a(). w óJohot~ I dni przedświ"" 

teezne przy Jmuje 8i~ do jlodz, 10.15. 

... ... 

zabeZP:PCZln_.' hipc,l eczne. oferlyl z<I 5904.2 Trzydzll'ścisześl' rnórK uez inwl'n- P!t lI7U.f15 40,22 Ogrodnik 1 Ogrodnik 
Ore<!nwn'k. pr,zna" nI!' 11\ r,;3 tarza obiec:l' 000 w}'dzierżawie 

Hipotek, II.. 11. ;' N owak Kra~d rl~MJ 5. .. z'i"*sz ITt( A";.O!i~D1- 1~~'J:i:~1,;~O~I~:~0~f~i~~ł:n:1~an.t: ~(~~~f;. P~\~~>n,fu.I'~~ł~;t~4!' u~~~«!! 
na sumę BIISO.- sprzedam ko- KUPNA. PI ~ . ~.., t,. wiek 2U Ulumiliski. I '·~ZIl·' .. JÓl.l·r Ulumiński. Le!'zno, l<i1iń. 
rzystnie. Oferty Kurjer Poznań- el.amIa PJe!'zewle l\.ilil\skiego 1. zd 58 869 ~ki('go 1. ZUK 38 867 
k' d 38 8823 N d I I b' I)\tl,.,.zpn. -to !III 4111..- 011. p,~r., ---------1 " 

II 1 Z g i arzę Z a pe nym 'egu· knj"",,"h P"~" Ir • 'p, ~IJh,,..... K h k Czeladnik 
~ltlsnrskll' k1Męgo rorlzajll nowe urztfdzeniem lhllczamy Pll IP' ,Pj '''U'CI4!'; et'n f w Arednim !~k~r I ~ 01 tni mi fliekll"!ki ,l ~ letni!, prakU'kn S 
lO uł:v'Y II•ne kUPie. Hent~('hkl'. - nressB ohjecie 1500 wy.lz;ertBwie ,Iro.ha,"b ś~indectw81lli poszukUj~ ~osn~l" I wgzel~:eml PI~c3.ml obez!lan, no-

I bormkl. zdg 58 27f1 Nowa k Pfrznań Kramal'6kn n, Il" Mil'jscowość oboj 'Ina 7.~loszenr:i ~z\łkuJe I>o~ari~. Z,;:I06ZIC llla DrOliZO 

nna I K I --- -- . -- """ rrzemeszno. Nr. 100 Pa IlefOn l6B!). zu 1'>9 &44 Podoficer rezerwy Orerlownik Pozn~ń li 16";"0 ,~k:t,rowa .. po,l' Sld~,łnrcn Poczta 

lat 33. gotów ką 15000: .lnteligent- Up , Piekarnia lat 24. beŁ ~ odkó" do żYcia S ' zdll' 59000 
na H gOBPOUarna. rell~IJna poszu· gospodarstwo »-50 ml'irg łub w-t' waj k",śc o'nej t1ru"s U' mie- przvjmle jllk .. kolwiek PT:IĄe fi- to arz 
kOU e meta. lepszęKo urzednika. - dzierżaw, ocl 100-200 mórg< -'';Cll' do WJdz erżawipn1R. Obje- zł'czną '.11 sk ilmnl'm wyn1,c--odze· ,hurJowlany. d09rą prllktyką WY', 

erty Ul'edownll(. Pozn&A Komo~ek. Gowarzewo. pnwlnf ("l' 7or. - BOt' Geresdorf 7.'ll1nv. n:pm f /Isk, we ofP"ty Orędow- konuJe samodZielnie POO!,zukllJe I 
zd 38 862 średzki. zd 58 SU R)"nl'k. zo !iD 013 n:k. POZI,ptI .. .:I 58 9!3 /pracy. !)fprty Orędowruk. PO-(' 

-- ~ 58 766 , Potrzebny 

mI~~ ~i G robotnik oLI zarnz .:warandą 100 lIiE ~ nlwanlzator zl z Ilrowindi. Oferty Orlluown\k 

Gos"'odarsłwo kawale Inl 25. ~zu"a !.osady. Poznnń zU 58000 
r _ guz:e m6g1Ly. gle douc~t~. z!i\ 

133 m6rg z inwentarzem. bez 19.011 Sztułltart. MuZYka lekka., P;ątek.25 IIDtdzlenilka elek~ro-'nl'c.b ,lilka l''A'l'ntl. Ja~I('J- , . Kawaler 
dlu~u przy wplacip 30000 do IUI- 19.00 KoeniIt8WIIsterhnu!!en. Kon- . . kol w lek I.ttl,e t'ąsad~ także, Ja kOI pO'larłIlJ'ł~ł "\IQ zl('1 ycb JlOt6wld 
bycUl. Oferty Oredownik. Po- cert wokalny. 19,10 Pral!n. Kon. C Kraków - tz.~ .. Fantal!:Jl' I !J czeń p!('k8r~kl. kra~ ... c,kl lub olrzfU111 SidlI; p()gn,le, ,Itrzyma-
znań 2:<1 58533 P;ątek. 25 pafdzlernika. t k I 1915 R I ragml'nly z oper w w.~k. orko lOny % u· rzyruamem I mll~szka· nie' mle-zk .. 'i(' OfPrt, Ore<łowo 

•• A aud. poranne'. 7.211 d'!~nnl·k'. cJ<er ze.st p. wco n n1 'k' yltnk, kaml'raln('j Hl'rmana; U l!'i kon' n:em. Lh~k,we oCerty Orędow- n;k Pozr ,ń ,l 00 0"6 
Sprzedam """ u ~ oncer ~ym. z tr'JZ •• ' rzypacz I cert popularny z plyt: 15,30 pio' nik. Poznań ~J 38 914 "-

w dobrym stanie dużego forma- 1~,~7 sygnal czasu: 12,03 dzien- Cole.tte Franz. 19,t5 Rnknreszt. 1 I<l'nki w wyk. chrn-u Jui'anulI D i 1 d ói J 
tu BostonkA. Drukarru'a Swa. n,lk. U.lli aud. dla., "zk~': .. W:eflC- Recital fort . .!9,30 Bratlslawa. (olytv): 18.30 I\o~.: .. l'to o'Rci po- B f t z e.ny po r u ący 

dz ul W~ ·ń.k e bucul'dde": U,4a Cant8.Z.Je I .. Dwie wrJOWY - ooera Smeta· datl',k prZemYB:IlWY'!" 18;45 rl't'. U ~ owa na wojew. ~oznal'l$k:e potrzl'b!',. 
rze • • ~Je58 49;' I fraglmenty. ~- oper: koncert or~. nv Hr. z T('atru Narod(\wl'~o). wio!on<lze!owy: 19 II!) odd:yt: .. Co młoda. przystoJna, Inll'lIll'l'ntna. ' za r8~. r~~clPr' kR Fa h!,~' ka "ó· 

kameralnej .Hermana: 13 .. 2} ch~'I- 19,30 \Vterlel\. Koncert weczor· to .ieost holi",,,,?" 19.10 p::p.~rnm: rutynowRna SZukR PO~/łI/Y ,0,1 ZR- I :Ipk I L,kie~6w Fr. P:echo\\'~ki, 
Gos'ftodarstwo ka clIo kobll't: 15,15 II'le,rl~: 1".30 ny. tD.45 Bndnpeaz;t. Dawne pi e- 1935 sport· ~ 45 munka ball'Io- raz. Ofl'rty Orp,lnwolk. lozllań. I Ska. _Kośc!el'zynn (Pomi>rze). 

