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Najskutczniejszym środkiem dział.ania mają być pełnomocnictwa 
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Jacy ludzie mają stanąć do walki? - [o ma robić społeczeństwo J 
War s z a wa. (Tel. wł.) Dziś krót- I winni stanąć ludzie, "w żyłach których 

ko po godz. 10 rozpoczęło się pierwsze płynie krew tętniąca zdrowiem i siłą, 
}:lQsiedzenie nadzwyczajnej sesji Sej- ludzie, którzybY potrafili stworzyć na
~u, ZWołane celem uchwalenia spe- strój tężyzny moralnej i fizycznej i 
'cJalnych pełnomocnictw dla rządu. rytm śmiałego rozmachu pracy". Mówi 

szenie procesu zl'astania się narodu z I wiada bardziej równomierny podział 
państwem". Zapowiada. premjer u- dochodu społecznego, przyspieszenie 
sprawnienie administracji, równość w prac nad rozbudową ustroju rolnego. 
traktowaniu wszystkich, mówi o ko- Budżet ska:rbu musi być zrównoważo
nieczności należytego doboru ludzi. ny. Równowaga budżetu będzie pod-

.Po zagajeniu obrad przez marszałka następnie o wytworzonym "kryzysie 
Sejmu posła C a r a, ten odczytał dekret psychicznym", który uważa za spe
Pre.~ydenta o zwołamu nadzwyczajnej cjalnie groźny i walkę z nim stawia 
seSJl. Dalej odczytał marszałek pisma na pierwszym planie. Za jedno z głów
byłego premjera Sławka o odwołaniu nych swoich zadań lm-aża "przyspie

Premjer przyznaje, że "położenie staw<;!. polityki rządu, a stałość pienią
na.sze jest trudne". Jako środek na dza - nienaruszalną zasadą. Wskazu
,,-yró\\'uanie brakó"y wskazuje "upartą je dal€j na konieczność ofiar społeczeń- . 
Pl:acę, wielki i ciągły wysiłek", stwa, dla wyrównauia deficytu budże-

Na odcinku ekonomicznym zapo- towego. 
go wraz z całym gabinetem, pismo o
becnego premjera Kościałkowskiego, 
zawi1ł!damiaj.ącego o nominacji nowe
go rządu, wreszcie pismo marszałka 
Senatu, zawiadamiające o ukonstytuo
waniu się prezydjum Senatu. 

Po złożeniu ślubowania przez kilku 
posłów. marszałek udzielił głosu pre
mjerowi Koś c i a ł k o w s k i ~ In 1.1 , 
kt6ry na wstępie z.aznaezył, że niema 
zamiaru przedstawiać obszernego 'Pro
gramu rzą.du, lecz chce uzasa,dnić ko
nieczność rozpoczęcia prac od zwróce
nia się do parlamentu o pełnomocnic
twa dla rZl!du, który w zasadzie jest 
przeciwny nadzwyczajnym uprawnie
niom, jeżeli tego nie wymagaję nad
zwyczajne trudności. J eże]i rząd to 
obecnie czyni, to tylko dlatego. że nie 
mógł w obecnej sytuacji gospodarczej 
i fińansowej znaleźć inne~o sktitecz
nego środka działania. Premjer anali
zuje współczesną rzeczywistość, twier
dząc, że do walki z trudnościami po-

Nowoczesna fabryka grajca,tków w Niemcz1!ch 
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Premjer oświadcz,a. dale,j, że wojsko 
będzie otoczone specjalną pieczą. Za.
powiada wprowadzenie nowych podat
ków, oraz nowe oszczędności. Będzie 
dokonana reforma podatku dochodo
wego. Zamierza. tu wprowadzić nad
zwyczajny podatek od wynagrodzeń. 
Położy się na.cisk na zniżkę' kosztów 
utrzymania. zniżkę komornego, oraz 
taryf przedsiębiorstw użyteczności pu~ 
b1icznej. W rolnictwie ma nastąpić 
zmniejszeni~ obciążenia podatkowego. 
a w przemyśle - akcja zniżki cen ar· 
tykułów. Również będzie rozpatrywa. 
na snrawa zmiany świadczeń ubezpie
czeniowych. 

W dalszym ciągu premj er mówił o 
oszczędnościach w samorządzie i unOll"
mowaniu stosun·:.I pracowników sa
morządowych. W zakończeniu , pod~ 
kreśla raz jeszcze konieczność ofiar dla 
zrealizowania przedstawionych zamie
rzeń. 

Zgodnie z dobremi obyczaj • aml ... 
Na posiedzeniu Sejmu nie było gadulstwa, było natomiast głosowanie Objaw, kłó,ry izba nagrodziła burzą 

. ~~~ 

W a l' s z a w a. (TeL wl.) Zgodnie 
z dobrami obyczajami, ustanowionemi 
ptzez Sejm obecny, posiedzenie Sejmu, 
które zaczęło się o godz. 10.10, trwało 
do godz. 1;).15. Z tego przeszło 4 godzi
ny były poświęcone głosowaniu i obli
czaniu głosów. 

Regulamin zwracał się przeciwko 
gadulstwu posłów. Obecnie gadulstwa 
niema, gdyż \" dyskusji nad pełnomoc
nictwami nie zabrał nikt głosu, tylko 
głosowano. Raz musiano obliczyć oko
ło 6 tys. głosów, kiedy wybierano 21 
członków komisji, a drugi 'raz około 
3.600 gtosów, kiedy mia'Do wybrać po
zostałych !-I, 'ty dmgiem głoSO\\'aniu 

wybrano Jeunakże tylko 8 posłów, 

gdyż dwaj pOSłowie otrzymali równą 
ilość głosów. 'Wobec tego marszałek 
zarządził losowanie. Poprosił posła Że-

Po zakończeniu głosowania UkTal- mimo, że Ukrainiec znajdował się na 
niee Hołyński śtwierdził, że żaden U-I liście marszałka. 
krainiec nie wszedł w skład komisji, Kwadrans po posiedzeniu odbyło 

Nie redukcja pensji, 
lecz podałek ••. 

JI a nie być redukcjiuposa~eń, leC4i wprrJl.cad4ia S'ię pł>datek 
odpobor6w 

War s z a w a. (Tel. wł.) W kołach 
urzędniczych obiegają pogło ki, że z 
dniem pierwszego grudnia b. r. wpro
wadzony ma być podatek oochodowy 
od uposażeń urzędniczych. W zależno
ści od wysokości pOborów poda tek ten 

ma wynosić od 8-20 proc. 
Jak wynika z tej wiadomości, pobo

ry ulegną fakitycznemu Z>llbmeJszeniu 
nie w formie bezpośredniej obnitki, lecz 
pOd postacią podatku od uposaże.ń . 

lig?wski.ego, aż~by on n~pisał o~a na- Ameryka weźmie u dział w Onmpjadzie 
zWIska l te dWIe kartkI wrZUCIł do ' 
urny . . N asI ępnie lllarszalek sam wy- j . ~ e r l i 11. (Tel.' wł.) ,,' 'bre,,: d.onie- ~orskiego zw. iązku , sporto.wego.._zr. zesz~
ciagnal z nie' l1uwisko posla Hofma- sle:mom ~ras~, ~meryka wezmI~ u-I Ją.ce~o przeszło 70 czołow~ch or~am-

< w - ] ( , . dZIał w ohmpJadZle 1936 roku w Nlem- zacYJ sportowych, na posIedzemu w 
na. Izha zadowolona powItała tea ob- czech. Uchwała taka zapadła w środę Chicago. ~ .... ,.~ ~-
ja\.\ ,\':,-borów oklaskami na posiedzeniW amerykańskiego ama- śnie. ,- ,, - '--:- ' "" 
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się zebranie komisji, na którem doko
nano wyborów. Referat o ustawie po.. 
wierzono posłowi Miedzińskiemu. W 
skład komisji powołano dodatkowo U· 
kraińca Pielińskiego i Żyda Somer
steina. W piątek o godz. 11 zbierze się 
komisja i na niej wicepremjer Kwiat
kowski wygłosi swoje expose. (w) , 

N'owy p;rzewodniczący 
Międzynar . Biura Pracy 
G ~ n e w a. (PAT) Rada admini

stracyjna Międzynar. Biura Pracy obra.
ła na przewodniczącego przedstawicie
la Kanady dr. Riddlela, na miej,see sen. 
De .Michelisa, przedstawiciela Włoch. 

Metrowy śnieg 
B e r l i n. (Tel. wł.) Jak donoszą z 

Gór Olbrzymich, przez całę noc ze śro
dy na czwartek padał tam śnieg, któ
ry z małemi przerwami pada jeszcze 
dalej. W czwartek rano, według wia
domości, 'otrzymanych ze SChneekop
pe, wysokość powłoki śnieżnej osi<;!.g
nęła tam grubość 'PÓł metra. Wsku
tek zamieci. miejscami śnieg docho
dzi do wnokOlŚci metra.. 



fU j zi 
W Ogatlenie.woiska. loski ' p,rzygotowują ~ię do wIelkiego ataku 

Rzym. (Tel. wł.) . Włoskie min. 
propagandy ogłosiło następujący ko
munikat w sprawie działań wojen
nych pod nr. 27. 

"Gen. de Bono telegrafuje, .że ani na 
froncie erytrejskim, ani też na soma
lijskim nie zaszło nic szczególnego, Z 
uwagi ,na przychylne zachowanie sIę 
miejscowej ludności, można było da
lej postępować w głąb ' prOWincji Ti
gre aż za linję Adigrat - Adua -
Aksum." 

R z y m. (PAT.) Agencja. Stefani 
donosi z Asmary, że do główn~j kwa
tery armji włoskiei codziennie napły-
wają. krajowcy ze świeżo okupowanych 
terytorjów, w celu dokonania aktu 
poddania się nowej władzy. < Według 
wiadomości, otrzymanych przez wła
dze włoskie, Ras Seyuma wydał rozkaz 
złupienia szeregu wiosek, celem uka
rania ludności, sprzyjającej okupacji 
włoskiej. 

A s m ara. (PAT) O sytuaeji na. te
renach, okupowanych przez Włochy, 
donoszą: W Adu! przed gmachem kon
'Bulatu włoskiego całemi dniami wyez.e
kują na aud:encje i złożenie uleglości 
różni dostojnicy lokalni w barwnych 
płaszczach pod delonemi pal'aEolamf. 

W szpitalu aduańskim pracują usil
nie lekarze włoscy, prlrchodząc z po
mocą chorym Abisyńcz~·kom. SzeI ł3a
nitarji CasŁellani. ma odbyć podróż in
speKCyJną dla zapoznania ' się ·ze stanem 
sanitarnym kraju. 
. Na linji Adua - Adtgrat kolumny 

roootnicze włoskie musza nieustannie 
walczyć ze stadami małp, które niszczą 
Przeprowadzone linje telefoniczne i te
legraficzne. 

A d i s A b e b a. (PAT) Negus przy
jął na audjencji 2 Irlandczyk,ów, kpt. 
Marjusza Bromphill'a i James Hickey'a, 
którzy przybyli dla Z()rganizowania 
przewozu rannych z frontu do stolicy. 
Obai Irlandczycy towarzyszyć będą Ne
gusO\vi na froncie. Będ'ą to pier\\' s1 cu· 
dzoziemcy na terenie operacyj wojen-
'nych pod Makl1l11e. Obaj ·' Irlapd~zyę:v: 
śhtżyli przez 1.4 lat w 'armH br~·ty1Skiej 

_. p M' Y. ż. ' (~AT.). -Tf'wajQ-cy. o-d" dłll~~
Q szego eza.su spokój na, tt~ęcl1 frop,tach 
'abisyńskieh różnie jest komento\vany. 
Według informacyj ze źródeł niemIec
kich, ~atzy.na sIę budzić p.rzeltonani~, 
ze do dalszegO' rozwoju wydarzeń wo-
jennych nie dojdzie, ~dyż, zdaniem 
niektórych kół, toczące 5ię rozmowy 
dyplomatyczne położ~ kres \\'0:n1e tak, 
iż w końcu grudnia zapanuje spokój. 
Poza tern, jak donoszą źródła. niemiec
kie, walka staje się bezprzedmiotówa 
wobec pokojowej penetracji włoskie] 
na terenach okupowanych. Kie.ruj~c 
się takiemi rozważaniami, niektórzy 
korespondenci zaczynają. opuszczać E· 
rytreę. 

Zupienie inaczej brzmią informacje 
zarówno ze ź.ródeł włoskich, jak fran
cuskich i angielskich. Obecny stan 
spokoju na frontach, według tych in
formacyj, należy uważać za przejścio
wy, wywolany z jednej strony przP2 
])rzygotO'V';ania obu stron do dalSZYCh 
operacyj, a z drugiej strony przez de-
szcze, trwające dotychczas w Ogade· 

' do boju wojowników. Armja ta robi I zdołały obroni~ ' źródeł wody pl"zed na-
dziennie 24 km. tarciem włoskiem. . 

. Narazie około Gorahef wojska. ahi- Oto przygotowania obu stron '· do 
syńskie otrzymały rozkaz zatrucia. stu.: wydarzeń, które mogę. rozwinąć się . la,. 
dzien arszenlkie.m w razie, gdyby nie da. dzień. " . 

Telefoniczna rozmowa 
Lavala z Muss lin' 

Gdyby Wlo'chy ~aatakomaly flotę brytyjską, Francja be~
~wloc~nl.e ud~i@U jej pOłłł'OC..y 

P a ryz. (Tel. wł.) Jedno z pism adresem Anglji, aby przynnJmniej 
francuskich donosi, że Lava] porOZll~ część noty wye-ofała. z Morta ~ródzie~ 
miewał się w środę przed południem m n ego. Na okrzyk jednego z poslów 
telefonicznie z Mussolinim, uzyskując Lnva] odpowiedział, że ieżeli WłochY 
zgodę na zakomunikowanie komisji zaatakowałyby flotę brytyjską, znaj~ 
spraw za.granicznycl! o wycofaniu jed- dującQ. · się na Morzu Śródziemnem, 
nej włoskiej dywizji z Libji. aby nadać' moe projektowanym sank· 

Na posiedzeniu komisji LavaJ o- ejom, FrancJa bezzwłocznie udzieli po
świadczył. 1ź wyraził życzenie pod mocy flocie brytyjskiej. 

od jakiemi waru karni ·. . 
Wło · zaprzestaną wojny l 

WaJ'unld te zal~o,nuni1wu:al Laval ambasadorow'i ilnglji 

P a ryż. (Tel. wl.) Premjer Laval 
odbył w czwartek po południu dłuż
szą. rozmowę z ambasado<rem brytyj
skim. Przy tej okazji premjer Laval 
prz~dstawH ambasado<rowi angielskie
mu propotycje włoskie, na podstawi.e 
których Włochy. ,gotowe byłyby podj/lć 
bezpośrednie pertraktacje, 7.mierzajllce 
do pokojowego , załatwienia obecnego 
zatargu abisyńskiego. 

Prasa wicczornazajmuj.e -się bat'
dzo obszernie możliwościami pokojo
we,jo załatwienia . zatargu, przyczcm 
niektóre pisma.' podkreślli5ą, że Ist()tl1i~ 

u 

tzę.d włoski przedstawił odp()wiednH~ 
propozycje. "lntransigea.nt" podkreśla, 
że Mussolini żąda wcielenia w skład 
kolonij włosIeich terenu dotąd zdoby
tego w Abisynjiptzez Włochy bez 
praw tch zwrotu, ustaIlowienia man
datu Ligi Narodów nad leżącemi poza 
właściwą Abisynją terenami - "ko
lonjami" abisYliskiemi, jak ziemie te 
nazywają "Włosi, przyczem mandat 
nad temi ziemiami sprawowaćby mla· 
ły WloGhy.; PrOwitlc.;jfl a.nharyjskie na· 
tomiast maję. · pozDstać samodzielne, 
.jedrtak' pod~'wp.1:y\\'ętfi włoskim. I 

N:emcv n'awracaią dO ' pogaństwa 
PI'ez!Jdent (1)·. HelmuJłf tlokon,ar p(Jlt{f;~e1tl!l 'U:f:#lem m~l.ł~ń

sl.iem pru'Y nłemleckiej ued1ug obr#ttau pbg.a/lsltiego 
B e r I i n.(TeJ. \VI.) KałoHcka. gaze' 

ta diecezji beilills:,ieJ . donOsi, że pre
zydent okl'ęgu Fran:.onji nad Mcnem 
dr. Helmut dokonał połączenia węzłem 
małżeńskim pary niemieckitlJ według 
obrzQ.dku półpogaiiskiego. 

Obrzęd ten poprzedziło przemówie· 
nie dr. Helmuta o małżeństwie. 

Po wywodaCh na temat, czem jest 
małżeństwo germańsko-nordyckle i po 
stwierdzeniu, że nie może być ono -

małzeństwent luli· ~ tnIłbŚ'd. anI l: in
,eresu, nIe powinno ' być uważane za 
'zyn narodowy, prezydent wręczył 
llarzeczonym obr~czkę i wypowiedział 
:ormułę zawarcia mąłieństw, któr~ 
brzmi: 

"W imieniu narodu niemieckiego 
i w duchu krwi, wspólnej nam Niem
oom, łę.czę związek waszego małżeń· 
stwa tym znakiem wierności". (w) 

nieo przygotowaniach abisyńskich do Dotąd 
walki dono,sz'!, że na froncie północ
nym Ras SeyUmu umacnia się na cze
le swej armji na północ od Makaleo, 
które to miasto stanowić będzie ośro-
dek operacji na tym froncle. Makale 
- to właściwa stolica ziemi Tigre. 
której Ras Guksa został gubęrnatorem 
z nominacji włoskiej. Makale znajdujf! 
się w odległości 120 km. od Adigratu. 
Miasto pamiętne .iest dla Włoch, gdyż 
w jednym z jego fortów Enda Jezus w 

Austrii grozi k~ęska powodzi' 
~anoto'WałłO 1" ofiar "'luddach - Szereg budvnków 

znajduje się pod u'odą 
W i e d e ń. (Tel. wł.) Według do- nocy do miasta oraz do są,aiednieglJ 

niesień, nadeszłych tu Z Sofji. na te· obozu robotniczego, gdy mieszkańcy 
l'enie bułgarskiej Macedonji w cią.gu byli pogrążeni we śnie. Z tego powodu 
nocy na czwartek wzrosły wody w liczba ofiar jest bardzo znaczna. po
rzekach i zalały całe połacie kraju. tych czas wydobyto z wody oraz zala" 
Według dotychczasowych wiadomości, nych bUdynków 17 zwłok ludzkich. 
powódź wyrządziła olhrzymie · szkody. Obawiają się jednak, że liczba Wtro
. Szczególnie dotlmięta została mieJ. śnie jeszcze, gdyż dotychtlzas brak \Vl'a
scowość Simitli. Woda wQarła się w domości o 13 robotnikaćh z obozu. 

1895 r. bronił się 'Y ciągu 22 dni mjr. • 
T?selli, .st.awiajQ,c czoł? d~iesię.ciokr?t- S'prawa konferen"j". wiadomiono ich, że o ile tego życzą. 
me sllmeJszemu przeclwmkowl. Major II~ mogą wysłać swych delegatów. 
Tn~łS~~~it. eW]. rwazal:~.· swoim oddziałem zgi-I morskiej" w londynie w kołach angielskich przypuszcza-

't ,. , v ją, że na. czele delegacji państw na 
" Doko~a .min,sta rozrzucone slJ pała- G e n e w a. (Tel. wI.) W czwartek konferencję staną londyńscy ambasa-
ce. w tt'J liczbIe. zamek Gugsy.. a ~ak- zostały już wysłane zaproszenia na dorowie zainteresowanych mocarstw. 
że m9;uzoleum oJ~a Gugsy, Rasa GlI~- posiedzenie komitetu koordynacyJne- --
~a-ArJa i ostatniego cesarza z rodu go. Oświadczenie kanclerza 
eI~t~~centracja armji abisyńsldej na L o n d y n. (Tel. ,,:1.) Rząd angi~l: ' dr. Sch1usch,'n"lgga .,. 

froncie Makalle jest podobno zakoll- sklzaprosił sygnatarJuszy lon(iyńskleJ 
czona. . i waszyngtOllskiej umowy flotowej na W i e d e ń. (Tel, wł.) W czwartek 

Na froncie SomaH ł Ogadenu, we- konferencję, zapowiedzianą na dzień przed pohidniem odbyło się ' posiedze
dług informacyj włOskich, gen~rał 2 grudnia. Celem konferencji jest o- nj~ austrjackiego "BundMta~uh, na 
Gra:r. lani przygotowuje wielki atak. -- . mówienie ogra!iiczeli flotowych. OlI. którem .kanclerz dr. ' Schuschriigg . 
Abisyńczycy przygotowali 5ię dO tej powiedn.ie zaprQszenia zostały dorę- przedstawił izb~e nowy ' rząd'. " .K8:n
bitwy. Dolina rzeki Webbe - Shibeli czone w ciQ.gu czwartku ambasadorom clerz zakomunikówał równocześnie, że 
jest zajęta pr:r.e~ wojska abisyńskie na odnoś'\1ych ~zterech 'państw, t. zu. A-I jakiekolwiek oświadczenie ' rządowe 
przestrzeni 160 km na północno-- meryki, Francji. Włoch l Japonji. ·Do- jest zupełnie zbędhe, gdyz zasady, no
zachód od Calaffo. Z pomocą tym miuje ~nt.i~.18kie:·.·~ie .0. trzymały . f~r- wego rządu w ZUPełt:J.OŚci. nie ' odbiegają 
\Voh'k.nm podąża z Dzimmy Ras nęsta maJnego ~apros~eI}la na. k,onfereńcJę, od programu dr. Dollfuss~ 
z Sidiano na 'czele 150000' rW"C1cb alQ lecz~ według informacji Prass As •• po- Następnie mln. Draxler uzasadniał 

-
prtMlożony b:bie :projekt 'budżetu na 
1936 rok. Budżet zamyka się po stro-
nie wydatków sumą. 1304.8 milj. szy
lingów, a pO" 8t1'onie dochodów 1281.3 
milj. szył. Deficyt budżetowy wyn08i 
zatem 23.5 milj. szyI. W końcu mi
nister oświadczył, że nie są przewio 
dziane żadne podwyżki podatków i nie 
wchodzą w rachubę obniżki plac u
rzędniczych. 

stowarzyszenie . 
, "Schlaralfiil" 

Nuncjatura. w Pradze ogłosiła po-
stanowienie św. Officjum. mocą które.
gokatolik<lm zakazane jest naJeżeć do 
Organizacji, znanej pod nazwą ,.Schla
raffia". 

Postanowienie św. Officjum zostało 
ogłoszone przedewszystkiem w Czecho
"'łowacji, bo w tym kraju znajduje się 
centrala organizacji. Szc~egóJn ie w 
w 'czasie powojennym .. Scblaraifia", 
licząca obecnie około 40.000 cz.łonków, 
rozpowszechniła się również.i w in
nych krajach. co pozostaje w pewnym 
2wiązku z tak zwanym niemieckim 
ruch-em ludowym. 

