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Odpowiednie propozycje pokojowe wręczył amhasadorpwi Anglji w Paryżu 

premjer Laval . 
P a ryż. (Tel. wł.) W kołach poli- całość bowiem składa się właściwa 

tycznych obiegają. wiadomości, jakoby Abisynja i prowincje zdobyte w woj
Lava l miał wręczyć ambasadorowi an- nach oraz wyprawach, a pod względem 
gielskiemu włoskie warunkI pokojo- religijnym, gospodarczym, politycz
wej likwidacji konfliktu abisynskiego nym i przedews~stkiem historycznym 

Mussolini domaga się aneksji tych zupełnie od siebie odrębne. 
prowincyj, które nie są. zaludnione 2. Ten podział należy przedewszyst
przez ludność czysto abisyllSką.. Re- kiem wziąć pod uwagę przy między
dukuje ten obszar do terytorju.n, 1a- ! narodowej organizacji Abisynji, przy
jęt.ego już przez wojska włoskie. Wy- , czem równocześnie trzeba uwzględnić 
raza dalej życzenie przydzielenia Har- prawa włoskie i żądania, określone w 
raru - prowincja ta posiada wiele bo
gactw naturalnych - do Włoch, ale 
pozostawia konferencji pokojowej do 
orzeczenia, czy prowincja Harrar leży 
w granicach rdzennej Abisynji. 

W"yrzeka się mandatu jako niego
dzącego się z zasadami suwerenności 
państwa niezależnego. natomiast pro
ponuje wzięcie w dzierżawę, albo ob
jęcie konce ji na terytorjach, zdoby
tych orężem. 

Nie podnosi już postu1atu wprowa
dzenia wysoki.ego komisarza Ligi Na
rodów ani też policji włoskiej . ale żąda 
rozbrojenia szczepów koczujących na 
terytorjach AbisynjL Godzi się, by ne
gus posiadał zdyscyplinowane wojsko. 

R z y m. (Tel. wł.) Nawią.zując do 
toczących się pomiędzy Rzymem, Pa
ryżem i Londynem rozmów dyploma
tycznych półoficjalny "Giornale d'Ita
lia" wspomina o następujących pięciu 
punktach: 

traktatach oraz umowach z Francją 
i Anglją. 

3. Problem bezpieczeństwa włoskie
go może być rozwiązany tylko przy zu
pełnem rozbrojeniu Abisynji. 

4. Zdobyte obecnie tereny muszą 
pozostać w rękach włoskich jako ko
lonje. Szczególnie dotyczy to prowin
cji Tigre. której Włochy ze swej stro
ny zapewniają wedlug zaleceń paktu 
Ligi Narodów zupełną swobodę i roz-

1. Stwierdzona przez komitet pi~ciu 
nieudolność organizacyjna i admini
stracyjna w Abisynji wymaga między
narodowego pośrednictwa oraz inter
wencji. Szczególnie należy podkreślić, 
że Abisynja nie stanowi jednolitej jed
nostki państwowej i narodowej. Na jej Podaliby sobie ręce ale .... obie mają zajęte 

Z frontu walk w Abisynj.i 

Niedziela, 21 października 193' 
,~. 

kwit organizacyjno - administracyjny 
oraz przyjacielskie ustosunko\\"anie 
się_ 

5. Dostęp Abisynji do morza za
gwarantowany jest traktatem przyja
źni włosko-abis)'11s1dm z 1928 roku, 
przyczem szczegółowe przepisy zawar
te są w specjalnym aneksie, zapewnia
jącym ten dostęp od Erytrei 

Pismo podkreśla, że prasa angielska 
przypisuje wielkie zasługi przy po
średnictwie Lavalowi. Nie należy się 
jednak łudzić zbytnim optymizmem. 
Sytuacja jest nadal z uwagi nietylko 
na toczące się walki. a przedewszyst
kiem w związku z przygotowaną ma
szynerją sankcyjną bardzo poważna. 

Pogłoski 
a powstaniu na Krecie 

p a ryż. ('l'el. wł.) "Paris Midi'- za
mieścił w piątek sensacyjną. wiado
mość o powstaniu na Krecie. Za broń 
miało chwycić 30 tysięcy republika
nów. W samych Atenach miano prze-
prowadzić liczne aresztowania, wśród 

których ma się znajdować 50 oficerów 
1"e blikanów. 

W i e d e ń. (Tel. wł.) Z miarodaJne-
. go greckiego Źlćdła nadeszła tu wiado
mość o internowaniu przez polIcję VI 

f;okoju hotelowym kierownika partji 
repUblikańskiej, Papandreyu. Zarzą

dzenie to nastąpiło z powodn puszcza. 
nia w Obieg ulotek antyrządowych, na
wołujących do przeWTotu. 

p a ryż. (Tel. wł.) Jak donoszą z 
Aten, Agencja Ateńska dementuje u
rzędowo wiadomości, jakoby na wy
spie Krecie miały miejsce rozruchy. 
Wiadn.mości takie nie odpowiadają 
prawdzie. Na wyspie panuje zupełny 
spokój. . 

Włosi bombardujq pozycje nieprzy·aci la --200 bomb rzucono na miasto Gabradarre - Ruchy wojsk na froncie somalijskim - Nowe sukcesy Wł'ochów -

R z y m. (Tel. wł.) Pod numerem 28 
ogłoszony tu został w pią.tek w połu
dnie następujący komunikat wojsko
wy, zawierający ciekawe dane o ru
chach wojsk na froncie somalijskim: 

"Marsz wojsk włoskich na froncie 
somalijskim jest kontynuowany w 0-
kolicach Szebeli. Po zajęciu umoc:nio
nej miejscowości Dagnerei, siły wło
skie skierowały się wzdłuż rzeki, przy
ezem zajęto szereg wsi, położonych 
nad rzeką. Oddział Dubatów (składa 
się on z tubylców z rejonu Mustahil -
red.) pod dowództwem por. Moreo ob
szedł od strony Gode-re i zajął miejsco
wość Kalaffo. 

W czasie przemarszu kiJku wodzów 
okolicznych szczepów poddało się \Vło
chom. W ten sposób w ręce V\ loskie 
wpadło 500 karabinów_ Sułtan Szia
welU, który przeszedł na stronę \\ ło
ską, krył swemi siłami skrzydło wło
skie i przez to skutecznie popa.rł star
cie z wojskami ni&przyjaoieł~ki&ml 

Wojska abisyńskie w dalszym ciągu zdążają na front 
pod wsią. Gheledi, która. w rezultacie 
została zdobyta. 

W okręgu Ogaden samoloty włoskie 
dokonały szeregu lotów wywiac'!ow
czych, docierając aż do Sassabane. 
Giuba i Magallo, atakując skutec~nie 
nieprzyjacielskie pozycje wojskowe:" 

L o n d y n. (P AT). Źródła angielskie 
podają., że 4 samoloty włoskie zrzuciły 
dziś na Gabradarre, niedaleko Harra
ru, przeszło 200 bomb. 7 żołnierzy abi
syńskich odniosło rany. 

R z y m. (P A T). Dzienniki donoszą, 
że tysią,c wojowników Rasa Seyuma 
zaatakowało przednie placówki wło
skie na zachód od Aksum. Manewr ten 
jednak nie udał się i Abisyńczycy wy
cofali się z krwawemi stratami. Atak 
ich został odparty głównie dzięki te
mu, że zbudowane przez Włochów dro
gi umożliwiły wysłanie artylerji aż do 
przednich placówek. Samoloty włoskie 
ściga.ły wroga i stwierdziły, że wojska 
Semma skooeentrow ... q "tV pobłMc. 

rzeki Ghera. 
L o n d y n (Tel. wl.) Z Adis Abeba 

donoszą, że w ciągu piątku ku zdzi
wieniu Abisyńczyków, samolotów wło
skie podjęły na nowo ożywioną dzia
łalność wywiadowczą na linjach abi
syńskich, oraz bombardowały szereg 
miejscowości, położonych poza linja
mi nieprzyjacielskierni, szczególnie 
położonych nad rzeką Webi Szebeli. 
Liczne samoloty bombardowały rów
nież pozycje nieprzyjacielskie, przy
czem najbardziej atakowany był 
punkt oparcia pozycyj abisyńskich w 
Gorahai. 

A d i s - A b ę b a. (Tel. wł.) Przez 
stolicę przemaszerowało w ostatnich 
dniach 50 tysięcy żołnieltzy abisyń
skich z prowincji Kaffa. i sąsiedniego 
Wollega. Oddziały te kierują się na 
front pod dowództwem gubernatora 
Kaffy Rasa Getatszu Ahate, syna zna
nego dowódcy walk pod AdUQ., Rasa. 
.... M. Bu Get&taa JJył swecQ CZ8A 

posłem Abisynji w Paryżu i reprezen
tował swój kraj w Genewie. W czwar
tek wieczorem Negus w towarzystwie 
Rasa Getatszu odebrał defiladę wojsk 
z Kaffy. 

Według nadeszłych wiadomości, 
karawana włoskiego przedstawiciela 
handlowego, której oczekuje hr Vinct, 
przybyła już do Modeo. W związku z 
tern przypuszczają, że poseł włoski hr. 
Vinci będzie mógł z Adis-Abeby wy
ruszyć w sobotę lub w niedzielę. 

Odrzucony tekst 
trakt.atu pokoiow'epo 

Buenos Aires. (PAT.) Opral'o
wany przez konferencję medjatorów 
ostateczny tekst traktatu pokojowego 
boliwijsko-paragwajskiego, przedsta
wiony do aprobaty obu zainteresO\V8A 
nym panstwom, nie spotkał się z apro
baU) ani ze strony Paragwaju, ani ze 
sła'on7 Boliwjf. 



Rozwiązanie 
Izby gmin 

L o 11 d Y II. (Tel. wł.) Izba gmin zo
stała w pIQtek rozwiQzana rozporzą

dzeniem krilewsklem, które wydane 
zostało w formie PToklamacU królew
sldeJ I uchwalonej n8 odbytoj w ciągu 
południa radzie koronnej. W cl4gu po
południa rozporządzenie podane zosta
ło formalnie do publicznej wladomo~ 
ki w urztdoweJ "London Gazett .... 

Czterech ludzi spłonęło 
w stogu 

M o r. O s t r a w a. (P A T.) Urzęc1o· 
\\'0 donoszą, iż po pożarze stogu słomy 
w Trnovanech koło Terezina U właści
ciela ziemskiego Szwagrowskiego zna
leziono w zgliszczach szkielety " lu. 
dZi, którzy jako bozdomni szukali W 
stogu schronienia i ponieśli śmierć w 
ogniu. 

N~'sz'czycielski huragan 
Władywostok. (PAT.) Gwał

towny buragan spustoszył M. Pajarko
wo (sowiecki daleki wschód) Wicher 
wzniecił mnóstwo pożarów. Komuni
kacja drutowa jest przerwana. Strap 
ty mnterjalne olbrzymie. 5 ludzi zgi
Dęło od piorunów. ---
SamtDi1Jł nmął W przepaść 

R z y m. (PAT.) W pobliŻU m. Val
dinon (Włochy) z powodu pękniQc1a 0-
pony spadł do przepaści samochód. -
Wszyscy pasażerowie w liczbie 5 po
nieśli śmierć. 

Protest J.aponji 
pud adresam nwietów 

, 

T o ki o. (PAT.) Rengo donosi, iż 
minister spraw zagranicznych Hirota 
wręczył ambasadorowi Z. S. R. R. no. 
tę, protestującą. w związku z incyden
tem, granicznym, jaki miał miejsce dn. 
12 paździel'nikn na. północ od stacji po
granicznej. Nota japol1ska twierdzi, że 
patrol sowiecki strzelił do grupy żoł
nierzy japońskich i mandżurskich. -
6 żołnierzy zostalo Zlłoitych; . - -, 

Nota domaga 'się ukarania winnych 
wypłacenia odszkodowania rodzinom 
i gwarancyj, iż podobnę incydenty nie 
powtórzą się. 

Prze~iw propag.andzle hitle
rowskiej w Clech~usłiQwacJl 

War s z a w a.. (Te]. wł.) Nadeszły 
tu wiadomości, że rząd czesko-słowac
ki wydał szereg zarządzeń przeciwko 
propagandzie hitlerowskiej w republi
ce, zwłaszcza w t. zw. okl'~gu hulczyń
skim, stanowi~cym teren wply\vów 
Haenlelna. 

Władze centralne otrzymały szcze
gółowe raporty o ruchu sfer hitlerow-

'skich. \Vydane zarzą,dzenia wskazu
ję., że organizacje hitlerowskie nie bę
dą, tolerowane przez wł~dze i że bQdl! 
stosowane wobec nich represje. Po
sterunki żandarmerji wzmocniono i 
mówi się o translokacji oddziałów woj. 
slwwych z centrum miasta do terenów 
najbardziej zagrożonych przez organi
l.acje hitlerowskie, a. więc do okręgu 
hulczyilskiego i na Morawy. (w.) 

~tron8'! ;;; OJtĘDOWNJK, J)iedzleta.,~ Z7 "afdz1&mlka -t935 4!;;1 Numer 2ł~ 

Mowa tronowa króla Anglii 
Kr61 JBJ"lIl1l1rf.uuum01D«r d~ialalność parlamentu 4 pOl"us#Ul 

.fW4Wę wojny W loch # iłbisynjq 

L o n d y n. (Tel. wł.) Przed połll-- przyjazne. Krytyczna sytuacja. po. 
czonemi izbami w piętek przed polud- wstała, njestety, między Włochami i 
niem król Jerzy wygłosił mowę tro- Abisyn~Q.. Ona też sprawia powszech
nowę.. W myśJ zwyczaju, króJ zreasu- nie duzy kłopot. Od chwłli wybuchu 
mował działalność parlamentu w u- sporu rząd W. Brytanjł c1lynił wszyst
biegłej kadencji. Wyszczególnił więc ko, by wspólnie z innymi członkami 
tylko najważniejsze wydarzenia z o. Ligi Narodów doprowadzić do pokoJo. 
statnich czasów. Tylko wjednem wego załatwienia sporu. Niestety, sta~ 
mi·ejscu swej mowy króJ wspomniał o rania spełzły na nic~em. Rząd brytyj,. 
problemach polityki zagranicznej. ski lojalnie popierał wysiłki Ligi Na-

Przy tej okazji wskazał m. in. że I rodów, zdążające do poltojowego zała
stosunki W. Brytanji ze wszystkiemi twienia sporu abisyńsko-włoskiego. 
obcemi państwami pozostały nadal 

Wyjaśnia się tragedja 
lotników francuskich 

Samolot Nungessera I Coli ~nale~iono 'W lasach kanaduJttklch 
Paryż. (PAT.) Według doniesień 

r; Quebec (Kanada) strzelcy kanadyJ
$cy zna.leźll w dziewiczym lesie w od
ległości 150 km od Edmundstone 
szczą,tki jakiegoś samolotu. Jak przy
puszczają., są. to szczątki aparatu Fran-

cuzów Nungessera i CoU, którzy w ro
ku 1927 wystartowal1 z Francji do lo-
tu transatlantyckiego i o których lo. 
sle od tego czasu brak byłO jakiejkoł. 
wiek wieści. 

Rzesza to jeden uzbrojony obóz 
Tak stwlertUdl amgielski minister skarbu, ChurchiU 

L o n d y n (Tel. wl.) Na posiedze.
niu izby gmin, odbytem we czwartek 
minister skarbu Churchill wygłosił 
przemówienie, poświęcone głównie 
8prawie zbrojeń niemieckich. Zda
niem mówcy Rzeszy bez przerwy pro· 
wadzi zbrojenia i dziś już stanowi je· 

den uzbrojony obóz. M. in. lotnictwo 
brytyjskie nie może liczbowo dorów
naĆ niemieckiemu. Zdaniem Chur
chilla, Anglja obecnie niema większe
go kłopotu, niż ten. który sprawia jej 
gwałtowne rozbrajanie się Niemiec. 

Protest przeciwko wvdalaniu 
robotników cu.dzoziemskich z Francii 
Uchwalono go na posled:l!eniu deleqatów ~łolą~ków b. woj. 

_. Itkr;wych UJ -LilIe 

L i 11 e. (PAT~) Na. ~pecja.lnie zwo- 144 tys. b. wojskowych polskieh, 40 tyg. 
łanem posiedzeniU w Lille, delegad włoskich, 10 tys. belgijskich, 11 tys. 
związków b. ~wojskowych belgijskielI, jugołowiallskich itp., czyli razem 50 
angielskich, amerykal'lskich, polskich tysł pracowników. 
i portugalskich omawiali sprawę wy- Zgi'omadzeni del,egaci uchwalili 
dalań t FrancH robotników cudzO'" wystosować protest do ,wuystkich de· 
ziemskicp.. Mimo Oficjalnych zapew- putowanych, b.: wojskowych francu~ 
nień' i obietnic rządu władze admini~ skich. oraz przedstawić go p, RJvollet, 
stracyjne francuskie nie. stosują, Żad· b. ministrowi, sekretarzowi gen'i!ralne
nych ulg dla b. żołnierzy armij aljanc- mu francuskiej konfederacjf' b • . woj
kich. Obecnie przebywa we Francji skowyeh. 

Pożar lasów przyg.asa 
Los Angeles. (pAT.) Pożar la

sów. jaki szerzył się tu od kilka dni, 
został zahamowany przez zmianę kie
runlm wiatru. 

Straty wynoszą, już przeszło mUjon 
dolarów. 

Katastrofy samochodowe 
M e d j ot a n, (PAT). Pod Bret 

wskutek pęknięcia osi spadł w nocy do 
Wll-wozu samochód ciężarowy, którym 

Part je arabskie, działajll-ce w tej 
sprawie bard'zo jednomyślnie ogłosiły 
protest, mówią;cy o znalezieniu znac~
nego ła.dunku broni na pokładzie stat
ku belgijskiego. który zawinął w u
biegłym tygodniu do Jaffy. Koła. ży
dowskie twierdzl,j" że ładunek ten 
pl'.geznaczony był do Abisynji i o1>uścil 
Belgję, zanim Liga Narodów zalecilI' 
uchylenie embargo na bróll dla Abj
SY1J1ji. Ła.dunek ten posiada wart()ść 
6 tysięcy funtów. -

jechało 8 karabinierów i 2 osoby cy- ZmIany na p'lacówkach 
wilna. Wszyscy ponieśli śmierć. 

A l g i er, (PAT). Auto1us przepel- dyplomatycznych Wybuchy w magazynach l1iony p.odróżnymi wpadł pod Dzidżeli . 
• .. na barjerę, którę. przewrócił i spadł z War s z a w a (PAT). Ogłoszono amUnicJI wysokości 40 metrów do morzn.. 34 O!!O- następuję.ce zmiany na placówkach 

L o n d y n. (Tel. wI.) W cią,gu dnia by od:niosły rany. wtem 8 osób bardzo zagranicznych: 
wczorajszego JJadeszły z Szanghaju cięż,kie. Niedll'sZYliski T&d.eusz, ra.dca posel-
wiadomości. że dnia 20 października stwa w Madrycie przeniesiony do cen-
wyleciał w powietrze, na północy Chin, Stosunki z Czechosł1owa1cJeą trali m. s. z. z dn. 1 listopada. 
magazyn amunicji. Głuski Stanisław, radca 'tV centrali 

Jak się okazało, katastrofa miała B e r li n. (Tel. wł.) Prasa niemiec~ m. s. z. miano\vany pierwszym sekre-
miejsc(' w Lang-Czou, w stolicy pro- ka ciągle rozpisuje się o napięciu 'tV tarzem ambasady w Moskwie ~ dniem 
wincji l<an-Sotl, 'tV pólnocno-zachod- stosunkach polsko-czechosłowackich i 1 grudnia 
nich Chinach. W arsenale wojsko- widzi w tem ognisko niebezpieczeń- Bociań.qki Jan, wicekonsul w kon-

ławiu, przydzielony do centrali m. s. 
~. od 1 stycznia. 

Synowecki Adam, wicekonsul w 
Morawskiej Ostrawie przeniesiony do 
centrali m. 8. z. z dn. 1 stycznia. 

Sprawa ks. KOChańskiego 
War s z a w a. (TeJ. wI.) W sprawie 

ks. Antoniego Kochańskiego, prefekta. 
szkołr powszechnej w Tykocinfe. ska
zanego na. 6 mies. więzienia za prze
ciwd~lałanie zarzl,j,dzeniom ministra. 
oświaty, nakazują.cym powszechną ża
łobę po śmierci marsz. Piłsudskiego, 
są.d apelacyjny odroczył rozprawę i 
przychylił się do wniosku prok. Rtlfl
nickiego, który domagał si~ przed~ta
wienia z min. oświaty zatzą,d:r.cnia 
i odezwy ministra () zaprowadzeniU 
żałobY. (w) 

Awanturnicza komunistka 
L o n d y n, TeJ. wł.) W dalszym ci", 

gu dyslmsji w izbie gmin przemawiali 
mówcy op-ozycji, którzy w ostrych sło
wach atakowali rząd. Mówcy nie szczę
dzili rządowi zarzutów. przyczem . bez
względnej krytyce poddali mówcy opo
zycji wydane ostatnio zarzę.dzenia. do
rQ.źne. 

W czasie przem6wienla jedn~go Ił 
ńlch, z galerji jakaś agltatol'ka rzucfła. 
na salę paczkę ulotek komunistycz
nych. Zajście to wywolało zamiesza.· 
nie. Komunistkę natychmiast usunięto. 

Ribbentro'p 
Jedzie do Paryża? 

p a ryż, (PAT). W kołach polityCZ
nych wy wolały duże zainteresowanie 
jeszcze niesprecyzowa Ile wiadomości o 
n()wej prół.ie zbliżenia francusko-nie
mieckiego. W tej sprawie .,L'Oeuvre" 
zwraca uwagę na stanowisko dzienni
ków niemieckich wobec sukcesów wv
borczych Lavala. Podkreśla również 
fakt pobytu w Berlinie pewnej osoby, 
należącej do bezpośredniego otoczenia 
premjern, która w ostatnich dniach 
przyjęta była przez kanclerza Hitlera 
na dłuższej audjeneji. Rezultatem tej 
rozmowy ma być przybycie do Paryża 
w charakterze półoficjalnym ambasa
dora von lUbbentroppa. 

,.~ ... "t~J; _ .... __ ._.":~ ...... ~. _ - .. ~., - .-'-_ ........ -~ - , ...... . 
W procesie dwóch duchownycb k!ltoHe. 

kich z Padebom o naduźycia dewizowe, 
berliński sąd ławniczy wydał na8tepuj~cr 
wyrqk: genera.lny sekretarz unij kat(,lic
kich Rtowarzyszeń dObroczynnych Wil
helm Freckmann za nadu~ycia dewizowe 
Graz ich popieranie z~tał ekUflny na ~ lat 
ctętklego więzienia, 5 lat pozbawienia czci 
orllz 150 tysięcy marek grzywny. M It'tnł 
wlkarjusz bIskupstwa Hildesheim dr. Otto 
Seelmeyer za współudział w wykro(~~e· 
olach dewizowych skazany :wstał n" pół 
roku ciężkiego więzienia, 1) lat pozbawie
nia czci oraz 150 tysięcy marek grzywny. 

* W kołach protestanckich przewidują, 
iż biskup Rzeszy Muller usta,pi wkrótce ze 
swego stanowiska. 

• 
W Rzymie miał jakoby bawM w ubieg

łym tygodniU z poufną misją wysla niee 
kanclerża R7;es~y, Oberlindober, przyczem 
tematem rozmów z Mussolinim były po. 
dobno dostawy z Niemiec w razie stOtlowa
nia sankCYj. Pertraktacje nie dały rezul. 
tatu. P()seł niemiecki w Wiedniu udał !Oię 
samolotem z Wiednia do Berlina. aby u&
ferować sytuację w Austrji. 