d b 
. . I." , • muzyka Ipk'ka z p:vt: 16_00 po- śni well:ierok!e. w~ z plyt: Z305 muzyka tanecz. zd 56 002 zrlll: 59000 

55 o rej ZIl'ml. zlluudowama. In- Jt'adankn din chorych: 1615 kn.,- 2" t !. . (/)., 
wental'ze sprzedam S 000. wp' aty c~rt ork S~r('rłV(I$I-'<,"o' 1" 45, u. 5 Koen ~swnst. ..Pnmlecl na l) yty • 
- 000 ". I l M' u hód b lk ., ,. ". ., muz)'ko L. \Vln,I<5PE'r~prn" t!'nn· . 
;> • ule on iowa. le zyC _ . -: (' wi a o)'ta(l dla rlzieci star· ;:.misja z Frankfurtu. 20.30 \V:c- P.lltek. %5 pafdzlemlta. 
Wnrta. zd 58 00.'> "7.:'ch: n,oo rellortnż z no!"k;~j ,1e(1. Koncert svmf"n'c7.ny pOi! Lwów _ 13.35 muzyka lekka 
-- G---d- t -- 'I wl"tawy Il:YWajllce.i w f:h'nnch: "yr. Al. Znlnl,.·,\<.'·',e,'!o. \V pro,'.'rn • (p'~t)'): 15 Si) muzY>'n salont>wa OSpO ars wO 17.15 floezje Ej<'l1onda: 17.20 rpc. u • ~ - ~,' '" 
24 morgI. d<J lego 4tr Ulu 'g dzier. !ip:ewaczy A y,enczewskiei S!II' mieMozarl: FIl't cza rorlzil'i<ki. (p·yt)')· 1600 po.!\'3uanka nla <,ho
żawy in"'tn,~rz ż,,\ve i 'r.arlwr wj'<"'kieJ': 17.40 muzyka • p·yt., uw.: koncg!'t skrzypl'Owy lIa r<krz. rych: 16.15 kOlTcert orko T. SI'1'"e· 

• •• ~ i orko A·dur. Bl'ethovl'n: SvmC. rl V 11"k Il' "O, 18,30 .po,!l8dl1,,"'n: 10.IlG 
nadknm~I .. LJ.' ~p_rzedam za '3.000 117.50 porad'nik sportow,: t8,flO nr. III .. F.ro;::cn", 20.80 Sztokholm orlczvt: 19.10 p.rog:ram: 19,35 1S1Iort: 
1:1. wplaty 5.500 zl Ka.llm:l'rz koncert kameralny w wyk.: .T. ,,,,,,1< k I 
Graczyk. R'Jchocinek. poczt n ,WYl'.ockil'j Ochlpw;;ki('j (fort.). M. SoWici. ZZ.45 Oslo. Pro.!\'rnm rOoZ' .......... muzy a taneczna z pyt, 
M · I~ 166-6 S I ,.. (I ó k ) . A rywkowy, 20.55 Pral!n. Koncl',rt le .. yn. ng r za,e.s~le.!\'o a t w n I Sztrom· :nall':urncy.lnv .. Tv,\!odnia muzy, kl' Piątek. %5 pafdzlemlb" 

Śl--I /' ber~ (klarn.): 18.30 pOJt'adnnkll ' 
.' usam,. aktualna: 18,45 p:osenki w wy-k. cZl'6kil'j", 20,55 Rzym. Koncert Toruń - 13.35 mUTttkft DI\I>U' 

k%dzll'JHWO dOIll. gl. ul,lca mla· A. Astonn i M. Didur,Z,a'u,!'ki('j roz.rywkowy. larna z o/rt: 15.15 rr:elda: 15,30 
sto pow.c.to.\:. korzystn:l' sprzt>- (n'yoty): 19.00 skrzvnka roln'('z~: ZI.OO An«IJa (Nnt. ProJtI'.l Re· Beethoven: Sonata kreut7:erow'&ka 
d!l wlaś('lclf',. Oferty Oredow- 19.10 pro.ltrnm! 19.35 Fport: 19.1iO rital wio!oncz. 2115 HamburJt. w wyk. Hnberman (<;krz.) 'I 
nik. Pozr,8r'l~59_016'17 I biuro sturFów rozmawia ze s'lu- MllzY'ka I!kan(lyn3W~k:1, 21 .3°1 Frir,'rlmann (Cort.) na płytach: 

G 
.... 'O;cinłec "haczsmi: 20,11) koncer! orko ,lptl',i Anltlja (Nat. ProJ(r.). .. Min~trl'le 17.3/1 UrWory salonowe (pIY.h'): 
.,..:, M. Ewersn: 21.00 dzil'nnik: 2t.15 z l\{'ntu('!,:v" - mil'\'ic·hall mU'I

'
'1,30 wle)"Z!' poety k"@zu~kle-).~ 

konc~sjll. kolonjnlk~. d.om !ł ubi-, muzyka filmowa w wyk. mnll'J rzyński. 21 lld KopenhaJta. Sonn- F~ .. Serlz,lck'l'Jl'oj t8.45 nloof'nkl 
kncYJllY. 14 miirg ziemi 13000. - i orko P, R. oorl dyr. OórzytiJ',k'('- ta A-rlur Faurl'"o. I żo"n:er-kl(, (plyty): tD.05 wlll<l. 
Frankowski. :l:nbikowo. Ponin- 1:'0: 22.30 orlcnt: .. Obl'cn, stan %%00 M tJ t K k 1:'0000podnr<,7.p z Pomorzll! 19.~ 
towskiego 10 Poznań. zd 58855 mj'yj knto1ickich na świl'cil'''; meralllY. ~2.1~a ~vler,e~~c;\leso!';II!Port; 2%.45 tańczm, (p/yty). 