. StGwarzyszenie to posiada swe gru
py w AUSIT"i, na Wę'jrzech, w Rumu
nji. W Jugoslaw!i. na Łotwie, w Szwaj~ 
.carji. Japo'nji, Chinach i Ameryce. -
Członko\\o"ie rekrutUją si-e przeważnie 
z artystów i zamożniejszych sfer oby
wateJ~kicl1l. Znanem jest. że członko
wie ci zbierają się na wspólne wieczo
l"Y., że stosuję. śmieszny ceremonjal, 
k:tót'y ' ma przypominać zwyczaj rycer-

. slVv'a sredniowieczne.go, że używajł ~ 
szumIlycll tytułów i takichże lwrotów~ 

. Jak notuje "Deutscbe Presse", ia
kaz kościelny został wywolany praw
dopodobnie tem. że .. Schlaraffia·' może 
być zaIt-czona do stowarzyszeń, szerzą;
cych indyferentyzm programowy tu
dzid nierzadko upTawi.ający~h skry tę. 
działalność wrogą Kościołowi. Jakkol
wiek nie można dostrzec organi7.acyjnej 
łącznOści tego stowarzyszenia z wolno
mularstwem. jednak wśród we.sotycn 
.,s.~hl.rafów". według ,.Deutsche Presse"., 
znajdują f!i~ liczni masoni i. osoby reU-

~'gjj/lie · obo:·ętne, któr~ uźywaji . ,zako
tnl~'o dla. swych polityc!nycl1 ,.' ~:elÓw. 

·~WłtHj'tc·l'!lid;;jala.;t.c 'l \tśltód . Jjb~l'~hlie 
·':'fia~trójtm:y('b. sf-eroby,vatelRk:\-~p. .. OIJ'l.Y
\\'\sc\~, władz-a Kof.'Cle.lne nie tnogąpo~ 

: 1.~It-aÓ oho.' ętnBmi na w'społpracł kato
lików ze sto'Warzy~zen,ami Q dę.ż-eniftc.h 
:K~ci-ołoWi ćbrycb lub wro"h-h. Ta. 
jest przyczyna "ostanowienia · władz; 
. ośc.elnyeh~o (.KAP.) 

G 

W Madrycil! odbyto sle olbrzymi~ leo 
bl'ani~ ludowe. w którem wzięł(} udzl:łl 
okolo 50000 osób. Zwołala zebranie 0110-
zycyjnll lewica republilHlóska. B. mini
ster Azana dOll1agał slę przywrócenia 
gwarancyj konstytucyjnych. 

* W ciągu ostatnich dni w m'a$tarb 
Turcji dał ~ię odczuć brak wieJu artyku
ł6w spotywczych, głównie mąld. Pon'e
wat Wśród ludności szerzą się poglosl,i. te 
zwytka cen je$t wyniIdem spekulacji. 
!{emal Pasza polecił wdrotyć energiczną 
akCję przeciw spekulantom. 

* W mieście Angouleme 1 w o1<olicnch 
dały się odczuć silne wstrzl\sy podziemne 
w Ciągu ubieglej nocy. W wielu mie
~zkanlach powywracały się r6tne sprzęty. 
na niektórych domach ukutały się ry5y i 
pęknięcia. Mieszkańcy wybiegli w po
płochu na ulicę. 

* W Buda~eszde oraz w wt~kszych min-
stach na Węgrzech odbyly się Wielkie 
uroczystości ku uczczeniu 124 rocznicy 
urodzin i 50 rocznicy zgonu :f'ranciszka 
Liszta. 

* Niem. Biuro Inl. donosi z Genewy, te 
wobec wy.!ścia Rzeszy z Li!=!i Narodów 
zawBltowalo miejsce w radzie Międzynar. 
Biura Pracy. która na swem posiedzenIU 
poufnem postanowiła to miejsce przyznać 
Kanadzie. 

* Uchwały, powzięte nI!. ' "'czorajllzem po-
'. siedzeniu francuskiej rady mini.strów. a 
dotyczące m. in. importu, transportu i 
przechowywanIa broni, przyczyn!ly się 
nle\n\tpllwie, %daniem niektórycb kÓ1 po
litycznych, do wzmocnienia @tanowiska 
min. Herriota i minIstrów radykalnych 
na. rozpoczynającym się dziś kongresie 
partji radykalnej. 

~lytaJcle l abonujcie 
. , ~,Jłustr~tlę Pn!s!~:)CI! 
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ków. Sę.,dzę. że poradzimy S<lbie z tem. 
W każdym razie zasadnicze nasze po.
stulaty nie mogą, ulec zmianie. Żąda
my obniżenia podatków od przemysłu, 
zmllIejszenia świadczeń socjalnych, 
obniżenia plac robotniczych i' wolnej 
konkurencji, , żeby nasze zdolności 
handlowe mogły zabłysnQ.ć w pełnem 
świetle i żebyśmy nareszcie mo]li za
ją.ć należne nam stanowisko w życiu 
gospodarczem tego kraju, któryby du
żo stracił, gdyby nie nasze wysiłl5i i 
nasze' talenty. Trzeba bQdzie tylko 
zmienić redakcję naszego ostatniego 
programu. W kilku miejscach skr\'
ś1i się słowo "Państwo'" a wstawi się 
"Naród". Tam, gd7.ie powiedzieliśmy, 
"sytuację opanować może tylko silny 
autorytatywny rzą.d" napisze się teraz, 
że "z trudności kryzysowych wyjdzie 
kraj nasz tylko 'przy zgodnym wysiłku 

całego narodu". Niech naród 8i~ wy. 
sila, nam to tylko dobrze zrobi. Bę
dziemy musieli także wykorzystać 
zdania z mowy ministra Kwiatkow
skie]o o wojnie i kryzysie. Bardzo do
brze, jeśli proklamowana będzie woj
na z kryzysem. Z całej duszy powin
niśmy sobie -tego życzyć. Wiadomo, 
jak robi się wojnę. to robi się dwie 
rzeczy: mobilizację i dostawy, My 
zajmiemy się dostawami, przy mobili
zacji nasze,j nieobecności nie zauważQ.. 
Cały naród tam bQdzie i nie trudno 
będ7.ie schować się za plecami innych 
w takim tłoku. To byłyby ogólne wy
tyczne naszego programu współpracy 
rządu z nami. 

Bakon: Dobrze pan to powiedzia
łeś, panie Akohn - ,.współpraca rządu 
z nami", Wyjąłeś nam to pan z pod 
samego serca. Tak jest, naród powi-

:s 
nien współpracować z rzą.dem, a my 
mamy się starać, aby rząd współpra.
cował z nami. 

Akohn: Wobec tego uważam o~ól
ne zasady naszego nowego pro:;ramu 
za, przyjęte przez panów. Sekretarjat 
nasz otrzyma odemnie wskazówki i 
zajmie się szczegółową redakcją pro
gramu. Za tydzien wszystko będzie 
gotowe j razem udamy się do Warsza.
wy zadeklarować naszą. gotowość do 
współpracy z rządem w szeregach ca.
łego narodu. Przy tej sposobności u
da się może powiedzieć parę słów, 
gdzie należy, w sprawie pańskich 
zmartwień podatkowych, panie Ka.
kohn. Przyrzekam to Panu. Jeżeli 
się uda, to będzie to dobra wróżba dla. 
naszej współpracy z nowym rządem. 
Do widzenia się z panami. 

Rum. 

Plag • 
I t małopolskich 

"Wampiry licyta&yjne" - "Czarna giełda" 
Zbliżona do "łódzkich sfer g9SpO

darczycll" żydowska prasa doniosła 
że w pewnej wielkiej ol'ga,nizacji prze
my,s;owej odbywają się narady pre-
zydjum nad wielkim programem p r z e m y ś 1, w październiku dochodów, ~e gwałcą przy tern zasady "czarną" giełdę. Oto, jak te ponure 
gospodarczym, który pl'zedlożony ' b~- 2ydzJ, zamieszkujący polskie mia- mO'ralne i czę:;to kolidują. z pTawem, sprawy wyglądają. na gruncie przemy-
dzie rządowi w odpowiedzi na apel , sts., muszQ. z czegoś żyć.. . I han, małO' ich to wzrusza. Po krótszem lub skim. Za kll.żdym kO'mornikiem eią.
ministra Kwiatkowsldego, wzywający d,el, i wolne zawody i pośrednictwo dłuższem więzieniu zaczynają. swój gnie gromada zawodowych licytato-
caly naród do , współpracy z ' rządem p d :l tk ró' l yłncznl'e Żydó'" i za 

Po ,s, ia,da. ,.in J'Uż takI' nadml'ar z'ydo"'s1r1'ch roce er Ol pOCZl}, U. w. niema w "<' '" przy zwalczaniu kryzysu gospodarcze- ~ .. -, b k " c y y tawionl'! 
go. Sprawozdawcy na.szemu udało się rep,rez'entantów. że trudno hO\,,'y'm Sa, ,Diiałn." w Pólsce kategorja paso~ ezcen wy , upu~e rze z, w s 
.zdobyć prot.olwł tych narad. mitom tam się zI;nieści ć. Znaleźli wiQ'c rzy tÓ\V', rO'JJiących na najókrópniejszej na ' licytac;ę, ' Jest to prawdziwa mafJa. 

Redakcja. "Orędownika.... sobre. palestyńscy przybysze nowe, nic- nQdzy ogromne fortuny. Mamy na my;" w ten sposób zOl'3'anizO'wana, że niko
oczekiwane częst,o źródła znakomity'ch śli żydowskie hjeny licyla~y'jne oraz mu obcemu nie pozwala przystępowae 

Obecni na posiedzeniu następujQ._ · d'o licytacji, przyczem działa w ten 
cy pp. genei'alni pr~zesi, Wiceprezesi i sposób, że kiedy np. nil. zasPO'ko!en.le 
dylektol'Owie: AItohn, BekoD, KakoJua jakiejś pretensji sprzedano czyjeś lu-
l DekoD. R f d stro za kwotę 10 zł, to można je od 

Przebieg posiedzenia był następują- e ormy oosp'o areze hjeny odkupić, ale za cenę conajmnieJ 
ey: podwó:ną.. Na terenie Przemyśla 

Akohn: Zebraliśmy się, aby kon- "wampirom" p,rzewodzi Żyd, który jest 
tynuować obra.dy liad programem go- równocześnie u1'zędu;ą,cym taksato-
sp,odarczym. H,ząd apeluje do narodu, rem, zatwierdzonym przez władze są,. 
musimy jako je.dni z pierwszych, jeże- dO'we. Prerogatywy jego są. tego ro-
li nie pierwsi, odpowiedzieć na ten a.- dzaju, żo w praktyce: a) sam rzeczy 
pel i wystąpić z gotowym programem tak8uje, b) sam je kupuje, c) sam ja 
uzdrow~enia gosp'odarstwa naszej oj- z dużym zyskiem odsprzedaje. Że ru-
czyzny. Nie wolno nam pozostawać chomooci s~ tak przez niego oceniane, 
w tyle. Musimy pokazać, że sroimy aby dwie następne transakc~e wypadły 
na wysokości zadania. dla niego jak na!korzystniej, nie trze. 

Kakohn: Ja tylko chciałbym za- ba nawet udowadniać. Nic dziwnego, 
pytać, co się stało z programem gospo- że Żydzi coraz więcej tyją.. Ci od tyeh 
darczym, który uchwaliliśmy przed licytacyj wydają. córki za "mc-cenn-
miesiQ.cem i dlacze::;o znowu mamy ro. sów" i lekarzy, a sami należQ. do głów-
bić nowy program'? nych bywalców różnych ja.skiń gier ha-

Bekon: Szanowny kolega. Kakohn zardo'wych, gdzie w ciQJgu nocy z lek-
ma pewne zalejłości w po... kiem sercem przegrywn,ią. w "M" i p~ 

Kakohn: Ja sobie wypraszam in- 100 zł. Szary tłum po~ski spada na. co. 
terwencje do moich prywatnych raz niższy poziom. Bezrobotny Polak 
spraw. Nie.ch kolega Bekon pilnUje pada z głodu i śpi na barłogu, bo łóżl,c» 
swoich własnych podatków. już dawno , dostało się w ręce żydO'w-

Bekon: Ja wcale nie chciałem ru- skiej hjeny licytacyjnej. 
szać pańskich spraw podatkowych, Drugą. plagą. większych miast ma-
po co mi taki kłopot. Chciałem powie- łopO'lskich są. "czarne" giełdy. Lokują. 
dzieć, że kolega ma. zaległości w po li- się ,one bezczelnie w centrach miast 
tyce. ' i na.rzuca;ą. się każdemu przechodnio-

Akohn: Proszę panów nie odbiegać wi z wszclkicmi moż;'iwemi usługamt. 
od tematu i nic robić osobistych wy- Np. "PożyczkQ Narodową" , wolnO' na-
ciecz'ele Na pylanie pana Kakohna bywać tylko na O'kreślone cele i to za 
wyjaśniam. że program nasz, uchwalo- pO'zwoleniem komisarza. tej PO'życzkl. 
ny przed mi,esil},cem. stał się nieaktu- ŻydO'm z "czarnej" giełdy formalności 
alny i lepiej o nim dzisiaj nie wspo- te- są. niepO'trzebne. Kupię. każdą. iloŚ\! 
minać. Pan Matuszewski wprowadził obligacyj zjednem małem zastrzeze-
nas w błąd swymi artykułami w "Ga- niem, za 30,' proc. faktycznej wartoścI. 
zecie Polskiej". Opracowaliśmy pro- Co za wspaniałe zarobki na. przymuso-
gram deflacyjno - wolnokonkurencyj- Sępy kartelowę (nad obywatelem): Ostatni flak z niego wyciągamy, mu- ,' wem 'Położeniu urzędnika, którelflu np . • 
ny z uwzględnieniem pulkownikow~ simy się starać, aby mu znowu jelita Odrosły. zabrakło na opłatę szkolnQ. dlo. dzierc-
ski ego postulatu autorytatywności . ka. 
rządu. Okazało się jednak, że }{on- ----
cepc;e pułkowników nie odniosły zwy- "Czarna" giełda. wszystko załah"ia.. 
cięstwa. Nowy rząd reprezentuje pro- Ul t · t' · " ..Moinn. na niej sprzedać i kupić dola-
gram ~ospodarki organicznej. Musimy 'ł arszawo, "jes es w1nna ry, obligacje, losy. Można. zbyć i kupić 
odpowi.ednio zmienić nasz poprz.edni • ti re~volwer. Można łatwo pozbyć kra-

Z . . ., dZIOne rzeczy, złotO' ksi<,-żki, meble 
program. , :naJnlenna lwnf1s,.~ata l;siąHd "sanacyjnego" d~ialacz" futra.. Na. tern n' k . 't D' . tki 

Dekon: Na czem ma polegać ta . na Śląsku CiestłiJ/,l,sld'lJ'ł ' tych h ł " ble onlledc. . zle~lą 
gospodarka organiczna? . . c a ';lclarzy ~z og Ił anm EIQ na. 

Akohn: Pojęcia nie mam. Bylem . Cieszynie, zabierając kilkaset egzem- ~akl~k?hVl~k przepISy PO'datl{owe,. z~-
specjalnie w Warszawie żeby się- do- C I e s z y n, 24. 10. Znany "sanaCYj-} plarzy. , ła!wla. ą. .mne i':lteresy. NagamuJą. 
wiedzieć có to takiego, ~róciłem z ni .. ! ny" d~iała~z, ks. 'prała~ Grim, wydal Skonfis~owany wiersz oma,w,ia u-I klIentow z~dow~kłm adwoka!o~1 i !c
czem. Nikt nie wie co to za licho. ' ostatlllo zbł,ór SWOIC~ wierszy. Proku- tratę CZQŚCl. Śląska Cieszyi~skiego na k3J:Z~~, po",r~dnlczQ. w \VynaJmJ(~ mle. 

Dekon: Jak w takim razie mamy rator skonfiskował Jeden z wier:>zy w rzecz Czechow. Autor obCIąża odpo- sz ah l podeJrzan'ych spelune·k z dam
dostosow~ć nasz program do wvmo- tomie zamieszczonych p. t. "Warszawo, wiedzialnościQ. za utratę tych obszarow [ ską. "o.bsługą, .. Nlkomu te wampjry 
gów gOEp{)darki "oI'],anicznej"? Może ty jesteś winna". Na skutek tego za- Warszawę. pil'zeJs.ć spo.kO'~~le nie dadzą.. Sto: ą. gro
lepiej poczekać aż się ta rze.cz wy ja';' rządzenia prO'kuratO'rskiego policja Sl;!d okręgowy w Cieszynie konfi- ~adnJe. u w~,' sć ';lo szeregu kamienic 
śni.' przeprowadziła rewizje w domu ks. skatę uchylił, nie dopatrując się w l ~lokUJą. kazde zywotniejsze ośrodki 

Akohn: Za nic w świecie nie wol- Grima i w drukarni .. Dziedzictwa" w wierszu obrazy rządu. miast. 
no nam czekać. Musimy być pierwsi ~erowanie na licytacjach i przyna-
przy boku nowego r~du, bo jeszcze Jeiność do. "czarnej" giełdy karmi ł to 
zaczną nas pode~rzewać o solidaryzo- Drzemka po o,biedz-Ie Balla,da _ jft.L-I.ch W,i.ftle... dostatniO' tysiąee Żydów. Co więcej 
wanie się z pułkownikami, którzy dość '.' dI\ "' karmić będzie aż do tej radosnei chwi: 
zimno przy;ęli nowy rząd. I tak za J ... o n d y n. (Tel. wł.). Niektóre an- L w ów. (Tel. wl.) We wsi Hokulow- li, dopóki z miast polskiCh nie 
dużo zadawaliśmy się z pułkownika- gielskie re-staUl'ac;e w Londynie wpro- cach, gosp,odarz Wyszomirski S3-1etni zostanie wy'gnana nędza. Wówczas 
mi. Trzeba to jakoś zatrz.cć. wad1iły nowość dla swoich gości, OtÓ'i! staruszek, przed kilku laty ro~dzielił zniknie też z miast i miasteczek ma-

Ra::-,ohn: Chociaż posą.dzono mnie po jedzeniu może każdy udać siQ do swój majątek pomięd3y dzieci, sam po. łopolski('h brud, zniknę. też chała h
tutaj, że mam zaległości w polityce, oddzielnego pokOju i o.ddać się po- I został wkońcu bez kawałka chleba wspaniale reprezentowane ri.~ 
to )ednak śJ?iem. zauwazyć, że z tym obiednej d:zemce na kan~pie. Kelner l' ObdarzoD:l ma;Q.tkiem dzieci nie chcia~ ,.'cza:nych" giełrl~C!l i tak wytrwale 
odi:e;5uywamem Się od pułkowników jest zobowl9-zany o zapOWIedzianej go- ły przyjąć ojca na utrzymanie l wypę- zeruJą,ce na polskIej nędzy. 
ntale~a.łobY"lPOCZYn:l~ . sć'~ble bardzo 0- dZlnAie Zlb

i 
udzić gościa. l dziły go nawet z' domu W, W. 

s ro:ume. l. 03Q. .wrocl . ng cy są.dzą., że wynaleźli co§ no. Ostatnio doprowadzony do l'OZpa-
. Ak~hn: Ot.óz ~o wła§nie, musimy l wego! U ~as w Polsce niejeden już w czy niewdzięcznością i brakiem ,serca 

pIerWSI od~OWledZl(~ć .na ape.l rZłdu restaurn;cJi ~ję zdrzemnął, szczególnie, dzieci podpalił zagrodę syna Józefa. & n.llustracja PoiskaM 
nowe~~, a J~dn~cz~~':lIe mUP1my %8- gdy. sobIe n~etylko porz,dnle podjadł, sam powlesił się nnst~pni. ... .. 4&i8 przynosi 
chm, ue SObl~ zyczuwoŚĆ pułkowul- a.lo 1 - IJO,1HL swej córki !{aŁan.yuy. dekawe zdjęcia sport9we 
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• 
apranł a 

Kto do kogo ma sIę stosowat - Magistrat do klimatu, czy klImat do Funduszu Pra·cy? 

gra mecz w wysokim stosunku. Gra 
on bardzo ostro na wygraną, to też tyl
ko dwie part je zakończyły się dotQ.d 
wynikiem remisowym. 

Zrezygnował z lotu 
dtO Australji 

L ó d ź, 24 października. 

KonIec października, rozgrzebane 
ulice, dzień w dzień plucha. roboty 
przerwane, przechodnie potykają się 
wyrwach i grzęzną w kupach błota, a 
sezonowcy ąbliczają, Ue jeszcze dni 
musieliby przepracować, aby uzyskać 
prawo do zimowej zapomogi ••• 

Rok rocznie powtarza się ta sama 
historia. 

Roboty sezonowe systematycznie 
rozpoczynają się z dwumi-esięcznem 
opóźnieniem i potem albo trzeba w 
połowie je przerywać, albo też robot
nik musi pracować późną. jesienią, a 
nieraz i "twarda jesień" zastaje go 
nad koszem z koksem, rozgrzewające
go zamarzniętą ziemię, Na przyszły 
rok znowu w maju i w czerwcu będzie 
się czekało, roboty zaczną się w lipcu 
i będą. trwały do, .. jak długo pozwoli 
pagoda. Trudno się później dziwić, ż.e 
roboty, wykonane z blota i zamarz
niętej ziemi, już na wiosnę trzeba po.
prawiać. 

W roku bieżącym sezonowcom wy
powiedziano pracę 19 października z 
tem, że wymówienie obowiązuje od 1 
listopada. Jest to nie pierwsze wy
mówienie. Wymawiano już kilka
krotnie i kilkakrotnie delegacje inter
wenjowały w Warszawie o przedłu
żenie robót jeszcze o kilka tygodni. .. 
Słowem stara historja. Wid<H:znie ma
gistrat i Fundusz Pracy liczą, że mo
te klimat raczy się w Polsce zmienić 
i w listopadzie zakwitnę. róże i fiołki, 

. a niebo będzie po]odne. Ale klimat 
jest bardzo konserwatywny l w Polsce 
l1stopad w dalszym ciągu iest dżdży
sty l chłodny. Wobec tego, że klimat 
nie chce się przystosować do tempa 
robót magistrackIch, wartoby się %a
stanowić, czy nie lepiej bQdzie zasto
s-ować się do klimatu? .. 

Tu nie pomogą żadne tłumaczenia, 
że rada miejska nie chciała zgodzić 
się na wekslowe pożyczki, że brukarze 
strajkowali, że to i owo, O pieniądze 
na roboty sezonowe trzeba było zatro
szczyć się zawczasu, a nie w ostatniej 
chwili myśleć, gdzieby na ten cel zdy
skontować weksel. 

Roboty sr,zonowe nie są wypadkiem 
nieprzewIdZianym, zg ~ l-y wiadomo, :i!~ 
co rok bywa lato. że seLon rozpoczyna 
si, w maju j w maju naJpuinlej mu
szą rozpaczą·ć 51, roboty sezonowe. a 
co zatem Idzie. h~d, potrzebne pieni,;
d2Je.1 Co się zaś tyczy strajku bruka
rzy, to już niejednokrotnie o tern ob
szernie pisaliśmy i teraz powtarzamy 
raz jeszcze: gosrrodarka magistracka 
była tak nleudolnio prowadzona, żo 
miasto nie umiało wykalkulowd 
dnitwkl powyżej ośmIu złotych. a 
przodsi(lbiorcy prywatni, którym w 
lezultacie strajku brukarzy oddano 
roboty, nłetylko potraflll z tych Sa
mych pieniędzy wyplacać robotnihom 
po fet!en?ścle 2łotych, ale jes~cze I Ea
mi zarob1lł. Trzeba to szcze'3"ólnie pod
kreślić, - PI'zyczyna opóźnienia ro
bót sezonowych leży nie w trudno
ściach zewnętrznych, niezależnych od 
magistratu, lecz wyłl,lcznie wypływa z 
gospodarki lIna papataJkę". 