* W brytyjskiCh kołach nie tywią wiel-
kiej nadziei CQ d<l widoków konferencji 
morskiej. Francja, Włochy I Japonja b~dą 
reprezentowane przez swych ambasadorów, 
a W. Brytanja. - pr~ez pierwszego lorda 
admiralicji. 

* Traperzy kanadyjscy mIaleźli w lasach 
dziewiczych w oddaleniu 15(, km. od E 1-
mundsto,ne szczątki samolotu. Wyłoniły 
si., przypuszczenia, że są to resztki apllra
tu francuskich lotników Nungessera i C!>I
li, którzy w roku 1927 wystartowali do lo-. 
tu Francja - Ampryka I od tego czasu 
wszelki ślad po nich zaginął. 

* wym, w którrm zmaguzynowane byly sIwa europejskiego. suI acie gen. w Opolu, przydzielony do 
olbrzymie Z<ll)a:-:y broni i amunicji, na.. War s z a \V a. (Tel. \VI.) Poseł pol- Morawskiej Ostrawy w charakterze Z Irlandji don06Zą. o niBz'czyclelis.'klch 

Ó • ł d k' Pl" d G b k' . h ł . kil li to d skutkach lrurzy, która po raz drugi w cią.-stąpił wyhuch, kt ry Zfll8ZCZY 0-:' "l W auze r. rzy Ows l wYjeC a wice onsu a z dn. s psa a.. gu mieeląca newic(llila Irlandie. ~1. In. 
szczętnie sklaclnil:!,'. 'Vrdlug niepo-I na Idlka dni do Pragi w celu złożenia Ęudny Michał, referendarz w m. s. sita wi,chr'u epo~ 'odO'wala p.rzerwy w ko-
twierdzonych ·dotychczas wiadomości, iistów odwołujących. Do C7..echosłowa- Z., mianowany attache ambasady w munlkacj,i mOTHkieo,j i Iq,dowej i zniszczyła 
w kata"'.l·ofie zginęly seiki tysięcy 0- cH wyjedzie Marjan Chodacki, urzęd- Waszygntonie z dn. 1 grudnia. /Szereg domów i dr~P\V. 
sób zpo61'ód żołnierzy i ludności. Wy· I nik wydz. wschodniego, jako charge Ubysz Zblgniew, referendarz w m. * 
buch spowodowc.l pożar, który dopal- d'affaires. (w) s. z., mianowany attache w konsula;. W WJedritu l?Ul31"1 vna'l1V ~ okresu wo1-
nU reszty spustoszenia. Setki domów --- cie generalnym w Ty1lisie z dn. 1 gtU- nr ś",ia'towej lotnik kpt. Rudolf Stnn-~er, 
spłonęlo doszczętnie. Detonacje maga- A bo . 'ot d dnia. zashtiony na pulu 1< r'zcwienia MyJat'tki. 
zynu, który całkowicie wyleciał w po-ra . wie przecIw ,y' 10m Chodackł Marjan w m. 8. z. przy- Ś. p. Stan'Zel' .TU1.lc,lllł do nielicznych' zą.-
wietrze, trwały przez cały dzień. Lud- L o n d y n (PAT) Z Palestyny do- dzielony do poselstwa w Pra,dze VII palony oh piomerów lotnlctJwa. 
ność tniasta i okolicy ogarnęła panika. nOlsUJ., że Arabowie zapowiedzieli na charakterze radcy poselstwa od 2ł p~- D ..It,t G lA *D·~l. t B' " .. _ 

M dl · l (PAT) W f b .... t t'k l k d"k Y'r"",-' Ol'" o .... - l ..... QIIl o - an',{ wr. e J o a n. a ry<:e na- SO.1l0 ę s rałl genera n y, na ~na pro- zler~l. a. . . Briil1k'ma:m wy~l08il o"-ta'tnio przemówi p-

bojów w miejsc,owości Belledo z nie- tC\stu.. pr~eClwkQ - ich zdanIem - U.j !{ozlebrod.zkl LeOPOld., ref<!rendarz. nie, w ktc\l't~Ul OUlÓ\\ ił ~m;an\' "y p!an!e 
wia.domych dotychczas przyczyn nastą- praWlanlU .Pl'ze~ Zydów szmuglu broni w m. s. z .• {manowany . sekretar~em po- g06podarki IlzElG?:y i podkreślił konle~
pił \vybuch. 4 robotników zostało zabi- oraz przeclwko bezc&fD,'nOt1dJ'1J,łdu w ::.elstwa w MadrycIe od 1 stycznia. I ność wprowad&«m1a g06poda.rki dewiz()-
t.ych, a dwóch odniosło Giętkie rany. tej sprawie. Bratkowski Stefan, kopsul we Wroc· • wfl,j. 

o 



'Vplyw Ahi~yn 'i nn moat:. Oto "oełeryna 
ally.:;yill,ka·· zaprezentowana na wyścigach 

w Longchamp. 

K1ongrc-s ku czci Ch'Tystusa 
W i e d' e ń. (PA T) Pod przewodnic

Numer ~"8 = On"F,DO\VNTtt, niedziela.. 'l:1 pafdzłemlll:a 1935 = ,Strona 3 

Krwawe starcia wojska z bandytami 
52 bandytów padlo od kul prt#eclwuików, tI ~wloki ~abitych 
wystawiono na widok publict#ny, jako odBtraBt#ający pr~yklad 

Me. k s y k. (PA 1') Pomiędzy WOj-) straszający przykład dla złoczyńców. 
skami stan~ 'Jalisco a liczną banda do- Generał, który kierował operacjami, 
szło do bitwy, w której zginęło 52 ban-I oświadczył, iż nIe chodzi tu o spłsek, 
dytów. Zwłoki ich wystawiono na wi- lecz poprostu o bandę złodziejów. 
dok publiczny w Lagos Mareno jako od- . 

Pociąg pośpieszny 
wpadł na towarowy 

Straszna kataBtrofa koleJoU'a na Unii Beograd - Ni1tl't# -
4: oBoby ~abite i l~ilkanaście ,.au,nyclł 

B e o g rad. (TeL wł.) Ciężka kata· to ciężko uszkodząne 1.ostały 4: wagorty 
strofa kolejowa wydarzyła się w pią- pocią.gu osobowego oraz 7 towarowych. 
tek rano na linji kole~owej Beogr3.d- Wobec zabarykadowania torów w ru
Nisz (szlak kolejowy, J)rowadzą.cy do chu nastąpiła p,rz&'wa. Z pod rumo
Sofji - red.). Beograclzki pocią,g po- wisk wydobyto dotychczas 4: zabitych, 
śpieszny wpadł na stacji kolejowej A- 5 ciężko rannych oraz kilkanaście o
racziczowo na stojący tam pocią.g to· sób, które odniosły mniejsze obraże-
warowy. zdążający do Beogradu. nia. 

Według dotychczasowych pólurzę- Z Beogradu wysłano na miejsce 
dowych doniesień, obie lokomotywy wypadku spec!alny pociąg z pogoto
zostały całkowicie zniszczone; ponad- wiem sanitarnem i technicznem. 

Kongres francuskith radykał ńw 

Pretost Herrioła 
przeciwatakom na rząd 

Opuścilon demonsh'aclijnie salę obrad 

NDWY poseł szwaJcarski 
War s z a w a. (Tel. wl.) W prr}". 

szłym tygodniu przybywa do Warsza
wy nowy poseł szwajcarski, Maks 
Stoutz. (w.) 

Up.adlość warszawskIej 
"GastronD'mji" 

w a r s z a w a. (Tel. wl.) Znana 
warszawska restauracja ·i kawiarnia.. 
"Gastronomja" ogłosiła upadłość; Pa
sywa obliczają na 600 tys. złotych, a 
aktywa 800. (w.) 

Na em'er-yturę 
War s z a w a. (Tel. wI.) Dyrektor 

warszawskiego okręgu poczt i telegra
fów, inż. Żóltowski przechodzi na eme
ryturę, a na jego miejsce przejd7ie lio
tych czasowy jego za!;tępca płk. Ta
deusz Argasiński. (w.) 

Kierownict Wo m.aryn.arkl 
woJennej w oowe.i siedzibIe 

War s z a w a. (Tel. wł.) l{ierow
nictwo marynarki wojennej, mieszczą.
ce się dotąd przy ul. Chałubińskiego, 
przeprowadziło się do nowego gma.
chu przy uL Wawelskiej 6. (w.) 

Dełeg.3cj.a kopami "Red:en" 
W st~licy 

War s z a w a. (Tel. wł.) Do min. 
opieki spo~ecznej zgłosiła się delegacja 
kopalni .. Reden" w Dąbrowie Górni
czej, która to kopalnia spłonęła latem. 
Delegacja zwróciła się o uTUrhomienie 
kopalni, która zatrudniała 400 robot
ników. (w.) 

twem prymasa arc'ybiskupa Waitza roz- P a ryż (Tel. wł.) Na 32 kongresie 
poczq.ł si~ \V Salzburgu m:ędzynarodo- partji r&dyl~ałów francu8kich wy:;ło
wy k<lng-res ku czci Chrystusa Króla Pa- \ szono sprawozdanie komisji spraw za
tronu t nad l\ollO'resem przyjęli kardy- granicznych i polityki ogólnej, l{tó\'e 
nalowie Paryża i Wiednia. !}Odkreśla konieczność utrzymania 0-

bocne.j po/i(yki porozumieniu. i współ
pracy międzynarodowej oraz opal'cia 
o zbiorowe bezpiecz ństwo. którego ni
ei skupiajQ. się w instytucji genew
skiej. 

WięzIenia państwowe 
przeoomioJ1e 

w czasie posiedzenia kongresowego W n r s z a w n. (Tel. wł.) Organ!7n-
Daladier .i .le,:jo zwolennicy ostro za- \ cje samorządowe otrzymały z różnych 
atako~vah .ru~d, co spo~vodo~v:lło de- stron kraju doniesienia, ~e pańdwowe 
mOl1slracy~.ne opuszczellle sah obrad władzo domagają się od gmin urzą
przez Herl'lota. . . I dznnia i utrzymywania aresztów gmin-

Starc:e pGHcji ze słullenłaml 
Po r to r i c o. (PAT) Na wyspie 

Portor;co, należącej do Stanów Zjedn .• 
dosz:o w uniwer5ylecie w San Juan do 
starcia pomiędzY studentami nacjonali
stycznymi a policją. W starciu tem zgi_ 
nQly q ()Sob~·. a 10 odn;osło ciężkie rany. 

M~ętlzyn.ar. rad,a misyJna 
N o w y Jor ~ (PAT) W East North_ 

field w stanie Massachussets obrado
wała międz~'narodowa rada misyjna. 
Postanowiono, że przyszła m:ędz~'naro
dowa konferencja misyjna odb~dzie się 
w ro:m 1938 w mieśc:e chińskiem Kau
lun na wyspie Hang-Kong. W konfe
rencji tej ma wzie,ć udział około 400 de
legat0w ze wszystkich krajów świata. 

MrÓI i op.ady śnieżne 
w Niemczech 

B e r I i n. (Tel. własny.) Według 
'doniesień z Drezna - w górach 
Harzu, na Ślą,sku i w górach 
sak'sOllskich spadł śnieg. - Wszę
dzie panuje lekki mróz, który na 
Schneekoppe do-chodzi do 5 stopni 
przy warstwie śnieżnej do 75 cm. 

Z wiadomości, nadeszłych z Alp 
b3.warskich, natomiast wynika, że 0-
pady śnieżne były tam banlzo nie
~naczne. Jedynie na wysokościach po
wyżej 1.8S0 m leży warstwa śniegu, nie 
przekraczaję,ca 5 cm. W dolinach ~nie
gu niema. 

N:llwa f.ala 
flnlsJuJ - nie'miecklch 
r&k'Qwań handio'wych 

War s z a w a. (Tel. wł.) Do War
szawy przybył specjalny delegat urzę
du dc:vl'izowe·go Rzeszy ce!em wzięcia 
udziału w tÓczQ.cych się polsko-nie
mieckich rokowaniach o układ han
dio""y. Delegat urzQdu dewizowego. 
spe(alista od sJ)raw transferu, będzie 
uczestniczYł w obradach, mających na 
celu ure:5ulowanie kwestyj finanso
wych, stanowi::cych główny punkt 
sporny. \VI'az z jeóo przyjazdem roko
wUIJi:c wc·tlQ. \V nową. clecydu:f.l-cą fazę. 

Po:acy domagajQ. się zarówno likwi
dac.·i zamrożonych kapitułów, jak i zo
bowią.zall i gwarancyj. \V sprawie pol
skich na'eżności za tranzyt kolei nie
mieckich przez Pomorze na przyszłość. 
W kolach poinformowanych panuje 
przekonanie, że po kilku dniach wy
ja".ni ~ię ('~hteeznie sytuacja w tej 
d,dcuL.illie. (w) 

. W .dalszym ~ląjU obrad om!lwlan~ nych, motywuiąc to przepełnieniem 
glowl1le s~luacJQ gosp?d~l'czą. l ~oInl- ! więzień państwowych i odmawiają 
czą. w kraJU w zestawlelllu z polItyką. przyjmowania do nich osób. skazanych 
wewnętrzl1Q. rzą.du. w trybie administracyjnym. (w.) 

Armja belfllisl<8 otrzyma!a nowe C7.o1~i I specjalne traktory din nrtyłerji clęż1.iI"J. 
Na zdjęciu llelgijski minister wojny Ot'Veze oglqaa nowe nabytki belgij:-kich ~d

dzialów pa :lcel'nych. 

ZawietłlrOn.a W mih>śr.) 
S t a n i s ł 8. W 6 w. (Tel. -wł.) Niezwy

kle tragiczną. śmien'lą. zginęła we wsi 
Monaslyry,s>zkach U-letnia AleltsanMa. 
Gontarzówna, która na kilka dni przed 
terminem swego ślubu dowiedziała się 
na~le, że narz;ecz,ony jej jest żonaty. 

Nic.szczęśliwa d.ziewczyna ubrala się 
w welon ślubny i !trzałem z rewolweru 
w serce, pozbawiła się życia. 

Takie to dziś czasy! 

R'ilOOt'rli·cy budu ~ą kapUcę 
Kra k ów. (Kap.) W dniu 20 bm. 

odbyło się poświęc2nie kaplicy w Gó
rach Lm:zownkich, paralji chrzanow
skiej. Miejsc-owo;Sć ta jest bardzo od
dalona od koś:::ioła parafjalnego. Na 
uwagę zasługuje fakt, że kaplica ta 
stanęła staraniem robotników i prawie 
wyłę cznie za pieniądze, złożone przez 
shry robotnicze. 

W kra!,owskiem zagłębiu przemy-
słQwem w ostatnich latach zbudowano 

, cały szereg kościołów, domów katolic
I kich i kaplic z inic,iatywy i przy czyn
I nej pomocy r·obotnikÓw. 

'fle~~I~wi!nja teatraioe l~ ~ieniij~le p ~Ii[lne 
Teatr IMzki korzysta n~tyłko z SUbwencji mIejskIeJ, mz czerp le równ~~eż Z'n3I:Zne 

, do·chody z fundtl szów pubUclnych 
Ł ó d Ź, 25 października. l ciw "kulturze i sztuce J)Olskiej" dopu-

Opinja narodowej Łodzi zapamiQ-. śeił si~ ... były minister skarbu p. Igua
tała sobie dobrze wściekłe ataki Ży- II cy l\fc;.tunewskł, apostoł deflaCji i 
dów i różnych ich kombatantów i so- , "m('2g ekonomłc.zuy" grupy pułkownł
juszników z powodu wniosków klubu ków, występując w redagowanej przez 
narodowego w raddo mIejskiej, zmio- siebie "Gazecie Polskiej", ofic~alnym 
rza:ących do pewnego, zresztQ. bardzo or}anie rządu pułkownika Sławka, 
skromnego, oJTaniezenia wydatków bardzo ostro pn.eclw marnotrawieniu 
miasta na Teatr Miejski w Łodzi. Pr{l.- pieniędzy publicznych na utrzym~nie 
sa żydowska. i żydowsko-"sanacyjna" teatrGw, Zd:.miem p. Matuszewsl<ie
"napiętnowała" te oszezęllnośeiowe i go wydatki na "zabawę w teatrzyki" 
dla kaide3'o rozsądnego człowieka nadają się w pierszym rzędzie do ska
zrozumiale i usprawiedliwione wy- sowania, jako najmniej potnebne l 
stąpienia. radnych narodOWYCh Jako szclECgiłnie nlestosowu,\l w chwnt eięt
,.policzek", wymierzony ,.kulturze pol-I kiego krYZY.lI. glly kaidy grosz Jest 
skiej", jako "świQtokradzkie" targnię- drogi ł brakuje go na rzeczy nll.jpU
cie się na świątynię sztuki" 'W Z8bUdO-1 nłe1sze. P. Matuszewski idzie więc 
wariach Uszera Jtol1Jla prz,. ul. Ce- znacznie dalej niż poszedł narodowy 
gleJnlaneJ. klub w byłej łćdr.kieJ radzie miejskiej 

Obecnie tej sa~ej "zbl'odni" prze- i przemawia znacznio oslrZc.j p~'zcciw 

wyrzucaniu pieniędzy publicznych na. 
teatry, niż przemawiali łódzcy naro
dowcy. Tym razem jednak prasa ży
dowska milczy ... 

Piszemy to nie dlatego. by na świe
żym przykładzie wykazać, że głowy 
"sanacyjne" ze znacznem opóźnieniem, 
a często już po niewczasie chwytają, 
siQ środków, !~tóre we właściwym cza
sie zalecane były przez obóz nar.odowy 
- lecz dlateq-o nrzypominamy o tern, 
że Tnntr MiejSki w lod7i fe-t studnią, 
w kt(;rej toną b<U'dzo wielkie sumy 
pieniędzy. 

W postaci snbwenl:jI f'lotówko~J 
otrzymuje kierownik łódzkiego teatru 
mie~skie.go około ZOO tysięcy złotych 
rocznie i nie jest zobowiązany do 
składania żadnych rachun'ków M"rri
stl'alowi ze zuiycla. tej sumy. DochCd 



z biletów nie wpływa oczywiście do 
kasy miejskiej, lecz idzi43 również do 
kasy prywatne3'o kierownika teatru. 
Oprócz tego kierownik teatru nie pla
ci komornego Za gmach. wydzierża
wiony od Uszera Kohna. Placi je ka
sa miejska i ta pozycja bardzo poważ
nie zwiększa wspomnianą wyżej kwo
tę subsydjum. Magistrat ponosi je
szcze szereg innych wyJatków i 
świadczeń na rzecz teatru. Skromnie 
licząc, wydaje Magistrat około 300 ty
sięcy na utrzymanie teatru przy uL 
Cegielnianej, 

Ale na tem nie kOl'lc1.Y się strumień 
pieniędzy publicznych, płynący do ka
SY. teatru 

Teatr łódzki otrzymuje teszcze kil
kadziedą.t tysięcy dotych rocznie z 
rćżnych Innych funduszów pubUcz
nych. Pieniądze te płyną do kasy te
atralnej w ten sposób. że władze, za
rządzające temi funduszami, 7.akupu
ją Jlrzedstawienia dla bezrobotnych, 
na które bilety rozdaje się bezrobot
nym 7.adarmo za pośrednictwem róż
nych organizacyj. Przedstawienia te. 

St,ona ł :. onm>OWNTlC, ftte"zlela. !1 p!lfl!zi~mih t~35 = Numer ~48 

bardzo dobrze zapłacone. odbywaj, sit 
niezależnie od normalnycb przedsta
wień wieczorowych dla ' publiczności 
płacącej. tak, że stanowił one nad
zwyczajny doch6d kierownictwa tea
tru, które w związku z niemi nie po
nosi prawie żadnych kosztów ani nie 
ma żadnych ubytków. 

Nie chcemy twierdzić. że bezrobot
nym nie trzeba żadnej rozrywki. ale 
sądzimy, że rozrywka dobra Jest wtedy, 
gdy inne, pilnh:js:re l bOleśniejsze po
trzeby bezrobotnego Sł takotako za
spoxoJone. Bilet do teatru nie zastą
pi bezrobotnemu zarobku, nie zastępi 
mu chlcba. opalu. światła . Jeżeli wiCc 
na kupno tego biletu wyda.ie się pie
niędze. 7.a które możnnby albo urucho
mić jal<ąś robotę public1ną. albo po
większyć porcje żywności I opałU. wy
dawane bczrobotnym, pozbawionym 
fuż wszclkiej pomocy lonickl. to trze
ba uznać to 1.a niewlaścłwe. jest to 
bowiem US7.(,1.uolanie runfl u!':zów. któ
re powinny być prZC1.ll!\czone na wal
kę z be1.robociem f nęd1.ą.. 

Jeżeli Ma~istrat nie waha si~ wy-

dawać kroci na rozrywk~ wtedy, gdy 
- jakże często - z powodu braku kil
kunastu. czy kilkudziesięciu tysięcy w 
kasie miejskiej zwalnia It, z pracy ro
botnik6w, zatrudDlonych przy r6:1· 
aych pUnych l potrzebnYCh robotach 
- to llrzyjdzie czas, że ludność miasta 
powie mu znowu dosadnie. co o tern 
myśli. tak, Jak raz już powiedziała .... 
maju 1934 r., gdy olbrzymia większość 
~łosów padła na narodowe listy kan
dydatów do rady miejskiej. Jeżeli jed
nak coś podobnego robią inne władze, 
to opinja publiema jest narazie bezsil
na i musi cierpliwie przyglQdać się tej 
.,zabawle \V teatrzyki". które.! pra\vllo
podobnie nie potrafil,l pl'zerwać słuszne 
filipki p Matus1.ewskie~o. 

Nie wdaj~my się d7.i~iaj w ocenę 
wartości kultUl'alnei teatru łódzkiego 
z ul. Ce-rielnianei. ani i jeF'o poziomu 
artystycznego Sąd7lmy. że nawet, 
~dyby ten teatr był faltłyc1.nle świą
tynią sztuki. to I tAl{ nie był()by to u
"prawiedliwieniem dlR tyrh. kłór:z:v z 
fundu!';,-ów public7.nych wyplacają. mu 
~ubwencje. 

z· przemÓWienia wicepremJera Kwiatkowskiego 

Major KarpińSki 
dntarł do Adany 

War s z a w a. (TeJ. wł.) Major 
Karpiński wyleciał wczoraj o godzi
nie 8,15 ze Stambułu. 

Nie udało mu się pomimo starafl 
uniknąć obowią7.ku lądowania w Ada
nie, która leży w odległości powietrz
nej 750 km. od Stambulu. MJr. I{ar
piilski musiał omijać strefę zakazanl!. 
wsl<utck czego miał do przebycia oko
lo 900 km. 

Wiatr pr7eeiwny sprawił. że lerial 
6 godZin 45 min. i wylądował w Ada
nie o godz. 15.35. Po załatwieniu for
malności miał wystartować w piątek 
rano do Bagd.adu. (w) 

Prasa tydowl'lta nieldedy dobrze JlO~ 
informowana o tem. ce się dzieje za ku

lIkami wypadltów politycznych w War
szawie. podaje szereg intol'maryj na te
mat olwliczności. w jakich doszlo do 

Rli~ 10m· ~rli Jfl!JfIWi~lit r!Wili~ 
skiego. . 

t 
utwor'zenia nowego rządu p. Kościalkow-

·Rozpisuj!! się na ten temat zwlaszl'!" 
kralwwill<1 .. Nowy DZiennik". Twlel'dzi 
on. te pll(. Slawelt do ostatnlei rhwili nie 

I miał wca!e zamiaru ustępo\\ać ze stano-!m!fJ nr I :;;:~:nr"'j'~::~,~ ,:t'~f~tfl~nlt n:. d,::l~k~ 
Deficyt budŻł!towy W ostatnich lata&h rósł nietlstannle - Rezerwy kasowe kurczą się ~~i~:' "~j~::c~~~~~ ~~f~~in~.miSji gabine

gwałtnwnie - Co robIć? 
War l!Z a w a (Tel. wl.) O godz. 11 

rozpoczęła obrady specjalna komisja 
sejmowa, wybr:lIla dla spraw pełno
mocnictw. Refetent p Miedziński o
świadczył. że musi wysłuchać expose 
wicepremjera Kwiatkowskiego. 