'1'1' 'ni I22A5 J. S Bach: Toscata C-dllr k-wartet \yoka'ny. 222~ RndaJ!eszt Piątek. !llIafdzlem!t •• 
aUZ a w wyk. Uuhin~tt'in8 Dl! p1'1tach: MUzYka Jazzowa. 22.311 \Vroelaw. 

dom nowy. 2'1. roli. w boglltej o- 23.05 muzyka taneczna. Muz)'ka ts'neczna. 22 39 Lfltsk. ,Ł6df. - t~ 35 munka laklo! z 
kol:cy. nadhj~ ~ię również dla ko- Koneert orkie'trowy. 22.311 KOC-I p ,t: tII.t! l!'1l'łda IMzka: 15':10 
lodz:eja. obuwrrikll. pieka,zn lub p"'OP 'NU IE"Y .r nlJ(swuster··R·\Sen. ..Nocna mu· m'~ZykA. pO'lIl!nrna z ply!: HI:tO 
emerytr.. SPO'V,)UU stosunków ro- .. j "1 zY'C'z.!{a". 2240 KopenhaJtn. MU'I wyklarl. 1ą·l0 prO.ltrllm. 19.35 
dzinnrch llP;oSZI1l'? sprzeda. SI. I Ll\ M P OW'C'7.0M zyka taneczna *,porl IMzkl: U.1I5 muzyka lek-
Sz:rmentil'l'~k. mis' rz kowalski. '2lł.!l5 W'ede~. KoncE'rt nocny,. ka (p/YlY). 
Da!ł.zewic~. pC'czta Gądki. powiat 
śremsk'. ng 16666 Ił. p!ntet: .24.~ S;:tutltart. Niem-:eckie Piątek. %5 pudzlemlt., 

17.00 Wroelaw, Koncert radjo- P!l'ŚI1l i tance. Poznań _ fI.30 aUtl. Do.r. z 
Dom orkiestr,. 17,00 Prnlta. Konl'l'rt Wnrsz.: 1I.li7 z Wal"!!z.: tlI.311 mu' 

z 2 int('re..and od wlaściillela za- kw;ntetu. 11.00 Anltlja (Nat. zyka nonularna z p/)"I: Ili,15 lI':el· 
raz na sprzea"ż tanio. dob 'em pO-I ProJ(r.). Koncert symC. n.llo nll: 15.BlI muzyk,. Ił'kka z P/YI: 
łożeniu Ofp' ty Oredownik. Poe, Lipsk ... Drl'?ilpr..ki kn!Pjdo.·lmp P;ątek, 25 psfldzlemlka. tli 00 z Warez~: 17.40 chwila mil' 
znań ng 16 tl'i4 muzyczny". 17.30 'Viedell ... B'e- zyki wirtun~owskip'j (n1yty): 

, kitnn I!odzina" - w wyk. orko Katowiee - 13.35 slawni dny· 18.30 pog,: .. O hrawurownn !te' 
Trzydzieści mórp ! i I!!oOJj"tów. ~enci na oh·tRcl!: 15.15 lI'ie!!!n: nera 1(' i ~,,,rta(1)Skim mistrzlI cere-

blisk 
tR,1l0 Lenlngrnd. Koncl'rt sym!. 18,30 .. P'otr N:cuurnv" ,;zkic Ii-I monji z Kujaw. którY ZllU('C"rlO-

O Poznania. wpłaty 18,10 Koen;ltswIIsterh. \\-",p(ł'cz. tClrncki: 18.45 p'ytv: i9.00 porarly wnl o. kanale SlIPskim": 1'1.45 
4 000: cZludz ('śe'p'el' 451)J: szp§i'- muzyka C(lI'!. 18.15 Anltlja (Nnt. rnrlintechn'cznl': 19,10 nrngr::m: ch",!lk,. wzru~zeń hl,.t~): 19.00 
dzie,;:ątmC'lg WP 55f1O 'nwentn-I ProItr.) •• Muzyka taneC:7.nD. t9,2~ n rZI',,!l 1\ (I or~"'v: 19,30 .. J::k .. l;r7.\'nkll roln:cz::: 1!1.10 prOJl'ram: 
rzem NCoVl ali. P"znnń.' KramHr- 19.00 Monnehjllm. ..Serenllrla sPI:,lz:ć św'r.to~" 19.35 aport; 23,05

1 
19,311 zWaroz.; 22.45 koncert t,.-

ska 13. zd 59046 wieczorna" .:... koncert ra{)joork. mUlZyka lekka (plyty). CZl'1'I z plyt. ' 

FUTRA pl. o s t • t D I c b m o d e II pOIPca 

Zak1ad Hntn'elski A M A H l S l E W S K ( 
Łótlż~ Piotrkowska 93. tele:tolJ 14f-38 

,(t'.ma egzy!lltl e od 11)13 roku. a 1S5!\1 

Humor zagraniczny 

Widzę. teś jadł obiad w rec:;tauracJi. 
Z czego taki \\ n:uaek? 

- Ho matiz nowy pIUaZCL. 

(Tribuna - nzym). S F. 

Co futro - to Edmund Ry~hter - co palto - to Edmund Rychter - eo u'branie - \o Edmund Kyebler, Poznań. Oó;tró\\ Wielkop, 

P d ł a t a na mie!ll~ I!stopad 1935 r. w/ącznle k.'!lątkoWl'go dodatku powIe- Ogl O S zen I' a n •• trOnIlL' II-la lilowej III lir na ~I rOili" .,llIlrr"weJ I>rZlI lIuncu , .. k .. l" r 7 e P lieiowego. w Pozna.niu w ek.spedycj.i 21\ 1.9:>. w agencjR.Ch zł 2,20, z.od. rl',llI-k"yjllel(łI ,liII Ifr nil >Itru",,, CZ\\ >lrt .. j ~II -er 1111 ~I rOili .. ,lr'I!fII!J 'III lir 
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P OWIES t 
SEn ··!JCYJna 

StreszczenIe początkn 
Zajęełe to Wwało bM'dzo długo 

1 wskazówki na. staroświeckim zega
rze, umiesz.czonYJIl na konsoli w jed
nymrogu pokoju, wskazywały już pół~ 
noc, gdy zasiadł do pt"zegt/!-dania i ga
tunkowania papierów. 

Operacja trwała z kilka godzin, 
świe~e już się dopalały. 

Pan DUnbar podszedł do okna. od-
8uną,1 ciężkie, zielone firanki 1 otw~ 
rzy} lufcik. Śwleże, ranne powietrze 
napełniło pQkój. 

Dunbar powrócił na miejsce ł eią.
gn~ł dalej swoją. robotę, odczytywał 
stare dokumenty, wi~zał zżółkłe pa
piery, zl\.pisywał . w ksią.ieczce jakieś 
wyciągi listów, 

ZaChowywał się zupełnie tak, jak w 
hotelu w WInchester. 

Słońce obrzuciło już promieniami 
turecki dywan, a turkot wozów sły
chać było na · uUcy, gdy nareszcie się 
za.łatwił. ",_ 

Wszystkie pal'lierr, ułoWtle , na.d
zwyclajnl) dokładnością, schował do 
malej walizki. ubrl\.nia zostawił po
rozrzucane na posadzce, 

Nie poprzestał na tym !$zczegóło
wym przeglą.dzie, lecz zrobił jesztze 
jedną. rzecz, f., 

Znalazł pomiędZY papiet"ami pudel
ko safjanowe, a W niem fotografję, ko
torowanł!- na s~kle. 

WyJą.ł to malowidło z pudelka, 
rzucił na posad~k~ w miejsce, gdzie 
dywan nie sIęgał. zdeptał riogami, a 
potem rozgniótł jeszcze ciężkim opca
sem buta na najdrobniejsze kawałki. 

Było już po szóstej godzinie, na do
le słychać już było glosy, gdy pan Dun
bar przeszedł na trzecie piętro, rzucił 
się w ubraniu na lÓŻkI) i twardo za
snQ.ł. 

O łneciej po południu opuścił Lon
dyn, udając się do Maudeley.Abbey w 
towarzystwie córki i Artura Lovel. 