Jedyne, zasługujące na wiarę, tłu
maczenie to późne przyznawanie przez 
Fundusz Pracy kr<l,dytów. Istotnia to 
usprawiedliwia magj.strat, ałe nie u
sprawiedliwia Funduszu Pracy. Czy 
dygnitane fnndus~owt nie spod-dewa-
11 51" że w roku 1935 będzie lato, czy 
też przypuszczali, że rOZT>ocznie si~ ono 
dopiero w sierpniu i dla tego f11ndu
sze nn roboty sezonowe p:rryzn:l.li dwa 
miesl!1ce po rozpoc:z~ciu s1ę sezonu? 

kreślenie w sensie dodatnim, ale czy Język polski na takI stan' rzeczy ma 
to cokolwiek nie zapóźno? Do końca doskonale określenIe - "musztarda po 
robót w myśl wymówienia pozostaje obiedzie". Jeno, niestety. nie wszyscy 
około tygodnia i ze względu na fatal- sezonowcy mogą o sobie powIedzieć, 
ną pogodę roboty są przerwane, Czy :f!e są po obiedzie. Bardzo wielu na o
w tych warunkach wielu sezonowców biad dopIero czeka I będzie czeka~ at 
zdoła "dopracować" brakujące dni? do przyszłego lata.., ha. 

w Bukareszcie odbył się pierwszy kon.;!res zwiq:7.lw cygnn6w, Kulminacyjnym puuk. 
tem uroczystości bylo poświ~cenie szlanlla··u. którego dokmai nrchimnnrlryta grec
ko - katolicki oraz wojewoda CVlIfln6w Ni.~ulescu. poczem odbył się wielki poch6d 

cyga.nów ulicami stolicy !{umunji. 

Musim r. wyrwa c handel 
z rąk żvdowskich! 

Z ol.·a~Ji tygodnia bojkotu gosp·odtu·c~ego 'l;yd6w 

L ó d ź, 24 października. sposób konkurują z uczciwem, chrze.-

L ° n d y n. (PAT,) Lotnik !{ings
ford Smith wylę,dował w Brindlsi j 
zrezygnował z- lotu do AustraJji 

Katastrofa poWietrzna 
B er) i n. (PAT), Niemieckie Biuro· 

Informacyjne donosi z \Vrocławia, że 
\\ .:zoraj wieczorem w obwodzie Neu. 
mark (część rejencji frankfurckiej nad· 
Odr~) spadł samolot ćwiczebny pol
ski. Dwaj pilOCi uratowali się, wyska
kując z samolotu· ze spadochronem, 

Procesy narodowców 
Września. W dniu 17 bm. sąd 

w Gnieźnie na sesji wyjazdow~J we 
Wrześni rozpatrywał sprawę Ka,dmie- . 
rza Maciejewskiego, kierownika obwa.' 

. dowego S. N., icEdmunda Mal'o;llko,v
skiego, oskarionych z art. 120 k. k. 
o to, że w nocy z 24 na 25 ~ierpnia 
mieli zamalować ogłoszenia władz ad
ministracSjnych i jakoby zamieściti na 
murach ' różne napisy. Akt oskar
żenia . zarzucał podsądnym, że 
przez takie postępowanie dopuścili się 
przestępstwa z art. 120. który mówi 
o podstępnem wpływaniu na wynik 
głosowania, Oskarżeni do winy nie 
przyznali się. Obronca oskarżonych 
adwokat Sych z Gniezna wskazał, że 
stan faktyczny, ustalony przez prze
wód sądowy,. nie może podpadać pod 
art. 120. oraz że podstępnego działania. 
ze strony osknrżonych nie było. Sąd 
skazał każdego z oskarżonych na 7 ty· 
godni aresztu z zali('zeniem ares7tu 
śledczego. PonIeważ osltarżeni prze
byli już 7 tY'Todni w więzieniu, sQ.d za.
rządził natychmiastowe wypuszczenie 
ich na wolność. 

Od tysiąca lat Żydzi trudniQ. się ścijailskim lmpiectwem. Lódzkie widoki 
handlem. Wzięli w swe ręce wszyst- Narodowcy walczą o Wielką Naro-
kie działy handlowe: od detalisty, po- dową Polskę, chcą odżydzić Polskę' E · - my· SI- .... 
średnika do hurtownika wytwórcy Narodowcy popierają polski han~cl UrOnellU ae . . Q" ,. 
włąćznie. Zydzi nakładają ceny na. i dają i.nic!atywę ql) stwol'7.cnia ja.k, l' \ - . ~',':: . .' 
towary i cią$ną duże zyski, bo ma,ą na.jwiQl(szej ilości mniejszyc~ i wi~k- \ Przed laŁy wyilarzyl sl~ pono Jednemu 
praktykę i połc7,one nici handlowe na SZYCh" .~kl.ef,~\V, hurtowni l składow z łod~'an przykry wypadek. Na ulicy Wól:
całym świecie. Stąd dorobili się chrze"cJJansklch. Trzeba. dopomóc ma- czań.skiej zatonął mu wOz z koniem .. Ałe 
fortun na. wieku narodach. łym sklepom przy zaopatrywaniu się l' to bylo dawno; obecnie eUl'"ope.izujerny I!l:ę 

W Polsce opanowali oni handel w 70 w towary w większych hurtowniach w tempie iście amerykańskiem. D.stbtnio 
procentach. Trzeba koniecznie z ich polskIch. zain~talo\\'ano w c~nt.rum mla~ta około 
rąk wydrzeć konfekcję, galanterję, ma- Bierzmy w swe ręce wszystko, co l setkI kOI!lZów do śmieCia. Ten WielkI ~rok 
nufakturę, bieliznę damską i męską, się da zaczyna;my od małych dawal-I naprzM fest ,~ak powatnym wypa~k!rm, 

ób k . t '. d b . l'd t' \'. te pOBtanowlltsmy na ten temat 1a6lęllnąć 
wyr. c~pe, szczotek, .parasolI, m~- ~y o\\ar o ry, so lny, .. rzyma~.mj' I opinji szerokich warstw społeczeństwa. 
dła I ŚWIec, s~ł~dy 'f zboum, ~aszanll, SIę z~sady "mały zys,k, .du~y obró~ , a i Na pIerwszy ogień p06zeill Waluś Pat
mąką., paszą, ~aJaml. masłem, zelazem. rozwmą sIę chrześcljanskle placowkt dzior. lat 29. recydy\\ ista. 
emal~ą przyborami piśmiennemi, de- ł handlowe. - O wiełe chodzi o owe pomienlone 
woc:onaJjami i t. p. Trzeba, aby ta- I(upicctwo musi być uświadomione, kosze, nie powiem, inteligentny W} nala
kie skl·epy powstały i rozwijały się, ale fachowo, uczciwe, uprzejme, młużne, zck" Jak c~lowiek natenprzyk!a~ z okazji 
tylko w rękach polskich, a zyska klientelę chrześciJuilSką.. CZYlI, bel CIUt.CI.ut podgaruJe .1 Jest ~~ t y-

Żydz' ha dl ł . • N d I .. i t f czenlu natycbmla.;;towe ultenle organizmu 
., -I W .n u :p0s.u~Ją Sl.ę swo- ,aro ~wcy wa czą. o zntzen·) ary: y uskutecznić, .akuratnie pod łatorniaml ko-
lml ~zlo.nkam~ Todzm 1 me ~aJą za- k.ole;oweJ na przewóz towa:-ów, zllle- sze ma przywieszone, teby na magidlrackf 
rudniema Po.akom. Czem zydostwo Slemo podatku obrotowe;;o l 7.ryczałto- chodnik. tygać nie potrzebował. Swojem 
bierze klientelę chrześcijal1.ską?: przy- wania podatków, przywrói~elJin to- porzqdkiem, teby jaki d~ty frajer .na u
nQt~, wątpliwą taniością, szwindlem warzystwom i izbom kuplL'<.kiIl1 chrze- pi~k..3zpnie mieszkania 6karbowego kooza 
reklamowym,· faI{torstwem uJicznem. ŚCljansl<iego oblicza, zakładania bez- nie rąbnął. branzoletkodo slupa wytej 
siecią ag-entów i t. p. p,rocentowych kas pożycziwwych I wymienione są przYmocowani; J,edna,ko-

Żydzi prowadzą nleuc7.Ciwie księgi zrealizowania' hasła "swój do swego wot din fachowca m~tna p~wledz!eć taka 
handlow.o, oszukują urzędy skarbowe, po swo:e" w czyn. Bierzmy w swe rę- owa branzole~ka to ~IPS. czyI! onemntope
~przedają ~ ni~.jzieli i śWię,ta, plajt.u- ce handel, bo to ważna spr::'.wa życia ~~w~ć.:~zy miga takle coś motna odtente-
Ją. ogłaszają nle~vyp.lacaln~:.ć. na ~e- gospodarczego w Polsce. Hilarjon Tomaszk!ewicz. lat t5. detali-
den pat.ent targuje nieraz kIlka rodZin, eta w branty kamieni do zapa!n!czek. za-
czasaml nawet bez patentu i w ten GRZEGOtłZi\I{ LEON patrywal Bi~ na tę innowacj~ cokolwiek 

zI bardziej krytyczn:e: 

G'snerał Schind'ler J Krz~d~ na ś~ąs~u, strajk !obotnik?w 
• . trwa lUZ 6 mleSIQcy, gdyz robotUlcy mspe'ktorem annjl nie chcą się zgodzić na obniżkę płac, 

H a m b u r g. (P AT.) Gen. Schi'l- zapropon~waną. przez zarząd huty w 
dler, b, attache ambasady niemieckiej wysokośc.1 50 pro~. W !abryce ~ykty 
w Warszawie, mianowany zostal in- w Gr~dme za8trajkowah robotOlcy ~ 
spektorem armji w Hamburau obrome dotyc~cza.sow~ch pla,c, k.tÓl e 

CJ • wynoszą. przeclętme 2,66 zł dZlenme. 
(w.) 

- Pic na wode, panie·szanown~':' po Ja
ene cholerc bylo robić cały ten raban! JAk .. 
mam . tyczenie. plunąć. tóltk6w, czyli PIk 
dlów na ka2dym jednym kroku trzech! 
Znakiem tego owe czerwone spluwaczki 
za kratkamy byli niepotrzebne .. 

Pan Au~u"lyń T.ubaś .lat 51, bez stnłe
[XO mie.!sca zamieszkan'a. o pierwsze! ino
wacji obecnego prez~·denta miasta wyra
zi! się z duten. u7nan'em: 

- Faktycznie kosze jak kOI!l1.e - soli
dnY' towar. ale natomia.;;t noród Bwoje u. Nowy poseł JugosłOWiański 

w Polsce D Al rJ.." 't wata nie ma, :2:nden lach mag-iBtracldego r. ellIlIn nlls rzem dobra zaśmiecać n:e powlIty "ię Jak iC_ 

Warszawa. (PAT,) Dziś w po
łudnie poseł nadzwyczajny i minister 
pełnomocny królestwa Jugoslnwjl, p, 
Prlslav Grisogono złożył p. Prezyden
towi R. P. swe listy uwierzytelniają.ce 
na uroczystej audjęncji w zamku kró
lewskim. 

M . Ś • t ? den z drugim okul'ek ma tu nnte broń do Slal,,!lowym Wla a. kosza nie rzuci. rozumie lehie,!!a. ~e n:e na 
A m s t e r d a m. (PAT.) 9-ta par- ,to prześwietny ma!!'istrat UP:p,kBzr.nie wy-

stawił. teby bele cham o~ru7.knmy w to, 
tja meczu szachowego o mistrzostwo cis.kał. A jakb~' którem, w ml1rde kopany 

Zwalanie wzajemne winy Z jednej 
komórki biurokratycznej na drugą., to 
też jeden z ob.awów ,.,ra.u biurokra
tycznego", tonącejO ·W papierkach' i 
niewidzącego życia, niedostrzegające.
go nawet pór roku! Ostatecznie slio
ro ktoś się upiera i w czerwcu chce 
mieć luty, a w grudniu lipiec, wolno 
mu, ale z tego pow-odu nie mogą cie.r
pieć inni, którzy. mając dziuraw:! bu
ty i lichy przyodziewek, bardzo do
kładnie czują, że słotny październik 
jest akurat październikiem! Czas wiel-
ki zerwać z chaos-em i mętlikiem, czas Fala st"'alkow" 
zaczą~ dostrzegać iycie, dot~d szczel- I ' 

świata pomiędzy dr. Alechinem a dr. Bzaconek straci!, czyli jalw człowiek tron
Euwe, rozegrana wczoraj w Amsterda- kowy pod mucho był i pusty kruczek w 
mie, znlwńc7.yła się po 40 posunięciach owe waze wlotyć ośmiplil si~, choć stary," 
zwycięstwem dr. Alechina. Stan me- nie E1trz)"malbym i tak bym draniowi za
czu: dr. Alechin 5 partyj wygranycn, iwaniL 
dr. Euwe dwie wygrane, dwie partJe Chcieliśmy jeszcze uslY87eć na. ten te-
remis. mat zdanie pani Kornelii Wandns7.('l{. ale nie przysłonięte murem z papierkuwl War s z a w a. (Tel. wł.) W dwóch 

Ostatnio d·owiedzieliśmy się, kie- fabrykach metalowych w Lidzie robot
rownictwo robót sezonowych na gwałt nicy strajkuj", już od 6 tygodnI. Straj
po-szukuj-e sezonowców, którzy jeszc7.:e kujący domagaj", słfJ podwyżki plac f 
nie prz.epracowali 104 dnł, potrzeb-18-god7.:inne~o dnia pracy. Zarobki 
nvrh no uzyskania zapomo1i. Ta dba- dzienne wynoszą oef 2 do 3 tys. d. 
łc":ć o los r<Jbotnika zasługuje na pod- W hucie Dąbrowa. w mIejscowości 

D Al h' jd j' k czcigodna ta dama na widok nadchodzą-, 
r. ec In zna u e SIę w zna o- cego bezim'enneg-o boh"tera opuściła nae 

młtej formie I znacznie góruje naeł krokiem przvśplMzon\·m. wvrh()dzl\c wi
swym znakomitym przeciwn!klem, dać z ~ałotenia. te odnawiania zna lomo
który z~pragnął .ode~rać mu mIstrza- ścl nie ~lłw"ze jest rzeczą potądaną ... 
stwo !iwlata. Juz dZIŚ zdaje się nie u- Slowem kOBze do śm:ecia. zdan:em o. 
legać w~lpIiwości. że dr. Alechin Wf-. Bób miarOdajnych, udały się !Xl t. 



o zaufanIu weil\t teraz piB~e prllBa "sa.
Dacyjna", na ten sam tematm6wią mini~ 
.trawie. 

Te wynurzen:a nasuwają ,.Polonji" na-
6~~puj4ce uwag: i pytania: 

_ Te tak dawno niesłyszane słowa. od
mieniane są dziś codziennie we wszyst
kich przypadlmch_ Rozlegają się one gło
śno w tej olbrzymiej pustce, Jaka się wy
-tworzyla między społeczeństwem !l rzą
dem. a której rozm:ary odsłonił nam boj
kot QBtatmch wyborów. Jak zasypać t~ 
prze.paść, jak przedrzeć się przez-_ te !,óry 
nieufności, te telazne zasieki skrzętilie 
przez lat dziesięć wznoszonychprzoozkÓd. 
jll!k odbudować doezczętnie zniszczone' 
'podstawy aktywności spolecznej, bez CJle· 
go hasło współpracy i zaufania będzie gło
sem; ginącym w pustkowiu? 

Odpowiedź jest jedna. Zlikwidować cał
kowicie system. . .. . 

"Gazeta Polska" kręci n06em na pełno
mocnictwa dla rządu p. Kościalkowekie
go. Otwarcie wyst~Jmje przeciw pełno
mocnictwom takt e !zaprzyjaźniony z puł
kownikami p. Cat. Pelnomocnictwa - to 
.. upokorzenie Sejmu" - wola redaktor 
,Słowa" I pisze, niczem "partyjnik" za cza
sów ,,sejmowładztwa"" 

.,Rozpoczynanie działalności nowego 
Sejmu od ealkow;tej abdykacji z tej dzia
łalności musi w katdym wywołać zdziwie
nie. Na6z& zdziwienie się powiękBzY, z 
eh\\-ilą przeczytania tekstu tądanycb peł
nomocnictw. To nie są dekrety, za doma
ganie 8i~ których wywrócił się Domergue, 
ta jt'Bt popurostu 1ądanie dyktatury go
.podarczej w e.alości gospodarczego tycia 
pań.Jtwa ,:narodu i apoleczeru,twa!" 

Lot Karpin s kiego 
Wa r s z a w a. (Tel. wl.) !{arpinski 

wystartował z Bukaresztu wczoraj o 
@'odz. 8-10 zrana przy dobl'ej pogodzie, 
{\' godz. 11.35 wylądował na lotnisku 
pod Stambułem. Zostal tam prze,z cały 
dzJen, dla załatwienia formalności, 
któl'eby go zwolniły ()d obowil1zku lą
dowania w Adanie. (w) 

Zmiany w wojsku 
War 8 z a wa. (Tel. wl.) Na miejsce 

~n. Rómmla. inspelttorą. armji we 
Lwowie, ma przyjść gen Fabrycy, b. 
wi.ceminister spraw wojskowych. Do
wódcę. O. K. VI we Lwowi.e %ostał gen. 
Litwi,nowicz z Grodna. (w) 

P6słrzelenł przemytnicy 
K a t o w f c e. (Tel. wł.) Ludność 

Śląska Opolskiego odczuwa. wielki 
brak środków żywnościowych i dlatego 
rozwinę.ł się przemyt artykułów spo
iywczych przez "zieloną.'· gi-anicę. Na 
tern tle dochodzi do strzelaniny. 

Strażnicy niemieccy zabi li ostatnio 
jednego z przemytników, a drugiego 
zranHi ciężko \V nogę. Obaj transp<>r
towaIi prZ4:lZ granicę 130 kg mięsa. 

Prócz tego zatrzymano jaki~goś 0-
sobnika, który chciał przemyCić 10 kg 
masła. Gdy '50 prowadzońo na straż
nicę, osobnik ów rzucił . pa ki e,t pod 
nogi strażników i zaczą.ł uciekać. -Zra-
niono go w !!zyję. . ' 

Numer 2ł1 - OnnDOWNrK, lJobota, Itnł" 28 pałłłztemł1i& -t9~ = t:!t1'nM I 

Wykrycie spisku na Filipinach 
Spiskowcy mieli f1Jamiar ares~to-wać prezydenta, ora.zł01J

bitniej-szyc1ł cdonk6w r~ądł-ł 

N o w y Jor k (PAT). Nadeszły tu , na krótko przed 15 listopada, w któ
dalsze szczegóły wykrytego spisku w rY'Jl to dniu nowy rzą.d republiki fili
Manili na. wyspach filipińskich. W pin;.}ciej mial objąć urzędowanie, ge
Zwią.zk·~ z 'tem' aresztowan'o przy wód- nerała gubernatora Nurphy'ego, nowo
cę ruchu niepodległościowego na Fili- wybranego prezydenta Manuela Qui
pinach t. zw. Sakaslisdas. . zona oraz szereg wyższych urzędni-

Według znalezionych przez policję ków. Gmachy rządowe miały być pod
, planów, spiskowcy zamierzali uwięZIĆ palone. 

Zaciąganie Gdańszczan 
do słu,żby wojskowej w Rzeszy 

D~ieje się to pod plasflJc#yki.em wysylania ludzi do Nien'łiec 
'-. na roboty 

G d li ń s k. (Tel. wl.) Nie jest tajem
nicą, że gdańskie organizacie pólwoj
skowe pozostają pod ŚCisłym nadwrem 
włarlz niemieckich, Znane są ścisłe 
związki gd,ańskiego lotnictwa z lotnie
twem wojslwwem Rzeszy. Pod pła
szczykiem wysyłania do Niemiec na ro
boty - cał~ zastępy ludzi w wieku po.
borowym przetran.sportowano z Gdllń
ska. wprost do koszar na terytorjum 
Niemiec, 

Teraz jednak jut ~upe'nle jawnie 
przeprowadza się powoływanie obywa-

teli gdańskich do służby woj5kow~1 w 
Niemczech Jak siĘ- dowiadujemy. obec
nie wzi~to zupe1nie oficjalnie n8 ~\\i
czenia wojskowe 'wszystkich dawniej
szych młodszych oficerów rezerwy. cho
ciaż Sił oni przeważnie ()bywatelaml 
gdańskitni. 

Doręczane powolania znajdllj~ bez
względny posłuch. Jest rozeClI! w~'klu
cz()ną, aby w tym \ugJf,'dzie nie b~'l() 
ścis~e~o porozumienia władz gdańskich 
l! 'rządem berlińskim. (pl 

Tajemnicza flaszka 
w porcie holenderskim 

Bialy c~'owlek, od p6ltora roku wię~iony na wyspie 
San SalvadoJ', U'~ywa pOnłOcy 

P a ryż (Tel. wl.) Jak donoszą z I niczą flaszkę do władz w Hadze, które 
Amsterdamu w porcie h()lenderskim mają kartkę pisaną. w języku francu
w Ijmuiden wyrzuciła woda one:;daj skim i angielskim, poddać dalszemu 
na br~eg ilaszkę, w której zna~dowała badaniu i poczynić starania w celu u
się pisana ołówkiem kartka. Jak zdo- wolnienia więzionego. 
lano po przeczytaniu jej ustalić, fla-
szka pochodzi od więzionego od półto
ra rokn białego człowieka, który trzy
many jest, jak informuje kartka, przez 
tubylców na wyspie San Salvador, na
lezą.cejdo grupy wysp Baha.ma. 

Tre§ć kartki jest następująca: "Od 
półtora r()ku więziony jestem przez 
tubylców na wyspie San Salvador w od 
lcgłości kilku kilometrów od wybrze-
ża'· .. 

Podpisu, którego }X>czętkową lite
rą jest litera L, nie zdołano odcyfro
wać. Wlad;!:e pOlicyjne odesłały tajem-

Zgon wybitnego lekarz,a 
włroskiego 

War s z a w a. (Tel wI.) W Rz)' 
mle zmarł wybitny lekarz włoski. sen. 
Ettore Marciachava, lekarz domowy 
papieży Piusa X i Benedykta XV. -
Marciachava umarł, opatrzony specjaJ
nem błogosławieństwem papieskiem, 
na.desłanem mu za pośrednictwem kM
dynala Lavitrano. 

GDY BABIEGO LATA NIć SIĘ WĄTŁA WIJE ... 

Model nnjllowlizego kapelusza. 

Echa dyskusji w lzb~e gmIn 
L o n d y n. (Tel. wł.) W dyskusji 

nad przemówieniem premjera Bald
wina przemawiał m, in. konserwatyw
ny poseł Amery, wypowiadając się 
przeciwko sanltcjom względem Włoch 
oraz Llóyd George, stwierdzając, że za.
późno podjęto akcję sankcyjną. 

Na. wywody Lloyd George' a. odpo
wiedział min. Eden. 