War s z a w a. (Tel. wł.) W prze
mówieniu s\vojem wicepremjer Kwiat· 
kowski m. in. powiedział: 

W odróżnieniu do szeregu innych 
państw, u nas zarówno pailslwo, jak 
i przemysł są. w odwrocie. NIe możemy 
jednak pozostać w stanie depres ii gc>
spodarczej i musimy z niej wyjść . Cu
downych środków na to niema. a po
siadamy ograniczone środki materjal
ne i ograniczone metody działania. 
Minister nie jest - wrogiem kapitałU 
zagranicznego, ale wyl~uwanie lepszej 
przyszło~.ci musimy pozostawić sobIe 
samym. Trzeba się odcią.ć od ekspery
mentów gospodarczych, a oprzeć się 
na pracy, oszczędności I organizacji 
Ani szczudła inflacyjne. ani pełzanie 
w deflacji nic nam nie pomogą. Musi 
nastą.pić uzdrowienie chol'e~o orga
nizmu, co wymagać będzie stałego wy
siłku. Deficyt budżetowy w ciągu 0-
statnich lat rósł nieustannie. wyjąw
szy okres wpływów z Pożyczki Naro
dowej, a rezerwa kaoowa, która w 
1'. 1930 wynosiła około 650 mi1j. zło
tych. spadła do małej sumy 94 miljo· 
nów r.łotych, t. j. do wyso!<oścl półmie
sięcznej rezerwy. ~ródła bilonu i bo
nów są wyzyskane w zupełnoścI. Po
ma~anie . sobie pożyczkami hamuje 
zdolność konsuIDcyjną. Obeenie nie po
ra na pożyczkę wewnętrzną, nie usunIe 
ona bowiem trudności t ści~gnlętoby 
ją chyba tylko z urzQdników; nie po
może r6\vnież gwałtowna kompresja 
wydatków, ale musi być dokonana 0-
peracja l, jakkolwiek naruszy czy jes 
prawa i warunki egzystencji. pokona
nie deficytu rząd pragnie przep·rowa
dzić w drodze następują,cych zarzą
dzeń: 

1) Rząd wprowadzi nadzwyczajny 
p{)datek od wynagrodzell, który będzte 
progresywnym w skali od 7 do 20 proc 
Będzie on pobierany od dochodów, 
wynagrodzeń, płaconych przez skarb 
państwa, monopole, fabryki i instytu
cje, banki, związki samorządu tery to
rjalne{ro i komunalnego, związki sa 
morrQ.du gospodarczego i zakłady u
bezpieczeń przymusowych. Dla wyna· 
grort7.eń. od kt6rych płaci się .JuŻ pa.l
stwowy podatek dochodowy, ska.Ia po
datku zWY'Czajnego byłaby niższa f wa
hałaby się w granicach od ł i pół rio 
16 I pół proc. Wpływ z tego źródła 
dałby około 157 mil]. złotych. 

2) Drugie zarzą,dzenie tyc,-yłoby się 
podatku dochodowego. Uległoby obni
żeniu minImum egzvstencji I docho
dów z 1.500 zł do 1.200 zł i obniż!<a do
chodów z 2.500 na 1.500 zł. Wpływy z 
dodatl<u kryrysowego do państwowe
go podatku dOChodowego wynosiłyby 
60 mllj. zł . Zarabiających i pła.cęJCych 
podatek dochodowy od zarobku rocz· 
n~o mamy około 1.800 w Rzeczypo
spoliteJ, co stanowi 0,3 procent opo
datkowania. Zarobków do 1.200 zł, we
dlu~ 1929 r .. uległo dalszej redukcJI 
Obciążenie ~dzie bardzo wyda.tne, a 

w niel<tórych wypadl<o.ch będzie do
chodziło do (j0 procent, a nawet w nie
których będzie przekracLało 60 proc 
tych wysoi< ich uposażełl. 

3) Trzecie zacl:lnle, to zaniechanie 
inwestycyj w niektórych przedsIęblOr' 
stwll.ch państwowych z sum b 1.1l.l żt} to
wych, Rz~d zamierza przep·rowa,l z II" 
pewną. rewizję emerytur i ich wfruia
rów. zamierza przeprowadzić retlukc:Q 
pewllych zbędnych i nieuzasadnio
nych wieloluotności posad i poborów, 
za.rP ip.ł'za przeprowadzić redUkcje tam. 
gdzie jedllocześnie zatrudniony jest 
mąż i żona. Ministerjum spraw we
wnętrznych ma uzyskać od rady mi
nislrów specjalne upo\\· ażnienie Pll 
do~tonanie redukeyj pewnych urzQdó\\ . 
Minister przewiduje. że przed upły' 
wem dwu lat, a może wcześniej. na
stQpi rewiz~a obe-cllych zasad, obcl~ża
jQ.cych pracowników. 

W r. 1!)::iG powinna być podjęta pra
ca uporządkowania budżetu w kj~l'un
ku jego jodnolitości i upol'ządkowania 
raehunków kasowych. Trzeba ponow
nie opracować program życia gospo
darcze]'o w stosunku do urzędników i 
świata pracy. Rząd pro;ektuje obniże
nie komornego. pro:ektuje podjęc, 
pracy, któraby umożliwiła oddłużenie 
urzędników. Chce usunąć zjawisko, 
że praktyka w urzr;dach dla młodych 
jest bezpłatna. Pragnie zwolnić jed
no- i dwuizbowe mie~7.kania od podat
ku od lokali. W stosunim do rolnic
twa projektuje tak zawsze aktualny 
problem oddlużenia rolnictwa w 
związku z akcją banku akceptacyjne
go. odciążeni-e płatników w 7.altresie 
danin i opiat samorządowych. Cho
dzi tu o obniżenie .opłat drogowych, 
zniesienie doda~ku do podatku grun
towe~o, o skasowanie opłat wjazdo
wych i t. p. 

Równocześnie jednak nie może b~'ć 
zrujnowany budżet samorządowy i je
żeli zarządzenia te ma.ią kosztować sa
morząd około 5 procent dotychczaso
wych ~Iobalnych ich wpływów. to mu
szn równocześnie być wynalezione dro
~i na uzyskanie ekwiwalentów. Wrda
no już zarządzenia w kierunku zlago
dzenia e~zekucyj podaU,owych. W spra
wie zaległOŚCi podatkowych musi prze
ważać poglądl. że opieązały płatnik nie 
może być więcei faworyzowany, niż pła
C/1,Cy punktualnie podatki, ale musi 
przeważać wzgląd. że kryzys, który nie 
powtarza się tak często, wprowadził 
strukturalne zmiany wartości pieniądza 

.. m!nister sprawiedliwości Mlchalow'\kl 
odwiedził prcm.iE'l'a Sla wł,a. I\onfel'el1Cja 

I ten moment musi decydować orzy roz- tr.wala dwi~ godziny. Omawiano dokład-
'Inzan1u za"'acJnienla zaległoQści W I nie \Vi'zYi\tloe szczególy. Opraco\\aoo pro-w 'I • ,., • • l gram na dwa lata. 

:5p.rawiŁ' ubezpleczen ~pol~e?;n~'ch Po-\ .. Minister sprawiedłiwośrl Mlcbałow
WInna. zw!a::;7.cza w dZledz~l11e p:a~{)w- sl,j na.i~pol""niel wyjerhal na polowanIe 
nlków ~m~·slowych. nastąpIĆ reWlz.a c.o do. Tl'Ok. W Wilnie otrzymał wiadomość, 
do obcią7.eń . obniżka odsetek od zelagło-I 2e musi nal.ychmiast .wrócić. poniewat 
ści w w\':'Ok<Jści z jednego procent na I'ząd podał ~Ię do dymiSJi. 
0.75. wzgll;'dnie 0.4 przy roz!<Jżenlu na "W p.ocll\~u minigte~ Michałowski !llO
raty. M~7.n być przyśpię~zolle prace t!{al. wOJcwodt: ~\',!e~sklego Jaszcz?lta. od 

ad refQrlll" caleO'oQ zagdnienia ubŁ'zpie- któ!ef.!o ~~\\led7.1Rł ,Ię. te p. wOJe\\od~ zo-
11. .4. :- , • staje mInistrem pracy. Ola p, mm''''lra 
czell w dZlecJzll11e przemy:sJu. handlu ł sprawiedlh\ości .;prawa ta była dziwnie 
rzem iosła. niejailna: Dopiero niedawno pl'owadził dy-

Uzdr<Jwie trcia gospodarcze~o ma skusie z pr·emjel'em. I,tóremu tłumaczył, 
nastąpić: . te ze względ.ów oszrz~dnościowyrh .na :c-

1) Przez wydatne obniżenie tan( to- żf wprowadZIĆ ~mncst.lę. p0.nlewat ~lęZII>-
. . ' d d . ' ma 5ą przepelnJOne. PremJer przeclwst'l-

war,ow\ ch. ~ w płynIe o alnlo na wil się. WY\\';qza/a ,3;e d/UtSZ8 d.v::!ku.iJa 
obrot :!urowcow, płodów rolnyCh. przez okodelesie mn/tenskim. Co się stało?" 

. wprowadzenie taryf óclleglośc:owvch. 
2) Z pomocQ. małej komisli ankie

towP.j, którn 7.bada koszty pro(]ukc.ii 
we wszystl(ich dużych kartelach. jak 
w~giel. nafta. cukier, wyroby włókien
Ilicze. Pocl.em w komitecie elwllomicz
nym ministrów przy współudziale or
ganizacyj gospodarczych będzie prze
prowad7,ona dy:,;;kusja w sprawie oży
wienia rynl~u wewnętrznego, który ma 
pozo~tnć podstawowym. 

3) Przez ograniczenie działalności 
etatystycznej przechodZimy do umoż
Iiwionia działalności obywatela. który 
wykona tę pracę lepiej. Jedynie w wy
padkach, gdzie idzie o za.gadnienie 
wielkie i zasadnicre (Gdynia. Mościce) 
tam wielka rola gospodarcza państwa 
powinna. się wyladowywać. 

4) Minister podkreślił. że pewien 
umiarkowany zysk jest celem działal
ności gospodarczej. Państwo musi 
współd7.iaJaĆ w przywróceniu rentow
ności dzi.ałalności gospodarczej i im 
prędzej przywrócimy rentowność w 
rolnictwie, tern mniej b~dziemy mieli 
do wykonania w innej dziedzinie ży
cia. 

Minister zapowiedział, że na war
sztacie pracy znajduje się obecnie 
sprawa wzmocnienia. sankcyj w egze
kwowaniu należności i wierzytelności. 
jeśli w eią.gu 81.eregu lat czasem we
ksel, czy czek nie może być wyegze.
kwowany, a dający kredyt powrócić 
do swojej wartości, jeżeli temu stoi na 
przeszkodzie tysiące przepisów, to, 
zdaniem jego. to nie jest ochroną. dłuż
nika, laez działaniem na jego s7.kodę . 
Minister zapowiedział uporządkowa
nie rynku pieniężnego, potrzebę nara
stania oszczQdności. powstanie rady 
r"eczoznawców z najwybitniejszych re
prezentantów gospodarstwa polskiego. 

Tajemnica tl'i nap:lel 'lmiany sytuaril 
ma - zdaniem pi~tnl\ 1y\luw~\,iel!O - 3\\t> 

źródlo \V rMnyrh konfel'enciach, jaliie 
popl'zcdzily upadelt rządu. 

.. w dl\l!'u ostatnich paru ty~odnl Pre 
zydent nzplitci przyjmo\\al nietylko fi/)
ązrzeS!ólnych ministrów. ale Iwiremini· 
strów resol'/ów gospodarczych. Vja wnlł 
5ię obraz. odbiellaj~cy znacznie od oficinJ· 
nyrh raportów o sytuarji w kraju . Spra,
wozdanl!! o sytuacji polityrznej miał Za
mt'k na pod,:tawie wyborów - kon\{luzie 
wypa<lly niezbyt wesolo dla rządu p. pre
mjel'a Sin wl<a. 

"Sytuacja ekonomiczna budzfla wielkie 
tl'oski dawnie.! iuż. jeszcze przed wyhOl'II
mi sejmowemi. Już WÓwczas odbył gię 
.szereg poufnych rozmów na Zamku. 

"Pl'zed paru miesilIrami p. Prezydent 
Rzplill.'j odwiedził swego ucznia. 102. 
l\wiatlwwsl{iego. Tam. w Mościcach. od
był się szereg poufnych rozmów. 

.• Przez i{i1ka ' miesięcy inż. I{wlatklnv
ski przylto!owywał swój plan pracy. Pn
magali mu tylko jello asystenci. WS-ZY;1t· 
ko trzymane bylo w tajemnicy. (nż. 
(';wiatkowsI,i przybył do Wal·ozawy. przed
loty! swój plan i - zdawało się. te \V 
ostatniei chwili plan jego nie bę<Izie wzię
ty pod uwa~ę. 

.. W piątek. 11 patdziernika. odbyla !lIt: 
dramatyczna scena na Zamlm. zakończo
na dymisją rZlldu. Nie motna iut było 
dłutej czekać i dalej dyskutować o pIa
nie. 

•. P. Prezydent Rzplitej zaprosi! do 'Ii e
bieobecnef:!O premjera p. J{ościalkowskle
go i połecił mu utwol'zyć rZlld natych
miast. w cią.gu 24 Rodzin. W rhwili. a:dy 
p. mini~ter .~praw wewnętrznych I<ościnl
kowski siedział w swoim ~abinerie. pró
bując utworzyć rZl\d. w ~achu sejm/)
wym siedziała dru~a grupa, która usilo
wała udaremnić pracę nnwe!:!O premiera. 

Podwyżka podałku dochodowego 

"Główną nadzieje poldadano w mini
strze !!praw zagranicznyrh p. Decl<lI. któ
ry uchodzi za ucznia mar'izalkn Pilsud
~kiego. Wil'rzono. te jeteli odmówi. u
tworzenie nowego rządu oie dojdzie do 
skutku. 

"P. minister !.Opraw z-agranlcznyrh Bl'rk 
w pierwszej chwili odrzllril projekt pozo
stania na stanowisku. Zapl'oszony zo-tnł 
na Zamelt. Godzinę trwała [wnfel'cnria 
na Zamku. Potem p. minii'ter spraw 2:,,
granicznych prZYlał u siC'hie premiC'r,. 
Sławka I - od nil.'dzieli p_ min!..ter B('ck 
jest niedysponu",any. Nie zlMył PI'zy-iię
goi na Zamku. Nie \vziął udziału w obra
dach Rady Mini",trów." 

M fi ona 'łCllno!lić od 
War 1 z a w a. (Tel. wl.) Nadzwy

czajh} podatek od uposaień urzędni
czycb zostanie wllNwaJzollY zaraz po 
u.:hwalemu pelnomocnictw i obowi/)
~ywać ma od 1 grudnia, a wysokość 
Itgo wyniesie od 8 do 20 proc. wszyst
"ich poborów z zasŁosowaniem pro
gresji. 

Poza tem ulegnie zwł~ksz&nlu po
datek doebodowy wo36le... pr2ed~
wazystk.iem podatek od uposaźeil pra-

60 do 160 proeent 
l·O··\ nlków prywatnycb. Jak słychać. 
pcdatek dochodowy wstanie podwyż
szony od 50 do 150 proc. 

Hedukcja płac urzędniczych w for
mie pouatku ma dać około 160 milj. zl 
osz,.' ..'f;'dnt-ści. 

Clmiżka komornego ma dotyczyć 
wl'zyslklcb mieszkań. Zostanie znie
sióny podatek lokalowy ód m1eszkat'l. 
Jedno- i dwuizbowych. (w) 

Tyle .. Nowy Dtiennlk" o tle. nil kth
rem rozegrało się o .. tatnte nr1.pr<i1Pllie. 
Trudno jelit oczywlRcie sI \\Irrdzlć tle it!ilt 
·w wy:l:ej p'c1anyrh 8zrzp~óln('h nrnwdv. 
11 Ue domy~łów. czy nawet suge$tYi t~'ńh 
kół obozu .. f"1Inil cyjnego", które stoją za 
obecnym rządem. 

s 
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Pr~sa narodowa i lydzl 

Ile zarabia p. Prenn 
Skartl\ si~ ludzie, te trudno o za

robek, że niema dobrych Interesów. Tak 
zapewne jest. Ale, kto ma glowę na 
karltu, potrafi jeszcze zrobić w Pol~ce 
nawet miljony. 

Posłuchajciel 

Parę lat temu, gdy w Niemczech za
czę!y się dla Żydów złe czasy, wyemigro
wał z Niemiec do Polski niejaki Izrael 
Prenn. Przybył z pieniędzmi. Osiadł w 
Polsce, choć slowa po polsku nie umiał, 
ho mu się Pol sIm podobala. Do Palesty· 
ny jechać nie mial ochoty. 

Osiedlił się w stolicy. nozejrzaw!lzy 
się \V stosunkach, ocenił, że nie będLie 
dobrze, gdy będzie występował pod 
wła.:iną firmą i wlasncm nazwiskiem. 
Wykupił zachwianą firmę budowlaną 
"l\urowski" w Warszawie i w imieniu 
tej firmy rozpoczął pracę. Z czasem zalo
żył fil'mę samodzielną. większą. Nazywll 
się ona obecnie: .. Polsko - francuskie 
towarzystwo do bUdowy robót publicz
nych w Polsce". P. Izrael Prenn zostal 
dyrektorem towarzystwa. Towarzystwo 
wniosło ofertę na budowę głównej za
pory wodnej w Porąbce na Sole. Ofiaro
wało wykonanie robót na sumę 3 miljony 
zlotych na paroletni kredyt i - pobiło 
wszystkich polskich konkurentów. P. 
dyrektor Prenn osiadł w Porąbce, przy
wiózl ze sobą tłumacza (po polsku dotąd 
nie umie) r rozpocząl prace. Ma ju~ na· 
wet poważne zatargi z robotnikami. 

noboty w Porąbce potrwają jesl!:cze ~o· 

najmniej rok. P. Prenn jednak ma roz
mach: uzyskał ju~ roboty drogowe na 
linji Kl'aków - WielIczIm i wielkie rob')· 
ty przy najwlc;l.szej zapol'ze wodnej w 
Polsce. na Dunajcu w nożnowie. 

Ta roboŁach tych zarobi miljony! 
Tak umie chodzić około swoich inte

resów \V Polsce obcy 'Przybysz, 1;yd. nie 
umiejący po polsku! 

Wielu jednak Polaków sądzi •. te gdy· 
by \V Polsce był rząd narodowy', to Preun 
wyjt'chalby do Pale"tyny bez poLskich 
miljonów. 

Dar dla Ge:ebbelsa 
n e r I i n. (Tel. wł.) Ambasador 

polski w Berlinie, Lipski odwiedz;/ w 
piątek ministra propagandy Rzeszy, 
Goebbelsa i wręczył mu piękny dar 
honorowy w postaci pięknie i ozdob
nie oprawionego dzieła o działalności 
artystycznej Wyspiailskiego. Dar ten 
otrzymał dl'. Goehbels od ambasadora 
Lipskiego "w dowód wdziQcZIlości za 
'''ydatne poparcie polskiej wystawy w 
Niemczech". 

JubUsus'{ SDls·k~ago 
w'e lwowie 

L w ó w. (Tel. wI.) W Teatrze Wiel
kim ocibyła się podniosła uroczystość 
jubileuszu GO-lecia pracy scenicznej 
Ludwika Solski·ego, odznaczonego ni~ 
dawno tytułem dyrektora honorowego 
tl'atl'u lwowskiego. 

Kulturalny Lwów "Jpeln;" wh}ow
nię teartu po brzegi. S·olski Kreował 
główną postać Fryderyka Wielkiego. 
Po trzecim akcie odbyło się uroczyste 
w~czenie jubilatowi wieńca i dyplomu 
honorowego dyrel{tora teatru lwow
skiego, poczem nastąpiły przemówie
nia. 

. lvdowskie świeczki 
na grobach chrześcijańskich! 
Apelujemy do cll,,.~e8cijan: nie kUpujcie świecalel~ 'U Żydów 

Ł ó d ź, 25- 10. W związku ze zbli- cena waha się od 5 do 15 groszy za 
żającemi się uroczystościami świąt sztukę, to nietrudno będzie się prze
Wszystkich SwiQtych dał się zauważyć konać, że w dniu tym miljony złotych 
ożywiony ruch w handlu świecami. przepływają. z polskich kieszeni do ży
Jak nam wiadomo, ludność chrześcl- dowskich. Że Żydzi w poszukiwaniu 
jańska od dawnych już czasów prak- zysków nte gardzą żadnym towarem, 
tykuje tradycyjny obyczaj palenia w nadającym się do handlu, i że handlu
dniu Wszystkich Swięt.ych niezliczonej ją nawet naszemi świ~tośeiami, jak 
iloścI świeczek na grobach swych naj- to już poruszq.liśmy w jednym z pet
bliższych zmarłych, wobec czego popyt przednich numerów naszego pisma, 
na ten towar w okresie wspomnianych nie dziwi to już nas wcale, ale, że 
świąt jest bardzo duży. Najbiedniejsza większość nieuświadomionych jeszcz~ 
nawet rodzina robotnicza, która nie- narodowo Pola.ków, jak to wykazała. 
zawsze ma pieniądze na zakupienie dotychczasowa smutna J)['aktyka, ku
chleba, w dniu tym za ostatnie grosze puje u Żydów świeczki na, groby swych 
kupuje parę cienkich, tanich świec, zmarłych" jest ze wszechmiar godne 
aby okazać w ten sposób zmarłemu napiętnowania. Świeczka.. kupiona u 
ojcu, bratu czy synowi, że pamięć o Żyda, powinna być uważana za rzecz 
nim nie zaginęła w sercach pozostałej profanującą. grób chrześcijanina Pola
przy życiu rodziny. ka.; niedość, że za życia zmarły był 

Zwyczaj bezsprzecznie bardzo pięk- wyzyskiwany i gnębiony przez Zydów, 
ny, ale ... jest właśnie jedno ale. Nie- to jeszcze po śmierci na grobie ma. 
jeden może z czytelników nie zdaje so- dźwigać widome piętno hańby naszej 
bie sprawy z tego, że olbrzymia więk- zależności od wszechwładnego kaplta
szość masowo sprzedawanych przed lu żydowskiego, 
uroczystościami Wszystkich Świętych Wobec zbliżających się uroczysto
świec jest poehodzeuia żydowskiego, ści \Vszystkich Śv;iętych apelujemy 
b~dź to z fabl'yk i wytwórni żydow- do wszystkich Polaków chrześcijan, 
skich, bądź też sprzedawanych za po- aby nie kupowali świeczek u Żydów 
średnictwem żydowskich hurtowników na. groby swych zmarłych. Solidarne 
i sprzedawców. Już teraz wielka i!OŚG i zdecydowane wystąpienie całego na., 
fabryk żydowskich, produkujących rodowC>go społeczeństwa przyczyni się 
świece, wzmogła swoją. pracę, zalewa- choć częściowo do utrą.cenia handlu 
ją.c tym towarem rynki całego kraju. ;;ydo, ... skiego na tym odcinku, a pfe
Wszystkie niemal sklepy żydowskie niQAlze, wydane na świeczki, zamiast 
zaopatrują się na gwałt w większł' przejść w r~ce Żydów, kt6rzy potem 
zapasy świec, licząc na ogromny zbyt ukuwają. z nich najgroźnie]szQ. prze
j duży zarobek. A zarobek istotnie je~t ciwko nam broń, wielu Polakom przy
duży. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że I czynią siQ do poprawienia ich egzy
na przecir:tny grób zużywa się od kil- stencji i pozwolą wyzwolić się z pod 
ku do kilkunastu świeczek, których jarzma i zależności żydowskiej. 