·P·o·tró·ne podejrzenie' 

Młody artysta . malarz locelyn 
Gilbert w slu·ajnej nędzy wiedzie o
pła~anv źywot. Na dQmia.r zlego to
pa jego, z którą pobrał si~ z miłości, 
popada w strMzny nałóg pijaństwa 
i staje si~ prawdziwa, udrt:~ą nie
szcz~snego potępiel'lca losu, Jocelyn, 
doprowadzony do skrajnej rozpaczy. 
sprzedaje za bezcen dzieło swoje, 
pięknY obraz i rusza z synkiem. je
dYną swoią nadzieją, w świat. Pod
czas swęj wt:drówki artysta przyłll
eza sj~ do trupy cyrkoWCÓW, którzy 
sami nędzni i obdarci. przygarniają 
nier;;zczęśliwegQ Jocelyna i jego dziec· 
ko. Na prośb~ ojca jeden z cyrkowo 
ców wytatuował na ręku dziecka ko
ronę hrabiowslią i nad nią dwie lite
ry G. J. W tym samym c;luie ". do
rou bankierskim DunblU' i Iłalderby 
w Londynie oczekiwany jest Przy_· 
jaZd nowego szefa, Henryka Dunbar, 
który przed 35 dopuści! się fałszer
stwa. Podwladnemu sobie urzędni
kowi kazał Dunbar PQd,.obit podpisy 
pewnego mlodego człowIeka, człon
ka znanej rodziny, oUeera z 
tego samego co DunJ:iar pułkU i pu
ścił " objeli fałszywe obligi Iła su- Śledztwo w sprawie morderstwa, kupić pochle'b.two, można nabyć uda
~ę kilkunastu tysillCY funtów !zter' popełnionego w leosie pomiędzy Win- tlą. miłość i fałszywe porzywi~zanie, 
lmgów. Henryk D~nbal' lekkomyt.l- chestet' a Saint~Croix, Jlie doprowad2ii- ale nie można kupić sz·czerego ud~~e
ny ~ulaka i utracJusz wciągnął w ło do żadnYCh wyników. nia serca i niekłamanego przywiq,za
~wo.le fałszerstwo mladsz~go brata l PomiIno wysiłków policji na. ślad nia. Za. wszystkie skarby świata ' liie 
Jednego z wy~szYch urzędnJ&ów bRno .. . . '.. będ' I::r k D b k' D ku, Józefa WlIffiota. Dunbar wysła- zbl'odnmrza n""traf1ć ~!ę Dle udało. na · Z1e Clenry un ar spo oJu. o-
ny został do filji banku w Kalkucie, S~d wyznaezyt dosc. znaezną. nagra- póki tyć będę, nie pozwolę mu nigdy 
w Indiach brytyjskich, nIewinny zaś dę temu, ~to pochwY~l nęd~nlka., pan o tem, co zrobił, zapomnieć. JeieIi nie 
urzędnik SaffipS01l WiImot otny- Dunbar ze ~we.i strony wyznaczył da,- jego sumięnie, to ja przypominać. mu 
nał natychmiastowe zwolnienie. Jó- leko większą., bo, jak powiadał. jego będę przeszłość. Przyrzekłam mepo
z~f WiJ mot . poprzysiągł zemetę honor i jego opinja wymagały, aby I szczykowi ojcu, że ~apamiętam nazwi
mkczemn/kowl. ~tóry przestę~st\H'~ {Ifl"awdą. wyszła na jaw. ako Henryka Dunbara i dotrzymam 
i kłamstwem zn~szczył tycie Jemu l Jednym jedrnym śladom był łup, święcie przyrzeczenia. 
bratu. f oto po 33 latach wraca do dla ktoceg mord ....npełnic}Tlo porzuco. Mar"'erita Wilmot nie była %Upeł- · 
Londl'nu Henryk Dunbar, aby ob- . o ."~.' .". l ł b · k . b' 
jąć kierownicze stanowisko w ban. ny pusty pugilares i ubrame, zdarte me· ?Sa!"otOlona, ~~a az ~ ? o .S1~· le 
ku. Jedynem jego marzeniem było z ofIary.. .. pnYJaclela w c~w1h włas11le naJw1ęk-
ujrzet ukochaną i piękną córkę Lau- Po. te.f mtee starano Się dOJŚĆ do szego opuszczema. . . 
rę, którą przt>d laty zabrano mu co kłębka, ale i tu doznano zawodu. Pewnego wrześniowego WIeczora, 
AnglJi. Fatum chciało. że zaledwie Przetrzfbśnięto wszystkie lombardJr. gdy po całodziennej pl"llCY wyszła do 
8~!lnąJ na ziemi anl{,ielskiej spotkał i w Winoh&ster i 'w miastach sąsied- ogródka przed domem i stała oparta 
Się , oko. Ił! oko z Wl I motem. który nłelf. 'Napl'óż~~,:------- '---~-__ ._- _ 0 _ furtkę, nsłyszala nara~._m'H.obą. jĄ).}~, 

!.. llnypomln~ mu kri'.YW1.111 ' wyrzą h,o.. . Nikt nie 8p'r~e.dawal.- ńlMnfe ia- ~chy ~łt>s męski. ,. . , 
_u __ " , ną. prt13d Sa \MY. Dunbn~. aby Zl\Sza· stawilał pollobn~'eh rzeczy w cllłvm _ Dobry w\0016r mIss WenŁworih! 

chownć swego wroga, oharowule mu . J. ~. '.. • 
po!nd., 8\1l~a.cego u łebie. Wl\mot e~teT(b;iestl>m,lowYll1 pr()m.lelliu Czy rH,e obawia się panI zaw~blenia? 
pada ofiarą tajemniczej zbrodni. t..t6- P()l/eją wrel'!z.cte zwątpIła, nagroda Męzczyzną.. pył l<,lemenll Austln, je-
ra rzuca cień podejrzenIa na ban- blrla ponętna, ale ta!emnlcą. zdawała dyny syn najlepszej klientki Ma.rgerl
kiera. \V mlędzyc~asle córka Dunba- 81~ nfepl'Zefliknioną.. Powoli zaporze~ta- ty, kasjer domu banliierskfego Dunbar 
ra, LauNl, piękna panł nka o~(lkl- M jpż liQ tg. sprawą. zajtnowRĆ, I BaTderby. Lat mial około trzydziestu 
wala w Lond.vole .na prl;rJazd ;ca, t Jt:uO'tosl!:kj pogod~iły elę też już !II trzeeh, dute nfehfcśl{ie OCZY. wyraz 
~v Laur~e podkochlWUJe lę ~ez ,,"za· myśl", te wfizystko stracone, że:r.ab6j- ~zc7;erości na twarzy i cIemne włosy. 
JemDt)j~el Artur Ul~el. syn ,lIPr,wue- stwo 1ózefa Wilmota pozostanie na Był wysoki dobrze 1.budowany trzy-go patrona t: mieJl3coW()śrł Sh"rn· . ... ., . , 
cliffe. W Wjnchester odbywa. się zawSze taJem.ntcą., ze. z.aś ~w.iat nlebar- mał sic, b~dzo r.rosto. 
śledztwo w sprawie zbrodni povel- dzo lamentUje po nteJstnleJących. za.- Mal'gerlta W Ilmot spojrzała na 
nionej na Wilmocle. W t~l\U do- ezą.ł myśleć o czem Innem. Józef Wił- przybyłego i lekki wmiech zaigrał na 
chodzeń sędzia śledczy wydaje nakaz mot iIJostał zatem zapomniany. jej ustach, 
aresztowa.nia bankiera Dunbara. Za- Mieslę;e upłyną.ł w Mandeley-,A.bbey Dla niej było czemś nadzwyczafnem 
rządzenie to wywołuje powszechną ba.rdzo spoko!nie. posłyszeć głos pełen dobroci. Taką 
sensacł~' Henryk DUT)blLl' za.jął miejsce w pllstkę · czuła wokolo sie·bie po śmierci 
W mlę,dzyczaaie Marge.rił-a Went · hrabstwie jako osobistość wielce po- ojca. tak strasznie od owej smutnej 