Ooona działalności 
War s z a w a. (Tel. wł.) Minister

!!two skarbu wezwało izby skarbowe, 
aieby nadsyłały półroezne raporty, za
wierająee o-cenę działalności podległych 
urz~dów skarlJ.Gwych. Raporty maj/t 
być przed.5tawiune ministerstwu w cią.
gu dwu m i e sięcy po upływie każdego 
pólr{)'cza roku budżetoweg(). Sprawo
zdanie za pierwsze półrocze 1935 m& 
być przecL;()źone do i listopada. (w) 

U ehwala izb rz-emieślnlczych 
War s z a w a. (Tel. wl.) ZarzQ.'l 

zwiQ.zku izb rzem ieśiniczych powziął 
uchwałQ przeciwko powołaniU do ży
cia instylucji asystentów inspekcYJ
nych, majQcej czuwać nad przestrz&-- '"" 
ganiam przepisó\v o ochronie czasu 
-pracy w 7:akładach i przedsiębior
stwach. Rzemieślnicy twiertlzą, że do
tychczasowy stan rozbudowy inspek
cji pracy odpowiada potrzebom 0-

chrony pracy w warsztatach rzemieśl
niCZYCh. Nowopowstająca instytucja 
rozszerzy czynnik urzQdniczy I pogor· 
szy obecny stan rzeczy. (w) 

D-eypoostracje. k!łn1!ml.stóW I 
'- jUgOSłoWlaRSkldl ' 

. przeciw Niemcom 
z a g r z e b (PAT'. Nieliczna grupa 

komunistów, wznosząc dzisiaj przed 
gmachem konsulatu niemieckiego 0-
krzyki przeciwko ,.faszystowskim 
Niemcom', obrzuciła ten gmach ka
mieniami, rozb(ając kilka s7.yb. Na
stgpnieusiłowano . utworzyć pocl).ód u
licami, jadnak policja natycHmiast 
u'cz.estników rozpwszyła, z.atrzymuhc 
kilka oRób, 

Oświanr.ze'nie 
prezydenta R'{)osevelta 
c h a r l e s t. o fi (PAT). Prezydent 

Roosevelt p() po\"rocie ze swej t.rzyty
godniowej podróży morskiej oświad
czył dziennil: nl'zom co następuje: po
szukujemyobecnie drogi powrotu do 
normalnych warunków. Powrót ten 
dol~ona się w sposób bardziej zdrowy 
niż kIedykolwiek. Wiele za ladnień 
cczeku~e rozwiązania. Uczynię wiel
ki poważny wysiłek, aby zach()wać 
nasz kraj wolnym i nie pozwolić na 
wcię.gniQcie go w żadną wojnę, która 
moglaby wybuchnać w krajach za.. 
morskich. -

Ciekawie i rnalowni~zo wygląda ry?ek w dzie~ targo,yy, gdy. za!Dienia si~ w kwietną ląk~. w podściółkę lasu gl"zyb6w peł . 
ną, w t>ail. pelen dOFzałych grusz 1 krąglych J,ablek 1 IV .roJo.wlsko 11fdZ1 gwarne, głośne, roz e';miane, gadatliwe, Bajecznie 
kolorowe są zapaski i ~husty przekupek, kraclaste spódnIce I perkalIkowe fartuchy ... barwne, pelne życia i pretensji sta
,ąee o lepsze z czer\\:ienią jabłek! g.łęb.okim .f~oletem śH:-v. de~ik~tne:m złote~ grusz i .nieco przybladłą tt:czq kwiatów.:. At 
)czy bolą od pat~zema na tę obht?sć .lesiem I przel,ewaJące ~H: Jak w pełnej czaszy w,lno tycie ':. Nic tu niema poezji życia, 
nI romantyzmu, Jeno samo zdrOWie, Jędrność i obfitość. A Jednak mały Janek uczeplOny mamInej spódnicy boczk iem tylko 
zerka na uśm}echajl\ce się d? niego. jabłka i inn~ smakowite ~liczności. , Caly poch!onięty jest czemś, eo przęrlzie s : ę po 
rynku WYolll l ~~ta ,wu~.likiąa d~J.iq1nym wątkl.em. Patrz~ J1l;tmeml, Jak. ,lazur nlcba W pogodny d~i~ń jeaicnny oczyma. 

-r- .. Jak babiego lata ruć Się wątła wIJe.. ' 

, 



Strona d - ORĘDOWNIK, 8oliota, !!nia 28 pa:!dzięrnib 1935:;;;;: Numer 241 
L 

lJ~li ~01nowie[[J fi~rY~OWili ... frin~i 
Zawody rozegrane będą. w sali ().. 

'środka W. F. w Warszawie, a na pro
gram złoży się wielobój, w którego 
skład wchodzą: ćwiczenia na drążkach, 
poręczach. kółkach, sk<Jki przez k<Jnia, 
ćwiczenia na k<Jniu wszerz z ł~kami i 
ćwiczenia wolne. 

Falsyfikaty były wykonane bardzo misternie Hokej na trawJe 
s o s n o w i e e, 24:. 10. W ubiegłfł 

soboię wydział śledczy P. P. wykrył 
fabl'ykę banknotów francuskich w So
snowcu przy ul. Będzlńskiej 45. W 
zwią.zku z tem aresztowano i przeka
zano władzom są.dowym: braci Iza' 
jasza, Bolesława i Stefana Nowakow
skich, zamieszkałych w Sosnowcu 
przy ul. Będzińskiej 45, oraz Marjana 
Kolankowskiego i Henryka Żółtow
skiego, zamie!;zkałych w Sosnowcu 
przy ul. Będzińskiej 43. 

Fabryka prosperowała od kilku 
miesięey. Na miejscu znaleziono kIl
kadzie!iią.t gotowych falsyfikatów 50 
500-frankowych oraz maszynę i przy
rzq.dy, służą.ce do fabrykowania pie
niędzy. Banknoty były wykonane bar
dzo misternie, a szczególnie 50-fran
kowe; 500-frankowe odznaczały się 
większą. bladością. od prawdziwych. 

Afera ta wywołała wielkłł sensację 
Wśród mieszkańców Sosnowca i Za
głębia. Zainteresowanie szczegółamI 
powiększa fakt, że do Sosnowca przy
byli dwaj przedstawiciele policji fran
cuskiej, którzy na miejscu badali spra 
wę i wyrazili poglą.d, że banknoty SI!
wykonane bardzo misterme. Wyżej 
wymienieni, aresztowani - jak wy
kazało dochodzenie - są. to ludzie in
teligentni; jeden z nich, Izajasz Nowa
Ą:owski, ukończył wyższe studja \V 
Cannes, we Francji, gdzie otrzymał 
dyplom inżyniera-technologa, jest on 
przytem wynalazcą.. Opatentował pie
ce do spalania tracin. Kolanko vski 
jest litografem. Pozostali - fachow
cami w pracach litograficznych. 

Inicjatywa fabrykowania pieniędz)' 
francuskich wyszła od Żydów ze Lwo
wa. Falsyfikatów w Polsce zasadnicztJ 
nie rozpowszechniano, poza 2 bankno
tami 500-frankowemi, które prawdo
podobnie fałszerze zmuszeni byli pu
ścić z powodu braku pieniędzy. Jeden 
z nich policja wykryła na czarnej gieł
dzie żydowskiej; drugi znalazł się w 
banku handlowym w Katowicach. 

Fabryk1aeja banknotów francuskich 
obliczona była na eksport do Beigjt 
CFrancji Tam też wysłano dwa trans
porty. Trzeci transport przygotowan)' 
był w walizce, zawierał banknotów na 
o~oło pół miljona franków. Przewo-

Prokurator apelu~je 
Ł ó d ź, 27. 10. Przeciw orzel'zeniu 

aą.du grodzkiego w sprawie o zajśc:a 
w łódzkiej radzie miejskiej wniósł za
żalenie prokurator OrIikowski, skut
kiem czego sprawa b. radnych w dal
sżym ciągu zna.iduje się w ramaC'h 
kompetenCji sądu. , 

W związku z tern, jak się obecT"le 
dowiadujemy, w środę akta sprawy 
pr~ekazano wydziałowi karno-odwo
ławczemu sądu okręgowego w Łodzi. 

UWAG~ 
Do najbardziej "niebezpiecznYf'h" mialt 

w Europie zalicza się dziś Berlin. Przynaj. 
mniej w zakresie bezpieczeństwa ulicy. 

Niedawno opublikowano statystykę wy
padkótc ruchu ulicznego, z które; wynilca, 
że Berlin, w porównaniu z inne mi dużenli 
miastami - z Paryżem i Londynem - osią
ga smutny relcord. Czy to wsl~utek wrodzo. 
nei niestaranności berlińskich szalerów, czy 
też naskutele tego, że cyfra &amochodów 
w Niemczech w ostatnich latach prawie się 
podwoiła, - faktem jelt, że liczba nieszczę
śliwych wypadk6w z powodu przejechania 
stale wzrasta. W sierpniu naliczono "prze
kroczeń samochodowych" okolo 6000, W 
wrześniu było ich już 9 300. Wedlug ostat. 
niego zestawienia, śmierć zabiera codziennie 
jedną osobę w Berlinie na asfaltowanej 
jezdn.i. 

Wielkie nadzieje pokłada władza polio 
cyjna, bezradna do tej pory wobec ponurych 
cyfr statystyhi, w now'y pomy&ł walki z auto· 
mobilistami. "Będziemy ich publicznie pięt
nować!" - zadecydowano ~ jnż wydano za
rzqdzenie, jal, gdyby wyjęte: średniowiecz· 
nego arsenału metod .walki z przestępczością. 

Owo piętnowanie oczywiście wielce zmo
dernizowano. Nie będzie się wypalało zna
mion na czole przestępcy, ale jego samochód 
otrzyma na wieczną rzeczy pamiątlłf! widocz
ny zdaleka "żółty krzyż", który to zn.ak je
dnoznacznyodtąd będzie z wyrokiem potę· 
r' '!nia: .,1)rzechodniu. strze: się =ółte~o 
1L.l'jiGTt1!'i j ". 

Widać odżywa Iredniotlńeeay FuUtn. 

zem banknotów do Francji zajmował 
się Żyd, Feliks Mandel, zamieszkały 
we Lwowie, którego również areszto
wano. Zyskami z tego procederu dzie
lił się z wykonawcami i to w ten spo
sób, że większość zabierał sobie. 

Miarą. zainteresowania się tę. sp1'8.
wą. miejscowego społeczeństwa jest to, 
że żądni sensacji wiQ.Żą przyjazd do 
Sosnowca ambasadora Francji p. 
Noel'a z aferą. fałszowania banknotów 
francuskich. 

Dalszv ciąg procesu w Radomiu 
",Sanacyjno" • soojalistyc~na gospodarka w 8uńetle pr~e· 

wadu sądowego 

R a d o m, 24. 10. - W dlrugim d-niu 
r02iprawy o nadużycia w magistracie 
Rad()lnia przystąpiono d~ badania 
świadków. 

Pierwszy zeznawał inspe~tor ko'l'l
troli przedsiębiorstw miejskich, dr. 
Kohn. W gQdziQnem ~eznaniu podkre
śW nadużycia. popełniane od szeregu 
lat przez , podsądnych. Nadużycia, ~l
ne wyrafinowanej premedytacji, trzech 
pierwszych oskarżonych . Na trop nad
użyć wpadł w czasie reWizji księg<Jwo
śCi szpitala św. Kazimierza. 

Następny świadsk inż Rad~mski, 
wiceprezydent czerwonego magistratu. 
opowiedział o oskarżonym Czapskim, 
ii był gościnny. urządzał uczty i libacje 
ponad stan', co było p<Jwodem. że się
gnął po ~rosz publiczny. Świadek ze
zna;e, Że kwest ja nadużyć w tutejszym 
magistraCie była ogólną tajemnicą od ... 
dawna Dalej mówi świadek, iż nie
zwłocznie po obję-ciu magistratu przez 
P. P. S. był przekonany, że Czapski. któ
ry już był karany za podobne złodziej
stwa. wymierzy sam sobie sprawiedli
wość. skoro jednak nie uczynił tego, w 
parę dni później został aresztowany z 
polecenia prokuratora. 

Osl{arżony Cza.pski w czasie rozmo
wy ze świadkiem przyznał się do nad
użyć w wysokOŚCi 4-5 tysi~y zł . O dwu 

następnych o!5karżonyeh mówi tylko ty
le, że skradli zarzu.cane im w akcif! 
oskarżenia sumy dlat&go, że gospoda
rzyli bez nadzoru. na w1a15n& rękę. O 
oskarżonym Olszewskim wyraża się, ~e 
jest to czł<Jwiek dobry - lecz jako ~,. 
rz~dnik - nigu'Y zaś jako na·czeinik i ~e 
jego nieszczęściem bylo. jako dla czło
wieka mało lotnego, że został mianowa
ny naczelnikiem ŚWiadeji widział parę 
razy, jak po8?:czególni z trzech oskarżo
nych urządzali pi.iatyki w lokalach re
stauracyjnych . 

Świadek Śmietanka wspomina o li
bacjach do$ć kosztownych i o tern, tę 
w jednej z restauracyj został zaległy ra
chunek. który mial pokr~'ć magistrat (1) 

Świadek Milczarzowa, kierowniczka 
.. Kropli mleka" na Zamłyniu. mówi. że 
wsz3'stkich kwot .. jakie wpływały na jej 
ręce nie wpłacała do kasy, lecz do rąk 
naczelnika Czapsl{iego, przyczem otrzy
mywała po:{witowania. na świstkach pa
pieru. Świadel{ Zalewski - ostatni ko
misarz - wyjaśnia. że o nadużyciach 
nic nie słyszał, bow;em in tereso\vał się 
w pierwszym rzędzie pracą dla bezl'()
botnych. O Olszewskim wyraża si~, że 
jest urz~dn i k iem d-obrym, nat()m iast 
naczelnikiem słabym. 

Rozprawa trwa, 

Piłkarstwo na Igrzyskach 1936 r. 
Ju~ w rol\u 1928 turniej piłkars~1 na, ~yn, kt6re znów weqług klasy podzielll'ne 

olimpjadzie \IV Amsterd,amie stał pod Z/la- zos-tana na 2 grupy. Na.stępne gry u~tą.H 
kiem zapytania, wskutek różnicy w POgla.-/lOSOWllnie. 
d~.ch. Międzyn~r~do-\o\:ego Komitetu Olim- W raz:ie zgloos.-:enia sie mnieJ nit 16 dru
p~Jsklego (!Oh) I MIędzynarodowego Zw. żyn ustali komisja techniczna przed 30 
Pjlk,a;rsldego (Fib~) .na kweslję. am~tO'rska.. ł cze;wca 1936 f. system rozgrywek. Z tałtą 
DopIero ": .ostatDleJ cllWili OS~ągDlęty zo- ewentualnością nie należy się jednak Ii
stał prow/zorycz~y kompromis! lecz po , czyć. Jeszcze przed kilkoma ' miesiącami 
igrzy.s.kl;lch k:(mfll1~t za;otlirzyl. Sl~ Jęszcl?/e \ był turnie! pilka,fl>ki w niektóryeb zwiqz
ba.rdzIeJ, tak, ~e o WCIągnięCIU plłka.rsh~a ! kac!:} piłkarskich Zl)pełnie niepopUlarny., 
do programu 19r".:ysk w Loa Angeles Ole I W ostatnich tygodniacl1 zmlenUQ się to 
bylo już mowy. jednak 1'llclyka.lnie. pr".:ekonano się, te 

Przedolłmpljskl obóz hokejowv ()r~ani· 
zuje Polski Związek Hokejowy dla czuło
wych naszych za wodników. Obóz rozp.lcz· 
nie się w Katowicach w dniu 28 JilStopada 
i trwać będzie do 8 grudnia. 

Kapitan związkowy PZHL pr0kuratot' 
Kulej dokona wkrótce wyznaczenia 16 lIaj
lepszych na.szych hokeistów. któ/'zy pnej. 
dą specjalny obóz kondycyjny w Katuwi
caeb. 

Kierownictwo ' obozu spoczywać bE:dzi.e 
w rękach pp. Adamowskiego i TupaJsl>.ie
go. 

W Pradze bawili przed!ltawiciele Wied
nia, Pra/li. Budapesztu i Bukaresztu w 
sprawie omówienia puharu Europy w ho
kejU lodowym. 

U;;talono. te w grupie zachodniej wal
cZy~ będzie: 6 klubowych zesp<'lów angiel
sld ch j 2 francuskie. Poza tern w turniejU 
udział wezmą: z ramienia Czechoslowacji 
LTC Praha i HC Rapid. 2 zespoły austrjac
kie. jeden albo dwa zpspoly \\'loskie. oraz 
po jednej drutynie rumuńskiej, Bzwedz
klej i węgierskiej. 

Pięściarstwo 
Na spotkanie ŚląSk - Poznat\ v. dniu 

1 listopada w Katowicach, kapitan "pJrto
wv Śląska wyznaczył następujący zesl·\~ł: 
JasIński (Ruch). Jarząbek (Il{Bl" 'fa
tuazczyk (PKS). Bieniek (Ruch), SW 'erk 
(IKB). Wiedeman (Ruch), Kolanko ->raz 
Wrazidl0 (PKS). Rezerwowi: Mrozek. ~o
wakowski, Manecki, T<łoda, Gburski, Ko
war::~ek . Kurka i Wocka. 

Walne Z'gJ'omad2enle Z. Z. odbędzie się 
w nadchodzącą niedzielę w Krakowie. 

Na zebranie to komisja .,tatutowa przy
gotowala następujqce wnioski. pod aore
sem poszczególnych pańBtwowych związ
ków sportowych: 

1) przeprowadzić na walnem zebrar.iu 
wszystkich związków zrzeszonych \\ Z Z., 
zmiany w statutach tych związków, !rwa
rantujące zarzqdom związków podobne 
prawa w stosunku do okręgów. jakie po
si~da zarząd Z. Z. w stosunku do związków 
sportowych. 

2) doprowadzić w przeciągu roku 1!ł36 
do a.nalogicznego r01.8zerze-nia upra wnień 
ąltręgów w stosunku do klubów względ-
nle_ czlcwk6w. . .. 

3) wprowadzić do swych .statutów 
stwierdzenie przynale~ności do P. Z. S .:,i 
poodporz!),dltowanie się obowiązltom z tej 
przynależności wypływającym. 

4) wprowadzić do swych statutów 
wzmiankę o uznawaniu uprawnień, wynl
k!lljącycQ z umowy PUWF z Z. z. 

Dziecko w'si a szknł.a 
Warszawski "Kurjer Poranny" pisze 

w obszerniejszym artykule o pokrzyw
dzeniu dziecka wie~skiego w szkole. -
Czytamy tam m. in.: 

.,Llczba dzieci wiejs'kich - pisze -
wynosi1a w roku 1931 nieca,łe 10 proc. 
<Jgólnej licZlby młodzieży gimnazjalnej. 
Nie posiadamy dotąd statystyki z<a rok 
bieżący, ' ale nie ulega żad'nej wąt.pliwo
ści, te dane obecne wyglą;dają. jeszcze 
mniej p<Jcieszająco. 

KO'ngl'ea FIBA w 1034 r. w lłzymie za.- I wszells.ie wqtpliwo~ci ustllpują warto~ci i 
Jął w tej sprawie słusene stanowisko i po- znaczeniu turnieju. Zamilkly m. In. zarzu
lecH pozostawić po$lI;czególpym związkom ty o nieo-dpO'wiednim terminie tu.rnieju, Za
na.1'odowym w. przyszf.ości w tej sprawie I rzuty nier~ecwwe, jeśli zważYć., te turnie~ w Upośledzenie dziecka wiejsldego w 
wolną ręl~ę. Ta. rew!tlcja nie staoowiła. SztokhQlmie w 1022 r. OdPyl się mię4~y szkole średniej pogłębia się coraz bar-
bynajID!llle.i zmiany dotychczasoweao ~ta- l\ońcam czerwca ą. początkiem lipca, hJr- d" W dł d h f' . I h I' 
nowi ska FlBA w kwestji arnll:torsklej, by- niej w Antwerpji 1920 r. pomiędzy końcem Zlej. e uganyc o 1OJe. ny-c . ICZ-
la. nat.omiast cannem ustępstwem na rzecz sierpnia a początkiem września, nie m6- ba dlzJeci rolników. 'POsiadających do 50 
wyż.szych celów olimpjady. wiąc już o mistrzostwach świata w 1934 r., he~tarów ziemi, s,padła w szkołach śre-" 

Uchwalą FIBA powierzono członkom które odbyły się w Rzymie w końcu maja dOlCli ogólno - kszta!c:,cych <l,el roku 
zarządu H. J. J. Lotsemu i dr. J. P. Bau- i poc~a.tJ\:U cze.rwca i. o niedawno za~oń- szkolnego i925-26 z 2(LOOO do 21.000, to 
wensowi, opracowanie projektu przepro- czonym tur.nleJu o MItropa - Cup. A Jeśli . jest praWie 020 proo. 
wadzenia tl-rnieju piłka~ skiego. Projekt u- ,początek. sezonu p~zesunll:to w tym. ,~oku 
łorony wstał w porozumieniu z odpowied- w Szkoc,ll na. 10 Sierpnia, a w.AngI]} na W ostatniem pięcioleciu kryzys go
niemi czynnikaml' nlemieckiemi i przyJę- koniec ':\l~rpDla, .to można spokOjnie ~rać i spodarczy na ter.enie wsi odbił się na. 
ty 5 października br. na posiedzeniu FIBA w Berh~le, ~dzle według sta:tYiltylu me- sPl"8.wac,h szko!mctwa w katastrofalny 
w Pary tlI z drobnemi tylko zmianami. tooro)ogIczneJ pr~eelętJDa maksymal.na sposób. Państwowy lnsf,ytut Naukowy 

T . Ij temper:1tur8 wy.noslła w c!&gu 10 ostatnIch I f'!.~~ d t· W· . k' t I'ł .. cm sa~e~ Pt:zygot~anIa do olimp. - lat w okresie 1 _ 16 sierpnia 23,14 sto ni u""po .a,rs wa. leJs lego ,us a l • IZ o-
Bkiego() . turOltju pIłkarsluego posunęły Się Cel:;'usza 8 przeciętnie minimaJona ll83 ~ólne wydat.kl w drobnych g<Jsp<l·dar-
znacznie naprzód J , , • sl a h na d r sł" h,,, dl . 