Afera 
wśród uczennic szkolnYCh 

R a d o m. (TeJ. wl.) Od dłuższego 
już CZMU zdarzały się w radomskich 
sklepach liczne kradzieże r6żnych war
tościowych przedmiotów. Kupujących 
poddano bacznej obserwacji. 

Okazało się, że kradzieży dokony
wały kilkunastoletnie uczennice ra
domskich szkół pows2'lechnych. Prze
prowadzono rewizję w mieszkaniu u
czennic Józef y Pawlik, Henryki Gawo
rek i Anny Okrzesik, znajdując u nich 
wiele przedmiotów pochodzących z o
statnich kradzieży. Dziew~zynki te w 
wieku od 12 do 15 lat odwiedzały cz~
sto sklepy i nie wzbudzając żadnego 
podejrzenia zabierały ze sklepów droż
sze rzeczy. 

Dochodzenie w tej smutnej sprawie 
prowadzi policja.. 

Znowu ly'dzi przim1ylnlcy 
War s z a. w a. (Tel. wł.) Funkcjo. 

narjusze straży granicznej dokonali VI 
ostatnich dniach rewizji u niejakiego 
Dawida Szpiry i jego przyjaciółki, 
Chai BlumenŁal, zamieszkałych przy 
ul. Konarskiego. 

. Ujawniono, iż Szpiro trudnił sft 
handlem nielegalnym zapalniczkami, 
kamieniami, częściami do zapalniczek 
pochodzenia niemieckiego. Przemyc~
ny towar składano w mieszkaniu Ma
rji Purzyńskiej, zamieszkałej w tymże 
domu. Podczas rewizji znaleziono 
większą ilość za.palniczek, zapasowych 
części i t. p. Szpiro notowany kilka.
krotnie jako przemytnik osadzony zo
stał w więzieniu. BlumenŁalówna. po.
zostaje pod dozorem policji. 

W czasie rewizji Szpiro i Blumen
ta16wna usiłowa1i wyrwae z rąk funk
cjonarjuszów straży granicznej paczki 
z zapalniczkami. Na tem tle wynikła. 
bójka. Będą też dodatkowo pociągnię
ci do odpowiedzialności za. czynny opór 
władzy. 

Pro[e~ Dfl~[iw~o ~liBła[lom ~. ~.I.B. w POlUBniu 
Komplet sądlący, os.kariyclel i Obrońcy - lawa osk,ari~nych - Co mówi akt oskarże

nia - Zeznania pOdsądilY'ch i świadków 
p () z n a ń, 25 października. 

Dziś, o godzinie 9,15 rozpoczqł się 
proces przeciwko 8 działac2.0m b. O 
N.R 

lat 27, - Leon lóźwfak, instalatot 
zam. w Poznaniu lat 21, Stefan 
Rołendowicz, pomocnik fryzjerSkI, 
zam. w Poznaniu, lat 21 i Jan Nowak, 
ślusarz Eam. w Chodzieży, lat 31. 

AKT OSKARżENIA 

I\omplet sądzący stanowi wicepre
zes sądu okręgowego Sosiński, jako 
przawodniczQ.cy, jako wotanci: dr. Ja
pa i asesor sądo\vy Włodarczal(. 0- Akt oskarżenia zarzuca \oVarmiń
skarżenie popiera prokurator Basz· skiemu i Neymanowi należenIe do taj
kowski. Obrony oskarżonych podjęli nej oqanizacji O. N. R. od październi
się adwokaci: Roworka, Jaeobin, Ror- ka lD34 r. do chwili aresztowania, t. j. 
czyński, Mecwoldowski, Czarkow,llki i 19 sierpnia br • .oraz ki<lrowanie nią. 
Kwasieborski. Ławy dla publiczności Pozostałym oskarżonym akt oskarże
przepełnione. Do gm.achu sądowego nia zarzu~a należenie do O. N. R. No
wpuszcza się tylko 4a okazaniem bile- waczykowi i Sucbowiakowi akt oskar
tu wstępu. Na sali rozpraw znajduje żenili. zarzuca, że drukowali nielegalne 
się kilku policjantów, również na ko- pismo ,,Bojowiec", o treści nawołują
rytarzu czuwa policja. cej do czynnych wystąpień w czasie 

Na łnwle. oskarżonych zasiedli: Ste-- wyborów do ciał ustawodawczych. -
fan Banaszyllskl uczen kupiecki, zam. Jóźwiakowi akt oskarżenia zarzuca. że 
w Poznaniu ul. Rybaki 7 lat 21, - Ta- udzielał pomocy Nowaczykowi i Su
deusz Nowaczyk, pomocnik drukarski, chowiakowl przez oddanie lm lokalu 
zam. Długa 3, lat 2.1, - Lech Karol na drukarnię. Prócz te,go Suchowia
Neyman, aplikant prolmratorji gene- kowi Zal'zuca się kolportO\ ..... anie niele
ralnej z Poznania, lat 27. - Andrzej I galnych ulotek i rozlepianie icb na 
Suchowiak, robotnik zam. w Pozna· domach. Czyny te podpadają pod art. 
niu lat 26, - Przemysław Warmiński, 165 I 154 k. k. 
aplikant adwokacki zam. w Pozna.nlll Akt oskarżenia twierdzi w stre-

szczeniu co następuJe: 
Dnia 10 lipca r. ub. został rozwi~ 

zany w całej Polsce O. N. R., któreg.o 
czynnymi członkami byli oskarżeni. Z 
początkiem roku akademickh~go 1934/5 
Warmiilski i Neyman zorganizowali 
tajn~ organizację O. N. R., do której 
poczęli werbować członków zpośród 
studentów i robotników. W.armiilski 
był inspektorem O N. R. na dzielnic~ 
zachodnią, a Neyman doradcą praw
nym. Organizacja rozpoczęła żywI) 
działalność, skupiając przeważnie 1'0-
ootników. Urzą.dzano często zebrania., 
które odbywały się przeważnie poza. 
miastem, w polu. Organizacje podzi~ 
10no na pię.tki. na czele których I!ta1i 
specjalni przodownicy. Członkowie or
ganizacji zajmowali się kolportażem 
nielegalnego pisma "Sztafeta'·, wycho
dzącego w 'Warszawie, a od lipca rb. 
poczęli wydawać tajne pismo ,.Bojo
wiec". Drukowaniem tego pisma zaj
mowali się Nowaczyk i Su.chowiak. 

Drukarnia począ.tkowo znajdowała 
się w mieszkaniu Jóźwiaka przy ul. 
Strzeleckiej 28 a., później została prze .. 
niesiona na ul. Grochowe Łąki. Na 
kilka dni przed aresztowaniami dru
karnię przeniesiono do Leonarda Łu
kaszewskiego i w dniu 18 Sierpnia Su
chowiak zamierzał drukować ulotki, 
jednakże zauważył przez okno. że jest 
śledzony przez pOlicję j opuścił mie-
1"7.kanie. Mfl'!7.yna została wyniesiona 
na strych i tu poc!c7.as .aresztowań zna
lazła ją policja. 

Maszyna drukarsl~a oraz kaszty z 
czcionkami i ulotki zostały przynie
sione na alę rozpraw jako dc.wodY 
rzeczowe. 

ZEZNA.NIA BANASZYŃSKIEGO 
Jako pierwszy zeznawał oskarżony 

Banaszyński. W czerwcu rb. poznał 
gię z Nowaczykiem, który dał mu kilka 
razy do rozniesienia jakieś listy. póź
niej zost.ał wciąp:nięty do organizacji, 

I brał udział w zebraniach. które odby-
1 wały się poza miastem, na polu. Na 

... garnizonowym Banaszyński odebrał I 
jednem z takich zebrań na cmentarzu 

Orkan, który erotył sl~~tatpio. nad Anglh., wyrządził w wielu miejscowościach po- przysięgę na krzyż od nowowstępui:r 
:wa.1ne. ~o~)'. Na zdjęciu olbrzy·mi ,wil\!' wagi 300 centnarów runął na dom Pll. cego członka. Banaszyński tłumac!zy 

, *. . S1:kalny, przepoławialąc. go njemal do tu.ndan:l&lltów. . - się, że llie :ma bli~{\j działalności taj-



nego O. N. R., gdyż do niego odnoszono 
się z nieufnOŚCIą,. podejrzewając go, że 
je8t konfidentem. 

TLUMACZENIE SI~ NOWACZYU 
Następny oskarżony Tadeusz No

waczyk nie przyznaje się d-o należenia 
do O. N. R. J tłumaczy roj ę , że drukował 
ulotki na polecenie jakiegoś studenta 
z Warszawy. który na papier oraz far
bę dał mu pie.niądze , Początkowo ulot
ki odbija! Nowaczyk dl'ukarl{ł~ domo
wą., później jednal< zakuIlil za pieni~
dze dostarczone mu przez Warminskie. 
go spec~ al ną. maszynę drukarską. 

Na pytanie prz€wodniczącego. czy 
brał udział w organizowaniu "piątek", 
oskarżony wyjaśnia, że zbierali się na 
cmentarzu garniz<>nowym i tam on 
odbierał przysięgę od pozQstałych. 
Przysięga. ta wyjęta była z powieści 
dla młodzieży "Zwią·zek białej tarczy". 
Oskarżony nie wiedział jednak o żad
nych innych konspiracyjnych zamia
rach poza drukiem t kolportowaniem 
ulotek. Kto przewoził maszynę drukar
ską na ul. Grochowe Łąki, a stamtlJ,d 
na ul. Przecznicę 11. tego nie wie Wa:r· 
mińskie"w zna dobrze, i często się z 
nim widywał. 

W..:>bec sprzeczności zeznań 7;e 7;10-
toriemi przez oskarżonego w śledztwie. 
przewodniczący odczytuje je. Szły one 
w tym sensie. że oskarżony w organi
zowaniu "piątek". drulm i kolportażu 
ulotek, jak również w ochronie pota
jemnej maszyny drukarskiej brai 
czynny udział. 

ZEZNANIA NEYMANA 
Zkolei zeznaje oskarżony Lech Ney

man. Do Winy się nie przyznaje; do 
stronnictw politycznych nie nale~ł. 

Przewodniczący: - Czy stykał się 
pan z O. N. R-owcami? 

Oskarżony: - To zależYi z nazwi· 
skami stykałem się, wiedziałem o ist
nieniu O. N. R.. bo to było głośne w ze
szłym roku. Zaprzeczam jednak kate
gorycznie, jakobym zwi!,l.zek założył, 
kierował nim, czy był jego doradcą. 
Zaprzeczam, abym brał udział w po
siedzeniach i aby się one miały odby. 
'wać u moj-ej matki, w szcz~gólnoścl, 
abym był obecny na pOSiedzeniach 7 
listooada ub. r. i 15 stycznia br. Nar 
tomiast twierdzę stanowczo, że o ist
nieniu "piątek", czy " trójek" O N. R
nic nic wiedziałem. Do chwili areszto
wania nie wiedziałem również o ma!!zY
ni~. o drukowaniu ulotek, o "Bojowcu" 
ani o jego kolportażu. Poz.a Warmiń· 
skim nie znałem nikogo i z nikim się 
nie widywałem. 

W dalszym ciągu oskarżony Ney
man opowiada o wypadkach w prz,ed
dzień jego aresztowania, a mó,,,'ląc () 
oskarżonym Warmińskim. dodai e: 

Przemysława \Varmiilskiego 
znam od dzieciństwa, zarówno jak i 
jego rodzinę. Znam go tylko z dodat
nich cech: lest idealistą. i ofiarnym 
patrjotą o wielkich wartościach du
chowych ... 

Przewodniczący: - To nam powie 
obrOllca p. Warmińskiego. Niecb pan 
mówi o sobie. 

W dalszym ciągu zadaje pytańia 
prokura tor. 

- Czy pan zna studenta Kostr~w. 
skiego? 

- Tak, znam; udzielałem mu kor~
petycyj. 

- A studenta Paszklewic~? 
- Owsze,m; często do nas przycbo-

dził. 
- Czy pan zaprzeczy również, źe 

w dniu. w którym pan był areszt owa· 
ny, miał pan przy sobie mały notesilt. 
Mial go pan przy sobie jeszcze w are
B~cie policyjnym. Potem notesik znik
nął. Co się z nim stało? 

- To nie był not~sik. a zwyczajny 
kal~ndarzyk. W areszci~ byłem zde
nerwowany. musiałem wyjść do pew
nej ubikacji i tam go zużyłem. 

SUCHOWIA 1( POMJ. GAL W K.OL· 
PORTAŻU 

Następnie zeznaje osk. Suchowlak. 
Nie poc7.Uwa się d-o przynaleźności do 
O. N. R. W końcu czerwca pomagał 
jedynie kolportować ulotki t jakie. te
go nie wie. Warmińskiego ani Nęy
mana nie znał. 

Przewodniczący odczytuje zeznania 
.oskarżonego z-e śledztwa. 

CO OŚWIADCZYL WARMI&SKI 

S~ronl\ ~ - ORĘDOWNIK, niedziela., 27 patd'/llemika. tg35:,.;;l Numel" 2'8 

ezyka.: O wydanhl nie.leg,alnego pisma dowskle skl~py, a także na. gmach ko· 
"BOJowiec" nic nie wiedział. Jeden mendy policjt przy Placu ' Wolności. 
eg~emplarz otrzymał oskarżony od O. N. R .. gromadził również broń. a 
red. Feng1era (1). __ Zdziwiła mnie - mianowicie wojskowe "parabellum" 
mówi osk. Warm!ńslti - treść tego ~ kolbami. 'hklej broni posiadano o
pisma. i ()twarcje je \5kry~ykowałem. koło 10 sztuk. Opt'ócz tego :?:akupywa. 

Na pytanie sądu oskarżollY przy- no ze źródeł nięlegalnycb amunlcj~, a. 
znaje się do wydawania ulotki anty- mia.nowicie naboje po cenie 5 groszy 
żydowskiej, którQ. drukował Nowaczyk. za sztukę. Na zakupy te nie było dosta
W dalszych zeznaniach omawia spr.a- tecznycb funduszów. O. N. !l. posiadaJ 
wy znane z oświadczeń poprżednlch około 1.200 złotych, jedna;}{ to bYło 
oskarżonych. mało. Częściowo finansował te spraWI 

Po zeznaniach o~k. Warmińskiego sk. Warmiński. 
sąd zarządził 15-minutową. pr~rwę. Świadek stwierdza, że kierowni-

kiem O. N. R. z tytułem inspektora na 
ZEZNANIA GLÓW'N'EGO śWIADK.A woj. poznańskie był osk. Warmiński. 

. OSJUatENIA Zastępcą jego i inspektorem na miasto 
W dalszym cią.gll w procesie prze- Poznań był absolwent Uniwersytetu 

ciwko działaczom b. O. N. R. teznawal Poznańskieg9 Pas~klewicz. Doradcę., 
główny świadek , oskarżenia asPlrant prawnym i drugim inspektorem na 
policji śledczej Kazimler~ Drożdźew.. miasto Poznan bYł osk. NeyrU!Wrt, 
ski. Opisuje on szczegółowo qziałal- który bał $19 występować jawnie. więc 
ność tajnego Obozu Na,.rodQwej Eęwo-. był doradcą prawnym. Jleszta oskarżo
lueji, który został ~ałożony po r~wią... nych: NowaczYk, Suchowla~, JÓŹwiak. 
zaniu Ob02;1l Narooowo-.Radyk,alnego' Banaszyński i I{olendowicz zajmowali 
jako jago lcoptY'nu~ja. Pię:rwsze ze. się drukowaniem w~lędnie k,o)porto-
b'ranie odbyło sIę 8 października ub. r. wani~m bibuły. 
u osk. Neymanna, gdzie założ()nQ O\I/ą 
tajną. organizację. Na pierwszych ze- .. Wl'.,RJlWA NA GDYNI:t: .. 
brania~h ustalo~o, że ezłonkowie. O. N. Dalej świadek ppowlad~ o projek .. 
R. mają się zaplsywę,c do organIzacyj towa~ej przez O. N. R. "wypraw!e na 
prrOil'ząd~wycb dla siania fermentu Gdynię". Miała tam wyjechM bojów),{a, 
wśród nich. Ce~em O. N. REiw., jak poprzebierana w mundury' "strzelców" 
twierdzi świadek, było obalenie rządu t "Legjonu MłoctYQh". Celem tego wy
drogą za.machu i ~walczanie 2:yd.?W jazdu miał być czynny bojkot Zydów, 
p;zez. bOJkot gospodarczy oraz rOZbiJa., którzr zanadto zaczynają zalewać 
01& zydowskicb s~ład6w handlowych. GdYOlę . Ctłonkowie mieli zab:r~ć ze 80. 
Z Warszawy przychodZiło miesięcznie bę. bron oraz trzeci numer "Bojowca". 
500 egzemplarzy tajneg-o czasopisma I Na d\vorcu miał ich spotkać mlejsc/T 
"Sztafeta" w flaczkach zywno-ściowych wy człQnek O. N. R. Gorczyca. Wyja2a1 
pod adresem studenta PaElzkiewicza, l ten, wedle informacyj świadka, miało 
lub stud~nta Dowbora. Później zaczęto finansowaę kupiectwo polskie w Gdy· 
wydawac własne pismo p. n. "Bojo· . nł. poza tern miała tak,że przyjechać 
wiec". bojówka O. N. R. z Gdańska w sile 

Świadek wte poza tero, że przed 18 do 20 l'\1d~i. 
wyborami członkowie O. N. R. $taralt Zkolei przewodnicząoy zapytuje 
się o fosfor dl) wyrabiania. petard. świapka, czy osobiście natknął się na 
Petardy te miały być r:llucane na iy- kolportftż ,ulotek. świadek to potwler-

Potworne morderstwo w lawierciu 

d2;a, opisllją,c, jak się to dzIało. Osk. 
Banaszyński wszedł na. ul. św. Marci
na do bramy, a z nim chłopiec 1 jakiś 
osobnik. Banaszyński dal chłopcu do 
ręki papierki, prawdopodobnie ulotki, 
i .chłopiec ro.zdawał je na ulicy. Na py
tanie, ile odbyło się zebrań O. N. R., 
świadek odpowiada, że cztery. Gdzie 
odbyło się pierwsze, tego nie wie. 

· Wtem miejscll świadek staje w 
sprzeczności z początkiem swych ze
znań, kiedy twierdził, że pierwsze ze
branie odbyło się u osk. Neymanna. 
Teraz twierdzi, że jedno z nich odbyło 
się u Neymanna, jedno u Paszkiewi· 
cza, gdzie zaś odbywały się pozostałe, 
tego nie wie. 

Przewodniczący: Ską,d pan wie, źe 
n~ zebraniach tych omawiano sprawy 
organizacyjne? 

$wialiek: Od pewnych osób. 
Przew.: A te osoby ską,d wiedziały? 
$wiadek:' Wiedr.iały od osób, które 

były na zebraniu. Te osoby trzecie wie
działy tą drogą. również, jakie role ma
ją. poszczególni oskarżeni. 

Następnie zadają świadkowi pyta
nia Obrońcy . 

Adw. Kuleczka: Pan stwierdził, że 
po l'ozwią.zaniu O. N. R. powstał Obóz 
N'arodowej Rewolucji? 

Świadek: Tak jest. 
- Czy znał pan cele i statut legal

nego O. N. Il .. 'l 
Świadek: Tak jęst. 
Adw. K.: Czy statut ten zawiera! 

momenty antypaństwowe? 
świadek: Nie. nie zawierał. - W 

tem miejscu przewodniczą'cy przerywa. 
f)twierdzają.<:, że dawny O. N. R. są.du 
nie inte,resuje. 

Adw. Kuleczka: Panie prezesie. 
świadek stwierdził, że więks7.oŚĆ 
członków dawnego legalnego O. N. R. 
pr~eszła do Obozu Narodowej Rewolu
cji. Chodzi mi więc o wyświetlenie tej 
ci ą.głoe.c I i zwi~zku przyczYnowego. 

AdW'. I{.: Czy świadek stwierdził, 
że O. N, Rew dążył do obalenia rządu? 

· $wiadek: Tak jest. 
- Na czem pan to twIerdzenie o.. 

piera? 
Świadek: Na Instrukcji, wydanej w 

Tę[Jem n'a:rzęd~iem #?abil kobietę i ~wlokl ur~uei' do Warty Warszawie, która zawierała 4 punkty, . ~. m. in. dojście do rzę· fló'W drogą rewo-
Z fi. w ł e r c l Ił, 25. 10. W ub. c~war·1 sów w głowę tępern narzędziem. Ko- I lucji. oswobodzenie Polski od wpły

tek w Zawiercju dokonano strasznego biata brocząc obficie krwIą. padła nie· wów obcych. 
morder~twa !la kobi-ecle, której zwłoki przyt9mna. na cho<lnik na moście. 
znale,ziono w Warci~ obok mostu im. ~orderca, chcąc upozorować samobój. INFORMATORZY 
p<>sła Sowlń$kiego. stwo ~-obiety; przer~ucił swą. ofia.rę Adw. Kuleczka: Ską.d świadek wie. 

Na p-odata.wie wszczętych natycb- przez parapet mostu i pChnął do rze-I że- O. N. R. miał broń'! . 
mfast dochodzeń u'Stalono, że zamor.. ki. Na. moście, gd~te dokonane ~o· Śwladel{; Opieram to na konfiden-
dowana nazywa się Marja Skówroń- stało morderstwo, w.ldniały - ~im() , cjonalnych informacjach. 
ska., lat 51, zamieszkała w Zawierciu, de~zczu - pr~z dłuzszy c~as duze ka- - Czy Banaszyński miał paczkę, 
przy ul. Paderewskiego w domu p. łuze krwi. gdy pan go widział w bramie? 
Wilka. Tło mordu przedstawia się W związku z m()rdevstwam areszto- - Nie wiem. 
następująco: wano niej. Maja, zięcia zamordowanej, - Więc skąd dał ulotki chłopcu' 

Marja Sk<>wrońska, pra.cująca jako który ze swą. teściową. żył w nieżgo- Świadek: Mógł mieć schowane ulot-
robotnica w firmie Ernest Erb~ w Za- dzie. . ki w kieszeni. 
wIerciu, przęd godz. 6 spieszyła do fa.- Na miejsce zbrodni przYJecpali: ko- Adw. Roworka: Ską·d świadek wie, 
bryki do pracy. W chwili, gdy nie- mendant pow. P. P. w Zawierciu p. te osk. Kolendowicz rozlepiał ulotki? 
szczęśliwa znajdowała się na moście St. Siwoń, pkom. Cywiński, sędzl.a świadek: Miałem tę wiadomość 
przy ul. KasprQ'Wic~a, podbiegł do niej śledczy p- Me.dyński z Zawiercia i in. konfidenc!onalnle. 
jakiś mężczyzna. 1 zadał jej parę cio. Adw. Mecweldowski: Ile razy od-

były się zebrania u Neymanna? 