worth. corka J~meslI. Wentwort.ba, ważna. wspaniałe jego salonY' bYwały podróży do \Vinchester czuła się opu-
daremnie oczeluwała powrotu ojca. I" ś· tl t • t . k' d ł ł . 
Biedna dziewczyna nie WIedziała bo- r~ęs sCie. o: ~Ie on~, pO~V?Zr n eus an- SZCZ~}l1ą,. ze le y pos ysza a uprzejme 
wiem, te ojCiec jej miał pnybl'ane me wY.lezdzały l wJeMzały przez pow.ltame Klemen~a •. ł~y •. długo po-
nazwislco Józefa Wilmota i te to on olbrl<:ymll'i!, pramę do parku. wstlZymane, zasłomły Jej bJczy. 
właśnie padł ofiarą zNodni koło Cała wl&jska . arystokracja. na jakle Nleszczę,ś1iwa dziewczyna przy-
Winchester Przypadkiem dopit'f(I dwadzieścia mil dokoła. MandeleY.Ab.. pomniała sobie ów wiecz6r, w którym 
dowied.ziaJa si~ ~ dlienn}ltó,! o ru~r- bey, śpieszyła wita~ przybYłego 2\ IndYl dowiedziała się o zbrodni, i przyszła 
derstwle. IntUICJa pO~ledzlała Jej milionera, jej na. pamięć sympatja, jaką. j~j wtedy 
odraw, te. mordercą Ojca mógł. bYĆ Przez cały ten czas jedna tylko jut I\lemBns okazał. 
t y 11,0 bank!er Dunba~. Młoda ?ZJew- Mar"'erlta. Wilmot W ubogiem swo- - Matka moja jest ba,rdzo niespo-
czyna wybiera !llę WIęC do Wmche- . o I k i· ., śl ł o j k ó k' . . b . . 
eter, aby powiedzied sędziemu o Jem mesz, an u, my a a o o cu.. t - PJAa o p.aTllą I o aW.la Si" czy Pll!! I 
swych Bpostl'zeżeniacb, rego utraCIła. c::~asem Ule 1:asł~bła. J przysyła mUle, 

Zeznnni.a Margerity wciĄgnięto do NIe był on oJ~em dt>bt'ym, ale mimo azebym się dowIedział .•. 
protokółu. Córka zamord<lwanego nie to go kochała., HŁowała się nad nim ~ SeI'Ce Margerity ścisnlJło silJ bqle-
pop.rzestała na tern, leci'. udała si~ do pow()du nleszQ~ę~Ć ja~ie Przeehoddł, śnte, 
hotol.u w ,l{tór~m miesz~ał Dunbar, oburzały ją. krzywdy, jakie mll wyrzQt- - WIęc przyszedł, przysłany przez 
tl\daJI\~. wldzema się z DUD. Bankier dzano. Kochała go za te ślady lepszej martwI Ale bo i cóż za prawo mogła 
Oi/Tmó\\ Ił temu. t k ó natUl'y, jakie czasami W nim dostrz&- mieć do jego przyjaźnI, a Jlawet do 

ymczasem rupa cY'r owe w, ł . . Ay II ś i j tki? p i A t' 
wśród któreJ ZIlaJdowal się Filip Jo- go. a. ~ cz wo. c. ego ma . an. UJS In 
celyn, inaczej Jocelyn Gilbert lub pan - Niezaws~e był on fałszerzem - d.awała jej robotę i dobrze za. TlIQ. pła
Jarvl'S przybyla do Shorneliffe, gdzie powt~rzał.a Boble. młoda dzi~czyna - elła, ~zy to nie dosyć? Czegoz. chciała 
wlaśnie odbywały się wielkie wyści- a moze Ulgdy me byłby mm zostal. wię-ceJ? 
gi. Porlczas jed,nego z biegów poniósł gdyby nie HeIlll'yk Dunbar. - Za~e pani Austi,n potrzebu-
śmierć dziedzic majf\tku Jocelyn- Przypomniała soble z goryczę. ~ je nowej sukni? ~ zapytała. 
Rock, lord Haugton. gromny dO>(l1 przy Portland-Place, - Nie, miss Wentworth, moja mat-

- Możesz odejść. Pamiętaj, że nie 
chcę, aby mi przeszkadzano dziś wie
CZÓł'. 

- Nie będę zatem wcale potrzepny'l 
- Nie. 
Służę.cy oddalił się, Henryk Dunbar 

odprowadził go do samych drzwi, słu
chał, dopÓll(j kroki jego nie ucichły na 
korytarzu i schodach, zamknq,ł drzwi 
na klucz i powrócił na Ś'rodek pokoju; 
uklą·kł prr.ed jedną z otwartYch waliz 
I za.cz~ł wyjmować wszystkie r~eezy 
na posadzkę. 

Tak samo zrobił z lnnami walb.:ami, 
ubrllnia "U~al na bók. pa,ojeJ'J' v.kła.-
rI;l1 nil st.ole. . 

przepyc~, jaki tam panował, bogate ka nie jest taką. egoistką, żeby myślała 
obrazy l st~tuy. o tern tylko, co jej jest potrzebne. Mat

Pl'zypommał:;t SOPle pyszne egzo. )ea, to jest i ja i ml\.tka, rozmawialitrezne. kwiat.y. po~l.óczyste atłasowe śmy dużo o pani po ostatniej jej Pyt
firanki, złOCIste obICia i marmurowe ności u nas. WYdawała się nam pant 
stopn.ie schodów, O kr.,conej, filigra- strasznie wzruszona. wiadomościa O o
DoweJ poręczy. Wam morderstwie w Winchest€'J" Od 

Jedną. chwilkę ~y~o p-atrzała na owego wieczora ciągle myślałem o 
ten przepych mieszkanIa . Het~ka temi przyszło mi na my~lł czy pant 
Dunbara, ale wszystko, co tam wJdzia- nie tna~a 'czasem tego J.ózefa Wllmota 
ła, głębo,ko. wryło ~lę w ~~j pamięci. i ~y ~lJe mogłaby dosta.rczyć Jakieh 

- Jakiz on stras'Zme bogaty. - ObjaśnIeń o jego przeszłości~ a tym 
myślała sobie. - Za·· pieniądze, Jak. j sposobem naprowadzić pOliCję na ślad 
powiadają ~ można kupIć wszystko mordercy? Powoli myśl ta mnie o 
na świecie. W :zec~wistoŚCi tak nie now~ła i d~iś wieczór postanowił~~ 
jest. w neczywlstośet mało jelit ~~ prZY1~ć tutaj j , poprostu zapytać p8ll1iIJ.. 
cą do D80bJ'Cll, 1& pIeoitdH. KaiDa ·Zrazu Mar.wita od~ *Fao 

gło~nem łkaniem, a.le po ~hwi1i uspo
kojona, rzekła cichym głosem: 

_ Przypuszczenia pańskie s~ zu
pełnie Słuszne, znałam tego nieszcz~ 

. śliwego człowieka. Opowiem panu: 
wszystko, ale nie tutaj - dodała, Slpo
glą.daj~c na oświetlone okna domu -
sq,siedzi moi to ludzie budzo cieka.
wi, a nie chtę, żeby coś słyszeli. 