. .. . I KaMa drużyna, uC'Zestnicząca w turnie-I .w.o o() o ..... oso,;" s.pa y w C.IB.?,U 
Tec~Olczne kIeroWnIctwo turn~ełu po- ju, mieć będzie obowiązkowo 48 godzin od- PIęcIU lat (i92? - .i9~1) o dWIe trzeCIe, 

wierzono pp. d1'. J. r· Bauwen.SQWl 1 H .. J. poczynku przed kaidem spotka.niem a na kształceme dZIecI o trzy czw'arte! 
J. Lotsemu, którzy JUż naletalI do komIsji .. D . .•.. . . 
technicznej turnieju w Amsterdamie. Zgło- Sędziowie piłkarscy tUl'nleJu mianową.- . zlecko wle.lsk;e Jes~ ?ZIŚ ~01katem 
szenło do tur.nieju nastaplć musi do 20 ni będą przez pańAtwowe związki pUkar- Oletylll:<J w szkole sredmeJ. ale I w szko
cr:erwca, imienne zgłosz~nie zespołów do s!tle t~ch krajów, ~t6re. ZI:ąOSZą ijdzial w łach zow()dowych. Dzieci r<Jlników by~ 
18 lipca 193r 1'. W razie zgłoszenią. się wię- turnieJ~. Popię'Yat ~ęqz~owie ci pełnić bę- lo wedlu.g ootatnfei statystyki niemal 
cej niż 16 palli$tw, odbędą !Olę eliminaeje, dą a.woJe funkeJe ohmplj"k e n.a kQs~t Qn- czten' razy n, niej w szl'<lłach zawodo
ewentualnie w rozmaitych mia.stac4 RUI- powle~Jnll!h pą.ńst~vowyc\l .~Wl!\zltów pił' w'·oh. niżby to w'y adało ze stosunków 
szy, przed oficjalnem Qltwarctem turnięiu. kp..rslqch, przełio hczbll ,;~dl,!ow. delęgtlwa- l ·dno.ściO\\-: 'cl ' P 
Dla terminowefr'O zorganjz.owania gIer, po- nYQQ przElz pos!:c;zegótn~ papt;twa, jMt do- tl . ~ 1: . 
dzieli komisja techniczna do 80 czerwcu. wolną.. Dane PQWf1zsze są az na·zbyt wy mo-
uczesfJniczące państw!\. wedlllg ich klasy Na I'l)arginesle oli~pilskie!J~ tur.nieju wne. 
na dwie grupy; jedna. z nich,. silniejsza, p~~kal'c)Uego odbęd7.ie S}ę tUf Dla] pOCI&ze- Wywody powy-ższe świad,czą. do cze-
z:""olnj.ooa b~dzie z elIminaCYj I ~praw- n . I'{O dOP·I'Qwadz'8. wieś nietylko kryzys .!ł;oO-
mona .bez gH)l' ~o. udzIału w ofl.cJalnym Mis·trzostwa Po·lsk· ł spodarczy, ale również dZiSiejsze st 
turnieJU. Z drugiej grupy wyłoDlane zo- ~ . 11.'" l' l't o-
stanq jut przed 1 sierpnia zesp<l.ły. które • t sun-\' 1 ~.p? cczno - po l. yczn~ . Za. to ~o()-
uzupel·ni/\ ljczbępiel'wszej grupy do 16 W gl'mn.as yce :az.lk7;01ej .w.zmaga SIę udzJał m!-od'zl e-
drużyn. Ofic.ialny turniej odhęd?ie się PQ· zy .~ydowskleJ zarówno w sz.kołach śre- . 
między 3 f 15 Sierpnia 1936 r, na bet'Iil\- Zw. Tow Gimn, .,Sokół'~ orga,nbuje dmeh., zawodowyeh ja,k i na wyższych 
skicb boiskach i na stadjonie olimpijskim w dniu 10 lis"topad'a br. giIńna.styczne 
i obliCZOllJ: jeat !Da u~taUc:.iwo 16 dru- mistrzostwa Polski. R, 



KaleDd_" n,m.-ket 
Pddzfernlk Piątek: KrYlipina m. 

Z5 
Sobota: Ewarysta pap. 

Kalendarz slowl8flski 
PIątek: Samyśla 
Sohota: Lutoslawa 

SloAca: wschód 6,34: 
zachód 16,39 

PIĄTEK Długość dnia 10 g. 05 min. 
Księżyca: wschód &,30 

"'_111'- zachód 15,25 
Faza: 2 dzień przed nowiem. 

I~rel re~ak[ii i admioiltratii " t~~ll 
le:eloD redakcll i admiDł.tra("Jl 1.7,.55 

Piotrkowska 4)1 
Godziny prą jęt dia ioler .... t •• 

od 10 -12 
es 

Numer ?ł1 - OnĘDOWNTK, $nboła, dnIa 2B pafdzlernf1ta 1935 = strC"n& 'ł 

, • r· 

fI! ~Wl!m rJ~ U~8 roa W O 11 
W sobotę wIeczorem uUcaml t,odzi prl:1!,tdzie pOChód reUgijny z Katedry do k,ośclola 

M,atki B,oskiej Zwycięskiej . 
L ó dl., 2.\. 10. 

Cel'em pomnożenia ch ,\-aly Bożej oraz 
przypomnien:a światu prawd W;ary świę
tej, papież Plue XI bullą "Quas Primas" 
ustanowił przed dz!cs!ęciu laty święto 
Chrystusa Kró!a, które obchodzone jest 
rOKrocznie w ostatnią niedzielę paździer
nika. 

! 

NOCNE DYżURY APTEK 
Nocy dzisil'j8zej dyżurują apt .. ki: połĄ~?a 

Plac KościE'lny lU Cbllr .. mzy Pomflrpka 12. 
Mtil: .. ra P,olrkow~ka 41\ ,,~psleilll\ I'iolrkow, 
.ka 22il 'żydowskal Uorc1:~'('kiego, PrzPjazd 39. 
Anl0nł"wicza Pabjanirka 36. 

Pogotowie - tel. lu2 ·90. 
Straż ogniowa - tel. S. 

TEATRY ŁóDZKIE 

Stolica AP08tolska, oglaszając Wiecz
nemu Miastu i całemu ~wiatu wielkie 
święto Chrystusa - Króla, pragnt:lIi 'Id
dać ludzkość pod mocarne wladanie Kró
la Królów - Boga Człowieka. Za królowa
nie ChrYBtusa Pana na ziemi, czyli prze
budowa życ:a ro(iz:nnego, społecznego i 
narodoweg-o na za.,adz:e m[łości i "pra
wiedIi\vości chrześcijańskiej oto podn:o
tiłe hasla, które wskazuje Ojciec Chrześci· 
jań.stwa współczesnemu światu, powołu
jąc w:ernych w szere.gi apo.sto'r;twa świec
kich pod sztanclar Chrystu,sa Króla. 

ludzi teraz i w wiecznośei. On tworzy kró- , we z wystawieniem Najśw. Sakramentu, 
I ('8 t \\'0 Boże na ziemi i w niebie Jednost- po skończeniu którego o godz. 18;33 wyru
ka, rodzina, naród, caly rodzaj ludzki to szy wielki pOChód ulicami m:asta do ko
ogn: I\'a tego samego Kośc:oła,. kt.óry two-, ścioła Matki Boskie) ZwycięBtkiej .. W dniu 
rzy Chrystus - Król przez w!ekl przeby- tym na godz. 18 w:ecz. przY'bywaJą kom
wający z nami po wazystkie dni at do panjt> ze wszystkich parafij łódzkich oraz 
skor}czen:a świa.ta." Kościolem Swym 80- t organizacje A. K., cechy rz~mieślnicze, 
ski Zbawic,iel.rzl:\dzi, a pan.ować z nim. hę-I straz ~gniowa, stowarzyszen:a. ku~t~ral
dz!e na Wieki po 08ądzenIu żywych I u- no-oŚwIatowe, społeczne. młodZIeż 1 wne 
marłych. ze szta.ndarami, celem wz:ęcia udziału w 

Duch Chrystuaa Pana przenika w świat P?ch~d~ie. W kośc:ele _Matki .Bosk!ej Z\~y
ludzki w samym zawiązl:;u ~ycla i w je- c;~kleJ prze~ BZczy~em. ŚWiątYnI OdPl~
go rozwoju utajoną, a .,kuteczną silą Sa- WlOne zos.ta~le eksp.!acYJne nabożeńi:ltwo . 
kramentów świętych.' . glosem Ewangelji, z wysia \~'len:em Naj-św. Sakramentu, po 
rządami Swych Nam:e.stników. pojedyń- sk?ńczcnlU. kt.órego ks. prałat Wyrzykow
cze jednootki. kształtuje życie rodz:nne . ski ~yglOSl Slowo. ~oie, któ!,e nadane zo
przedewszy.sl,ltiem i przez nle rozchodzi I stan:e przez głośmkl, ustawIOne na placu 
sill po całym Ol'IYanizmie społecznym. kośclelnym. 

" W niedzielę, dnia 27 b. m" w katedrze 
W tym roku święto Chrystusa Króla I ŚW Stan:Bława Kostki odprawIone zosto.

obchodziĆ. będziemy pod hasIem: .. Rod~i- nie pontyfikalne nabożeńi:ltwo, w cza"le 
n~ ": ŚWIetle pr~\' ... a. pr~~'rod~on~g? ob~a-I którego kazanie wyglosi ks, kan. Cz. Stań
Wlen!a I nauki l\ośc:ola . Wlel~le.1 do~:o· czak., równocześnie we \VBzyst,k:ch św!ą
~loścl to. hasło. Przez.od.rodzenle bOWIem tyniach odprawione zostaną /Sumy z wy
l~dnoBtkl, k~z~alcąceJ s:ę .przed~","Szy~t:! sta\vieu;em Najśw. Sakramentu. W !lodzi
kIem 'h rodz:m~, uszlach.etma.l~ce.l w m~J lnach po·poludn:owych od 1 do 6 odbęd" 
duc,howo I rOZ\~IJaJącej f:zyczn;e, nastl\l?:ć się parafjalne akademje. O godz. 7. min. 
moze odrodzenIe społeczne. o czem śWIat 30 wiecz. akarlomja reprezentacyjna odo. 
?7.:B:Cj~ZY zapędzo~y ':V k~erunk~ u,~tro- będzie się IV D:lmu Katolickim przy ulicy, 
JÓw zbIOrowych zdaje S1(~ nie myś.eć. Gdllńi:lkiej L, 111, na program której zło-

Tentr MIejski - 8,30 w. premje~a .Katdy 
ez~ow:eku. 

Teatr PaPularny - 8,15: .. Pan Damazy". 

KUlA LÓDZI(IE 
Adria Metro - .. Wyprawy krzytowe". 
Bratnia Strzecha - .Nc.e cudów". 
C~rso - .. \Ve~o:a wd6wka". 
Capitol - .. Ben~a li". 
Mewa· .. Piotruś'" 
Miru - .. Amok". 
MImoza - .. Zemsta P8119 X", 
Lndowy - .. PrZE'or Kordeeki". 
OśwlatoW)' - "Ich noce". 
Palace - .. Epizo'!". 
Przr.dwlośnle - .. DwL Joaele". 
:RakIeta - •• Mala mateczka'" 
StyloW7 - .. Noc karnsIV8·owa". 
Rialto - "Dziewczę I Budapesztu" 

NOTU.JEMY 
. Tecbn!iI: - m2chanlk, pDrneznik rez. W. P. 

ezłonek Stronnictwn Narodowego, majMY na 
ułrzyman:u tOn!! I dwoje dz!ccl, a znajduJqcy 
się obecn:e w skrajnej n~dzy, prosi o pracę 
ełlo6by z jak najskromn:ei~~i!m wynagrodze~iem. I 
ŁasltBwe oferty prosimy k!erowa~ do redakeJl 
naszego pIsma dla teehnika • mechanika. 

Ogrody Widzewsk!e. W mailltku Wi-<b;ew 
pDd Pabjnn;caTl1!i rozciągają I:>'e: na dużym tE're
Jlie Ogrooy Widzewsk:e, Spó',ka z o:rr. oop. 
O .... rody Wi"ze\~kie. PO!OEt~jąCl' pod kierow
nlctwem P. L, Now;C'kie,go, pos;arlsjll jedną fi 
naj!ep,zych i nsjw'!f1!kuvch w Pol€c.. bodowl~ l 
róż o~az doborowe €.Zkó;.ki ortcw ow~ ... ()wrch i 
ozdobnych oraz knewów. RM;e z hol\owll wl
d1!e'l"."S'kitl lIą u·'z~achetnr.a.ne nn dZ'C2IR8Ch prze
eadzan:;ch. co daje dobry sy,stem k()r~l'!r:ow,. I 
gwa ra ncje: oohrego PM!vi~;a I rozwoju. p(){'g
tpm po~ec:dl\ O,'trooy WC'''~eM;'kie drzewlr:l 1I1e· 
jowe I ilo wYM'lnnia ollc w mlm-tach. bzy 
wil!~ko!,w,!ntowe i bzy star~ze e;rze.mp!arze. nie· 
zliczone oomisnv brzOEkw:ń, moreli, a.~rE"Stów 
ł porzeC'zek. AdrE"Sowsć: Majątek Wld·zew. 
poC'zta Pahj~n't'e. woj. ' ódzkie. skrzynka poc.z. 
towa &4. TelefOln nr, 841. 

Ł6dzk:e Teatl'J' Popularne. Ogrodowa tS. W 
.obotę. dn. 26. b, m .. o godz. 8 Ul w:~. k'!'I'iYcz, 
nn koml'rUa kon.ku.n't'w\l w 4 akt. J. BlIflIń· 
Elklc:'l'O .. Pan Damazy". 

. p'otrkow~ka 2115 - Salll (!eyera. W eobo
t~. dn. 20. b. m .. o g(){h. 815 w!ecz. nn rzecz 
JJ!gi Monsldej I Ko'''ninlnej opE'rctka w 4 akt. 
a Rerna t.zky'eo.;o .. RflZ!!tQSzna ~lewczynll". 

W nierb::e'~, dn. 27. b. m .. o goOz. 4,15 p.> 

J"'1. i 8.15 \Vief'z. dwa p'rzed~'awlen!a operetk: 
w 3 akt. R. Benatzky'ego "Rozkoozna dziew
ęzynn" • 

. Rzgowska 84 - Dom L'1dowy. W n!edfllp.le. 
dnin 27. b. m. o godz. 8.13 wiec%. tyl:ko jedno 
przed.,taw:enlp. gW:l'tnej k{»med.ii ko.rllmn·O'wl'J 
w 4 akt. J. Bliz!11skJic-.'!o ,.Pan n~.mnzy" w do
ł!kona!ej reży.s e i'ji p. Marjana B:el:cklego. 

Tentr l\-I:cJskl. W piątek wchodzi na afi.;-s 
g''I)~ne m·: .. ,terjllm Hofmann€tah'a .. Każdy cz'u
wiek". Udzial w w:dow!€,ku bIerze cn'y z(,
"pól i 10 statY1łłyków. W roll tytu:owej Jnn 
Kochanowicz. lruscenlzacja i re!yserja H. 
SzletYil.&kiego. 

1. E. ks_ b:skup W!oclz:mlerz Jadill&ki, 
ordynar,iusz diecezji łódzkiej, pra~nąc u
pam:ętn:ć Jubileusz lO-lecia ustanow;en:a 
święta Chrystusa I{ró:a. wydal I:st paster
ski do diecezjan. w któl'ym p:sze: .. Chry
stus Król - to Pan wBzechś\v:ata, Stwór
ca nieba i ziem:, rządca losów luqzkości, 
władra dusz i sum:cń ludzkich. źródło i 
ujście życia. Królowan:e Jego je.st pierw
sze i ostatnle, najwyższe i na;bardz!eJ 
podstawowe - s:ę·!{a od krańca do krań
ca śW:llta. obejmuje cza.'l i wieczność. ży
cie aniołów j ludzi, jednostkę ludzką i 
gromadę społeczeństw. 

Od Jego królowania zawIsło szczęście 

W myś~ zarządzeń J. E. Ks. B:skupa tą się hymn papicBki i pańi:ltwowy w wy
Ordynarjusza Łódź katolicka obchodzić konaniu orkiestry 28 p. Strz. Kan .. referat 
będzie w biet. roku śvv:ęto ChrystudR Kró- wygłosi p. dr. Nie8iołowski, pl'ofesor Unl
la w dn:ach 2G i 27 paźdzIernika W sobo- wersytetu Poznań€kiego. oraz produkeje 
tę. dn:a ZG paźdzlernika, o godz. 18 w ka- muzyczne w \\"\"konaniu ze.spolów Kon
tedrze św. Stan!6~awa Kostki 'zostanie od- I serwatorjum Muzvcznego Łódzkiego i 
pra wione uroczyste nabo-żeństwo różańco- chórów katedralnych. 

leipcy do Izraela ZY"lmana z Pa~zki. pOdozns, Piłka ""illa l 
rew:z5i znale,1:iono ukryte na woz.:e 20ilO Eztuk -
zapaln'czek n:emleck:e!>o p-acbodz2nia w orygl- ZJednoezone - SokIII 4:! (1 :1). W ZgIerzu 
na1nych oopa.Kowan:ach. oraz znacznĄ ilość ka- odbyl s'e mecz piłkarski o m:.strzO$two kIR!Y B / 
mieni do ;/iapalttlcwk. Zy€mana i je:.o s,pOlni- I pom;edzy drużynami tamt. 8okola a . Zjednu- I 
ka Herca Nll~ima zatrzymano do dYlS'pozycje czonych". kt6ry zakończyl ~:I! n:espodziewanem 
władz sądowych. Zwyc:ęstwem -1rużyny !órlzJt:ej w stosunku 4:2 

Na torze przy stacji Zawady do pociągu we-
glowego. ZdąŻBjącegO w kieru;nku Loozi za
krad'o s!ę kilku rabl16!6w, Stratni,k i koleja
rze ostrze::wali napastników. raniąc jednE'go, 
który spadł na tor. Po-zo,~t ali rahu"ie zaniecha
J: krad,z!eży I zbie!fU, zabierając ze i!obą ra.n-

KRONIKA SĄDOWA 
Niepowolany Inkasent. Sud ~rodżl{1 l'WTJll

tI'ywal ,,"narwę Henocha G"I·.,,' nnn. który byl 
llGE'ntem sprzedaWCĄ na ł,órlz f:'l'my .,Stalpol" 
w Po:z:nanl·u. G'jw~man m"j~c od"lO'w:ednie pro
f!P3:rt.1'. zaw:eral tra,llJ;:nkcję na d(>'j;~a We wyro· 
bOv.· metalow,ch. za c:o otrzymywał prQwi~e i 
pewnll 6ta'e wyna'."(r{)d;z()n~e m,ie,~'~cr;n(>. Ni!' 
makc upowaŻIl'e,n'a d", in:t"l'a na!e~hO;jC\. GI:k,,
man ~korzy'Stal z te:r<J, te klienci mu n[aro\\"ali 
za!\Cl.1ki l W o!trl'~,:e no lG czP!"wca r. b. z~'"l::l' 
sowal be2!Prawn:e 3000 zl. R!l,d Ę'knza! G·j.J;s
mans. za pI7lyw:a·-;zczenie tej f!llmy na 8 mIes. 
wiez:enia. 

KRONII'A POt !CYJNA 
Nie mogli I'!~e pogoo116 ... Do meliny. na1e

l'l4cej do A n,tool!e:ro l"otlc:a 'ki, wane~ ta Wo.(!o· 
wegO z'oiJ~!eja. przY'b:vłl je,.'ro koled.zy JOZE'! 
Strużka. Roman 'Bedt:a,k i WtsdY\!l:aw K81lski. 
Przv pqd..,lalE' lupu towarzystwo raczy'o ,,'~ 
wódk~. W p~wnej chwm wobec n:emo*noocl 
oo:lI'5n:ęcia porczum:cn ia wyn!.k·a ElPp'eZ'kn. a 
ns<otępn:1' bójka na no.!e i tO>Porki. W wynJkll 
Mjki \\<szyscy czterd uczestn'cy libadi zostali 
c:ęż!;:o pcran:enl. Ptlcia:tkę i B~d.z!aka prze-wie· 
ziono do 671pitala. 

KRONIKA WYPADKóW 
Wóz zm!nMłyl wofn!ee. W bram:e domu 

przy ul. Natlllj,j 16 w cza~ie wywo1lenia §mif!ci 
zootal pr-.;)t:.n:ec!on:v bc!tlem wozu do ściany 
wo~nica S:llnkJaw Tatarek. Tatarek do.ZlJl:lI 
z'aman:a kr~.'N~u,Pa i kilku że,ber I w f!tanie 
agonji P!"'l;I!Wip'1,innn go do szpitala. 

11:11 Zawolly te ID:aly bardzo dramatyczny! 
przeh:eg. gr!yŻ na 10 m:nut przed końcem Sok61 
prOW3(!z!ł 2:1 i byl Pt'WJlY. ŻE' mec? zakol1czy s!e: 
na je~o korzy.je', Tymczasem l()rlz!nn'e. uzy
skawszy n'espodz:nn'e rzut wojny. w~'korzysta1i 
go . i titrzeni bramk\l wyr6wnnjllcą. Potem zn
chęcen' poczęli gwaaown:e atakować i w rezu:
tnc:e urla'o im s:e strzeEć na.sWpne dw:e bram
ki I przech,lii! szalę Zwyc:E)siwa nR swoją stro
nI!. nramk," dla lWye:ęzców IJŁrzelili: Zych 2. 0-\ 
rnz S'koroki i Hnchu's PI) .1. DIR Sokn'a bram
k' Rt.nplill Kałt.yt\ski l ByszewRlkl. Sęuz;owal 

p. Tj]. R6i:ne I 
Kon!!'\! JCRlennej rundy. W zW!łlzku ! nag!1j 

zDl:anl\ tontnoratury I starycb deszcz6w, zarząd 
łjódzk:ell'o Zw:t.\zlł'U Okręgowego Pl'ki Nożnej 
pOJtanowll pn;erwać rozgrywki p:tka.rsk!e o m!
str7.,,~two okregu klasy A. II wy!nąc~f)ne na 

1 
n8jbE~zą n:euzlel~ sPQtkanla od:o*Yć do wIo
sn;!' prz~'sz:ego roku. Powodem tego jł?"t prO('z 

I po,,:orszen1a s:ę pogody. zn:!coma frekwencja 
l pubJ:cznojci. którn nie przychodzi na mecze z 

N:lwl ezlonkowle L. O. Z. P. N. Pom~mo. !ś 
~e7.on p;/brsk! 'iN naszym okręgu ma 8:ę jut ku 

Jlego. 

* W czwartek odby!o się p!erm;ze tAjne PC
sledzen:e pTZyboc7Jlej rady komisllryczn('go 
prezyrlenta LOllzi. Szczególy posiedzenia of!cjlll
n'e n:e są znnne. N:e~l\tpEw!e 23rZI\d m!e.iskl 
m'a,~t8 :F oozi wyrla oficjalny k ... munikllt. w któ
rym poda. co bylo przedmiotem obrad ł6d~i&
go .. bajratu". 

* Zarzą{J F;towąrzyszen~a Bp6'",z:!'lcr.e.go Pro..' 
ducentów Mler:rnrch pow:atn ródzk'ego usta1i~o 
ostateczny term:n otwarc;a zlewnI mleka w fju
dzl. Z!(' · .... n:a uruchom:on~ zostan:e przY ul'Cy 
GclańskiE'j 126'28 w dn'lI 11 l:.stopada. Spó~dt:el
nla zo8tala zorganizowana w ten sposób. że cen
trala m:eśc~ s:e w :f.odzi, a w poszt'zł"g6lnych fi
)jach pow:atu urzrdzone zo~tann mnIejsze z:ew
n'e. Centralna 16dzka zlewnia zcsta'a Zllo.T)~trzu
na w nowoc-zęsne u'rzll<:lzenie do sterylizacji I pa
stautyzowanla mleka. P()('zl\tkowa produ,kcja 
ohl!czona jest na 15 do 2Q J:trów mleka I 210-
stan'e nastepnle zwiekszona do 50 tY1l. litrów 
dziennie. I powodu zhvt ~!>ótrh!{}'1€>j nor)'. I 

kolicowi. żYIVotnogć orgnn!zacyjna kluhllw pil- N ,fl srebrnym ekranie 
brsk:ch Rtale wzrasta. Oto o~tatn:o do Ióclz-
k:cb w'ndz p:lkarski{!h zg'os:ly swój akces dwie j OW" J s"e" 
nowe drużyny, a m:anow:cie: 7,;~:f!rsk:p Stowa- I "Ile 0,31 I 
rzyszen'e G:rnnnstyczne l Klub Sportowy .. Nor- ' 
bl:.n" w G!own:e. 

W kilku słowach 
KlitO ,rPrzedwicśnie" 

NiezapOollJ!Il:ana .. Trędowata" - Snl~a~a! 
La·ta m;jnją n:epcstrzeienie, a ona wcid joot 
tl'm 6amym arcywzorem elook:ego IlOl&kiego 
d·ziewczęcia. N:c sIę nie zmdania - ta !llIma 
111'lwetka. ta ,sama gra. t~ 6ame najobflt6ze obok 

Onel'n8l przed sądem trodihkim w ',odzl «ta- GOl'cz:vń\Skiej wd,z!f.lkil Jeno przybył Ś»;ew ... 
gIoo Sm-o.sarskiej (f()li!ko.n~le licuje z jej uroda 

nąl Edward Piotrow',ki. który w tlwo!m czasie l sposcbem gry. Zmieniają!lię tylko stroję i 
KRONIKA GOSPODARCZA zOtSta! wydalony ze StronlJictwa Narodowego za 

L 
,oozkod1iwl! d?/la'alnoM. reda,ktor l wyd:lwca •. tlĄ- partnerzy. 