Sensacyjne aresztowanie oszusta 
któt>y pod.~y' się pod miano oficera W. P. 

l{ rak ó w, 25. 10. W środ'ę wieczo.. wadzić do kOII'umdy ga.rnizonu. 
rem w jednej z restauracyj w Rynku Równoc~eśniB wylegitymowano to
Gl. zauważono osobnika., przehranego warzyszkę Zl1gadkowego .,kapitana". 
w nlundur kapit~na korpusu sądowe- Towarzyszka, zapytana o jego nftzwl
go w towan:Yf!twie młodej kobiety. sko, oświadczyła, iż nazywa on się 
Osobnik wraz ze swą. towartlyszke za- Czesław Korwicz. Władze wojskowa 
jęli miejsce w klWie sali resta\U."a.cyJ- ~trzymały zagadkowego osobnika az 
nej. do wyjaśnienia sprawy jego rzekome-

W pewnym mOmencie znajduję.,cy go przeniesienia do Krakowa i wysła
się na sali nieznany człowiek, wpa.- ły do Lwowa telefonogram z żąda
trzywszy sj~ w twarż osobnU(a, prze· niem podania bliższych wyja.śnfeiJ. o 
branego w mundur wojskowy, wysze.it przytrzymanym Stefanie Radoszu fal SB 
na. ulicę i po chwili powrócił z PO!lt~- Czeo:ławie Korwiezu. 

Świadek: Nie wiem dokładnie, zda
Je się, dwa razy. 

- Czy pan sobie l"f'zypomina daty? 
- Jedno bYło w listopadzie, a ostat-

nie w styczniu, zdaje srę, że u Ney
manna. 
~ Czy świadek sam obserwował to 

m t eszkanj 9.'1 
ŚWiadek: Tak. 
..... Czy świadek wie, że w tym domu 

mif',ści się jakR.ś organiza.cja '! 
Świadek: Nie. 
- Czy może lokal organizacyjny? 
Ś\viadek: Zdaje mi się, że nie. Nie 

w!em napewno. Nie mówię, że nie 
Wlem. 

• - Skąd świadek' tak dokładnie pa
m1ęta teraz zebrania u Neymanna? 
Dlaczego nie pamiętał pan tego tak 
dobrze w śledztwie? Czy pan stale sam 
obserwował? 

Świftdek: Nie, tego nie twierdzę, sam 
tam nla bvlem. obili to wywiado""cy. 

Adw. Kor~zyński: Od koO'o wv!=zła 
iniciat.,"wa założenia związku'" ta,inego? 

, Swladek: Od osk. Warmińskiego l 
od Innych cz~onk6w. 

Obrońca: Ja stwierdzam. że' w śledz
twie świadlek twierdził. iż inlcja t~·wa. 
po<:hodzlła ()d Warmitiskiego i Pa5zkie
wicza. Proszę o od~zytanie zeznań 
świadka z akt. 

runkowym, żądają.c wylegitymowania Dotychczas na podstawie relacji 
go. Dla zachowania wszelkiej ostroż- człowieka, który spowodował areszto
ności zarzą.dzono inwigilację rzeko- wanie ta~emniczeg() "kapitana", wia
mego wojskowege, a r6wnocześnie za- domem było tylko, iż jest on poszuki. 
we7.wano z komendy miasta oficera wanyrn oszustem. We czw8Jrtek rano 
dyżurnego P. P. Ten po przybYCiu po- otrzymały wojskowe władze w Krako.. 
prosił osobnika w mundurze do od~ wie wiadomość, Iż o1ice>t' o takiem na
t)sobnionego gabinetu reatauracyjnego, ~wisku nie istnieje i że sąd woJskowy 
wzywa!ą..c go do okaza.nla dokumen. zadneĄ'o zaswiadczenia. jakiem legity
tów. OsobnIk ten oświadczYł, iż doku. mował aię oszust. nie wydawał 'f że 
manty swoje ~ostawił w domu, a.le, te jest to ptrawdQPodobnle Poszukiwany 
ma perzy sobie zSlśwfadczenie. wydane T.J'l"zez policję lwowal" oszust Cu:eław 
przez wojskowy sQ.d okręgowy we Lwo· Korwicz Rados,;. który jest plutono.. 
wie, będące dowodem. iż w charakte- wym rezerwy. Dopuścił się on en.łegc 
rze wojsko1\'ego sęddego śledczego zo. szeregu oszustw na grunCie krakow. 
stał przeniesiony do są,du okręgowego skim. 

Nastę'Pnie zeznaje osk. Przemysław w Krakowie. Wobee takich władomo§cf Rados,."a. 

8~d ()dczytuie zeznania, z których 
wym~a. ż·e zeznania obecne świadka są 
częŚCIOWO sprzeczne ze złożone m i w 
śledztWie. W a r m i ń ~ k i. Opisuje on swę. dl'lla· Dokument opiewa.ł na nazwisko odstawiono do wlęzienfa. Władze poIł. 

łalność w O. N. R. wówczas, IJdy był Stefana Iladosza. Kiedy legitymuję.,cy cyjne wszczęły energiczne docbodze-. 
on jeszcze legalną. organizacją.. Osk. oficer policji OŚWiadczył, iż jest to do- nfa telem wyświetlenia 08zukańc'l:ej 
brał wówczas udział w kierowniczych wód niewystarczaJący i zawezwał go działalności pseudo-kapitana. Zacho:. 
pracach organizacyjnych. Po r07.wią- do udania się do komendy garnizonu, dzf pod aj,rzenl e, iż ullrawia on t. zw. 
zaniu O. N. R. wycofał się z działalno- oświadczył, że chętnie uda si-ę dla wy- oszustwa matrymónfalne. a towarzySZ
ści p·olityczne,i i nie należał do obozu. jaśnienia tej sprawy. Kiedy osobnik w ka., z którQ. bawił w restauracji w 
FinanS<lwał tylko wydawnictwo czaso- mundurze znalazł się na ulIcy. momen- chwilf przytr7.vManła.. fest także ft"ltnl). 
pisma ,Jutro", które było kontynuac.iQ. talnie rzucił się do ucieczki. Oczywi- z jego ofiar. Poznała ~o w lecie b. r. 
d~wn.e~o .,S?:czer~.ra". W lokalu redu- I ście nie uszło to uwagi konwojentów, na .. Św1tcle Gór'" w Za.kopaoeDao 
CJI pIsma "Jutro poznał 'osk. Nowa.. którzy zdołali go prz)"trz)'ma.t i dop&'o- .. , ---

Obrońca: Czy iniCjatywa ta wycho
clzlła też od ook. Neymanna'l 

Swiadek: Tego nie mogę powied-zieć. 
Po przerWie obiadowej sąd wznowił 

rozprawę o godlz. 5 po poł.. przesłuchu
jąe dalszych świadków oskarżenia. 
PraWdopodobnie rozprawa przecia.gnie 
się jeszcze do soboty przed poł. 

Cią.g (łIlIszy sprawozdania i ewentl. 
wyrok pouamv w numerze juLrzej:iz~ Ul. 
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I ~aleDdan rz'm.· .... 
P.~dzlerDik Soboła: Rwarysta pap 

Z 
Nled%łela: Sabiny. Win-

ili centego 

I 
Kalendarz slowlaAskl 

Sobota: LuŁoe!awa 
Nledzlela: Witom:!a 

Ważne dla pie rzy chr , .. 
sCllan 

SOBOfA Słońca: "schód 6.35 
zachó1 16.37 

.- DlugvŚć jOla 10 ~ 02 min 

Na łam,3th "Orędow'nika" bę~liemy umłeszczaJi nazwiska pIekarzy Polaków, zanpa
trujących się w mąkę u 2ydów 

KSię.iyca: wschód 5.!U zachód 15,4U 
Faza: 1 dzień przed nowiem. 

Idre~ re~ak[ii i admioi!łratii W t9~li 
le:eio.a redakcil i adm1ahtrarJI .ł1i-.S5 

Piotrkowska 91 

GodaiaJ pRy;ęc li .. iDI ..... "'. 

od 20 -12 

Ł ó d t, 25. 10. Nadchodzę. w Polsc~ sce pl'Z~to praca nad I!polszctenii!m 
czasy, ciężkiej i żmudnej, lecz rado- posuwa się trudniej i musi być rozlo
snej pracy spolszczenia przemysłu i iona na dłuższy okres czasu i wy trwa
handlu. Mimo różnych pI'zeszkód pra- le, prowadzona. na ró2nycb odcinl{Rch. 
ca ta rozwija się I zatacza cora7. szer- Do walki z Mlewem żydowskim musi 
sze kręgi. Z różnych okolic Polski stanlłć cale społeczeństwo polskie bez 
nadcl:odz~ miłe wieści o powstawaniu rótnicy przekonań. W szeregach tej 
polskIch placówek handlowych i u nas "alki nh~ może zbralmąć nikogo. 0-
w Łodzi to samo daje si~ już odczu~ I bok Polaka przemysłowca. rzemieślni
wać. 1 ka i kupca musi stanąć uświadomiony 

Ponieważ Łódź jest prawie naj- roDotnilc. jako największy konsum~nt 
włększem skupiskiem żydostwa w Pol- produktów i wytwórczości polskiej. 

NOCNE DY~URY APTEI( 
Nocy dzidie'szej dytul'ują apteki: ll1n· 

kielewiczu. Stary Rynek 9 Ihdowska). 
Glucho~\skiego, Narutowicza 6. "Hambur· 
ga. Główr.a 50. Pawlo\\skicgo. Piotrkow
ska 307. Piotro-wt3ki ego, PomórBka 91. 
Steckla, L:manow"kiego 37. 

w}'\Sylanle am!ltorów egzotyki do Ab:sy- I ka J)SZE'nna T d 30.50-31.50. mqka psienna 
nJI I wabce tego kandydaci jedynie na I I e 29.:50-30.50. otreby, ptlZenne 8.25-85U 
\V!asn~ koszt mogą odbyć t~ podrót, ~ , otrE!by tytn:e B 25-8.50. otręby grube 9.50 
Nale-ty. przypu<'.Izctać. te to wyjaśnien:e -8,75. rzepak .H-i5. makuch In!anv 13-
cokolwiek ochłodzi zapał ,,sanitarju6ty". H, makuch rzer,akowy 11-15 . .rroch Victo

Pogotowie - tel. 102-90. 
Straż ogniowa - tel. 8. 

TEATRY LÓDZK I E 

KRONIKA WYPADKóW 
.Jeden zasłabł z głOdu. a dwaj IDul z nę

~ZY' . . \V komórce na pOilesji przy ul I{a-
. h8k:eJ 38 bezr.Jbotny, 40-letni ZYA'munt 

Teatr MieJski - '" po pol. .. UcIekła mi Makowski rozpruł sobie notem br7.uch 
przepiÓreczka"; $.30 "l<Rtdy człowiek". ' Rannego zn/l)eźłl w kału tv krwi - Na u~ 

Teatr PopUlarny - 8,15 ,Pan Damazy":: IIcy Ła~:ewn:cl{:ej 1 zaalebr z \~yc!~t~cze
Teatr PopUlarny w saU Gerera - 8,la nia bezdomny 62-!etni Roman r<uiawa, 

rIa 3"!-31. śrót Soja 21.50, mak nieb:eskl 
53-55. rZf'lpik 38.50--39.50, ziemniaki 375 
-ł. t:il'miE! In:ane kresowe 90 proc 34-36 . 
gorczyca 39-U. U6pooobienie /Spokojne. 

r~1r f ritO' lal 
~fiJ , • 

Lekka atletvka wlec~. "Rozk06zna dziewczyna", którego lekarz pogotow:a Bk:erował do 
szp:tnla zapa8owe~0. - Bezrobotny 3S-let-

K I NA LÓDZK I E ni f<a roI Stania5zko w m:Mzknn!u ISwE'rn B!egł naprzełaJ W łodzi, Niedziela ju-
Ad ' M' k przy. ul. Rzrrow,'l'lej "" '" ce,'ach "'amobóJ'- trzej8za jellt dn:em oflcja:ne~o zarnknię-fla e.ro - "Wyprawy rzytowe". ... ''''' u TY D • I kI l t ł od I 
Bratnia Strzecha _ .. ~oc cudów". cz)'ch .rozpruł sobie no~em brzuch tak te c:a sezonu e .{G~t e rcz~eg~, w ~ z. 
Corso _ ,,\Vesola wdówka". wyplynE!Iv jel:ta. r.anne,!{o w IStan:e bez- Pro~ram z~ml~nl~c.a. IW} cza"cm dorocz-
C 't l B nac\zi~jnym przewiez:ono do szpitala (k) nym przeWIdUje blegl naprze;llj .dln zn-

Mewa - .. Piotruś". K~ONIKA SĄDOWA rtyszonych. Bie~1 odbędą 6ię na PoleBiu 
aplO - .. engali". . , wodn:ków BtowarzY13~onYC:l 1 n:e.stowa-

Miraż - "Amoki.. . ... ' Konatantynowsk:em. O godz. 10.30 rano 
Mimoza - "ZemBta pilna X", Pomvsłowy złodzle), W dnIu 8 li:f)cn odbE!dzie B:'f! ble,!t dla zaworln;l{ów slowa-
Ludowy - .. Przeor Kordecki" 1'. b. ze składu He;,mera przy uJ. ŚrM- rzyslOnych. na pnootrzeni 3 km. poprze-
Oświatowy - .. Ich Mce". m!'c-'skie.i 15. wr.,;Ja '10 do o-dibiorcy na uli- dzony o ~odz. 10 .ble,giem dla uwonn:ków 
'Palace - "Epizod". C ., ! k h d h 11 b ch któ Fnedwlośnle _ .. DwI·e 10""'le". ey C\((IElI.n ano-! kil a sztuk towaru. kló- I nfezrzeszonyc w ta nyc t 1\ a. -

... ., re n!ÓlSl wy na '~ty tra,~a,rz Sz.mul Zalcer. rzy bE!dą b:egali na przeatrzeni 2.j km Za-
Rakle~a - ,,:vfala mateczka". I Przy l'.b:.e~u U;i,c ~r6dm:ejlS'kjei I Piotr- " k~)ń~zpnie rlnia ~:egó\V nnprzl'la,i będzie 
Sly~oWJ - ,,;\OC karnawalowa". ko-wak!cl d,o Zelcera pOdBZOO! Jakiś ku- ble~lem dla kobl~t na d~:stana!e 1200 m. 
Rlalto - .. Dz!ewczę z Budapesztu". J)iec. z wV'g'lq,d,u 2\'1(1 I za,pytał. czy niffiie Sta 1'1 l meta znaJdo\~'ać s:ę b~dą.. na Pol?-

KOMUNIK ATY towa,r ze ,J< ~a<lu He-jmera. Na twierdza- elu !{onsta~tynOWs.kll?m. przy ZbHlgU ulic 
l cą oo'oo\\':edź oobu,rzył 6i~, z~ talt d.lu,go SrebrzYlu,klej l Alei UnJi. 

KOl\lUNIKA'l' STR. NAR. W WDZL Ir_wa tra.n~p()rt towaru \ polecił ood~ć 10- , 
Na znlszczony sztandar Str. Nar. w Rado- war swemu pl'acQown:kO'wi. który zab:erze . Kolarstwo 
mln zła;;r\i.y .do{yc~hcza:- of~ary n8!ltęnnją- na W63(.'k i o<ł~tawi do sldadu. Tra,garz Wyśclg na}Jrżeła' o lIuhar, W dniu fu. ' 
e8 keła: lb:l~ - Po.udnl8. 23.(;,7 ~złj LĆdŹ-:Sft: ! sądząc, _~e ma ~rze<l S'Otll9, O'dbiorcę. towar trze:81ym. t .. 1. w n~edziel~, odb~dzie t't!ę 
hlły 16\.70, zł. Lódt - Śrv(łmle .. clo 1'1,00 zl, I tli. p'olt wlt4lWan:e,m oddal. P~:t,nleJ dop!e· ! wyścig kolar.:lki napr1.ela.l. w którnn prócz 
Zu~ardz .,eł ,zł; Kały 12.65 ~ł; Cho1DJ' 10 ro oka~alo 6i~. te by! to ulm!el~tnv wyat~n i czolow~'ch kolarzy m:elsco\Vyeh wezmą 
zło,ych. · OS"zuetów. Doehodz~nie usta.lIł<>, te w- rolt równ~et· urlztał zawodnlcy W!lrs7a\\'~e~ Z 

S*olv w dniu WszystkiCh Św1ę:ycJt., kupca wys!a,nH znany zlcx17 'ei Aro'n BCI'- Bobrem t Orln\nu i Glowackim ,z A .. K S-u 
Z racji 9rZ\'nada.la.cego d,n!a W~zyst,k!ch man. S!l.rl Ill'odzki akazal Belmam\ na 2 nil czele. Z 1(O~arzy m:e.lscowych wezml.\ 
Sw!ę-tych i \}nla ZadUI3Z n ego, z.go<lnie % lata wH:zienin. I udział w wyścillu zt1anl czorowi ko~arze 
il1Strukcjaml In\3.uektoratu Szk{Jo:n~o m. łódzcy: Od~rttl8. H"of.s7na;c1er, la.;;kó~,'lld, 
Lodzi J. 2 I 3 1!i:!I~Qpada r. b. u'cznlOowle Z RYNKU PRACY Eartoe!k i m. Cyklo-pedre L. K S-u odbę-
szkót PO'\\'I5ze.chn.\'ch, średnich I tawooG- Konretencfa l strajk Oneogdaj o<Iby'la dz:e s:ę lIII. 6tadjQn:e sporto.w:vm L. K. S. 
wych z wo'1Jn i'esn i zoo·linne. o<l nauki. elę któr8JŚ kOl'ei ko r'. : ' .' (} godz. 10 rano, Walka pom:f!.:'Izy kolarza-

l z,' 'łl t'1C'nc,a w flp.ra\\ll' mi warsztl.wsk:mi n łódzkimi roz.IlTywać 
stra;·ku u B.dermstla. Il1$p.ekŁorat ~racy B'$ bęlhle o puhar przllrhodn! l .. K S-u. 
za.tad'al od faJJrv'ka 'nta ~pracowa'łl.a tv Puhar ten dwukrotnIe zdobył warszawski NOTUJEMY 

KODłrola cen węgla zarząodzl>na t06tnła clt!l~ 24 ftOOZi~ kal'kulneJ! stawek. W I<olan Growacki. tak więc w r8~!e jego 
Jl't'tez wlad'le ad1miln!,;;.trslCyjtle. Wobe~ nł)..'I'.:..duzY'ch dn.aćh maJa, zlltltra~k()lwać trzec:e ,~o zw:vc!~twa, nU'roda ta rm:e.l. 
naJtan!a bow:ein ch!.o.() ów, WZltnOogłoO się poo<zootale od,d'zI8.ly fa,brvkl. dz:c na wlar,ność warszawskie/lo A K. 
zlLPQo!rzebowanie na wl!.~lcl. co wYZYf>t,ują Zwlc..zek dozorc6w występuJo • 1Imo~ S-u. Jak wiadomo, wyśc;,~ ten odbyty w 
n:euczclwv 6Drzooawcy, 1J)O!b:e.rając ceny wę. la'k to oo'ClawaliŚlmv. st{)warz~''''!e'll:c b:etącym sezr,n:e w Chl:U 13 nażnz!ern;,ka 
w yu;,z e, 8 ln!teli prze',,':du.je cennik urz~- w;aścicle.lI nieru,chomooc( przedmieść wy- został un:ewa~n!ony. gdy t tylko .Jeden za
do_wy. Maksyma,l na cena. jakl\ wolno po- mówiły umowę z'bi nro\,,·j\. przY'Czcm ter- worln:k przyb~'ł do me.ty. przejeżdtai/łc 
hlerać w s'przcoctaty der..alicz,nei. wY'noel zł m:n w~"j}owie>dtenra. kończ'V elę z d,nlem catą tl·aSE!. rnnl zawodn:cy żmylili trasę, 
-5,2{) za korzec. PQ'b:eranie wy,ź&zy~h cen 31 g.rudnia r. b. DoZ'-orcy d O!ffi-()IW i &P(),(fz:c- przebywaje,c niespełna 15 km. 
:będzie bozwględnie karane. \\ają się. te wlaśc:cleli! domów d~ty'ć bę-

Otwarcie wystawy .,Opieka nad dz!ec- ł dą do OIb-nl i;k I nlac i do zawarcia wmowy 
kle~ 1 młodzIdą", Lód:t dotychczas n:e 7j)lowwei na nowych wllrun,ka.c.h. Z tej 
p06iadala tak powatnej imprezy epo!ecz- racji w.ynio'ne są przY'.2'O'Iowania :8 st,ró
nej, jak q ~dz:e l:stopadowa wystawa p. nv do·zorców dp 1l<).<Jj~c:a p.!a'no'Ws.j al,cjf. 
n. "Op:eka nad dzieckiem i mlodzietą w W dn:u 2;;. b. m. zwo'lane zoota~,o w Bali 
Łodzi i VI' woje\vództwie łódzkiem". Ob· związ'ku dozorCQw dOoffiQW1'ch woj" ·,v. Ul()z
i5zerne aale Banku Handlowego przy uHey kto':X) przy Wodny'ln rtv'oku j;j o'!"ó:l1e 
Al. KoŚc:uazki 15 zamien:one zostały w wa.lne zgromadzenie czlonków. na kt6rem 
św.iat rlzieck~ i .młodziety .. W chwil! obec- op!'a·oowan1> dalszy plan akcji, o Ilo'w9, 
neJ kończą. Slt~ Jut wBzelkle prace monta- ZblO.rQoWą umowę na rok 1936. Naog6ł do()
t.owe, komlte~ wykon~wczy. zamknął Jut wrey wvnowlfrdzieli się orzec!w Jakimko'l-
11St~ .zgłoszcn. !D:tY~lerow;e! ar~hHe~ci wiek o .. ";':ę!JstwQm i obnlźe1J1iu plac, WyTa
p!'acuJą. .nad al t)'st) czne!? rozp,anowa- tając g,Mowo~ć s()I!:darnego rozpoczęcia 
n1errt.. sto:Bk. ~zt~b tech~:1,6w wykończa. I stra,'lku w obronie do,ty'chcznso'WyCh Wlt
plan"ze. zesta Vllema Btat)'styczne, oraz lą- runkÓ'w "lracy i płac. 
czy w calość to wszystko. co ma dokład-
nie obrazować dorobek Łodzi w dziedzinie KRONIKA GOSPODARCZA 
op':eki nad dz:ecl,iem i młodzie~ą Otwar
de wystawy na.stąpi dnia 1 listopada r. 
b. o godz. l po pol. \V obecności przedólta
wiciell władz palhstwowych, m:c;skich, 
świata lel,arsld(}go i reprezentantów SPD
roczc{:r;~ \Va. 

Przewodnikiem po w}'\Stawle będzie 
Bpecja:ny kata'og. Pozatem ltom:tet wyko
na wczy UDtalil cykl odczytów na tematy 
op:eki apołecznej nad dzieckiem I mlo
dzie2ą. 