Owinęła się szalem, wyszła z Q
gródka i podążyła obok Klemensa W 
uliczkę ponad rzeką, o tej porze pra
wie zupełnie pust~. 

I opowiedziała tu panu Austin całą 
swoj~ historję. Nakazała milczenie 
wszelkiemu gwałtownemu wzruszemu 

-i w krótkich, prostych wyrazach akr&
śliła całe swoje życie dotychczasowe. 

- Józef Wilmot był moim ojcem -
mówiła. - Może nie był, jak to świat 
nazywa, dobrym ojeem, ale koehał 
mnie i był mi bardzo drogim. Matka. 
moja była c6t-ką kapitana marynarki 
królewskiej, Talbat. Poznała ojca w 
domu pewnej pani. u której brała lek
cje mu.zyki. Nie wiedziała ani kto on 
był, o,ni czem był, wiedziała tylko, źe 
się nazywał James Wentworth, że ją· 
kochał i że ona go kochała. Była mlo-. 
da, dzieckiem prawie, po zaledwie ~iy- . 
szła z pensji - i mimo perswazyj przy
jaciół pewnego poranku· uciekła z do
mu rodzicielskiego i w małyIp kościól
ku stoliCY wzięła potajemnie ślub z 
biednym moim ojcem. Następnie -~'ró
ciła. do domu i oznajmiła., co zaszłQ. 

- Ojciec nie przebaczył jej nlg.:!,: 
tego postępowania. - mówiła da,eJ 
MargcTita. - PoprzY!łią,gł nie wiqzieo, 
jej nigdy i dotrzymał słowa, bo zoba
czył ją, dopiero, kiedy już w trumnIe 
leżała. Po śmiM'ci matki zmlękłl)~er
ce kapitana, zgłosił się więc do mojego 
ojca z propozycjq" aby mu . mnie po
wierzYł, chce mnie bowiem razem z. 
młodszemi swojemi dtiećmi wyth~
wywać Ojc.iee mój nie przystał ~a tQ. ' 

_żałował ~rzko nieboszczki, cltociat, 
iak elyszalam, tlleza:wsz9 w po~y, 
zasługiwał na. pQChwalQ· .. ·Zatedwle ., 
szt~ p'rzypominam sobie ten smutny 
okres. Od tegO CZMU egzystencja naB7a 
stała się ciągłą, włóczęgę. I ciągł~m nieo-
zcz~ściem. Czasami tylko młew.\:lśmy 

się trochę lepiej. Cza.samt ojciec znaj
<lownł jakiś urzą.d, pracował z zapa
łem I żyliśmy . p<>mlędzy porzą.d'lymi 
ludźmI. Ale bardzo rzadko, nieite.ty, ~ ' 

. Możność uc~eiwej poracy zostat!\mu 
często wydzierana. Do zwierzt'I'mik6w 
dochodziło ooś t mimo, że to coi bylo 
pozbawione wszelkich dowo'1ów. \\ y
starczało jednak. Oświadczano ojoeu, 
że nie jest dla nich odpowiednim crlo
wiekiem, że nie można mu 1'aufać. 
Przyrzekał, że odtąd nie bę1ą mieli 
powOdu do uialania sIę na niego, ale 
nie 1.wllżano na to. Ojciec oie napotkał 
nigdy na poczciwego człowieka. który
by chciał dopomóc chociażby tflaoea
lenia zagrożonej tudZ'klej ,Iuszy Gtły-
by mÓ.i ojCiec bYł znalazł takiego przy
jaciela-dobroozyńeę, byłoby wszystko 
inaczej. 

Margerlta opowledzillła następme 
ostatnlę. swoją rozmowę E ojcem. 

Opowiedziała także wszystko, z 
~em się jej ojciee zwi~zył co do IJen
ryka Du:nbara i po~azała list, w któ
rym stary komisant przyznał, że brat 
jego mógł mieć powną. przewn.gę nad 
swoim dawnym panem. 

Dalej opowiedziała panu Austin. w 
jaki spos6b postą,pil z nią. Dunbar w 
WInchester j w Portlrund-Place, po
wtoczyła wreszcie słowa listu, w kt6-
rym bankier usiłował okupić Jej mil
czenie. 

Klemens AWJtin słUchał teg., 
wszystkiego z poważną. minę... Wszyst
ko, co USłyszał, zdawało mu się jasno 
dow<idzić ciężkiej winy Henryka Dun
P8.1"a. 

Mimo na.fgor1fwszych poszukiwań 
policji na nikogo innego dotq.d nie 
padło podejrzenie zbrodni. 

Pa.n Austin milczał przez chwilę, a 
potom odrzekł spokojnie: 

- Jestem bardzozadowo)nny, ze mt 
pani okazała takie zaufanie. Proszę mi 
wierzyć, że zawsze słmyć j0j będę, ile 
razy potrafię przydać się na to. Gdyby 
pani zechciała ~2Iyjść juu'o o ósmej 
na herbatę do mojej matki, z~tanie<S2 
mnIe w domu i pomówimy o tern 
w8zystkiem obszerniej. 

~ da18Q' .utuG. 
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Dzień powszedni przyJ,ezdnego w norweskłejstolłey 

iała dziewcz na mi dz stolikami 
Jak się jada I mleszk~ i ile się za to płacl- Ranna tualeta i legjon półmlsf(ow - Rucl1 uliczny żYwy, 
a Jednak nie hałaśliwy - "Anioł" pyta o kawę z~ śmietaną - Jeden znajomy kupuje ki ka statków. 
a dnJgi samochód - Ministerstwo XYZ - NaJWiększy armator świata 

Mieszkamy w jednym z pierwszo
rzędnych pensjonatów. Zaznaczam kla
sę, aby wskazać na niewspółmierność, 
jak na nasze st.osunki, ceny i teg.o, co się 
za nią .otrzymuje. Wzię-liśmy pokój bez 
łazienki, mamy jednak biei-ącą zimną 
i ciepła wodę. Czysto do prze.-; ad y, me
ble przyzw.oite. Oprócz jadalni - 3 sa
I.ony Płacimy za pokój z całodziennem 
utrzymaniem z dodatkami za u.':'lugę i 
podatki i.5 k.or.ony i9,9O zł.otegoj. 