I1stracja znkla!fliw. lllólpE'lktorat Prac)' obee· nacyjno _ hdowskie.'\'O" 16oi,zkielt'0 .. G·osa Na- Potrzy,kroć wyrwana ze szponów bo1Btewie-
n!e '''''''eprowadza lu~trację za.k'at16w prze.m"- k' k' . t k" t ~ 

.... M , rod~wego". a prócz te.'~o P!otro'W-ski ol"kartonv le.~o om .. €arzn l po rzy -1'0.<.; ura owanIl pnzell 
e'owych w okr"lru. Stw:erdzono. te etan bez· , h'..... . t! t h" .... ~ o zn:ewatf"nle naczp'ni.ka wyd:r,!n:ou Pod8.tkowe~() ESC ' a.nn""c:Ą ro m.!;; rza .. oc rony - wCllI» 
Plecz<'!ństwa w fabry!,nch. p,zcze.~ólnił! zali ty· ... . I I' dl d d b Z ~YCIA OR2?'ANIZAUY J mag!.stratu mla-sta łJOdz.i. p. IliJll'!czll. Sod w"- mew.nna 8,0.ta o pewnego CZMU tl'PO o :t-
dowsk·:ch jest nierlostnteczny. jak r6Win:ci na .. • I 1.. i '1'" W D 6 l J i h" 

Z Tow. K "'tu .... KatolickIeJ. W P'.'· teL. _" m!el'Zyl mu karę trzech miE't"i"c" aree:ztu z za- a SOl)' e CYW! vW. "W.C l oa ... oc uwu-~ 'J n ""., porzadku dziennym "11 wypadki n:edop~aeanll\ .. , d I ... d wleElll:en'em. Prz" okazji nadmien·,·amy. it .,prs'l z mecenasa. 
iJ m .. o gO .7.. 20 w tlali giffiin~zj~m Z. PG~kow, na1E'żnycb stawe,k. Przeprowadzona obecnie w ' 
lIkiej I W. Maoit\oSkil'.f. ul. W6~c2'nl\sk8 53. od. Zelowie lustracja doprowadzila do gp.!6anill 14 wOIzdan:e z te:;o procesu. zamieszczone we wczo- W garderobie te&: don:osle zmiany - porou-
~edzie s!~ orlcZyt: .. Pochoonie Nerona" CZyI! I protoku:ów, przyC'zem charaktery.>tyc.zne jest. rajf!zym .. G'CEle Porannym" jes:t tpndencyjne I ella spodnie I kn.m:zelkę I teraz niema jll~ tad-
.. Św:pcznlki fJhrzeoo:jańl~twa" Henryka S'e.mle. :!:e w wszystkIch wypadkach protokuły dot)'czll nie od·powiada prawdzie. Jo:k S!ę of)w:adujeJYIY ny{:h Wł\.tJpliwoś01, :!:e Lucyna to dziewt>,zyna. 
ra.dbk!egoo. Będ2lie to studJum h:8torjozoflczne, tydowskich fabrykantów. ..!lnnacyJny" 16')Zlki .. G'C6 Nnrodnwy" p'il'Zbawlo- choć i poprzedn1o tylko Bodo mó:;1 I'udzi~ li:., 
opracowane pr7.eoz P. dyr. Helenę Su:.kow~kll. my subowencyj, przeetal lu! wychodzić. co do p'ci - ca'a wic1own:a byla peWM. Wu-
S·y.nny obraz S'em:·radzk;e,'jo wyśw:etlonl' bę. ty ) * góle partnerzy •. S'odk:ei Jadzi" Sil jako§ dz.lw. 

:~~~r1~~~pridr!~~C~i ;;;śle~:~~:e~r~Yl;!~!~~ej;;: r~'" ł .. , ItOlr~ trz~~ dz:~:;'~~: j~:!:~:l:anó: ł~:d~~a~~~lIn?~ ~~!!u!an;:~!~j~~!ę*~ce~~€t~r:z~(),6:'bjej zp~;'~~~~ 
tre:ć hi·storYc.zJ1n. opis obrazu, ja.ko dzie'a : "" fi J • .owaj rabu'le I obezw'qnD1w8.ZY go urlerzen::t!ni I Myśmy poznali odra1.u - ta sama nietknl~a 
!lztukl, tlo materjalne I historyczne tej nielud!. ~ drąga. zrabowall mou 620 zlotyC'h. p{)czem zble- zębl'm cza~lU Smo,arskal m-L 
k:ej I mtd·'urlzkil'j akcji. kt6rą Siemiral1Zlki w Lekka atletYka .gll, Za eprawca.ml na.padu wdrożono w~zu.kl· Oztery of:ary kryzysu. W mieszkaniu wla-
IIIW'''lI dz:e!l' od:~w:erc:edl!1. wanla. I sne.m przy ul. La~:ewnic!dej 37 pOw:e6.u osi., 

Zu:zncl Sekc!d O{}eznowej T wa Kultury Kl!' , Waraz8wlankll w Lodzl. \V nnllt'hoc1zącą nIe- * wczoraj w cZ3JSie n;eobecno1ci domownl,ków 
to1:ck:ej z~ razem za w:adamia cz'n()kliw i Eyrn- I dz:e:ę na stadjon:e sportowym W!my orlbęllzle . Nn od~yte' konferencjI z komisarzem G'as- 3:> Ie.t·ni bezrobotny Wincenty G6rka. - Bezro.-
patyków. :!:e odczyty odbywać się b~dą stale w .s~e: w'elk: tr6jmecz lekkoatletyczny z ullzia:em l ,k!cm. zW':lIzkl zawodowe otrzyma'y przyrzpcz!'- botna Stanis'awa Ko:odzicjsk.1 w bocznej alei 
dru'1'i I czwarty p:ątek każdego mie.sląc3. drużyny le!,k01tletyczOl'j 5to'ec!nE'j 'Varsza- ,n:e. te po okres:e wym6wlen:a, który up'ywa pal'ku Im. S:enklew:t'Z8 pope!n1ła zamach u-

Poświ(}ccn:c 8ztaDl;llrn pnysJlosolJ.:en:. atra- wianki która w Bwo:m zespole pos'arla prócz ,1 J!.swpada r. b, w d-ziale dro.1owym zatrllonlen l lIlobójczy. z~żywając znacznej dozy kwao;u Eol-
łack'ego przy {; oddz:ale O. S. O. DnJa 21, b. innych czo:owyeh zlJwodn!ków. nlljlepszegoo w b!l'(ll\ nacla! ci roobtnlcy. ktOrzy nie uzyskali je· nego. - W m:eśzkani'u wls/mem przy u1!cr 
m., o godzinie 10 w s!edzib:e 5 oddzia:u StrażY PolscE' oszczepnika. Lokajskie:?;o. Zaworln'k ten ~zcze 2S tygodnfowl'go okre6u praCF IIprawnla- Wiśn:o-wej nr. 1 U!Silowa~a ode.brać sobie bcle 
6gn:.owej. Zjed'noczony('h Zakladów Przemy- jest wszechstronnym lekkoatletą i posiada mi- I Ją~CgO ~o otrzymywnnla zl\aiI'ków. ROwnocz .. - pr:>:cr. zażyc:e sublImatu 35 ·letnia Wladys~8Wa 
lilowych S~he:b!era i Grohmana. odbędl\ s:ę strzostwo w p:ec:o i dzis;ęc:olJoju. \V trlSjmeC'zu I ~n:e ZWIązki zawodowe wznov,;J!y Interwcncjf1 Marc:lI:a,kowa, Lekar·z POlNtowia stw!erd'til 
.. roczysto':;ci. zW~!lzlJne z po§w:ęceniem El'ltonda· pOWyższym weźmie udzial pr6cz Warsznw:ankl ·u, wladz mini6t!lrjalnych, o wydanie zarzlłdze- 1itan c:~iI;!d l skiorowal de-!!pe,rn.tkę do sz,pitula 
,.u przysP06ob!en:n strażackiego pierwszej w zespól lódzk!ej W:my l 7,;jerłnoczonych. Zawody .n18 w.prowad1l3Jące.gO dla sezonowców ulgowy w Radogoszczu. I tutaj przyczyną roz'paczli-
Polsce straży c:h:oplęceJ. rozpocznn 61ę o godz. 10. Program trójmeczu .okres 104 dnjowy, upown!niający do pob:eranla wego kro.kll byl bra,k śrorlkOw do tyC'ln. - We 

przew:duje b:c:;1 na 100 m. 400 m, sztafety, rzu- ,zasi:k6w. Dotychcza!! dwukrotne In.terwmcje w~1 B."on!slaw6w pod Lodzią po-pe:n:1 tlnmooój-

JUDAICA 
2;ydowskl bojkot towarów w pralt:ree. Na 

drodze z Dlutowa do Lodzl zatrzymano wóz na-

ty i !I~ok!. 'l.'ak Wlma jak I Zjednoczone wy- ,delegacyj :/lwią'Zkawych nle zostaly zn:atw]one st\\'O 72 letni rolnik Anto.nl Ty·kwa. o.S1atnio 
staw:Qjll na powyższe zawody swoje najs:In:ej- li w ezeregach Sł!ZOIIlowc6w zakradla się wlltpll· Tykwa znajuowal się w c:ę~ldem po!o!cniu l II 
S7!e sklady II Anlk!jewem. Langem, Bystrym, wMć, CZy nie z06taną :w zLmle wzbawleru środ- rozpaczy powic-s:1 sic we whllmeJ stodole na 
Kucharskim. Mlotkiewiczem, Kloda6em 1 In. 1It6w do życia. pow.rwIe &kretonem ze slomy\. 

~ów! 
Uw,aga! W dnIu dzlslejs~m ,Słronni'ctwo N;arodowe w Łodzi roz'poczyna tydzień bojkotu g!Dspodarczego 2y
Wszyscy Polacy czyn!1 zakupy tylko w skl'epacll chrmśclj.ańskicl1l 
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EnergJa 

WE' wiCll'!:ce Blantbakara, w diec. Qunon 
w Indisch, córka rodziny, która ódpadła 
od wiary, uczęszczała do 6z,koły SS Ka· 
D.:>niczek św. Augustyna w Mariapuram. 
Dzięki dodatn:emu WplYWO'Wi Sióstr mlo
da Mariammal stala slę gorliwą. pobożną 
i wzorową kat.:>liczką. Ale vjciE'c-odstępca, 
który wrszukał dla nlej narZl'czonego. 
oczywiście poganina, nakazał jej powró
cić do domu dla zalatwien:a formalności 
i zamążpójścla. Nic nle pomogły ani wsta
wiennictwo Slóstr ani łzy córki W !)lenv
szym tygodniu. spędzonym w domu. ob· 
chodzono s:ę z nią ile, drwiono z niej i 
szydzono, ale Mariammal wszystkie przy· 
krości znosiła cierpliwie, nie przestajllc 
O'kazywać rodzicom należnego szacunku i 

przYVII;ązania. Gdy w dzień ślubu ojcIec 
zawezwał jl\. by poznała swego narzeczo
nt>go. a przyszłego m~a. zabrała ze 811bą 
n6t. uklękła u stóp ojca, I rzeKła z pr06to
tą. ale i z stanowiczością ,godną podziwu: 
"Drogi ojcze. za wsze byłam tobie pot!łusz· 
na I spelniłam twoją wolę. dlatego pro.szę 
o to, byś mi teraz jednego nie odmówił: 
Wet ten nóż I raczej przebi i mnie nim 
aniżeli zmuszaj do zamążpójścia za po
ganina". Ojciec, do głębi tern i słowy 
\\strząśnięty, odpowiedział: . Już więeej 
nie będę nastawał. tebyś poślt;bila poga
nina; motesz wrócić do Sióstr. ja zaś' nie 
omieszkam wiernie wypelniać za.oady wia· 
ry katolickiej". Istotnie, w nrustępną nie· 
dzielę ku wielkiemu zbudowaniu parafji 
ojciec j cała rodzina wyrzekła się odstęp· 
stwa i pubłicznie przepro.sila Doga w cza· 
sie nabotteństwa. (P. D. n. W.) 

i wytrwałość osIedłeń;ców 
w lasach laplandJi 

Opowiadania proboszcza Gote Haglu:1d 
z okręgu Sorselt> w szwedzkiej Laplandi1 
malUją clętkie warunki tycia i godną 

podziwu ener~oę i wytrwałość jej min· 
szkańców. Ksiąrlz przybył do Sztokhol· 
mu, aby zdobyć środki na budowę ko· 
ściółka w O'dleglej dolinie Jagtaa, ktl"!' 
rej mieszkańcy mogą zaledwie raz lub 
dwa rO'rznie urzestniczyć w nabożeństwie. 

Proboszcz opowiadał o pewnym wie· 
śniaku i jego żonie. którzy przed pięćdzll" 
sięclu laty z jedną krową przybyli do pu· J 
szrzy laplandzkil'j. W dzień wędrowali. 
w nocy zaś spali pod jodlami. dopóki liiI' 
dotarIi do miejsca odpowiedniego na 

osiedlenie się. Tam wybudowali ch~tę. 
wyrąbali las i wykarrzowall ziemię. Po 
pięćdziesięriu łatarh ciężkiej pl'ary po
wstalo prawdzIwe go!'podarstwo rolne. na 
którem obernie wzorowo gospodarUIl\ 
dwaj dzielni synowie. Niedawno zmarlI! 
ich matka w wieku lat 70. W zrobionej 
wla!\noręrznie trumnie synowic nips!i 
zwłoki przez czterdzieści ki:ometr6w. za
nim dotarli do gośrillca. 

Pastor Haglund wyszukał piękne mi!'j
sre nad rzeką Juktaa pod budowę kośrio
ła i ma nieplonnq nadzieję zdobyria PO'
trzebnych funduszów. Paraf janie jel!o ~l\ 
tak ubodzy. że nie mogą sami zebrać OO~ 
trzebnej sumy. lprz wieśniacy przYI'zpk li 
bezpłatnie zwozić materjaly budowhne 
i współpracować przy budowie upragnio
nej świątyni. (r) 

Wielki Skład Bławałny B. Jasiński 
ł.ód~ 11 Llslopada Dr. 5 - tel. 157-60 

WYTWORNIA OBUWIA 
BRAUN i WALICKI 

ł.ódj, Bałucki RyDek 3 

poleca na sezon ;esiennq. wełny n/l plaszcze, suknie l n 1 _aacfurlt~ .doJue, 
jedwabie. płótna białe i lniane. firanki. kapy, obrllSq, wnelkie materiały 
w :akres manufakturq wchodzące ortu pończochy, skarpetki i rt;kawiczki po 
cenach bardzo niskich, Obejrzente me ObOl1Jlązuie do /cUDna. u 18 I!I~, 

połeca na sezon leslenny i zimowy naj
now~z'l fasony obuwia lIIę,kiego, damskie-
go J dziecięcego z najeleganlsz\ch skor Łódź, Nawrot 2 

kralowych i zlłgraDlcznycb. tel. 2r,2 20 
Ceny konkurencyjne! n 16577 Ceny k n'C'lrency;ne! D 15992 

Nagl~wkowe .słowo (tłusto) 1~ groez1, katde 
dalsze słowo 10 groszy. 5' liczb == jedno .słowo, 
I, w, z, a = katde !Stanowi l sI owo. Jedn ... ogło
szenie nie może przekraczać 100 słów, w tlllM 

OGŁOSZENIA DROBNE 
O,łoezenla wśród drobnych: 1-1aDl0W7 mWmetr 30 groszy, I 

Znak olerty naprzyklaf'l: z 16924, n 2 i45, d 1 790 
I l d, ::o J slowo. 

Drobne ogłoszenia w dni powBzednte przyjmuje 
.si. do ł!'orlz 10.341. w !Sohoty I dni przellświl\

teczne przyjmuje si~ do !toelz 10.15. :; nagłówkowych. 

I 20 Poznań, ł 70 buraczanych I[ 11:-~~~~A • 
położono nad Jeziorem. przy Poznaniu • ____ o;aa: __ • __ ..... ____ .. 

D I śl!C'zne letniskI>, Inł> ogrooJ'I:C'lWO inwenlanaWJ budynkI '.Dasywne 
om 18.000 - lIJ.OłJO Hutkowski. Po- 20 000. w~laty ~,5 GOO łlutkowski. 

ze skladem. m,eszKunlem. nadają- znań. Pólwiej~1Ta li - i. Pl>znań 1'ólw;ejska 5 - i. 
Aparat 

do palen!ll bwy kupię,._ orerty 
Orędl>wni~. ł'oznań zd MI 266 cy Bl~ nn kllŻ'Iy interes Bil !'iD 281 z'J W 284 

~rwdaż. W,wlaw Kie . 
~ '5 buraczanych 32 buraczanych I K I 

Dom piętrowy budynkami 2 morgi łąki. instrumprty nl~~l'!]e iete. bla. 
bez stempli inwentarzami budynkI tl1a~YY'I,1' 4.5tJO. bRnk $Zllne B. uzywane Hugo W:II -

wolne trzy!'. FOj.)\\'P 14.000-1.000 4~ buraezanr.t'h 4000 nutkO\\~'ii, Poznań, Pó!- Lubawl' Mly. poczta Mokrz -
morgIl ogrodn POOO 10.000 - 7.0011 Rutkowski, 1'0- wiejska ii - 7. zd 59 28.> pl>wia t S~~U tuly. zd 511397 
Wedzlkowsk'. PC'ln znań. Pól'v;e:skn 5 - 7. 
H. ze; :-AJ 2i3 GO buraczanych Lokomobll, , Młyn, Czeladnik 

ng 16 143 

Dom 35 buraczanych budynki masywna pl>nad 25 l :-: k'., I/>IS, eenę· motorowo - wodny 100 ctn. ilobę. rzehlck1 dol,e.ny od zuraz. Tylko 
wraz 1Y., mor){ą roli l li mórg lilki ftrzy Poznaniu inwen18rze kOU'oI';elne. Cena Lokomobn, Ibez konkurencji, 10 lat 2~OO, .- p l·.w,zOrZ~!j'R <ilA !\I:cnnl We-

1-" Sk k h \V' Ik 4" , Bo k' 1'ytel l:!tefan. l'r7.l'c aw Nr. 33. glewski W.l<!Śnia. Wa"s~aw~ka 
- PI> \T .. ony w '0 ac I'" ·D. budynkI rra.ywne. lnWI!'l1arzllml 2G.000 wplaty 11).00". Hutkowski. słabszą ~nlJ.·az;'aaml'O. rOz'~d'S 519'';;;-6 zd 59)j3 13. m 2 ng 16 GSZi 
- blisko Kościola. I;k:adajllcy s:e 14.000 Rutko •• ki. Poznań. pól·1 Poznań, Pó:,\':ej~kA 5-7. Leszno,. ,,~ 
z riwuch mieszkań. chlewu l' 820· . J' k ~ 7 d "9 9 01\1 d "9 ""2 I t 
Pl'. sprzedam kl>rzystn:p. Oferty _ •. w:p s a .. m. z 1) ~ l!i .. = : n eres Czeladnik 
Orerlownik Poznnń zrl 59399. 20 buraczanych : I~~~~~:!~~~;"~ zbo!owl' doli ze pr()",pe~ujllcy kowa Isk'. ob, ~n3Hy z pro-vndze-56 buraczanych l1li łlo~rl!llI !y1!I'J>LU. Ol~ec,e 1)00 ,zl. niem ml r'<'8", parowej !JI> zwo1-

Dom prywahle • lo • • Zg oszenlh \\u,ura. Zduny. I.,ł'· nien:u z \\tJJbsa szuka posady, _ 
nowy dwumorgowym ~rodem 2 stawki ry"toe. budynki ob!:zer- .luzy mleiitCle Do wynajęcia nek _ zd 592u4 ~[:ejscowvS( 'bojetna. J. Kar-
cena to 000 wplaty 15000 z:otych ne. o:rrO.1 8000,- Rlltltowski, buil;vnkl ma yWlIO. .n w ~ntar~e I>d %araz rze2n:c, wu we wsi kO-i '117' ." f I wacki. (;C'IUń poczta Pobiedzi· 
B!ocb Poznań. Aleje Ma,rcin· Poznali. pór", ej-kil :; - i. komplętno 14000 - 19·f?OO· Ru· ;c:plnej rl<lbrem po!otemu. Jon AU:t:n , ska. po", al P 'znań. 
kowskieJto lii • zd 59 403 _____ -.,;;z..;d~51l;;....;;27..:..>l _____ kowski. Po.znl'ń. PlllwleJs.ka 3---7/ Jarysz PiJh. pO\\'. OZllrnków. mies.zkaniem. rOili, ",ką wyrizier' zd 59400 

zd 59 283 zd 58 i2,; tawl 2B oatdz!em:ka pOPO udnju .• 
55 buraczanych --------. qromada Ja.gil>nna poCZ'ta Wron·1 RzeźnIk 

budynki masywne :nom nowy, 3 ubikacje W~d2"I"'T",bwlo kI Jetew<,k! Im:tys: DJ:' 16693 13,t 24 .. 1t~\\.RI"r. ~.!p~ nią p.rakt,.-

1500-2000 10:000.56 bu. >lczal)ych. undynka· pó:morgo~.y cltróJ prze 111'e~c:e gos~oiInrstwo. 16 mór~ wraz. b\l' Mleczami 'Ote~~;Z&~~a~ ... :'Pk' DlI,)Znl.:fi lU. -
001. tnWl'ntll~~am! 13.000 Rut·' przy stacJI lU)()Q.- Sta\V~kl. Po- <lyn '":-' I o{rodl'm w pow' ... ·]e w dz1el'tawll dZlellO'I \>rzl'Tóhka '-':1 9-3 

lIa J. bipe' ekl! po3zukujl:, Ofert" kowski. POE;"" ń. PII'wjiska S-ii znań. plac Sb(:·:t.vt\~ki lOb. Ikepi". ,In , ! fprly Oreuownik. -\1-2000 litrÓ\~. po,.,zukuje. F, Jo. z·· 'J -, ____ _ 

Orędownik Fotnań zd 00!!09 zd &l2.7 ,zd .. 9 ~1I ' Poznal' zd 1)9124 sik. Mchy, pow. śrem. l1Jt 16600 Stolarz 

]I 
Kawaler 

lat M. 1)06:a r1aj~ <,y 4 t,.. l'ot6w' 
ki n-o .",'Q noznRt' oanne 27 -S:? Z 
g06Podsl'6twa. która musi p )6ia· 
Oa~ CudJ: .. lIl.eJ ó) ty... lColówki 
lub go.;po-rlarke. Z:J:1oszenia Pa· 
wlowicz. Sieraków n/W. 

n,\'( 16695 

!lIII I[ * - .... nos.zukuje pracy I'wtl. iftko ro-

Ii i'AliI I ~;~~~A, -.. F, .. O, ~ADy' bOln!k I>d zaraz. Zlrlooz. O,'p,low· .. !li _ ~ nik, Wronki. nlr 16692 

, iiii '. ' r:l~~:'~~\~1l30 S~Wtl'11a~J:?;fl'?;11 27.WOLNE 

I artY6tYCZne~0": . 10.110 G. Morel-' p ·'OP )NU lEMY ., obliezamy po jprf"lej trzeciej cen e =8QljC' 
nek: .. S.,.I,O a L::!Ocka": 19.38 - .. ~ I drobnych I 