ABJSYN!ANA 
Można fe::ha6 do Ablsvnfł. at, IUi .ta-

8n1 koszt. W zw:ązku z wojnt\ wł~ko
ab:ayrlskq, do Po!s]{:ego CzerwJnego Krzy· 
za zacz~;y naply\\'ać l!cznl,l zgl06zen!a o~ 
choŁn:l:ów na ean:tal'judzy. W odpo\Vledzi 
na to P. C. [(, wyjaśn!a, te: po pierw· 

Po.ome O{hłr~.żenie ,na rvnku mlę::;nym. 
W p'OJowie sierpnia r. b. zanotow~no 

,mocną tendC'lN!,;,ę na r}rnka.ch trzooy, a w 
Sla.d la lem naatą.nila z\V,,'1ka cen na mię
so i je!\'U pnetwClry. Niepewna sytuacia 
i zwil;kezone zamówienia zagranicrne na 
kotl"erwy. sDowo,llo'wa ly. te 6\'tua-c'a na 
rynku rri!~nym dłu,teJnit zWY'kle utrzy· 
.mvwal,a f.ÓI w ro,ku b!t!lt. przy wy,z€zych 
conac·h. Do·pjero o.be-e,nle, wc·hec znac?ne
JW twięk.s'zcnia podazy, notowa,na jest 
do.ść n~'ażna tenden.c,~a zni~ko:wa na tal'
,go""v:Q.ka-ch trzc,dy. co na wet sl'lO'\\'o,dowalo 
samorzutne zn!~R,nie cen w skla.dach ma
sam,kl·ch. Na Ip'ra ","J.cpooe,1:m!ej.jeszcze w 
clfli~U b!e~. m:csiąca nastąlpl rewizja cen
nika na ml~() I węrlliny. które ulegną 
znlt,ce. 

f;ZC m :ędzynarcdo\\'c wladze Czerwonego GIEł.DA ZBO"OWA 
Krzyża n:e za:.\qdaly od P. C. K żadnej ~ 
pomo ~ y; po wtóre kandydaci na ab!Byń- Na d7.!siE'jszei gIełdzIe notowano: tvto 
6kich "anitarju8zy muszą m:eć bardzo dG- 14- B ,Z:>. p.gzenica 20.2:; - 20.50. ,ięćzm:e.ń 
hre kwalifikacje zdl'owotne i być wykwa- I rm:etń!a!i)wy UM-l5.50. cwlee zbierany
lifikowanyml zawodowo sanitarjuszamij I 16,23-15.50. owies jednolity 1650-17. mil
po trzeoie powinni uzyskać zezwo:en!e na , ka tytnia I 45 proc. 22.2:5-23.25. mąka 
wyjazd od wladll. czyli otrzymać paszport tytnla I ~ proc 2t.25-22.25. Mąka J)«zen
za~rłln!czny: po czwarte P. C. K nie roz- ' na l a 33,50-35.50. mąka pll'zenna J b 3"~ 50 
p J.l1'!za odpow:cdniemi Iundul5zami na 1-34.50, ma.ka pszenna I e 31.50.-.s250, mą.-

Pleśclarsh,o 
P0b10~e - Łódź ,.. Lodzl. Na skutek 

atarań L6dzk;cg-o Zwiazku Bokserskiego 
mecz z reprezentacja, Poml)rza w bokflie 
Odh~d7.ie się defin!tywn:e w niedzle!ę, 
(In~a 3 lfstopada, zaś w Lublin'e reprezen
tacii Lodzl walrzyć będzie w <lnlu 1 I:sto
pada. Sklad Pomorza \V morzu z repre
zentac.ią Lod!\ będz!o slll prze::lstawiał na
st~ouillco. według lroll'Jności wag od mu
szel począWf!zy: Wyszeckl, Krzem'ńskl, 
B:anga. I\owa'skl. B:oo. Zar~ba. Wezner 
i Choma, Jak w:dzimy z tych nazwisk. Po
morze w~'8tawito skład na!siln:e}szy. jaki 
mote okręg pomOł'ć~ki W tej fazie BezDnu 
wystawić. 

Ul kilku słowach 
Jak się dowładuf~my'. dzisiaJ względ. 

n~ w niet!pelr ma bve wznowiony po dłuż
szef JJft'erwie "s8Ilacyino" - źydowskl 
"Lódzkl Glos NaTl)dowy", który zawierać 
będzIo paszkwile i błoto, rzucane pod adre
sem pn!yw6dc6w Obozu Narodower,o. Po
daJąr.: pcwybze do 1Vladomoścl publicznej 
stwIerdzamy, li metody, Jakiem! poslu
guJą się ~ydz1 1 Ich przyjacie!e w walce 
li': Obozem Narodowym w Lodzl zosłanę 
przez narodowe społeczeńslwo ł6dzJd. od
powiednio potraktowane. 

* W m!ElI$zka'lliu małtonków A-u.!'(11aty-
niak p.rzy u'l. Sienkiewloza łO, syn !t'h 
Wladrslaw z kol~1<'ą Janem Kraska, 
wc:ą.gnęli (~O pokoju sl'u!ącą Au.gustynin
ków 15-1etnią Natalję I<al'6kq I przy uty
ciu przemocy fizycznę,j; znlewO'1iIl. J(arskq. 
odstawiono d>o l!Z'pitata. Augustynlaka z 
Kraskietn p(),licja. al'emtO'\\'da. 

:o> 

R&ferai karny Indpekcll pracy za nie" 
honorowanie Ulliowy , ~bloro-wej i zlośl,iwe 

W niektórycb dziedzinach przemy
słu i rzemiosła można te pracę spol
szczenia z niewielkim tl'udem JUŻ roz
wijać. Mamy tu na myśli piekarstwo 
polskie, które gdyby ze.chciało ok!1-zać 
swą. niezłomną. wolę mekupowama u 
Zydów mąki, mo]łoby w niedługim 
czasie odegrać dużą roię w swej bran-
ży. / 

Wobec powyż'szcgo pragniemy zwró
cić uwagę niektóry.n piekarzom szc?e
gólnie łódzkim, którzy je.szcze z daw
niejszych czasów mają. słabość i przy
zwyczajenie kupowania mąki u Ży
dów młynarzy i icb kupców, by w - aj
krótEzym czasie przestali z ZycIa.mi 
handlować, bowiem głównym odbiQl'
cami 'ch leba są chrześcijanie, Ido' ~y 
dają. utrzymanie tym właśnie pieka,.. 
rzom. 

Ciężko zapracowany grosz robotni
ka Polaka przyniesiony za bo ~bfln.)k 
chleba piekarzowi, nie powinien być , 
hurtem wydawany za mękę Ży bm. 
Czy te argumenty ni.a przekonają tych 

-majstrów piekarskich. którzy ·e!>z·~ze 
kupują mąkę u Żydów, czy nar~~7\'i9 
pomogą nam do spolszczenia handlu 
mąką.'! 

Liczymy; ze apel nasz w nielł'J3'i'D 
czasie odniesie slmfek, w prZeCLVIl}łll 
razie, przykro nam będzie. jeżeli bę
dziemy musieli na łamach llaszego pi
sma wymieniać nazwiska wszystkich 
piekarzy żydofilów, którzy swam sta
nowiskiem podtrzymują Żydów w Pol
sce. 

• 
oobnitanie stawek pl'ac roootniczyeh, ska-
zal wlaściciela tka iui przy uJ. Kościuszki 
10 Moszka Jachimowicza na 2 tys, zł~ 
tych Krzvwnv ora'z jeden mies>il\lC bez~ 
wz.gl~dne~o aresztu. 

* Odbyta wczOTaj konferencja w inspek-
toracie oracv dop.rowad.ziła do porozumio
nia mię'rlzy firma. Biderman przy ul. Ki
Iińelciego 2 a strajkujf\lcymi od trzoch ty
godni robotnikami tkalni. Od poniedział
ku 28. b. m. robotnicy podejmą pracę. . * 

, Wilhelm Gran(l'tlB, za.mleszkały przy-o 
ul. KiliilSkiog'o 1C6 zamel,dowal policji, te'l' 
córka jClgO, li-letnia Halina wyszła t do
mu 20. 1>. lU. i znil,nęla bez wleości. P()
uicwa't za.cho,dzi podejrzenie, te dziewczy
na padła ofiarą handlarzy ~ywym towa
rom. ro~poozęto energiczn.!l poszuklwa.nil\_ 

* W n!edzl~J4!, 27. b. m., o godz. 17 stara
n!&m Akcji Ka.t~l,ickle.j w parafji katedra-l
nej !!Iw. Slam:'Alawtl. Kostki od,b~?:le i'i14 
urq.czysta akademj.a. ku czci Chry~t>wsa. 
Króla; w fiali przy ul. Piotxkowskiej 243. 
Szczegóły w programa,ch. .. 

Do składm fabryki Kurca przy ul. 
Strze:ców Kaniowskich 71, włamali elą 
dodzieje i załadowali na wóz znacznl:\ 
il-ość prz~dzy. Kradzie! 8]'}ostrze.gła je-d
na z przechodzących I zaalarmowała prze-
chodniów. WdZ~ę-ty pościg doprowadził 
do tego. te z;loo,z\ei·e porzucili część lllipru, 
zdo'lali jedlYlak mimo t-o na wozie umknąć. 

* WłaŚciclal·e sltladu owoców pil'zy ul. l"o-
~u:dnlo'Wel l, b.racia Szmul i Lepli Kauf
mano\vie korzystając z zaufan:a sprze
~awców, P\"'lV ul. Łagiewniokiej 1/5 w dniu 
2.2. b. m. zakupili znaczne part je owo·ców 
na mImę 12 tys. złotych, z tern. te nf\llet
naść poJcrYI,la. w dniu 24. b. m. Gdy sp'rze~ 
dawcy w dnlu tym p.rzybyli do składu 
KaufmA.nów, zastali jult inneg.o wła'śd
-ciela, który o,d Kaufmanów kupH skład 
wraz z owocami. OkazaIo s.ię. to I{a:ufma
nowie nnbrali leszcz!) innych dostawców 
na sumę oOlla-d 27 t~-sięcv złotych. Wszczę
te pl'ze,z policjE! pOBzU'kiy\"'!wia na /ik'Ulek 
skłl!l'gi poszko'dowa,nych doproowadzily do 
odtlzukan!a afcl'zn::;tójoV. \V dniu wczoraj
szym o'baj 206tali al'f'3ztowani. 

* Na posesji przy ul'. Goplal\skie,i 10 zo-
stała wyeksmitowaną wraz z 4 dzieci od 
2 do II lat Helena Strzelczyk, którl\. mą*. 
upl'zcdnio porzucił. Znalazłszy slf! na alo
c:e i d(lsZCZU bez żadnej pomocy, Strz(ll
czykowa porzuciła równ:e·ż dzieci i zn:k
nęla bez śladu. a wedJug wszelk:e~o praw
dopor!ob:eńlStwa oddalila się, by popelnić 
samobÓjstwo, gdyż z takim zamiarem no
s!la s:ę od dawna. DziecI -odesłano dl) 
szpitala. 

* 
WObBC deleg-owa n1a przez rnnę nrzv-

bocznt\ dr. l\fogilnick:ego, uzupełnIony zo
stał skład sądu konltur/30\Hg'0 nagroli .\' li
terackioj m. Lodz1. W zw:ązku z tem 4 li_ 
stopada odbE!dzie się po.s :edzcnie konkur
M'we, na kt6rcm zostanje ro·zst.rz;,:~njl;l1.a 
ept'awa przY'znania na)trooy litera'okiej 
na rok 1935. WrE!czenle nalrrodv nastąpi 
w dniu 11 listopada b. r. Do'dać nalezy. M 
w latAch ub:e.!:\,lych nagrLlda była przyzna
wana w maju i doręczona w dniu 3 ma~8-



~fr'nn8 \II = OnF,DOWNTK. niedlieYII., ~ pll~dzłemłh 1935 - Numer' 248 
-::::s 

~ , ., FUTRA WYTWORNI A OBUWIA -
Wielki Skład Bławałny B. Jasiński BRAUN i WALICKI ~I Wła~y!ła\Y Januuko Łódź, BałDcki Rynek S 

Udi, 11 Listopada ar. 5 - tel. 157-60 ooJeca na sezon leslenny I l.lffi()WV naj- l\... ;) poleca no sezon lesiennf/. wełng na piouc%e. suknie i IIa maadar1:j szkolne, 
jedwabie, płótna białe i lniane, firanki, kapy, ob""f/. wszelkie materlałg Łódź, Nawrot go I dZiecięcego z nnjeleganlsz\ ch skór 
w zakres manufakturą wchod%ące oraz pońc:ochg. skarpetki i rłkawiczki po 

tel. 20220 kralowych i zllgranicznych. -
2/"0""" '"ony obu w;, "'ę,k;,oo d,,,,,k; .. 

cenach bardzo niskich. Obeirzenre me 0OOl1J1qzu;e ao /cuDno. I I 18 Sut: 
Ceny konku, encyjne! n 16 577 Ceny konkurencyjne, 11 13992 

Nagłówkowe ałowo (tłusto) 15 groszy, katde 
dalsze słowo 10 grDazy, 5 liczb == Jedno słowo, OGŁOSZENIA DROBNE 

Znak oferty naprzykład: z 16924. 02745, d 1790 

l, w. z, a = każde stanowi 1 slowo. Jcdnt. agIo. 
J 1. d. :::a 1 słowo. 

&zenie nie moie przekraczać 100 słów, w t8ll"\ Drobne ogłoszenia w dni powszednIe przyjmuje 
5 nagłówkowych. Ogloazenla 'W'Śród drobnych: t.łamDW7 m1lłmetr 30 arosZJ. sili do ł!.'odz. 10.30. w eohoty I dni przedświ __ 

teczne przyjmuje się do jlodz. 10.15. 

Ir:.no!.Y;PARCEM: li 
Dom 

ze składem. m.eszKaniem. nadają· N' d • I d "7 'd l 'k 117' 'R l r 11 • 
sprzpdaż. W dclaw K;el'bl~wski. Lwów - 11.00 muzyka balełO'l Audr('JIl mlędzynarodo\':Il .... ~Io· 
cy SIEl. n~ każ'ly interes zuraz na I le zle a. n. ~ pa~ z erm a. (,om.!: ec,ta ort. .1I5-~0.00 

Ksiąt. zd 59398 Niedziela dn 27 oafllzlernika wa z plyt: 14.20 muzyka lekka z I dz,ej z .enlelro }wlatu,}p;ewa -31 
• • • p:yt: 15.00 skrzynka leśna: 15.15 au,.ycJ~ mleuzynarl.>Uowa ~ 

Dom II.~ au~. poranne; 9.15 muzYka. muzyka Ic-kka z p:vt: 21.00 .. Na pan'tw 
wraz 1% morgą 1'011: 6 mórg łakilz~p~t: 9.30 d~I~III .. k: 9.010 \1,JCZyt:lwe.;;olpj Iwow"kiej fali" P. t .. 0,1 tS.OO LenIBl~rad. Koncert sym~ 
- polO'Żony IV Sk(}kach Wielko. "No\~a .Bazylika w ~ul;sce": 10.nO pjerw....ze~!" rIo pierw,zello": 21 45 foniczny. Paris P. T. '1'. Konct>rt 
- bli<lko Kości[)la. skladający "le nal];>zell<l!WO z Bazyliki św. IlIna 6D()rt; 23.05 muzyka salonowa z orko sym[on.cznej. M:oskwu 
z dwuch IllIe-5zkań. chlewu i sw. w IOI'umu: 11.00 muzyka z p,yt:! plrt. (WC~PS). Koncert so!t;;tów . lS.ll0 
PY. sPI'zedam korzystnie. Oferty 11.57 ~ygnal cz:;i!u: 12.03 prze:!llld N'ed'iela dn 27 pa:Zdziernlka An~'Ja INat. Prol{r.). Koncert 
Oredownik Pozn~ll zrI 59399 teatralny: 12.15 ooranek muzycz l.,.. • ra';Jol>rk. nil 1411;;1\,; 

, . ny ()~k gYill. Tuw. Muz. IV KlI· L6dź - 1.2.03 .. Zł" świata Dra· 2il.1I0 Moskwu (Kom.l. .Rim· 
15000,- towlcach Pud rlu. O. Stra~zYli· cy": 14.20 !.-oncert źycze,i z płyt: skii·Korolakow" - kt)ncprt mono· Dwudziestcmorgowe I Szukam 

sDrzedam. rJom ogrouem bez dlu·, ~·Vkie:.ro i A Brachocki ([orlep.). 15.20 mu.zyka Do~(}dna (plyty): '-:1 ,,.ra ficzny Sztołl,holm ... Sr,rz!.',jnna nrywatne. I'''' nauki za obu"'III'ka z "alem 
gu. elektryczność. kolej. autobu-I' prz~rw,e o ~()<lz. 13.00 s'u· 23.1łł pro'!rnm: 21.45 sport cn,eJ nUI'z('ezunn" - \1DPra l5lUelnn~ ~ rnw"ntarza!lIJ. u' .. ~ 
SY. kości61. obok Poznl1nia. Adres c~.ow!-;;ko - fra,l(m. :& kom. BI:-Il'olski: 23.0& muzyka tant'czua. (akl T i II). Berlin. "łuzykn Ipk· drzew owcc0\Vyr>h spieszn'e lItl·z)<maniem. Zg;oszenia Agen· 
Orędownik, Poznań zd 59139 I C?iIISkleg o: .. P~n I?alT\.azy"; H'COI N'cd~'ela lIn 27 paz'dzlernlkll ka. 'Vroelnw, Koncert w:t>cz"rn$ . sUPrzdeqakm fVIJo:I'Xlk ·- nWkoHkkowit\lkl" tura uredOwnikl"U7'!2iIOslaw. - K' -- ragln. z powieścI W. Czo.snow~ I u. . . ·12o.1l5 Pr!l.'l:a. KUIIC'ert orko F Ih ro ZIS ••. n.. li OWS-8. ng" 

UplO ISk:ego: .Krwawnik": 14.20 mu· ToruĄ - 9.fi9 or!CZyt: .• Nowa W prU\!I'amlt>: . ~fnjlł ojczyZna" nil' 16 i2324 G ----. 
doin składem eW<Hll gościniec do zyka salo.nuw8 z pln: 15.00 l{O' Bazylika w Po!';;ce". 10.00 nabo'ICYk' poematów <YlDfon:cznveh I[ .en, .- 11 orzelnik 
10.000.- od w'!ld('·c:l'la. PO~I'erl-I(lzina rolnika: .. Przez oświatę rio teństwo z Bazyl:'ki św. Jana w SUleta.nv - tran·sm. do 15zwaj· ·11 KUPNA knwaler. DU ul(U,iczonej Idutbie 
n'cy wyklucL~ni. A':Ire~ wskaże 'Iourobytu": 15.10 munka lurlo· Toruniu: 1!.(!{) I1twory -npularne cnd:. 2l.10 Koenilrswusterhausen. • B'j!~A."'" wojskowej z UkOliczonym kursl'IU 
Orędownik PO'7.nań zJ 59 ;:;96 wa z plyt: 13.15 poga.Iank~: - z p!:vt: 14.29 koncert żvc:eń z I Muzyka wieczorna. Fra,,:tturł. - gorzelniczym i kill<lllptnią prak· 

~~:-_~~::';;:;: ___ IIII .. Prz~glll f rynków pro,luktów roi· p'yt: 2II.IG ~ro'~r~m: 21.45 sport Kon~"rt rarljoork. 2ll.111 BlIka· K p' tykn ornz znajomośe 11 kSIl!żko-. 
~ . nyeh": 15.33 muzyka z plyr: 111.45 ca:l·j PO~t;ki: 2:1.05 lalice i pio· reszt. M llzyk~ operetk.)wa. 20.20 . U IQ wo~ci \yil'lkopolskil'i Izuy Rolni· 

goa węda: .. Jak cię widzą lak c'e snnki na olYlach. Monachjum. We,;;OlB muz~'czka ~nstrumprt~ Ul u., c.ne ię{,ę'ubla. c~d poszukuje pu<ndy. 'Z!!'O~ze-
p:".z"": 16.00 łamig!ówki <lla rlzie· • 20.50 Rzym. I{onl'pr' 'nstrumpn~ ranI' Bo uzy"~ne lIUKo .: - r.ln Jnowroclsw Skrytkll pOC7.f(lo 

Trzydziestole'nla ei: 16.15. ~ollcprt w wyk. ~~""," PoniedzIalek.28 pafdzlernlkll. talno·\,,:or,alny. Mediolan ... II mil' [)c:r~fa\~~ fl~:J 't ~~czta ~okq 397 wa Ol2. ng 16687 
• • L. •• A.łamsk.eJ • Gros"!manoweJ. 16.45 Katowice _ 12.15 audycje 11In tnmoOlO se/l:reto". opera C,mll' U). Z Ol gr • 4. . " ~ 

rellll'lJr.ą Da" er.Kl\ . z prO\\:IIICJI .. Cnła PO'":ka śPIf>wa" k"nl't'rt szl,6: .• Dzle]l oszczednoOic:": 13.30 r,>!'v. 27 WOLNE: MIEJSCA 
pos;ar1~Jilc~ c"'ś~olwlek !D~J'ItKu' chóru mesk:~l!'o pod ,iyr. B. Wnl- I mu,wka Ie-k'ka z oIyt: 15.20 g:e-'r1a: 2 1.00 Koen'/t8wuslerhausen. - \._ 
bo~.ubl uczc .,,,;0 r>zlow pk:,. -llek~Walew",k:E'go. 17.00 muzykIl 16.00 •. Ohlicze sportu" - no::. Utwory P. Grap/lp":t I,od .I:vr. 
pfertYń fOJo~/~)flą Oredow.11k -, Inn~czna w w:yk. orko A •• flato: 18.00 koncert o.nk. 73 ,o. o. por! dyr •• l~oll),pozvtora 21.30 Paris P. T. Potrzebna 

oznn z " ~ 17.31) .. ~r:){~wkl rE'Jrlonalne. ~u:!: !lor. K .. Ka!lDoS:a: t8.lłO .. ł?:z:~'lv. 1. F p~t wal Off~nbachll. Interes. otł zaraz e~De,łjp,l' ka do t!Iklll<łll 
Kawaler lTlnzrczn"<".ow,na Z KatOWIC.. Ja.ko m.MeorJum narorlowe: 1n.CO 22.00 AngUa /Nat. Pro:rr.ł. ~łg zbo:!:oW'y dob ze prusperllJlIcy - rzpźnit'kie"o z praktyka rzezni('k!I 

lat 27 maturzysta posiada ~o~ F~1i5 ••• M!Odzl~t .cale:'0jliWlsta ~kr7.ynka o<ró!na: 19.35 "!port: - z~'kn lekka. H'o.,en 1'.11 itll. Me!o'ł.t p dobrem rr,It'J>tU. ObJę,c:e 500 zł. POll'ZeUn;?Of) 2:1 kaut'ji A,lrel 
tówki '5000 zł pozna pann z do- "IPlew8 - ~u ~cJa m~"'l' ZY~llrO- 23.05 muzyka tnnecz;na z p;yt. oPE'retkowl'. 22.30 \V:cde1\. J{pc. tal Z~:oszelli&. \\ I/{ura. Zduny. H~" wskaże O'~e'lowll k" G'bnla 
b · l' • 'l I ę I r owa trnn<sm,towana z·, nlltt,'tw. • I fllrt Paw li dt' Gonlle. Koen /ts· nek :1.d "9 'J.H' . ,,- O • 

. r~J. rot zmy z gotow, <II uh re(l' I W t('m 10 ''',z3('uro[l('j"k;r>h: 20.110 Pon:edzlalek. 28 paidziernlka. wllster1tausen. ,,~OCIIII muz,czka" b - I ~~-'.ł) 
Rr°:ci~'d~n1~c~ot~~~~m PR,;g;~~e; ·k·(J~ 2('ZYtnć?" - n?vxg(.2·c:.i kPOPIY!" H;rnklh~:-. 13.ąO konrert ,mu.!l\Ionachjnm. Muzyka lekka I tn· Mleczarni Uczen' 
l k~ ar O d'; 11'. '.15 nrO<:l'ram. "". a onl'l'rt zy,kl ro'nl'.kleJ z P.yt: lIPI{II)().."]w' n~cz.na. Bu{b~cszt. K·,nce~t ork '. . b'? .. sza. prty rę own \6 ~0"8- ;:"m. p R.:. 2Ui!l .17.:e\lI,·k ..• ~1.UO I rewja i mm (olyt,,): 18:l0 skrzyn·

1' 
operolVpj. Wru('I'1\V. ~f uZ~'ka ta· w

l
_

2
d(){)()zleI"'4

1
.awe. dZl~un8k prze

F
r6b.