P.omnijmy poranną tualetę, która za
brata nam trochę czasu i zejdźmy d.o 
jadalni. zastawioneg.o legj.onem półmi
sków Z talerzem w ręku zaczynamy 
kra.żyć w.okół tej apetycznej wyspy. Mię
sa Sił. reprezentowane przez :; półmi
sków - środkiem wdzięczą si.~ 4 gatun
ki kon»erw rybnych. Sery są .osobna 
dzi.elnicą na st.ole, wśród nich narodo
Wy ser norweski - brunatnawy, slod
kawy: bez sk.oszt.owania g.o Nonveg nie 
zaczyna i nie k.ończy dnia. Kilka mi
seczek z sałatkami. Dwie wazy - jed
na z kompotem śliwkowym, dru.e;a z 
jam'em z grapefruit'ów. N.o i sterty 
różnego pieczywa. 

Jeśli wczoraj zbyt wiele wypiliśmy 
,.pjolty'· (n.orweska nazwa za "whisky 
and soda", napój bardzo lubiany w Nor
wegji), zaczynamy od śledzików mary
nowanych; jeśli jesteśmy higjenistami, 
lub przy stoliku siedzi ~tara Angielka. 
to za jej przykładem zaczniemy od kom
potu ze śliwek. Biało ubrana dziew
czyna krąży między stolikami, z dzban
kiem lod<lwato zimnego mleka, które 
się popija joak wodę. Inny ,,anioł" za
pyta, czy już nalać kawy ze śmietanką· 
Tymczasem ~i trzeba się zdooydować, 
czy jemy jaJka na. miękko, twardo, czy 
mote przysmll>ŻOne DtII. baoon'ie. 
... KońCE)" si., wreszele, bo JW; nie m~
naby zjeść więc&j i wyrtlSza się na 
miasto. 

Praca w biuraoh i skllld.ach rozpo
czyna się albo o 8,30, albo o 9. Po bez
przykładnych asfaltach su.ną, bez uży
wania trąbek i klaksonów, sznury a.ut, 
wśród nich lawirują duże srebrzyste, 
aer.odynamicznie karosowane autobusy. 
:o.uża ilość Osl.o'an mies~k>!\ poza mia.
stem. Czy to wzdłuż fjordu w d.om
kach, których fundamenty nieledwo 
schodzą do słonej głębi - czy to na le
sistych zboezath okolicznych gór. 

Benzyna jest prawie () polowę tań
sza niż u nas, W.ozy zagraniczne clone 
są niezbyt V\ry5.oko. Jeśli nie jeździ się 
wl'asnym Chrystlerem czy innym Dod
ge'm (większ.ość samochodów spotyka
nych to amerykańskie marki), korzysta 
się z szybkich autobusów i takichże ko
lei elektryc:;mych, których trasy z cen
trum -miasta. rozbiegają się w dalekie 
okolice. 

Idziemy do bibljoteki rządowej; bez 
dłuż :r,ych p~·taJl u dyrektorów departa
mentów zostałem wpuszczony i całe 
ranki tam pracuj~. Przechodzim y przez 
parę p<> koi biurmvych ministerstwa 
"XYZ". Mało ul'z~ników , pracują jed
nak. jak zau\'\,'ażylem, bardzo intensrw
nie. Zna.!eźliśmy w księgozbiorze kil
ka polskich wydawnictw ~tatystycz
nych. 

Uważaj, pr7.echodząc przez uliCt:, jest 
to twój obowiązek. na jezdni prze. zka
dzasz :;·amochodom. Kier.owca trflbi t1l 
t.yLko w .ostateczności. 

S:r.koła morska w Oslo, na krańcach miasta. 

rom , totei p<lwróciwszy, znal dosk.ona
le życie sw.oich przyszłych podwład
nych. 

Teraz, Czytelniku. jeśli nie znasz g.o 
z Zakopanego. pozwól. że Ci g<l przed
stawię: pan Per Klykken, były tTener
amator P.olskiego Zw. Narciarskiego. "V 
Norwegji płacą dobrze, toteż Per, po 
dlwóch latach o"zcz~dneg.o życia jako u
rzędnik pewnej firmy handlowej. ma 
ju.ż ten samochód, który właśnie pOdzi
wiam. "Zamieniam go w tym roku na 
większy" - wtrąca Klykken - "i w 
przyszłym rok,u przez Danję chcę przy-

iechać do Pohki; mam stam tąd tyle mi
łych wspomnieiJ". 

Wracają.c do cen, to jakkolwiek 
Norwegja leży dalej niż Polska od kra
jów, w których rosną banany, kilo tych 
smacznych owoców koszu t je w Oslo 
1 koronę (1,32 zł). Obiad VI' naszym 
pensjonacie jest dohn', nmie tylko nie 
podohało się, 7.e · do mięsa podają, ja
ko jat·z) nę - kartofle gotowaJle, a ja
ko drugi dodatek kartofle, prźyrzą.dzo
ne na. Ilposób francuski. Cóż? Trudno. 

Popoludnill wyruszamy na krańce 
miasta. ~Iijarny dominują.eą., nad por
tem norweską. szkołę morską.. Po 45 

Czy mecz z Rumunią dojdzie do skutku? 
Sprawa. rozeg,rania meczu pilkarskieg() 

Polska - Rumunja. w dniu 3 listopada w 
Buk!W'eszcie pozost.aje nadaJ! w zawiesze
niu. 

Do chwili obecnej związek rumuń.<;ki nie 
na.desła.ł jeszcze odpowiedZi na załatwie
nie wa'l'unj\.ów finansowych, które ze wzglę 
du na trudno~ci dewizowe w Rumunji na
potykają na pewne trudn{)ści 

O ile mecz dojdzie do skutku, wtedy 
drużyna wyjedzie do Buka'resztu w dniu 1. 
11. w sile 15 graczy pod kierunkiem płk. 
ŻOlędziowskiego, mjr. Lotha, p. Kałuży i 
trener1l. Otto. Graoz.e polscy zebraliby się 
w dniu 31 bm. we Lwowie, gdzie urządzQny 
byłbr mecz treningowy z reprezentacją 
Lwowa. -'kład reprezentacji usta.lony bę
dzie w dniu Z8 bln. 

Drużyna 5zczypiomiaka "KP'W" Poznań, która ostatnio " Warszawie zdobyła wi
remi trzosfwo· Polski w tej grze, przegry wi'ljąc ~. finale nieznacznie z "Pogonią" 
Katowice. Stoją od lewej: Szymura. Kaspl'zak II, ł~ój, Elbanowski. Grzechowiak, 