S b t - fd I Jk ;;port; 22.30 mu.zyka z p:"t. I r~AM ·)OW.C~O"1 Fo·mocniea 
o o a ..... pa z em a. L I ~ do pracy domowej z(lolnll mo~e 

6.311 !lud. poronne: 7.20 d,z;jenn'k; wOw -;- 12.1~ oP~ra roman· nil sobote: DypLCmcwany z .. I,,~:ć się ul llaiHlurskie'l!'o 2't 
H.57 6Yl!'nal czasu: 12,03 dzien'll',k; tyczn,] (o ~t·,\· !l ~ ~'ln~"·l h· ., le§niczy z PuJISlwowyUl egzami· m~ 10. • n 16;;00 
1!,~5 konc~rt popularny z I,ldz. cZ~ń ?l. plyt. 181°0 .~:uc~I>WIsko, ~Ia 70.00 ~ad,o Par.s. Muzykn lek· nem IlllminjstracyjnylU. dzi\!wil:,ć --,_-'-________ :c:...;::c:...;:..:...;; 
tiobstów. (plyt"): 13,25 chWII.kal d~.ec , (,Jr k. 5.!: ""ą .f"y,y wukn· ka. 17.4;) P~ag!l' Kon.cert. urOCzy' lat pra~tykl la~ach. pUI1stwowych I '17 l 
dla kobIet: 14.30 muzyka leokka CJe M;~I>,a~~tn. .18 3lI p.rzeg~lId stv z o!c 10 .cCla ro'Z'" ośn:. • stanowisko samodzlclne!.(o :zarz'\u' . . Aawa er . 

wylI. A. Furmall.,k!(\~o: ~ydn.\\.n I't\\. 18;4a .d3 ~vne tl!- ,cel 18.55 Budapeszt. MUlZyka ey· cy prywatnych. bardzo dobre rosla<laJ'Iq '.10 z""ycb ł!'otówkl 

" R 'ZAWA 

.O!! d:lIl'e Tru<,banow· (? Yl~)i !9.1l~ .. 8 o\~!.an e w s ow; gar.>sk~. . świtHlcclwa. uczciwy. energiczny o!rz~'mll, 5, ~I!; ,po~ade, "trzyma-
V/lelki e.t:o:. 15.1G g;e:d1: 111.811 mku b.o. raf.cznvm .. 19.:\5 ""por!.; 19.CO Frankfurt. Ma,rsze WOJ' lat 29. poszukuje posady. Zglo. n!e ' mle.zk~ ' :e~ Oforty \)re·Jow-

bó d bl" '! t li W WVII. o~c;. P. P'1 20•oo .. Grlysmy !,yh sturłl-ntaml 6ko\\'e. \Vroclaw. W~O,y kl>ncPrt szenia: Aleksandrów k. ł oclzi. nok. Pozn.,ń ,l MI U26 
wy 1'.:. ,ow I. c.lryzlln em m;, z 1615 - lekka llu{}YCJa mU2YCZlla: - tv"cxIn'owv 1905 MonacbJum. - skrytka 22 n 16589 
~g~!. npsa6Ia~i~pml/eJ~~~c;i~a Zrt w ' • !2.3lI muzyka z p!yt. Muzy;kn, k'ain~~. 19,11). Rv~a. Mu· -', -I Potrzebna 

n 16 709 _. I r't .1 S~bota. 2(1 paidzlernlkll. ~~~~'l~(\;.,:oa~rt~~po~~~~~· ___ ::~rk~~ Podollcer rezerwy dziewcz"na do kuchni od ~5 li-
•• " w " n .. Jld' 13 "" . d ń V H b " lat 24. uel. !i odko" do ll~ cIa - stopntln .10 pomocy ItOSJlOSI na ChrZeŚC1]annka ; 17.1~ na ?-AJ h. - ;,"'" pr~lmY !' ta ca. . r-u ye~o. przyjmla J8k .. kn!wiek I>r:l~e fi. \Vi('~. Z"lo~zen;n I>d!Ji.anli liwia-

sprzedaż dOtlatków k, awieckich. ..św.~t kn~sUoi fÓd';k~!' ~t1i9 p~~.;'!nd 6J,~~l>a'ri~1 20.00 Lcn!nl{rad. Koncert 8ymf. zł'czną "8 !.'k nmnem w)'n1,«OOze. deetw KurJer Pozn. zdg 0>9168/9 
waty. watl>!iny. wszelkich pod· pcf,n .an j' k : 1 wit>ki;:' 18 40 W'';''t~wa tow Oslo. KOl}('prt ~rk!es.tro-wy. KO'

I 
ntem ł.8Sk, ~ l! oferty Oredo\\'. • 

szewek. ceny ni~kie. Pabjanice,! \"ft1~aAJ·ze:ecl\·f: :k"I>'~ .,.~.-.~ 1 •• Kropia m'lel, o';" 18.4G koncert dPenhal!.ak·! 'MiVesoOYt w!eczóKr E1kan
t
• nik. POlllP.t! t.i.1 58 913 Potrzebna 

Fabryczna 13 Walczak Wnle· n" c ." ,I, k' ! kkl' '1 193E Y'll3W1S.. ~ rawa. oncer I ił' rjan. • n 16 710 ,t>l"Zt,,~lllil ~Y{}8wn'ctw: 18-40 mru'Zy I e ej z pyt: . ., sport. uroczyety, 20.05 Prol{8. Ostatnie G l iz t o .ll!r8~ ek",pe')JPnlka do sk,lniu ---I oog-a{lanka: 18.0111 mnzvka szwedz'l Sobota l!G pafdz!emlka .orzeOOj~. 20.10 Lipsk ... Anetka l!i a wan a or rzezntC'klpgo z praktykn .rzezn:cką. 
Goslloda tw ka nil Dlytach: 19.110 nr7.Pll'llId • • Tharnu" - opera StrpC'kera - kawale lat 25. >lZU.Ol r.o~ady. POlrzp!Jnp 200 zl kaUCJI. A,lree 

". rs O wY'<lnwn1ctw roln-icu.v<,h: 19.10 nro· ,T~mń - lą·3lI muzY.h .lekka E! Koen'il!swnsterhal'sen .. Baron· e"1 gdzie mógll.y. Sh~ dou.~~yĆ za wskaże .. Orerlown~k" Gdyn:a. 
133 m6rg z In\yentnrzem. bez -ram: 1935 Eon'lr: 19!H1 po~n(lnlll'l n "t. 15.15 w:3 rl"moścl ~1e/ilowe:1 gałlG'k;" _ operehka Stral",,!'n. _ e!ektrl>"llptll>ulka e\\·entJ. jakiPj. nJr HI.OO 
glu~u prc'~~ wpla'(r 30 ~O'kdo ~n'l ka n.ktuall)n: 20,00 ~Gdyśmy b~1i 18.38 ()(1~ZYł: 19.00 pOll'albnkn trRiTls.m. z Monllchjum 2!',1!) WIe- kol wiek 1,101.1' pl!sa.ly lakże jnko 

YCla. Ii 58e_rłl re O\linl. 0-, stuell'ntrum" - wee(}l~ lIu,l".cJa a~tunlna; .19.tO p rl>::rra m: 19.15 deli. W!Y'oly wiel'iZór. 20.211 B:1Ila.' !Jczeń p.l'k&rskl. kruw.eckl lub Wspólniczki 
znań z . O> ffi.uzy,,"'n" :ze J,~w~: .. 2II~ .rl7:·~n- W lll.eI om ,,",CI JrOo<p(l(lnr<,ze Pomo'j peszl •.. liJnroPR tańczv". koncl'rtjl,!ny z u·tzyu.amem i Inlt'szkll' panny inlc!t,:-cllIlPJ z ~rozpncja. 

Sprzedam n"" ". ".~ , .' '·V. rzl,n. 10.M sport: 22.30 muzyka l!ill>rk. 20.50 MedIolan ... Ił PlIe'e dei n!em. b'$~' we ofert, Orellow· ,aDlodz:ell'~J <:otówk~ 100 lI. na 
'. z zo.gra/llcy; %1.30 .. Wesołn Syre- pyt. I'nm'Tlnnelli" _ o"pretka Ran.~~ta. ntk, Poznan ł:u 58 914 . 

w dobrym stame rI\lze~ą fo~ma· na : ~~ ," "'ó, ; ,:1 h' :<.liIOI Sobota. 24 pafdzlernlka. 20.00 Rzym ... Aida" - opera Ver· . S --'1 ,\IJ\~,~~~ ~~~~: l~ńUJ?ę-l 59 J.i7"t y Ortt-
tu Bostl>'lke. prnkarma Swa· z c>oer "'~{)Sk:ch (nlv1.v): !iI.3n 0011' Poznaii _ fl30 aud porllnnl' z' dil'''?O. um enny. 
rzędz. ul. Wr~e~8t'\4~l' zyka tane02llla malej orko P. R. Waniz.: 7.50' nro'mim: 11.57 zl 21 ,11> Osto. Jazz na <lwa fort. pracowity. U!IO Iy z za.,\'odu ~u· Z • I 

z, ~ Wal'S1Z.: 12,15 011 Hn"ndla ,II> R'121.40. ~raf!a. T(onC'~rt ch~ru nll,u'

l 
pieC' ,P()SzukuJ': posad" ,ub JaklPj. a WYDozyczen e 

Skład StrnW!88 ('pJyty): 1!J25 zWarM.: C1Zy!'!pl.,; 31.45 RpdUI P'1r!8. .. We· kolwu'k ,,'ac\ la mmeJsz~m ~')" :;00 EillO z' J,'-m ~ IIlą po,a.Je in-
1S 1IlI muzyka pl>f)1I1nrna z plyt: romkIl - opera kOlII. Messall'era. n,ngrod!"lp:m _ or!;"ty KurJer knSt'nl9 ol" 'lor!różnwHni:l snmo-

kolonjnlny z wyszynkiem. "o- U':!!) z Wan>~.· 1/),15 gie'da: 1S!!)' 2%.110 S.to'{hohn. Mllz:vkft 111'1 I I>znftt'lskt zd,:...:'923;>6 chorlem or ... 'y OredOwnIk. Po-
mem dużym o::rodem owocowym Sobota. l!6 paidzlemlka. nr 1~ 30 k k 00 ".10 \iV' ~... A' . . znań zl! ij'J 312 
przy Poznaniu sprzedam. Oferty z .. a~.: tJ. 'on<'f'rt or ' ''''1 neczn~, ~" Ic'·e... ne I 1I:e- Slużaca '-------_ 
Kuder Poznnllski zdg 58801/2 Kałowlee - 1%,15 .. Cnnlerin {l. n. nil wl'",,",gtkie R. P.: 111.nO śni. 22.30 Prr~n. MuzykIl tnnl'cz' • Mł d 

RURtican!l" oP. Mn.'cnnielCo w z Wal'!<Z.: 17.15 .. Przyroda w mn· nn. r.lpsk ••. A jutro nie,n~;eln" - ze. znajomo~cil\ polskiego I nie- C, szy 
Parcele wyk. opery ml"djl>lallskiej (plvty): l.vce fortop!an.owpi" - wyk. G .• l;(}ncl'rt rozrywkowy .• 'Vroclnw.lml~~lliego j~zyka z ,lob rem. goto· pomoC'n'k krn ... ck' potrzelm, od 

, . bl' k li1.311 m'uzykn IU'!l>wa 7. n'y!: 15.15 Krl"lntkC\wl'ka: 17.45 z W"roorz3W~': Muzyka taneczna. Koen Itswu"ter· ,,;amem od zaraz poszukIwana. zaraz P Jn'!(}".k'. 8k?ki. n,-
~rywatne '" Za"harz!lw.e. I". 1>, w!ar1omo~ci b:eżnl'e: 18.30 skrzyn· 18,30 .. Nnd t?>z:l>rem Ocbry<lz· llan'len ... No<'na muzyczka". 2%.50 (Joo!ewska • .:..:.: ;:'7.arnia ('zl'mpin. nek. powilIt ~"p"'""",:ec. 
Ost,rowa odd ról nC·ohrl~Ib POC~ilw~zy I kn dla rl:!;:pci: 19.110 w'p-..ze A. \,"iem. ppr'n MncC',lonji" - re· Kr4\!ew:cc. Muzyka taneczna. l1>o\\'lat kośc, ___ ~,li. zdg 5U 1471 z.' 59:roll 
tRnlO spne L U. e oś. Zac"R' F:prli: 19.10 nro'!ram: 19.20 prze· n<ll'taż: 18.45 .. Pol$C'v rewł'lIen;;i 23.00 Koen:ltswusterhanscn. _ 
;zew. n~ 160081 gląd pl'a~y: 10.35 wort. Cołumbia" (I)lvt .. ): 19 'IłI .. Tr~(lv· .. Pro.si.my do tnfien", Rrrłllpeszt. M ~. 

'10 b •• h--- eje wlel'konn",.IdC'h p.ul1ców": 19.10 MIlZ",1cl\. jn'ZZown. %3.115 'VllrRza.\ alel 1~~1 uraczanyc Sobota. !6 pazdzlerrut.. nrl>~rn,rn' 19 ~1 p(\.'!arlnnl,a F.po. wa. MU7.yka tnneC'zna. 'Viede/\ _ 
budynka!l.. 1.1 we'!! il'Zaml 17 000 KrakO\Y - 1!.15 mu'Zyka 8ym- ',,~-n.: .,,"~ 'V "h."o'n r ... "-",,~, .. \ViNleń n:I'.k.nv w nocy" - ton . . 
- 13 (lI)oł 53 bur~cz~nyclr li,r,(J'J

1 
ron:cznn z płyt: 1ll,M kl>ncert po· no!ici": 19.30 koneert: 11',35 sport: cert rw"yw'(OWy. 

- 7.000 Rutk·' ,,"sIL. Pozn1ł1 Pili· pulam, z p'vt: 17.t5 nowośC'! na 119 MI - , .. ~ "', .. , ""ll!l muzyka z ?4.I'0 S:ot"trtrpt. KOlH!ert noefty. 
wiejska 1) - j. zd 592$ plytach: 18.30 •• Z żYcia literacko- plyt: 33,00 z Warsz, Wledel1. Muzyka lekka. 

- mIeszankI, dropsy l śmletankow. 
groszowe to to\\al' pntqdany i \\yrói

niany przez k 1il'llla 

Fabrvka r,""{rów St. illarecki. Poznali 
nr U 1i23 

Co futro - to Edmund Ryt.hter - co palto - to Edmund Rychter - co ubranie - to Edmund Kychler, Poznań. D.stró\\ WIcikop. 

P d ł t na mies!!Ie Iił!topad 1935 r. wfaesnl. łr.sld"owI'ogo dodatku powie- OgłosZenl'a n •• trUIII" "·Iamow .. j 15 ,I', nil ~trułll" 4 lau",wl'J przy Kuńcu lek-lu r7 e p a a Ściowego. w Pozn:linlu w euped,.cj.i III ',DS . ..., agencjach zł 2,20, ,z od- rl',IHkc')'jlll'l{o 311ICr I"t ~tronl" .:~\\nrll'j .')11 o:r n~ _tr .. "i ... lr'J>I'l'J tll, Ilr 
nuszeniem uo dl>mu zł 2 %O. na prowiAcJi na IIOCllllllCh Jut z ool\(",ze- - Prz .. ,1 wi.,I'"I1"ś,·ialll! p"toC'UWllIł 11111 lCr ",I 1·111111"""'':1) IIdIUlIl" ra, 

niem do domu kwartalnie 7.01. miesiecznie 2.34. pod OP88"_ miuiC)czn:e w Polace al 5,00. OarI08Zl'ni •• komplikowane a &ntrz"t,,"i .. an 1I""j-C8 1)'1 1 ..... zczl'jCólll .. .:u «YIJH·lku 211'7. lIa.(wuki 
w mm'ch krajach zł 5,00. PI'Z, 7"'111iu wydaniueh tYlloonio\\'o "OIIZtu.ie .. Orędownik" miee:eeJ:- DrobnO! OIl'IO<-ll'nia 'naJw)·t.f.'J IUU ~iów w '''lU li IIHgill ... kl1,,)'(·It •• !t,,,,, rl'Ill16wkowe (tru~'t'l 
nie 2,:i.~ zl bez odnoszenia do domu. W .ra'Zie w)'padk6w.'ł'O'Wodow8J\ych ei.'a ~yt.sZll. przeszkó~ t5 !rr, kat·le ,lalllZ4! slowu 10 Ilr. Olll""~h •• 010 bi .. t,J('l'!fO wy·llln·" v.rzyju"IJł'my ·1" tr(),I>.n, 
w zakladzie. strajków i t. p. wy~awn:ctwo nIe odpowla/l. za d06tarczeme J!lISmL a abonenCI 10 ilU, a do .,.Iań nil"!zlelrIY"b : ł.wlllte(·W)'clt ,lo Il\l'h 11115 rOIU .. 1';" rb7.IIICt! w,~ I7.Y ' ... 11· 
Die mają prawa domacania ale l\IedOlltarezonyełl nmner6w lub odnkodow&nIL w.am a wJ'lIokl)Ś('ia Ocl06Zf'nia powstala w.k'J'~k ma'rYf'Owlłłli. wy·l~wni(',wo nie -..lp"wi ... I" 

Redaktor odpowieds,.l~ Andrzej Trella a PtJlJlaftiL - Za ... ,..,tl. wl."omołef ł art,kllr, .. III ł.oOllZl 0011lOwl.111 IA!Oft Trl'lI. 1.611& Piotrko.'eh lit. - Za o~IOI'7A'nil I ,,11.1,,10, 
odpowiada •• Iminilltrleja wOllobi. p. Anlonle.ro Letniewica w l'oanOl.!liu. - NUlZ&J!i6wion,ch recoPlll6w r •• lakcja 111.. ~wr .... a, 

W,chod:&i codaiennie a wrlawdtiem niecb:el l 6w~t aroaz,.t,.ełI • du. na dzled naetepftJ'. NIklad I czcionki: nr"kArni~ Potok,! Spólka Akc,.Jnl 
PoznAli. Aw. lisrcm ,O. 

Telefony: ,,-61. 1'-1'S, 33-07. SS-N. s:,-~ łO-n \lir nle1biel" święta ł póła,. włecxo1't1a tytko łO-7!. ~ P. K O Poznail nr too 119 



t 

35) - Biedne dzi~G, biedna -cpu-
Moja matka Jest kobietą. barllzo szczona sierotal 

uczciwQ. l bardzo zręcznQ. i można jej Ale najbardziej zajmowało go to; 
zaufać bezw~ldęnie. czego się dowiedział . o Henry'ku Dun-

- O, zaufam jej z całego serca.! bar. Dowody, oskarżajQ.ce bankj~ra., 
- Zobaczy pani, że znaJdzieflz w ll/llbietrały w jego oczach coraz wię·k-

niej szczerą przyjaciółkę. 8ZegO znaczenia. '. 
Podeszli do furtki ogródka ł Kłe· Tajemnica, której posiada.ezem byl 

mens AUBtin podał rękę młodej dziew- lózef Wilmot i którą. zapewne rad byt 
czynie. wyzyskiwać, osłabienie pana Dunbara 

- Dobranoc. miss Wilmotl - rzekł. w katedrze, odmowa widzenia się z 
- Dobranoc! córką zamordowanego, usiło~anie 
lła.rgerita otworzyła furt.kQ ł wet!zła przekupienia jej. oto dowody pot~pta· 

do ogródka, pan Austin zaś pOCiągnął jtte. 
zwulna w stronę swojego mieszkania. Gdy Klemens przybył do dl>tnu, do
Młodemu kasjerowi nasun.ęły sI, sz&jł do tego, te tak samo, lak \large-
smutne rozmyślania. nad losem mło'l rita Wilmot i Artur Lovel, zaczął po
dej dziewc2'yny. z którł rozstał się dejnew8iĆ miljonera. 
przed eh will}.-

dl SS u 

p .WIESC 

1J YJnn 
pierwsze3 chwm t 'Przyt;W,eza.D do ll- til1co 'Pozna. cłę blttej. PamłęfaJ, ł. 
nłkania się wzajemnie. wszyscy, co dłuższy czas w lndja.cll 

Podzieliła się tą bO'I~1.t awoj" , z spędzili, nabierajll> obejścia pO'wolnego, 
Artur&m LoveI.. chłodnego!... Ręi:zę, że skoro tylko 

- Różne rzeczy przychodziły mi pan Dunbar ezę.ściej cię będzie widy .. 
dO' głO'wy - mówiła przyciszonym gło-- wał, przywyknie do twegO' towa.rzy .... 
sem pewnegO' wieczora; ·· gd)' siedziała stwa. . 

' z młodym człO'wiekiem -w zagłęnienlu _ To nigdy nie nastQ.pi - prze
okna. - Myślałam nieraz, że ojcIec rwała porywczo Laura. - Jakże będz~a 
może zacllorować i umneć w drodze-, mni~ mógł lepiej poznać, gdy mOla 
że okręt przywieZie mi zimne tylko tak starannie unika 'l Całe dnie. seho
zwłoki, Nie 8ypiałam wtedy po no- dzę. i nie widzę gO' wcale.. Zbieram 
cach. Ale nigdy ani mt ;przez myśl nie wtedy odwagę i wchodzę ~o ponuryc:h . 
przeS-zło. ażeby mógł maie nie kochac!. jego apartę.mentów. PrzYJmu)e mn~e 
Przypusz'Czałam . nawet, że nie będzIe z wyszukanę. grzecznością, kIedy la 
podobny dO' dziadka, że gniewać się pragnę jego przywiązania. SiedzQ 
będzie na mnie czasami, gdy go znu- ~hwi1ę, pytam D zdrowie, staram si., 
dzę albo zmartwię, ale myślałam, że ws~elkiemj siłami być swobodna, ale 
zawSze kochać mnie będzie, choćbY to mi si,ę nie udaje, bo w obejściu oj .. 
prze1- pamięć na moją matkę. ca jest zawsze coś tak dziwnego, tak 

law'd aur, r Zabrakło jej słów i wybue.hnęła nerwowego, że mi jasno daje do ,2'Jl'()-

głośnym płaczem. . 7.umienia, iż wizyta moja wcale nie 
Artur Lov-elstał pony niej, ale 'Ole była pożądana. Odchodzę też z sercem 

zdobył się ani na jedno słowo pocia- ściśnionem. Przypominam sobie teraz, 
szenia. . .. jak listy jego z lndyj wydawały mi Artur Lovel składał cz~te wizyty 

w MandeJey-Abbey. 
Henryk Dunbar przYJmDwał go za.

wsze ba.rdzo serdecznie, młody człO" 
wiek nie miał siły oprzeć się pokUSie. 

Leciał tta swoj!,!. zgubę, Jak nlotyl, 
pędzący wieczorom do ognia. kt6ry mu 
skrzydła opala. 

Przybył do Mandfllev, zO'baczył Ltl\t. 
rę Dunbar i spQdza.ł tam godziny całe, 
bo. towarzystwo jego bardzo przyJem
ne było młodej, roztrzepane; .1ziewezy
nie. 

Był dla niej rzecZYWIście tem. ezem 
być przyrzekł - dobrym. przywiłza.
nym bratem. ale mczenl więcoj. , 

Laura lubiła go prz"l "amio:t lat 
dziecinnych. Wdzięczna mu była i ko

: chała go, ale tli> tylko miłościł, Jaq 
. miałaby dla rodzonego brata. 