J
ka, elek.trome~hnJllcznł" ~trzl"bn,. 

Jamce. n I .. N n wPAoleJ Iwowskił"] falt : - ka dła dzieci: 18.45 muzyka z nprzna. Rzym. Muzyk:! 'ant'('znn. Itr6w. po,;;zu Uje. . .0' 0,11'18 j\jwlllrlpct\~ I tYClOrY8. -
21.30 f~Jjpto.n· ... Nn'ł A'lrjalyk:pll'! I o'yt: 19.00 or1r.7.vt; .. R<)"7,n:ce h:- 22 '15 Pr::,;,a. Koncert raoł.ioorK. 61k. Mchy nowo Śrem. n).( 16600 Oferty Ore<lowl~lk" Poznań 
w R~w"nn'E": 21.411 SIlort ('a'''J I'tMvczne 1933 '36 f.": 1935 "'nort: I 23.00 Kocnhcswusterhausen. - Zadzierżaw'''' I ztl .. 9 Ol18 __ .:.. __ _ 

= Polsk': l!~.29 T'll17.ykn tanpczna M·I23.05 muzyka taneC2lIla z plyt. "Pr(),&'m y do t3l1ca". J(1)ł)e'lbarta. . . ł-"':t b D • 
ark. P. R.; 23.011 muzyka tanecz· , • Muzyk:! tanflczna 211.111 AnJtIJa zaraz mmeJsze ~!>spo' ar::; wo o • Zlewczvna 

Chrześcijańska na I!i płyt. Pon!edz.alek. %8 patdzlcrmka. (Nat. Progr.l. M~z:rka lI'kka. - ~~et;nymo'~OmllmOl ~obrą. kon~uri. UO wszelkich prac w ~osporlnr. 
IIDrzedaż dodatków krawieckich,. Lwów - 13.110 . Godzina ! 23.2il Wiedc'i. MI17""a tanpcznll IzngJ~08 erty r owmk. i6n7~3 ~twie potrzeuna 0,1 zaraz. A. 
waty. watoliny. wszeJldch pod· PODledzlalek. 28 Jłatdzlemlka., woSpomn:eil" nlyt:v: l'>.:m muzyka 23.41'i Raf!'o ,!,"arjq. ~fl1zyka Ipkka.!· nil' SmC',!wwska. norowiec. I.locztll 
szewek. ceny niskie. Pabjnnice.' 0.30 8ud. por.: 1.20 ffzienlTlik - lpkka na p'Ylnch: 13.3!I "luzynka 2:4.00 Rcrl n. Muzyka kkka o 1[.. , ." li Gadki. DOW. Śrem. zd 59467 
Fauryczna 13. Walczak Wnl,,· 11.57 sygnal czasu: 12.DIi dziennik d'a dz·:ed: 18.41i chwila ~"7~rtn: ;>ó nocy. 2ł.on S7tllt~arł. Konce~! 240 NAUKA -----. -- -
rjan. n 16110 l2.11i koncert ma~ej orko P. H: 119.00 k~C':k tury-stycz.ny; 19.35 ~ nocny. pośw, Bł"ethovenowi. +aMeF'T; Pomocnik krawiecki 

G d t ---,13.25 ch'wilka dla kobiet: 15.1& sport: 21.00 . Wesele na Podolu" zuołn t! t u 
OSpO. ars wo Kie',la: 1~.30 . ml}zy~a ~ plyt: -llIUr!. luilowa .. :C!wno~mpzyctna: - nu poruedzialek: Prywatny .J"k~.r,;a~.: Z~~!~at~ r~; nl'. ""I( 

133 mórg z m",entarzem. bez 16.110 łekcJa J. OIem.I!'CK:ego: ~6.1Ii 21.30 wi.e<'~t:' htern!"kJ po~\v. M. 111.60 Koen;Jl'swusterbausen. - kurs g(1l(.\\ 'H. a. w$zelkich robót pow. Śremski. zd 59 448 
dlu~u przy WpilICIP 3n non. ,lo 1"1' , !tonC'I!'!·t trIa salon. Ba,];J'I..,k!PJ: - KonopnlClkJeJ: 23.05 ml1ZY. ka lekkl!. Mozrka Ie.kka. 17.00 Wroclaw. - ręczD,ch odz'ela M Hojan. Ka-/ 
bYCia. Oferty Oredowmk. P001lt1.45 "k~: •• Wv:wi.~;rI": 17 f O ~o~. z Plyt.. l T(oucert radJoork. SztutJtart. - Jiszkow:ce Oh ockie poczta Hik· Uczni 
mart zd 58 5:33 •. FantazJa II flzle':l :. 17.10 w·er· Ponled7.!alek, l!8 pafdzlcrnika. T Ollce,rJ: orko ; solistów. W p,r0:rr. stat powiat Os·ró\\'.zd :19536 ,., a d . 

Skład ~ze Jantn,Pocz:\,ru;k.!e~o: 17.20 J.,lIdt 1'tlY.l:' k; .. ~ '[Beethoven Haydn. ChOPin - \u9zenmce a. lLll13 za u zlf~l&> 
• • koncert soHI't(\w w wvk. M. Cze- , 'la 19:~lg~e~64z~"'!l'1~'~Ó: StrauSl! itA. Monachlum. Muzyka Nauki n:em. W\1. z!. POZy.CZkl takt.. II 

koJonJ8
1
1ny z wyszynkIem. do- ]<r.tows,ka (,.,!ew) P. Sz,pornów.na (p·rty)· .. - -. gc' , ~ ). 18~;" . \ lekka. T(()10nja Koncert p(}pulaT' szukam naJ'chDtnieJ' za ob • Drow:.ncJI poszuku~l:. Oferty Ort· 

mem (utym o~rorlem owocowym (fort-)· 17 50 po~ o<rzyrodn'("J'~' arle I fl"e-·"·u ., ~S. .0. OPO' 1120 W· d··< K h6 ~ uwm- dO\\'l1Ik Poznllń zd 5-9557 
J>~rzy Poznaniu sprze,lam Ofprty 18 al)~k" . k ~'~3 ., . T,' . w:arlanla d'la dz'p('t: .. Sen Jur"n" ny.., l~ ełJ. oncert c ru ka z utrzymaniem. Michał Za· .. 
Kurjer Poznański zd~ 5880112 to;""'c' l~~'1,.?{y 'oA d~ie~';i'z 1~';3 1M3 mn2vka le-kka z p'yt: 19.~5 ' cze.sk:6h·'\'ó

o. 17.iM!O BkUł;ape(,sl:,tC' s~os~'1 witaj. Mii()biaw. D).( 16 jal Vontrolera 
--- - • • • • • .J< • •• sport. 23 011 mu.tyka taneczna z cprt c ru. os "3 " ~ ,. A Parcele aTJe ~:,:wa G. Th 'll (tenor OP. plyt' • ..Faust" - opera Go-unoda (tr. z it' - .. :nkasenta nk . ta 1.1 \.h ... lIde od za-

. . pa.rY'Slk,el) ,,'vty:' 19.GfI ,,",rz:vnkll . • • • 1'patru) 25. MUZYKA W . k ź· 
fJś~~~~e (Id r~rC'~g;ir~~';zk~~~o ro~n:cz.a: 19.~~ s'Port~ 241.00 •• D7Ji~ pon!edzlal!k, 28 p~idzJemJka. 18.15 AnrtI.la (Nat. Pr~r.). M.u· lilia __ f Mo zł Jf~··~~ Oferlt$~i{:1.P~:! 
tanio sDr.edr. U. Chlebos. Znchn~, :;raTł1Y t,ańc~ • -;lA \1 a . Wf11uzycznn. Toru!, - 1 .... 30. or~lestry 1S810· zYka ta.neczna. 18.30 Radio Parls. znań zd SU b~6 
rzew na 166Cl81"'0.411 d:&.enOlk. ~ .00.. ~ele na nowe l rewełensJ (p.vty): 111.20 Mn7.yka symfou. 

. , ~, Ponolu" - ~"r1. 11',r1owa f'own,,: prze~]a.d gieldowy; U.30 utwory 19.rO Kolonia. Koncert popolar~ St ..I:.L 
Resztewka mUzy.cznlI: 21.!łO wleezór h~et;R()kl skr.zYP('()łwe na p~ytl\l'h: 18.119 - ny. 19.115 n:oen·.g9wlIstelhausen. r"lA 

190, mórg pszenno.buraczana 2-4 ~~w:ecOł!lY M. ",,,nonkn:"p'(JP
R
': - sk,rzynkn o:rólna' 18,4/1 muzyka KOtRcert orko dptej. 19.00 An:tIJa nocn,. litra .. "",r .. ebn,.. Waru. 

klasy z kompl .. tn .. m inwenta-"' "II konc~rt E'vrn . Ol'. ., • - nol,,,lm .z p:yt; 111.00 pO:ta·dan',q: /Reg. Progr.). Muzykn lekka. -I' I nek. r.o~:vczk, aoo ZI. (l fort y Orę· 
nem. :!:niwnmi budynki mn~yw. 23.!l5 muzyka taneczna t D :vt. 19.ali w·nl1om. gooonou,ucze: 1!).3lill~,40 ButlIlPes~.t. :- Koncert ork. ~ POZI ~ń .·c 511 625_ 
72 DOO.- wpist,. o·ko!o 30000.- .s:oort; 23.05 muzyka tane-czna z fIlh. z ui/z. plan,st:v E. DOhna., ~ejono'!llnTch 
reszta d'lIgotel'lninow", Oferty , plyt. nyle;ro. 1. Be~thove.n: I\:oncert ,;." •• 3 
Orerlownik. Pnznnti zd 59451 Ponledzlalek. 28 października. fMt .. ~. !:\:lint S:tP",s: Ko·!lwrole.k przedstnwici"1i na knżt!e powinty -I - -. --, , ". . 7 Omfa!l. 3 1(0.r1:l1y: T~n:p.c ,tra· ,nyt zapl'wniony. 7.;Yl.'iOrY8. 7.na· Sk ad kc!onjalny N.edzJela. lIn. %7 pazdz·ernlka. ~~zllnJ! - tUłO fU'~' p~r.: .~O gonów. 4. BerllOz: ~ym[onJa moll' czek. nrlrpsowse: .. Polsldp muro 
t9warpm. ,.zą',1zp n'em. :i0 m;p. .PaznaJ1 - 9.nO nu,1. porpnnp z\ pro::.~m. 11,.1}7. z r,\\ n~,z~;\y: l~.BO ta.<t\·C':mn . . Sp-rzedaży Ol<lll,·(\w" Kościan. 
S:QeZl1'l Jpr Je n:p. św. DUl'ha 5. "af'l:;z.: 9.40 nro:!r;;.m: 11.50 7:1 mU'.l "n. ~ n,yt 1.,~1ó z ;\ ~.rsz ... - 2G.lO Frankfurt. ;.S:mone Boc· d 4;}56 . 
sp'p,zn e ZP !.;ezc~," (D'),\'1rl bil-I \\'nr;:z.: 111'4) ml1 7ykn n" ..... "ornn: 1~.~,.,"le.dn:,!:5.~~ .. m~ o;1;e ~vle· caIlP.orl·n" - op. yerrJ.iego. Hom-
dowal zd 59001 1->: y t,·): 11.lł7 z Wal'<:1z.: U.03 pog.' rl ,h-.d· 1 \" .. _.l' .. ,I~,e fo yty). - hurg. KOMert sob"t(,w. 20.111 Bu_I 

-ś --- ,T'n rlz:pr-: .. Tajpf11n',," \\'oj!II~:n" 16,00 z \V~.."z.: ~8.,,9 "'!'Z"nka 0- kareszt. Czw,ka muzy.ka kameo 
lusarnlę 12.15 z War~~: 14.211 koncert ŻV~ .«ó.l'n: 18.45 reCital W. Pa"t6w· raln1. 03!0. Koncert symfoni('z· ~~ ~ I Polecam 

kolonzl«;j"tw •. dom. 1(1 ulica mia·' czpli 7. p·)·t· 15.110 7. Wnr/:Oz.: 1~.1() ny, (:n~zw·,oo"rnn): 1!).00 ",~r7"n.k3 nv. 20.30 S7t(}k'·!}lm. I\:onrert or' !)I~ y 
/Sto pO'll7io.)o." e, Kcozystn'", ~nrzt'.I1 muzy~'" z oh·t: lf;.15 no~. ro}ni- ro.n:~za· 1!1.10 nro.'l'!fl~: 9}5 - k,;e.;;tr .• Lipsk. N"wn muz""" r"z~ :'::.~ DO BUDOWLI' ;]!l ,,~18Ś(':C:~! Ofprty O~ędo\V. czn: .Snmostnr('za!ność w cJ7·~lp ",por!. 19.,40 z War .. z •• 23.0a mu· rywkowa. 20.S5 S,tt"I'\!I. Muzyka 
l11k, ~llzn311 'd ill.l (I-G,n n"rze,łzl ro'n 'czych": - 15.25 z zyka z pst. wsnÓ'r7.e.;:nn Z nd·z. F. POU!N1ca. Blacharz Instalator 

LokomrbU'" War.,?.: 21\.11'i prO!rrRm: ,a.~F; z . ?1'.4il lłerlin. Mu.zv ka p()Pt1'~rna. dzielny i pracowity. znaJ'ICY • 
. ~ Wnroll.: 2:1.45 8Port: - 22.20 Zl~ PRopnNUlEMY ~ 2~.5.() Rzym. UCOCZysty obchód -Iwszelką w zakresie zawodu ' 11I1I1I1II1II1I1II1I1I1II1II11I1l/lllllllllllUlII/1111 

Garrett ! Smitlo 8 !ltm. spr;f'- \\'n~'",' ?~ ~5 "11>,01,,, • ~·,.t., A O"~ C70lV( .. Mnr&zu 1l3. Rzym", Bukareszt. wchouz!lc/LPra!!ę szuka stalej po.' 
dam tanto. r. Ofprty Orędowmk. Ntedz:ela. dn. 27 pddzlcmlka. '~ .. M" ~ Tl ~ . K".'1rprt rarl.lOJ)·r.k. .Isady. J. JfalklCwicz, Byugo~zcz. 1 I-I Qźw · gary. 2.elazo I-I 
Poznań~ a9 442 Katowice _ 10.00 konC'",rt m'll- .21.00, ~i~IIe". K",ncert muzy!ti Grodzka 3 - U. n 16 391, Z@'laz!) do bf'tunu 