~arek, Rótycki, Patrzykont. Firlik, Pospieszaiski, Kasprzak L 

Cen)' doŚĆ wysokie. ale jako.ść tłu
maczy je w zupełności. Kontakt han
dlowy z Anglja. Zau.waża się przede
wszystkiem w konfekcji męskiej. Tu 
nie razi być ,ubranym od skarpetek do 
k-apelusza w wyroby angielskie. Buty 

k · d b e "olarstwo pO>ltanowił, te we wszystkich konkul"Sach no"i sir norwes Je. sa o re. m«n ,1\ skoków narciarskich, odbywających się 
eleganel\:ip. i ct rogi e. \\'obec tego, żP W wyścigu na, trasie 50 km. Poznań - na terenie Niemiec. nie będzie wskazyw:ł 
rl'~emysł konfekcyjny jest niewielki, Tarnowo Podgórne - Pomań sta.rtowało na długość skoków z upadkiem. 
cła na prz~' wo;i.one towary są nieznacz- ~aw<JClników licenzjonowamych 12 kOlarzy. Jednoc7.eśnie postanowiono, te zamiast 
ne. Tentnrn. \,·~·c.hodlzący z bramy, przy- Zwyciężył (Ga1eja (HOP) w czasie 1 g. 28:30; podania długości notowany będzie krzy· 
zw.oici e. ale "krom nie ubrany młody 2. Kluj (HCP) 1 g. 28:30,2; 3. Lobza (HCP) żyk przy skokach z tlpadkiem, a za kaMy 
czł<lwiek, to jedyny syn i spadkobierca 1 g. 29:30. W kategorji Z81M>dników jadą- .,kok z upadkiem zawodnik automatycz· 

lb .. f t . k p·tana W WH- cych na karty wyścigowe OMlZ nies-Wwa- nie straci 10 ptmktów. 
o) rzymlPJ or l~n.:\ a l. .' n:yszan~'ch startowa.ło 22 ko!a,rzy, z kt6- Obsada zawodów ligowyCh Da '/:1. 10: 
heJm:';f'na. \" łaśc]{'!p]a floty hąndl.oVI:e~ o rych bieg ukońC7.yło 1 . ZwYciętył Lisiccki w Wl1.rszawie Legja _ " "arszawianka pro
pojemnOŚCi ponad 500.000 tonn. OJCIec 1 g. 38; 2. Dolski 1 g. U; 3. Szron 1 g. 42. (al) wadzi p. Rettig z Łodzi: w Łodzi L K. S. 
jego jest najwi~kszym armat?rem śWia-1 • _ Cracovia. p. Staliń .. ki z Poznania; w 
ta. a on przed kIlku laty, tuteJszym z"!'y- NarCiarstwo Krakowie Wisła. P<l}.onja p. BoI. Posoer 
czajerp, odbył całOl"oczną, służbę na Jed- C1eII:awa decyzja w aprawte skok6w :J; Bieł&k.a.; we Lwowie Pogoń -- śl~ 
nym 7 okrętów ojcc,,"::ki<,h ialr ... o~tv nlJ\::cf9Tl>11o::,rl1. Pr.;.,.wÓdra narcial\Skiegn I fi Heiwar 1.. I(rak.owa; na. SIą.sku ~!"" 
mar~lJarz. Podle,ll't.! w."! 7':. :. II, 1\ "-::' • ' j.JMu I1J em, .·, hlr·(; i/ \lJti~l' J MI),u~chjum ~a.rPMUia p. Seema.nn ze LwoW( 

minutach jazdy po Wirażaeh jeste§my 
u celu, na plaży w Ingiestrand. Oczy
wiście nie zamierzamy się ką.pać -
przecież październik. Tylko obejrzeć. 
Latem byłoby tu jakieś sto samocho.
dów, zaparkowanych na dużym spe
Cjalnym placu, a co 20 minut zajeż
dżałby autobus, co godzinę przycho.
dziłby szybkobieżny parowczyk z 0-
slo. Z są.siedniej zatoczki startowały
by do 15-roinutowych lotów hydropla
ny. W Ingiestrand są. shme ceny. Za 
wszystko płaci się osobno, a już spe
cjalnemi cenami odznacza się eleganc
ka restauracja. 

Depresja kryzysu niewątpliwie mi
nęła, świadczy ° tern chyba najlepiej 
zmniejszenie się ilości statków uwią
zanych - t. zn. unieruchomionych do 
sześciu. Przed dwoma laty, pamiętam 
dobrze, stał~ ich w fjordzie w pobliżu 
Oslo bardzo wiele, ponurych i jaliby 
opuszczonych - dziś żeglują. już na 
dalekich wodach. O poprawie kon
junktury ŚWiadczy również fakt. że 
"największy amatol' świata", kpt. WiJ
helmsen zamówił 3 nowe statki, pła
cą.c za nie gotówką., tak, jak my płaci
my gotówką. przy kupnie np. krawata. 

Zresztą., jeśli chodzi o armadę han
dlową. Norwegji, olbrzymi jej rozwój 
w 20 latach ostatnich jest widomym 
dowodem, jak neutralność podczas 
Wielkiej wojny opłaciła się Norwegji. 
Złośliwi twierdzą., że armatorzy lepiej 
nawet zarabiali. gdy tQną.ł ich statek 
wraz z ładunkiem i załogą., storpedo.
wany czy wysadzony przez minę w po
wietrze. Jest w tern coś prawdy, ale ... 
to sprawa nie nasza 

l. S. M. 

Zarząd PZPN wysłał d{) międzyn.a.rodo
waj fedecracji piłkaJrskiej listę sędziów pol
skich, upoważnionych do prowadzenia za.
wodów międzynarodo'wych. Są to pp: Ar
czyński, Rutkowski, S:m,a,jder i dr. Lust
ga.rten (KrakÓW) or8JZ Kruk()lW'81ti (Wrur
szawa). 

Frymarklewicz, bramkarz ligowego L 
K. s. C1trzymał zwolnienie li klubu i prze
nosi się do W rurszawy. 

Mecz z BelgJą odbędzie się 16 lutego. 
Zarząd PZPN postanowił na zebi'a.niu we 
wrorek przyjąć ostatecrnie propozycję 
związku belgijSkiego i rozeg'rać zawody w 
cmiu 16 luteg.o w Brukseli 

Pięściar$'wo 
PZB definitywnie :zakontraktował ze

spól Belgji na dwa start}' w Polsce, przy
czem pierwszy odbędzie się w poz·naniu w 
dniu 8 g;I'udnia, a drugi w Warszawie lub 
w Łodzi 10 grudnia. Propozycje PZB, wy
słane do zwiazku zwedzkiego i fiński~go 
celem rozegrania meczów międ:zypaństwo
wych oba te zwią"lku ułatwiły odmownie. 

Fiba zaproponowała Polskiemu Związ
kowi bokserskiemu zQ<I'ganiwwanie zawo
dów eliminacY.inych przed spotkaniem A
meryka i Europa, przyczem zatądała za to 
1.000 dolarów. PZB warunek ten przyjął z 
równoczf>oS.ną [>ł'Ośbą o podanie s:r.czegó
łów mających hyć zo.rganizowa'llych elimi
nacyj. 

P. Smlthowi trenerowi PZB przedłuża
M pobyt w Łodzi do końca listQpada. 

PZB ma zamiar ubiegać się na przy
szłym kongre!'ie Fiby o prawo orgamizacji 
misfr2lOStw Europy na rok 1937, przyczem 
mistrzostwa miałyby "i~ odbyć w P.ozna-
niu. 

Różne 
GeD. Olszyna - WUczyńskl, dowódca 10 

dyw. piechoty w Lodzi, mian.owany został 
clyrektOTcm P. U. W. F. w miejsce płk. Ki
lińBkieg(), który pełnił funkcje dyT. P. U. 
"T. F. od 12. IIJ. 1929 r. 

nJluslracja Polska" 
przynosi 

ciekawe zdjęCia sportowe 