Młody człO'wiek tymcz~em eodzleil 
, bardziej był zakochany,,· swoJeJ bogi· 
ni i patrzą.e na_ śłicznll> ;eJ tW8J4yezkę, ' 
tn:~Qmniał o wszystkl~m . 

,- Zap<>mnlal nawet. o ' tem oltropne'm 
.. ~WQ.tpieni\l. jakie go po zbrodni w 
'Winchester opanowało. 

Może n:e tak prędko w)Tzekłt.y 8\9 
był pouejrzeń, fakie mu przyszły do 
głowy Prz1 plerwuem spotkaniu łię 
banklera. z córką., gdyby go ezęśdej w,. 
dywo.ł. 

Ale dziedzic Mandeley-Abbey po.
kazywał się bardzo mało. 

Rogaty bankieT, zają.wszy pt'zygoto. 
wany dla siebio apartament, WYCllOdził 
jedynie, żeby się przejść po cienistych 
alejaCh parku, albo przejechać !ię na 
wspaniałym rumaku. 

Henryk Dunbar dziwnie pn;ywłą.,..ał 
się do tego zwierzęcia t hzal 'Yybu
dować oddzieln, stajnię w -,grl' .• lku, do 
którego wychodziło się z garderoby. 

Henryk Dunbar jeź'lził llor;no albo 
bardzo rano, albo tei nad samym do
pierO' wiee?;orem. 

Był człowiekiem d11mr.ym l nletD
warlyskim. Kiedy cala. lI.ł7slokraeJa z 
hrabstwa zjechała si~. aby gu powitać, 
podejmował jQ. t wleti{~ grzec?tlością... 
ale w obejściu zdra ·lv.ał CM, eo raczej 
odpychało, aniżeli zachęcało do nj('go. 

Wkrótce po przybyciu wydal ~ielkl 
obiad w Mandeley-Abbey, ale sam, 
choć liczne odbierał zaproszonia, wy
mawiał się od nich zawsze zdrDwiem 
zJ'Ujnowant-Ol długim i ciężkim poby~ 
tern w Iralkucie. 

A wyglę.dal mimo to na Innego; 
tęgi był, barczysty i prawie, że nlepo
dobua było dopatrzeć się w nim Jakiej 
.łabośei. 

Był wprawdzie bardzo blady J to 
Jedn~ tylko byłu chyba znamieniem 
jakiegoś cierpienia. Wstawał ran!), do
siadał faworyta i parę godzin przed 
śnifl,daniem używał przejażdżki. 

Po śniadaniu prze-chodził do swo
Jego wS!lanialego salonu i tam prze
siadywał dnie cale nad ezytanle"l i pi
saniem 

Czasami zasiadał przed kominkiem 
l wpatrywał się zadumany w płonę.ce 
węgle. 

O szóstej jadM obiad u siebie, bo 
nie czuł się zdrowym i nie mógł jada(! 
~ córką.; Wit;lCz01'ami przesiadywał bar
dzo długO' i, jak szeptanO' pomtędZ) 
Służbą, pił niezmiernie dużo. 

W domu go szanowano, ale nie łu
biano, ponure i mJlcz~ce Jego zacho
wywanie się oddziaływa.ło p·rzygnQbia-
JGoCo na jego otoczenie. -

Z poprzednikiem PlI'Civ&Jem Dwa-

barem nie wyŁrzymy\va.l ładnegO' po.
równania. fa.mte'l1 był baruzo dobrym 
panem I miał dla każdego jakH~Ś przy-
jacl~lskje słówko. . 

Nie - nowy dZlooz1c Mandeley~ 
Abbey nie był sympatyczny i Od 
wszystktcb trzyma) się zd.aleka. 

Córka , począ.tku prośbami i pie· 
szczotami us'łowała zniechęCIĆ go do 
samDtnoścl, alo -przekonahl. się "krót
ce, ze nietylko me na to nie poradzI., 
ale, te oWSlem, P 1e6Z;CZO t y jej nIemiłe 
SQ. ojcu. . 

I powoli zap.rzestawała. biegac! do 
skrzydła pałacu, w którym zamkną.l 
się pan Henry'k Dunba.r. 

Mandeley-Abbey był to stary, ogrom-

Skarg! Lautry' zbUdziły lnemtące się zawsze zimne I krótkie. Zawsze 
w nim od pewnego c~a.su pó'lejrzenic\ tłumaczył się jakiemś ważnem zajQ
natchnęły go pewnością. prawlt!. iepali ciem, ch()ciaż nigdy praw.ie nie koń~ 
Henryk Dunbar. dokonał morderstwa czył inaczej, ja.k zapewnieniem, że z u~ 
na dawnY!ll sWOIm s1uząeym. . ' . t.ęgknieniem oczekuje chwili, w ktÓT&l 
. Czuł. ze powin!en coś powłed~le~. mnie znowu zobaczy. Okrutnie to z j&
ze okrucieństwem Je~t patr7.~ć na. pła- go strony że mnie tak zawiódł. 
C7.ą.cą dziewczynę t Ole próbov. ać przY-1 • 
nieść jej jakIejś ulgi. ArtUif'. LDve~ nie umiał byt z~ 

- Lauro, kochana Lauro - rzekł nym poclesz)"cIelem, bo l sam od 
wreszcie - wierzaj mi, ze to dziecIn- pie~wszeg~ spotkania z bB;nkierem na
ne podejrzenia. Uzbrój 8. i~ w c.ierptl-I próżno. U~!l ł?waJ go polu bH~, od owej 
wość i patrz wesolO' w przyszłosć. O)· zaś dZIwnej scenr w, ~ortland·'p~ae8 
ciec kocha cię napewno: a nle bę~l.,.ie podejrzewał go o naJnik.czemnleJ8zy 
w stanic Dderwać się od eiebie, skorO' . postępek. 

ny budynek, pr~~ ł dobudowywany p ,..' d.. 
kilkakrotnie. NajdawniejsZQ. część jego .' rzU. w.roc·ona na .Złe a 
stanOWIła oficyna, któlri obrał sobie , 

właśnie pan bankier. . J'Ó'eelynłill RO'ck położone było ogG. człowieka., sen<U z kamlenła,gdzle 
Mury jej ,.yły grube f .m&cne, okna dzIesię mil od Mandeley -;. Abbey, o. si~ obl'aea to dziecko? 

długie j .wąskie; ... -n-a- oogatych .. ko1o- tąHę. tytkę 00. ~mias~a ~_horncli(~e~ -; . - .' Co się stało II chłopcoot!_ Zntkn 
rówyc'łr $zybach wi11mały- lter'bY1Jiel'w, '.' Była to wspaniała rę~ydeucj.... I().. Jalt. kamIeń w wOdę. Wszełkie W!ił" 
szyeh dobrac1i\ej6w ': klasztoru. wy·· . . '\ . ._.< . c. t - · ·", waO I' a, żeby oollalez·.( J'edYltaka, ok"-

1 k k ł Ś · f stłl.;~ca \V poSI8.l aluu J~ .... l\eJ' el ,,!!I.- " ...... 
bd 8.bdłe ma aty pO' rywa y ~lałn~:.4su it mej rodziny. Dom stał I\a skale, u 8Łóp zały się bezskuteczne, Nikt nie widział 
ę owy przez cz~ P9czet.ma JU4 zu- ktÓł'ej biła kaskada, sptywajQ.e8.' w by- kobiety, opisanej ' przez Hen von Val' 

peł~i:na W SyPialni pana Dunbara wy- IItro wody odnogi Avon. terchokcr. Nikt w· cyrku nie słyszał 
ebodziły na podwórze poklaszto:r'ue. po Cały dom był z kamienia. We- I krzyku chopca. Znikł. nie poz~tłlwiw-

ak wn~tn było wszysUto . przepyszne, lIzy za lIobł żadnego śladu. 
którem . niegdyś spacerowali z aptu- chociaż całkiem różne od el-aucjJ Jakiś czas bar,dzo był niespDkoJny nenf mntst . ~D 

W tern włdnle obmurowanem po- apartamentów Mandeley-Abbey. o 108 swegO' dzie-cka. Jakiś czas nie olP 
dwórzu kazał pan' Dunbar postawi(! l ten oto wspaniały dom, uśwtę~ chodził go nic jego majątek. nie cie.. 
stajnię dla ulubionego wierzchowca eony czynami historycznemi, stal sl~ szyła go jego wieJ kość. Ale boleść to 

Południowa strona zamku Mande- własnościQ. Filipa locelyna, włóczegi zanadlo była gwałtowna, teby mogła 
i cyrkowca.. być lirwała. I przeszła, Jak CZlU"na 

leY-Abbey była zupełnie Inna. Pokoje Ob:"'ł sam jeden dziedzictwo po ku- chmury, co naraz zaciemniaJę. niebio-nie były tu tak O'bszerne, jak salony .V! 

przez bankiera za j mQwan e, eleganc- zynle. Hrabina umarła zaraz nazajutrll sa i roikaję. na.gle przed promieniamI 
ł po śmierci swego dziecka i spoczywała słońca.. 

Ide, modnie umeblowane, ró1ni y się z niem razem w rodzinnych grobach Hrabia de HaugthOn nie zapom-
też wybitnie odcięik.ich ram okien- Jocelynów, w sklepieni8.>Ch kościoła w nlał o swoim synu, często myślał o 
nyeh ł rzeźbionych, oraz dębowych Shorncliffe. nim i napierał agentów, aby nie za
futryn kominków z czasów ElZbi~ty. Groby nie Sfł zbyt wesołem miej. przestali poszukiwań, dopóki nie wy_ 

Wszystko, na co tylkO' może pozwo- scem, alo nowy dziedzic zeszedł do najdą. Georges'a żywego czy umarłego, 
Ifć fortuna, zrobione zostałO' w skrzy- nich w dzień pogrzebu swego popned- bo łatwo go poznaĆ po znak~ Jak.1 
dle południowem. nika i zobaczył tam trumny hrabiego miał na ręku. 

Perelval Dunba.'l' nie Zał~wał pienię- i hrabiny, pokryte ~zerwonym aksa.. Może Filip Jocelyn byłby bardziej 
dz)", mituj~y wnuczkę dziadek przy- mitem, umieszczone w ltamiennyeh uczuwał stratę chłopca., gdyby nie 
strajał z przyjemnością apartament. niszach, obok siebie. pewna okoliczność, która epowodowa.-
który ona zajmowała., to też miss Dun- Spojrzał na sęslednią niszę }»'M- la zupełny przewrót w jegO' życiu. 
bar stąpała pO' aksamitnych kobier- nł. TO' on będzie w niej kiedyś spo- Zakochał się! 
cach, zasypiała pod atłasowemi firan- czywał, gdy wybije dlań ostat.nia go.. Zakochał się z pierwszego we.jne. 
kaml. dzina. nia! 

PrzyzwyczajO'no)1) do przfPyebu Jak dłUgo miejsce to będzie wOIlne' Filip J'ocelyn i Laura, Danbar spot. 
ł -elep-ancjł, przyzwyczajono dO'4>atrze- Sydney JocelYn nie myślał, że skońezy kali się na obiedzie, jaki wydał miljo
nia na tz~ty wyszukane i piękne, ale tak prędko, Filip nie myślało tem, ze ner ku uczczeniu swego pow.rO'tu 
trzeba też przyznać, ze posiadała po- . l żć . t j tr hr 
czucie zadowolenia, naJ 'piękniejszy moze zna e SIę u . U n, i abia Haugthon zakochał sit w 
przymIot młodej, wrażliwej natUl') Filip Jocelyn nie znalazł ani Jed- pięknej córce bankiera. 
I nigdy nie przykrzyła sobie prze- nej łzy dla sw~o kuzyna. Czasem Wb Pokochał ję. szaleni&, bo prawdzt-
ślicznego mieezkania, urządzonego śme przyc!10dzlła mu na pamięć scena wym był Jocelynem, gwałtownym ( 
. z toru wY'S'Clgowego w ShorncUffe, ale odważnym. Od owego obiadu w Man-
l przyozdobionego wyłą.c'&nie dla nięj. to. tylko we .śni.e. Wypił on do dn. a .kle- deley-Al>bey mar'zył tylkO' o Laurze 

Maję.tek psuje łatwo, ale Laura l h d l ł a d d 
Dunbar innę. miała naturę. Nie rozu- lC nę zy l me zna az n me. za - Dunbar i błąkał się nieustannie w o-
miała nigdy, Co tO' nuda, świat był nego szl~chetnego po~du. P?SIadał kolicach Mandeley-Abbey. . 
dl . cały egoizm J ocelynów l eałll> Ich py- no. k h d ił ł 

a mej rajem piękności. chę, ~.,zez par pr~e'C o z a. m.a .ar 
Raz tylko jeden czuła się nieszczę- Jakiem prawem mógł O'n by~ bied- d~óika, kt?rędy mozna b!ło P'l"zeJ~ 

śliwą... gdy strury dziadek umie.rał w Jej nym? GdzieZby była aprawiedliwośe dzać. Dr,?zka ta prOWadZiła do mla-
objęciaCh. na tym świecie, gdyby tacy, jak Dn, stec~ka LISford. 

A może bardziej gorzkiego zawoJu mogli być deptani przez tłum. Nie na,.. LIsford nie mogł~ 'byl! i nie było 
doświadczyła wtedy, gdy ojciec jej uezono go uchylać głowy przed wyro- wcale .. ponętnem dla nikogo, a. tem 
powrócił z Indyj. Bóg jeden tylko wje, kami Boskiem!, nie naUCEono znosi~ bardZIe] dla młodego dziedzica loe&
jak wzdychała do tej chwili. gdy go ciężkiej doli bez szemrania. lyn's Rock. Mimo to przejeżdżał tędy 
znowu zobaczy. Wszak rozłę..czeni by- Teraz wszystko było inaczej. Terd.z parę razy na tydzień od czasu obiadu 
łl PTz~z wlększQ. Część krótkiego jej nie potrzebował narzekać na losy. Do- w Mandeley-Abbey, tutaj bowiem miał 
żywota.. Tem bardziej będzie ją kochał, czekał' się wreszcie wysokiego stano- nadzieję spMkac! La"rę Dunbar. . 
~e jej nie widział tak długo. Myślała, wiska w Śwhicie., osię.gał, czego pra.; I spotykał ję. też bardzo ezęstl>, nie 
że będzie dlań tern, ezem była dla gnął, do czego miał prąwo. . sarnę. wprawdzie, bo wierna Elżbieta 
dziadka., tow~yszkQ. ukochaną... anlo- Hrabia de Haugtljon b'ł teraz !.u- Medden towarzyszyła zawsze młodej 
lem, pocleszyclelk'ł. . . I pełnie szczęśliWIJll.. ... _. swej pani, czuwając nad nią· Ale E~ż-

Ale wszystkie te jej marzenia nie Ale dziecko jego, mały GeO!l"ge-s, &- bieta była otyłą. i trochę a..stmatycz-
!tszcq. się snać nigdy. Ojciec widoet- nioł, który doń zsf.q,pił Uf dniach jego nQ.. 
nie odpycha jej miłość. Dał tego 'Wy- najcięż8zych t którt- miłości, · swof:,. 
mowne JUlIJ 4owodl. Unikał J~ pd wfW&I'ł tak zb&wiolUll': wpł,)'jW na Al. ł':Iu dalsą n&stQ.pf). 
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W' ciągu nocy - Z nad Pacyfiku naiJlftaRfyf 
? 

UJ aluminJDłiJem pudelku nad Oceane 
la drobną cenę można p,rzefrunąć na[l PacyfikIem - Samolot jak hotel - Fotografują na,s i ważą 
"Gwiazda" Nancy Carrol Jest mna, ale ... grymaśna - Gaje poma'rań'czo'we znikają - Burza nad pusty
nią - Ostatnie zdobycze techniki - Obiad na statku, kołysanym p,rzez silny wicher -, M1ówię do gwlazd:y:, 

. "raz kozie śmierć" ••• - Co to jest bezpieczeństwo na tym inaszy'm świecie? 
N o w y Jor k, w paździe,rniiklL 

Z Los Angeles do Nowego Jorku nie
mal5 dni! Strata-czasu i zmęczenie nie
lada, Tembardz.iej, że za dni kilka wra
cać muszę do miasta aniołów i gwiazd!. 
Wygodniej, szybciej a niemal za tę sa
mą. cenę można z wybrzeża Pacyfiku 
nad Atlantyk ... przefrunąć. ' 
, Spoojalne autobusy zabierają. po
dróżnych z Pershing Square, środka 
Los Angeles, do lotniska w Glendale, 
otoczonego winnicami. Co godzina sa
moloty wznosu!- si~ i bBtdlź to drogą po-

. łudniową, bądź teź północna, dC\iźą ku 

. wschodowi. 
Ponad stanami Arizona, Nowy Me

ksyk, Teksas, Okla,homa, Kansas, Ohio, 
Pennsylwanja i New Jersey przebywam 
przestrzeń taką. samą, jaką z Ameryki 
00' Irlandji. Samoloty ,,Douglas", wy
rabiane w Santa Monka, niosą 14 po
dróżnych i dwóch pilotów w etapach, 
dosięgających 1500 mil, i. j. około 2200 
kilometrów. "Transcontinental We
stern Air" nie posiada. wprawdzie łó
zek, l~z krzesła, przechylające się wtył, 
i. pozwalające na doskonały Wypoczynek 
oczywiŚCie pod warunkiem spokojnego 
przelotu. 

Przygotowania irwają krótko. Podać 
wagę własną i adres - tak od wypad
ku. Waszego korespondenta fotografu
ją., jak również gwiazdę filmową Nancy 
Garrol. Ta osiatnia, miła, lecz dość gry
maśna. przypadła w udziale pod'Pisane
mu jako bezpośrednia sąsiadka. 

Odlot następuje z dokładnością, któ
r~ pozazdrościłby pooi~ dal eko bie'Żny. 
Szybko, lecz bez niemilych wrażeń 
}Vznosirny się, ponad pasmo kalifornij
skieh gór. Znika Los Angeles i Holly
wood. Przez czas krótki wiOlzimy je
szcze gaje pomarańczowe i winnice; 
niebawem pustyn.ia stanowi dno, które 
śledzimy z pewne m nerwowem zainte
resowaniem. 

Lecimy naoślep. Pilooi przechadza
ją się. Nie:bezpieezeństwo zbłądzenia 
jednak nie istnieje. Najnowsze instru
menty kierują nami i utrzymują ntłS 
na odpowiednim poziomie. Dwa apa
raty nada;wcze i odbiorcze 00 chwila do
noszą o zmianie pogody i wszelkich 
możliwOŚCiach atmosferycznych. Nie 

34 Loterja Państwowa 
(N~et11"Zędowa f bez gwarancji) , 

CIĄGNIENIE TRZECIE 
Stała wygrBlla dzienna 2S.łIOO zł na nu
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. 2.098 zł na. nr.: 12085. 
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121494 1655{4. 

Po, 500 .zł na nT. nr.: 6063 8486 37923 6;3054 
85252 89234 118548 159765 165296 166924 
18.8925 191123. 
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104450 130134 169209 183080. 
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61372 72890 76030 91944 96602 123334 124071 
138672 165009 171398 100196 192302. 
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188717 1~2279. 

Po 100 zł · na numery: 
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10176 711 11303 20 800 13796 15556 771 16345 
17242 870 18123 45 &48 19193 373 936 20060 
632 919 21075 337 561 22338 55 64 23415 549 
24424 76 25396 650 26615 27290 803 28297 796 
816 ?9000 806 90 D3S 73 30019 fJ76 31606 32540 
803 37465 556 780, 

38442 39392 40004 41420 910 42531 It3394 
745 69 {d362 4&000 325 46014 117 48662 49666 
51 tef 271 5.236J 53035 638 54079 : 191 381 7M 
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59865 ,60758 830 62379 879961 65031 59 67114 
88611 69968 70052 72879 73049 74249 629 75302 
872. 

76069 99 439 78196 734 79310 80508 920 
81252 82048 512 83730 84378 960 85435 86430 
947 8924l}' 4·i5 94063 307 55 72495800 97199212 
716 98044 497 554 899 99628 100227 101855 
1.03407 00 105334 10586: 100 Dt7 10:140 ;:}(11' 
l(l I\;~::J7 71 11118~ ZS.1 !J"J'J 112324 86,) 113\)3$. 

Hollywood-miasto, widziMe przy odlocie do Nowego Jorku. 

jest to zbyteczne. Niebawem coraz t<l g\vieździe znaczenie przY5łowia: "Raz 
ciemniejSzy widnob1\tg przecinają. bły- kozie śmierć". Zauważam jednak, że ... 
ska wice burzy pustynnej. Olbrzym po- postępuje niepedagogicznie. 
wietrzny zaczyna się kołysać i pod.slm- Pierwszy przystanek w Albuquer
kiwać. Moja sątsiadka, ~udlowIosa gwiaz- que, w Nowym Meksyku. Już ciemno 
da. zaczyna się obaw:iać; pocieszam ją, zupełnie, mimo to kilku Indjan usiłu
jak mogę. Niepokój ogarnia podróż- je sprzedawać wyroby kute ze srebr
nych, zamkniętych w aluminjowem pu- nych dolarów. 
dełku. Zjawia się pilot i przynosi każ- Lecimy dalej. Amari11o, w stanię 
demu na tacy wyoorny obiad; ma przy- Texas. Tu szturmujemy dla zabawy 
tem minę zupełnie pewną siebie, jakby zamknięty na noc bufet lotniska, wy
żywioły wokół nas nie hulały sobie I pijamy mleko, zjadamy wszystkie 
właśnie. Uśmie~hnięty mIody człowiek pla~ki, czyli "paje" j zost.awiamy do
dodaje wszystklm otuchy. Tłumaczę mmemaną. zapłatę. Lotmsko Kansas 

W Lo.ndynie wrga;niz,owamo obowiązko{\-\'y kurs obrony przeciwgazowej dla lekal'zy 
i d9wrcÓw szpitalnych, przyczem wstali o,ni wyposażeni w kompletne ubra'nia 

przeciwiperytowe. 
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City nie budziło nigdy we mnie szcze
gólnego zaufania; z trzech stron ota
cza je rzeka. Mimo tego lądujemy i 
delegacja dziennikarzy wita Miss Car-

P 612t9-K. f)62 

roll, która niby od niechcenia podpi
suje różne świstki papieru w upomin
ku. ' 

Wśród ciemnej nocy opuszczamy 
stany pOłudniowe i rzucamy okiem 
przy mdłych blaskach zorzy, zaciem
nionej pyłem węglowym, na pagórko
waty, przemysłowy stan Ohio. Setki 
tysięcy Polaków pracuje w fabrykach 
i kopalniach, oddzielonych wałami 
brudnej kurzawy od słońca. To samo 
odnosi się do Pensylwanji, z przysło
wiowo brudnym Pittsburghiem. . - ~ 

Zbliżamy się do Atlantyku. Pod
nuca,nie i huśtanie na. Jl()WO się roz
poczyna, lecz jasny dzień nie sprzyja 
obawom. Ukazuje się Newark, port 
lotniczy Nowego Jorku. LQdujemy o 
15 minut przed oznaczonym czasem. 
Znowu autobusy odwożą, nas do mia
sta. 

W cią,gn nocy przelecieliśmy nad 
kontynentem. Prawie bez ustanku 
czuliśmy się względnie bezpieczni. A 
jednak w dzień później samolot pasa
żerski innej linji rozbił się w stanie 
Wyoming: 15 osób zginęło! 

Za dni kilka Wasz korespondent 
znowu leci nad Pacyfik.. Co tam! -
"Ra.z kozie śmierć l" 

1 AN D ROHOJ'OWSKI. 
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