Opony ;r.y:!d ()()w~~nf'.i ( ... ·'Otv): ID,!'" nabo- na nle:Jzlele: h:s:<l:nl.lu',k:n. 21.01) T(ołlenhaJts. -I '--._. ---I Gwoźdz'e i śrub" 
h d '. 6ż h żeńl'two z k"~C':o'a paraf;alne,'!o 7.30 Pral!a Koncl:'rt z Karlo· Konci'lrt o~kIPStr. 21.10 Ha'ltlb'1rl! Bufetowa Okucia do nieców i kuchAi 

~~~~Fn/6,~Wt~nl:;y\\a~;;'~t; 't)~ _ w Janowie: 12.413 .. Co 61ych~ć fla vych '.'arow: 8.30 P~as:a. Muzyka ~oncert.wlet.·z. 21.10 J<Eol"bnja'2r;~ m:oda. przystojna. inteligentna. 
d '1- P .':1 -9 i36 ę . 6.lap,ku?"· 12.15 k"nl'prt I'YJJ'f. orle or<:nnowa. c'lnl €n:pwaczv K. r a. . rutynowana szuka posady od za I Kuchnie westfa'sk e 
~ ownh. oznan zr o. . I Tow. M;.z. w Kntow.'co f"h nod ~ 11.20 P!,a'!a Kone!'rt radjoork.: Wie~a l"iff!a. 1< onc"rt E'ymf. 21.41i raz. Oferty Orl'rlownik. POZllali Kotły do Dralni 
Dwudziestoth"lumorgowe dyr. O. StrasZI'I'I"I";pgO i A. p.r~· 1~.45 'Vledcl1. Koncert t;ymfo Rarl'/) ParlR. MW1:y·kl\ kUJller. zd 56 002 Piece ielazDe 
:prywatne. Lez d!unu znb<.lJowa.l r>hOl'ki (for!.).: 14.211 mU!Z,',I<~ lek· n:czny. • ~.l!O S%t"~~,,lm. Progr~,m. ro<z· Z 
ninmi Il'went?rznm1 oko)'C'v (11'0' k~ i tanł'ęzna z p'yt: lli.NI - 12.15 K r en :.Jrswt1!!terbausen. - r"w!wwv. 22.10 Pr.oste PI''r sINI. PodoIicer rezerwy amkl ł zawIasy do dn., 
(lz!~ka "r.rzerlr.m R;,r)(J _ \\'oitko· .. W~!'lÓ·t1rl,zlal cz'rmkó~ rad Zl\- Mar~z.~. Beri O. .Mnzyka w po· Muz .• le-kk1 .• B 1IfIsPPRzt., MI~z)7k!l lat ~4. ue& Ś odko~., do ł:~Cla ' okien 
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CennikI na żądanIe 

J. KrlyianoW~Ki 
SpÓI ka z ogr. odp. 

W Poznarln. nna ~lEwska 16. 

Co futro - to Edmund Ryc..hter - co palto - to Edmund Rychter - co ubranie - to Edmund Rychter, Poznań, O.str6V\ Wielkop. 
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POW/ESC 

SEnSIJCYJn 
36) - Placzegoby to 8ta~ się nie mo-

Spotykali sit wIęc w zaetenjon.~j gło? Dlaczego nie miałbyś zostać mę· 
alei w piękne dni jesienne. SpotkanIa żem Laury Dunba.r? Gdyby żyła pierw
te były przypadkowe, jak to ZWl kle sza twoja tona, z pewnośclę. odkryła
by\\ a w pOdobnYch wypadka,ch. Ale by Już miejsce twego pobytu. Nie "'y
niemniej były przyjemne, tern pn,. szaleIŚ o niej nic oddawna, masz więc 
jemniejsze, że oboje ulegali gOf'łC7.ce prawo uznać ję. za umarłą.. 

wyznaje $wojeJ mlłośei' Pan Bagswe]J pokiwał głowQ. 
Artur Lovel lamal sobie głowę nad - Nie wiem doprawdy, co mam na 

oee7.kiwania, Czasami przychodziła hrabiemu o-
Nagłe rumieńce Laury ezyniły jł chota. posłuchać szatana, Z8Jl'yzykować 

Jeszcze piękniejszą.. Oczy Filipa, oży- i zachować w tajemnicy swoje niefor
wione radością., gdy zobacZYł między tunne małżeństwo. 
drzewami postać eleganckiej dzie'W'czy- Uspokajał się wmawianiem w Ile-
ny, nabierały szczególnego powabu. bie, że życie pełne jelt cudownycb 

Wkrótce spotkania te weszły 1V przypadków, że bardzo być może, że 
zwyczaj. Oznaczono wprost godziny on i żona jego nie spotkaj" siO Już na 
na studja artystyczne l Filip Jocelyn tym świecie. 
przestał bywać w Lisford. Całe ranki Liczył na swoje Izezęście I rozmy
przepędzał w cieniu drzew parku Man- Ś'lal nad doprowadzeniem zamiarów 
deJey.,. swoich do skutku. 

Nadszedł jednak październfk ł Gdzieżby Agata potrafiła znaJeź\! go 
chłodne dni nie pozwoliłY na częste teraz? Nie miała ku temu nitki prze.. 
spotykanie się miss Dunbar z a.rysto- wodniej. Znała go wprawdde l pod 
kratycznym jej nauczycielem. nazwiskiem locelyna, bo GUbertem 

- Nie mogę pozwolić, milord1.i~, przezwał się wtedy dopiero, gdy nędza 
żeby młoda Jady dla rysunków naba- za bardzo z8ICzęła mu dokuczać, ale z 
wiała się kataru - prawiła poczciwa drugiej strony nie mówił jej nigdy o 
Elżbieta. - Mówiłam wczoraj o tem BWem tak bUskiem pokrewieństwie z 
panu Dunbar, ale cóż, mówić do nle8/), hrabiami de Haugthon. 
to to samo, jak do drzewa. Jeżeli tDlS! Nie wiedziała nigdy, że los ich mo
Laura przyjdzie teraz kiedy do parku, że się kiedyś zmienić. Posłyszy nieraz 
to Chyba dobrze owinięta w futro może o lordzie Haugthonie, ale ani 
i musi w dodatku prędko chQdzić, by się domyśli, że ten lord to jej własny 
się nie zaziębić. mą,ż. 

Mrs. Medden zrobiła tę uwagI) gło- Trzeba zaryzykować i zostać mężem 
sem niezbyt uprzejmym, gdy pewnego Laury Dunbar. 
'Poranku hrabia lIaugthon prosił pięk- Ą może lepiejby było okupić tajem
ną. uczenicę na następnę. lek(:ję rysun- nicę złotem 1 Pieniędzmi wszystkiego 
k6w. można doka?:ać, za pieniądze napewno 

Mrs. Medden miała też trochę na udałoby mu się oswobodzić od Agaty, 
!Umieniu tę przyjaźń, jaka siQ zbyt nakłonić Ję. do wyrzeczenia się swoich 
szybko zawi~zała między Laurą. a. FI- praw. 
lipem. Czuła, że zawiniła trochę jako Hrabia de Ha.ugthon udał się sam 
ochmistrzyni l zła była bardzo na. sle- do Londynu. 
bie. Mrs. Medden, plotkarka pierwsze-

Ale złoość na. siebie nlczem była w go rzędu, dowiedziała się o tym na
porównaniu z obu.r2leniem ~a hrabiego głym wyjeździe Filipa i zaraz przy
de Haugthon. szła powiadomić o nim s.wo.ję; pan1i). 

- Czego-on chce, czegoul1<ł%i," JIa.. '. " ZłI.łowała. zą.ra;t' bard~o. j;e Jlie~ Ullli~ 
ezego odrn.zu nie oświadczy 8i~Lau • . nlgjy nic zat.nić ... bo łagodna twarzycz-

. tze? czka Laury bardzo pobladła, gdy u-
. Mrs. Medden oezeklwała eiQgle ełyszała tę wiadomość. 
przez te klika tygodni na ~wjadc?yny Panna DunbfU' zmieniła się trochę 
hrabiego, a tymczuem apotykai j, od czasu zaprzestania lekcyj rysu n
civ,gły zawód. ków. Posmutniała Jakoś l pomizernia-

Bolało J'ł to okrutnIe, bo przeko· la. . 
nana bYła, że młody Jocelyn koeha sił Artur Lovel 'POstrzegł pferwszy tę 
apamfętale w lej panI. Przenjkliw~ mtIanł l domyślał sit jej przyczyny, 

oko 'jej spostrzegło odrazu uczueie FI- spotkał bowiem parę razy Filipa 10-
lipa. dla pięknej córki bankiera, dale- eelyna w parku. Odgadł odrazu w 
ko wczośniej , aniżeli La.ura mogła się pięknym Haugthonie nIebezpiecznego 
przyznać przed sobę., te Jest kochanQ.- rywala i zaczą.ł ich ba-czniej obsClTwo-

Dlaczegoż się wi~ nfe oświad- wać. 
ezaT Która k obieta. mogła być odpo- Oburzenie Mn. Medden nie miało 
wiednlejszą. od Laury na żonę pana granie i pewnego razu, kiedy Laury 
J'ocelyn's Rock? nie było w salonie, opowiedziała 
. Pełna tych ambitnyth myśll EJż- W8zYStk.O Arturowi Lovelowi. 

blehl spełnIała dosyć dyskretnie rolę - Clekawabyrn była wiedzieć, eze
ochmistrzyni, pozwalnła młodym roz- go on wymaga od przyszłej swojej 2:0-
mawiać sam na sam ze sob,!. ale nigdy ny, ten pfęlmy dźente.lman? - wy. 
Filip Jocelyn nie wspomniał ni Iłów- krzykiwała z oburzeniem. - Jeżell 
kiem o małżeństwie. chee pieniędzy, miss Dunbar wniesie 

!{ochal, ale nie ~miał uczynić wy. mu ich tyle, te mógłby kupIć sobie 
znania. chOĆby Bank Angielski. Jeżelt mu 

Obraz żony stawał pomiędzy nim a idzie o urodę, no, to założę się, że nie 
panną. Dunbar I często w chwilach naJ- znajdzie w całem hrabstwie piękniej
szczQśliwszych sprowadzał chmury na szej dziewczyny nad LaurQ. Jeżeli cho
jego czoło. Opuszczał w takleh cbwi- dzi niepoczciwemu o tytuły, to czy nie 
lach panie, 1tę.knQ.w8zy im za.ledwie wie, że miss Laura jest córkQ. blrabian
parę słów na pożegnanie. kiT Nigdy w życiu nie widziałam ezło-

Przyszła zima ponura ł smutna wieka tak wyma.ga.ją.cego. 
:1 lekcje rysunków ustały. - Ale może mi,ss Dunbar nie my-

Hrabia nie cią.gną,} teraz do Lisford, ŚU o lordzie Haugthonie? - zauważył 
Jeździł konno parę dni z r~du do par. Artur. 
ku, ale nie d?strzegł nigdzie pomiędzy - Nie mów pa.n tego, panie Artu
drzewami Jasnego okrycia Laury. rze, bo wiesz o tern dobrze, że na swoje 
~szystko zdawało mu się ciemne nieszczęście mYśli o nim. COp1'awda 
l smutne, n<?,wa gwin~da jego życia. już byłaby z nich dobrana para. Powiadam 
mu teraz DlO przyśwIecała. panu, że jak się patrzy na nich, gdy 

Laura Dunbrur była w jego o~ach sobie spa-cerują. pod drzewami obok 
wymarzonym ideałem pięknej kobIety, sie,bie, to jakby się na obraz patrzyło. 
~le los nie pozwalał mu P()lją.ć jej za O~ ją. szalenie kocha i na serjo jest nią. . 
zonę. . . . załę~y, tylko nie ma odwagi powie-

Spelmł.o SIę jego przezna.cZ8EUe. Ka- dZI(~c jej tego. Takle post.ępowanie nie 
wał to juz czasu, gdy w pewien chłod- podoba mi siQ wcale. Przypuszczam, 
ny P?ranek zimowy zaślubił w małym że uważa nas za nleodpowleclnią par
kOŚCiółku londyńs~im dziewczyn~ o tję. Kiep jakiś, niech go djablj biorą,t 
drObnej, dziecinnej t,,'arzyczce,. corkę J C!Ioćby był nawet księ-ciem, jeszczeby 
go:spodarza., od którego odnajmował Ole bYł nas wart. 

tem, a że miał umysł do krytycyzmu to powiedzieć panu, może pani Gilbert 
przyzwyczajony, podejrzewał l Jooely- nie wpadł wcale w ręce ,.Times"? 
na. - Niema takich, coby go nie czy-

Musi byt! Jaku tajemnica w tyelu tall. 
tego człowieka. Ma. l pewnOŚCi, cos - Tak, czy taję, go wszyscy ci, co sit 
do ukrywania. Poprzyslę.gł słuźyć zajmuję. interesami, ale kobiety? Co 
Laurze Ounbar z poświęceniem bra- ich obchodzić mogą, te wszystkie wia.
terskiem, obowią.zkiem więc jego czu· domości ? 
wać nad człowiekiem, którego uko- Filip westchną.ł głęboko. 
cbała i który kochał ję. także, a nie Zac?:ynał juź cieszyć się nadziejl), 
chciał przyzna~ się do tego. że połowica jego nie żyje, że jest zatem 

Filip .Jocelyn udał się do Londynu wolny, Że będzie mógł zaślubić Laurę 
i stanQ.ł w drugorzędnym botelu przy DUllbar, a tu ten nieznośny pedant 
Black-friars, stara. mu się dowieść, że to znowu 

W b rzecz nie tak bardzo pewna. 
y ł"ał ten hotel dlatego, że n&j- _ Gdyby żona moja żyła, byłaby 

więcej stawało w nim kupców, częste albo sama dostrzegła ten anons, _ od
więc Jego przychodzenia nie mogły parł Filip _ albo byłby jej ktokolwiek. 
7;wróclć tu niczyjej uwagi. powiedział o nim. 

Sł,d może działać l zupełnI) swo- Pan Bagswell WZT\lJSzył ramionamI. 
bOd" bo anł służba hotelowa, ani go- _ A któż mógłby odgadną.ć, że a-
ście nie zapytaJ" kto on i skQ.d przy- nons ten odnosił się do mrs. Gilbert' 
bywa. 

Dwie pierwsze godzh:ly po """zyby- - powiedział. - Tak samo dobrze 
t ~~ mogło tu chodzić o Agatę Grigsonł 

c u spędził w kancelairji prawnika po- Ludzie mają. dosyć własnych kł()lpotów, 
dejrzanej klienteli. Stamtą.d udał się żeby mieli latać jedni do drugicb i ko-o 
do redakcji "Timesa" i nadał ogło- mentować ogłoszenia "Timesa. ... Jeże
szenie. 

Zaraz nazajutrz na drugiej szpalcie li pan pragnie odnaleźć swoję. żonę -
od góry czytano anons następuj .... y: dodał adwokat znacZl~CO - to nie ma 

A t .... ~ pan co rozpaczać jeszcze. 
" ga a G. proszona jest o przybycie _ Więc każę powtórzyć jeszcze a-

do pana. Bagswell, adwokata przy Cle-
ment's-Inn dla powzięcia wiadomości nons przez jakie dni piętnaście. Ale 
o swoim mężu J. G," nie m~gę cze~ać .w Londynie. leżeli 

Anons ten pojawił się w "Times" mrs. GIl~ert ZJaWI się, to zechCe pan 
nie raz tylko al d d' ś i mi w te] chWIli dać znać. 

, e wa Zle c a razy _ I owszem J'eżeli mi pa.n swój z rzędu. ' 
Przez całe te dwadzieścia dni Filip I adres z?stawi. ' . 

Jocelyn siedział w Londynie j czekał - NIepodobna - o~zekł F.llip IO' 
Nie zgłosił si n 'kt i ' celyn - bo sam nie WIem, gdZIe prze-

. ę 1 na WE'zwan e. pędzę te piętnaście dni. Jeżeli się pan 
Hra.bla de Haugthon chodził , po dowie co o mojej żonie, to proszę ogło

kilka. r~zy do adw?k8;ta, kt?,ry znał go sić w "Timesie": "Agata dała znak ży
daWnIej pod naZWIskIem GIlberta. Po- cia", Wystarczy mi to najzupełniej. 

. magał był .pr~ed dwoma l8;ty: w prze- Przybędę zaraz, żeby się z niQ, zoba.
prowad?:en1U Jakiegoś piemęznego in- czyć. Nie jestem hipokrytą., panio 
terellll~~. "'. . Bagswell, nie · idzie .mioodnalezieni.a. . Pa:t Bags.'~v-eH był osobf&t~cią. ba.T'-- mo-jej fony .dlatego, - że· ję. kocham, ale 
dzo SIę nadaJą.cQ, do operacyj tego ro- dlatego, ' żepozostawilem ił w nędzy, 
dzaju.. że mam się teraz daleko lepiej i chcial-

- tona mOJa musIała umrzeć - bym wejść z nią. w. układy. Dosłanie 
rzekł do~ Jocelyn, gdy anons ukazał dużo pieniędzy, jezeli plenią.dze po
się nap:ózno po raz Jut dWUdziesty - trzebne jej SQ, do szczęście. Chcę się z 
g.dyb~ zyła. na,pewno byłaby , Już zgło- nię. po przyjacielsku porozumieć, chcą 
SIla SIQ do pana. eeparacjL 

Kości rzucone 
FilW Jocelyn powrócił do blrab

stwa Warwick i zamknę,ł się w ulu
bionym swoim apartamencie w Joce
lyU's Rock. 

Jedno duże okno żelazne wyeho
dziło na stromą, skałę, u stóp której 
przepływał bystry strumień. 

pastorze, który trząsł się % zimna, o 
swoim ojcu, plebejuszu z brudnemi 
r~koma i jeszcze brudniejszym języ
kl~m! o młodej dziewczynie, której 
dZle'cuma twarzyczka zmieniła 8i~ V'I 
tak krótkim czasie na twarz, nabrz~kłę. 
od pijaństwa, zapomniał zgoła o 
wszystklem. Często siadywał u tego okna. Za

słuchany w głośny szum wody nie
cierpliwie oczel\iwał wiadomoŚ"ci od 
pana Bagswell. 

Ale upłynęło plętnaś-cłe dni, 
prawnik wcale się nie odzywał. 

Hrabia. de Haugthon nie pamiętał 
nic, nie widział nic, prócz Laury Dun
bar, i zapytaj jQ., czy zecbce zostać je

a go żonę.? 

Nazajut.rz po wyjściu piętnastego 0-

głoszenia w "Timesie" Filip Jocolyn 
pojeChał rano do Mandeley-Abbey. 

Postanowił stanowczo doprowadzić 
swój niebezpieczny zamiar do skutku. 
Za jaką.bą.dź cenę musi zostać małżon
kiem Laury Dunbar. Ani na chwilę nie 
1»'zypuszczał, że może mu ona odmó
wić. 'Yiedział, że go kochała, choć ni
gdy mewinne usteczka dziewczęcia nie 
wymówiły żadnego czułego słowa. 

Lord Haugthon przyjeChał do Man
deley.Abbey i lokaj natychmiast wpro
wadził go do sa'lonu. 

Był to dzie·ń ponury i dżdżysty w 
początku grudnia. Laura siedziała 
pq'zed kominkiem, u nóg jej drzemał 
wienlY jej Pluton. Opa.rłszy łokcie na 
miQkkiej poręczy fotelu, wpatrywała 
się zaduma.na w ogień. Otwarta kslQ.Ż
ka lo,żała obok na posadz,ce, a po dru
giej stronie na małym stoliczku przy
bory do rysunków. 

- Miss Dunbar! Laurol - odezwał 
się ~Uip Jocelyn, zbliżając się w ciem
nośCI. 

Dlaczego miałaby mu odmawiać? 
Ko'Chała. go i widdała, że jest kO'

chaną" bo każde słowo jego przekony
wało ją. o tem. 

Filip loeelYn stał od niej wyżei u
rodzeniem, ale dorównywała mu ~a.
ję.tkiem. .Wą.tpić ZT'esztą. wypada, czy 
młode dZ1(~wczę zastanawiało się nad 
tem wszystkiem. 

~odaj, że nie myślała w tej cbwili 
o lllcz.er;n. t~lko.o człowieku, który był 
dla mej naJdrozszym ze wszystkich 
i który ją pragnął poślubić. 

Został więc Filip Jocelyn przyj~ty. 
N~zaj.utrz przed południem przed

stawI,1 SIę pan~l D~nbar. Przyjął on 
closyc .0boJętme Jego oś.wiadczyuy 
i chętnIe dał mu swoje zezwolenie. 

Lorcl Haugthon prosił, aby ślub od
był. się jak najporędzej, na co bankier 
także chętnie się zgodził. 

m\(~szkanle. Artur Lovel głęboko się zn.myś1ił 
Gdyby nJe ta f taJność, mógłby nad zwierzeniami nws. Medden. 

pnść do llóg Laurze Dunba,r.w salonie Więc to rzecz stanowcza, więc Lau 
w Ma!1deler:.Abbey, mógłby wpatry- ra Dunbar pokochaJa Filipa Jocelyn, 
wać SIę w Ja.8niejtclł twarzyc~ę na- hrabiego Haugthon. 
rzeczonej. Dotąd żywił bezwiednie w głębi 

!ak mogłoby być, ale tak być nie serca pewną. słabą. nadzieję i osładza
moze: Usiłował to wyryć sobie w pa- ta mu ona życie, teraz życie jego sta
mf~~1. ale zły dueh kusił go nftustan- nie si, okropną.' męczarnią.. 

Czekał na przybycie dzienniJtów ~ 
Londynu j teraz, choć ' była do.pierD 
czwarta, bYło już prawie cleinno. Ale 
ciemnoŚĆ nie pr,zeszkodziła hrabiemu 
Haugtbonowi spostrzec nagłej radośct 
Jaka rozpromieniła twarzyczkę Laury: 
gdy u sly,szała jego głos, 

Fiłfp Iocelyn zapomnIał o 'prze-
':\złości, ~o owym zimowym p01'ankti, q' 

- Do~t·ze. Oznaczmy ślub na pierw
szy tydZIeń stycznia - powiedział. _ 
Sprzykrzyło mi się już MandeleY-Ab
bey i radbym wyjechać na ląd stały. 
Zatrzymam si-ę tu tyll{o do godów eór
ki. 

Jocelyn, uszczęśliwiony takim obrO'
tem rzeczy, poszedł opowiedzieć Lau
rze o rozmowie z jej ojcem. 

:Mrs. Medden oburzała si~ na takte 
lekkomyślnie braktowanie tak ważnej 
sprawy, jak małżef:istwo jej wycho
wanki. IIle ł szepta.ł mu do ucha: Ale dla.eżego hrabia Haugtbon nie 

(Clą« dalszy nasU\pi). 
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• • ezu\U 
Pocztówki z plnją - Poranne ro'zczarowanie i p1oludnlowa rehabiUtacja Neapolu 

Czar szafirowego wieczoru 
"Plzze" - Obrazy i ludzie - -, 

Dopóki się .'amemu nie zobaczy Nea
polu, nie sposób uwierzyć w jego brzy
dotę. 

szą ciemne i surOWe obrazy Caravag
gia, Ribery. Domenichina. I ~no~u 
ciemne malowidŁa tegoż Domemchma 
spotkamy w przestrzennej, jasnej i aź 
chłodnej białością i złotem kat~dr~ 
San Genuaro. Modlą się przed lll~n;l1 
Neapolitańczycy żarli~ie, ~ s~uplaJą. 
się w bocznej, okrągłej kaplIcy Sw. Ja
nuarego, zwanej "deI Tesoro". .Modlą. 
się i w przepięknej, renesansowe] k!'Yp'
cie capella Caraza, calej w szaro-Zlelo-

, 
nawym kolorycie i w kościółku z 4-go 
w., Santa Restituta, przytulonym do 
l,atedry i z nią. połączonym. Pod an
tycznemi kolumnami i nad mozaikami 
rzymskiemi - wszędzie pochylone. w 
modlitwie staruszki. Ta przysłowlO-

Piękna jest jedynie zatoka i widok 
na miasto z morza. Ten właśnie widok, 
który Słowacki w jednym z listów krót
ko opiSUje, jako olbrzymią literę Ę na 
tle morskiego lazuru. Górne jej zakoń
czenie tworzy Wezuwjusz, środkiem 
wysuwa się daleko latarnia porto Beve
rell0, u dołu pobliskie Castello del'Ovo 
i cypel domów via Partenope, odJ które
go zaczyna się wytworna dzielnica, Ri
viera di Chiaia, ów ogonek u spodu li
tery. Ten wic10k z via Partenope pocz
tówki powtarzaj.ą niezmiennie i znie
odzownym gąszczem olbrzymich kak
tusów na pierwszym planie, albo, jeszcze 
częściej, sakramentalną pinją, nachyla
jącą się nad dymiącym w dali wulka
nem. Wzrok zapamiętuje właśnie tę 
pierw3zoplanową pinję i ostatnioplano
wy Wezuwjusz, a najbardziej kobalt 
czy ultramarynę - to już zależy od re
produkcji - morza. 

> wa pobożnośĆ Neapolu sprawia jednak 
wzruszającą niespodziankę. (Cóż się 
tu dziać musi w dniach 19 września 
i 16 grudnia, podcząs procesji z a10-
pulką wrzącej krwi Sw. Januarego!) 

O zmroku podczas nabożeństwa ko
ś<:ioły zapełniają się mężczyznami, 
często bardzo skręcajacymi z ulicy, by 
się przeżegnać przed Madonną.. Bat 
wchodzac do brudnej, wąskiej "tratto
rii", gdZie w głębi złoci się obrazek M3;
donny za czerwoną. lampką, Neapoh
tańczyk przeżegna się znowu. 

Miasto, przesłonięte kaktusami, ja
-sne zbiorowis'ko domów o płaskich da
chach i małych balkonikach sugeruje 
czar Południa spwzczonemi ż.aluzjami 
i, oczywiście, musi być piękne. A zda
wałoby się, łatwo logicznie wyprowa
dzić, że skoro już natura wysiliła się na 
taką zatokę, p()cóżby ludzie wysilać si,ę 
mieli na resztę? To też się nie wysilali. 
Nie dbali o rozkład miasta, o jego gma
chy, ogrody, pomniki. Wyjąte.k stano
wiła Chiaia, gdzie osiadali turyści. 

Zgęszczony labirynt wąskich uliezek 
zaczął się rozwiązywać w szerokie ar
terje z dużemi diOm,ami dopiero odJ eza
su strasznej epidlemji oholery w poło
wie zeszłego wieku. Zyskał.a na tern hi
gjena i Wygl~d miasta, które pozostało 
nudnem i bezstylowe m, jeśli chodzi o 
architekturę. Nie ratują sytuacji na
wet zabytki z XIII w., renesansu i ba
roku. Urok Neapolu -poza zatoką -
stwarza tyrko jego życie, jego mieszkań
cy. 

Nie wiadomolOO z sobą począć, jeśli 
się miało nieszczęście, wracając z Sy
cylji, wpłynąć do neapolitańskiego por
tu o godz. 6 rano. Ostatecznie czas wy
pełnić może przepiękny spacer po via 
Partenope, wśród uśpionych jeszcze 
wspaniałych will i hoteli nadmorskich. 
Albo kontemplacja owego widoku z 
pocztówek, ale nieporównanie podobno 
piękniejszy bywa o zachodzie słońca. 
Samo zaś miasto o tej porze najbrzyd!
sza: okna wystawowe śpia, za żelazne
mi storami ,domy wielkie, szare, odJra
pane i martwe. Brudne koty wałęsają 
się po brudnym asfalcie. 

Zamiataez na rogu gryzie cytrynę i 
patrzy z podełba na prz.echodzących 
żołnierzy. MOże ,APiewające miasto" 
obudzi si~ oopiero za :parę goodzin, a m0.
że poprosł!u przycichło samo, ohoć taK 
bardzo głośno żegna transporty wojsk 
do Afryki... 

Znajomy Włoch próbował mi tłu
maczyć, że powiedzenie: "Vec1i Napoli 
e poi mori" nie znaczyło wcale: "Zobacz 
Neapol i potem umrzyj", jak się to błędl
nie utarło, lecz p.oprostu: "Zoba<lz Nea
pol, a potem Mori", pobliską wioskę 
Mor i, niegdlYś jakoby przepięknie poło
żoną. Czekając więc, aż się zbudzi ów 
ciekawy i uroczy Neapol, jadę tymc~a
sem wspaniałą, nowoczesną kolejką 
podziemna nie- do Mori wprawdzie. ale 
do Pozznoli, zobaczyć dymiącą ziemię 
Solfatara. 

Corso Umberto snują się, nie śpiesząc minie. "Padrone" gruby, w białym 
i nie denerwując. Witryny sklepów czepcu i fartuchu, rozlewa w naszy('ll 
przyciągają barwnemi wyrobami z ko- oczach na patelni ciasto i zsuwając na 
rali, majoliki, terrakoty, kopjami an- okrągłe półmiski, podaje nam owe 
tycznych rzeźb z bronzu i marmuru. "pizze" ogromne, ale cieniutkie, pokry
(Ceny wysokie, 00 Neapol, jak i Wene- te masą pomidorów, cebuli, parme7a
cja, oba duże miasta na krallcach nu, sardynek i jakiegoś ziela. Dosko
Włoch, połudlniowym i północnym. na- naIe to, ale pieprzne i trzeba się zkolei 
leża do naj droższych.) rujnować na niezliczone porcje najlep-

Po piętach depce nam młodzian z szych we \Vłoszech lodów neapolitań
biżuterją na tacy, modną za naszych ski ch. Zresztą naprzeciw naszej "pi z
babek, ową z drobniutkiej mozaiki. Na- zerii" znajduje się właśnie "gelateria", 

także pod baldachimem z koszul. 
przeciw inny młodzieniec dźwiga kosz Powracamy z wycieczki w kręte 
z błyszcząeemi rybami. We wszystko zaułki na via Museo Nazionale. Z ol
można się tu zaopatrzyć na ulicy pOPI'O- brzymich gmachów muzeum wycho
stu, nie wchodząe do sklepów: w bób dzi się po kijku godzinach uważnego 
gotowany, pończochy, ciastka z kremem, zwiedzania zupełnie oszołomionym 
posą.ż,ki alabastrowe, girlandę cytryn na zbiorami z wykopalisk Pompei i Her
gałęziach, papier listowy, "caf{(~ espres- culanum i rzeźbą. grecką.. Dobrze bo
so", "pizze"... da}, że pinakoteka w porównaniU 

"Pizze", rodzaj naleśników, jedyny przedstawia się tak bardzo skromnie. 
w swoim rodzaju przysmak neapolitań- Aby poznać ciekawe barokowe ma
ski. We-hodzimy w którąś z krętych u- larstwo neapolitańskie (rozsiane po 
liczek, gdzie nad szyldem ,;pizzeria" kościołach), trzeba udać się do Museo 
bald:Mhim z bielizny wymaChuje ręka- di San Martino, dawniej słynnego kla
wami schnących koszul. sztoru Kartuzów z U-go w. Naprze-

Głębia małego, zakopcon,ego lokalu, J ciw okien, za któremi lśni w słońcu 
buzuje czerwono ogniem na dużym ko- morze i barwna panorama miasta, wi-

Na terenaclI Abisynj.i, zajętych prz·ez Włochy 

Przedstawien'ie kinematograficzne 
wAsmarze 

Ludność na widok pierwszych obrazów rzuciła się w panice 
do ucieczki 

R z y m (P AT). Prasa w korespon- widzą i słyszą niema żadnej siłY nie
dencjach z Asmary podaje następują- czystej ani nadnaturalnej, powródli 
ce szczegóły, dotyczące pierwszego na miejsca i spokojnie przyglądali się 
przedstawienia kinematograficznego, przędstawieniu. Pokazano im włoską 
jakie odbyło się dla ludności tubylczej piechotę, a,rtylerję, armaty, samoloty 
w A,smarze. i karabiny maszynowe, aby przekonać 

Najprzód przystąpiono do wyświe- ich o sile i potędze Włoch. Kiedy na 
tIania filmu, przedstawiaj.ą.cego prze- ekranie ukazał się król i Mussolini, 
bieg wielkich manewrów armji wło- żołnierze włoscy i askarysi powstali z 
skiej w dolinie górnej Adygi. W chwi- . . miejsc, wznosząc długotrwałe okrzyki. 
Ii, gdy na ekranie rozpostartym mię- Na.stępnie WYŚwietlano film, przedsta
dzy kościołem koptyjskim a pałacem wiający menwry morskie, oraz kilka 
rasa Sejuma, ukazały się pierwsze o- scen z wielkich zgromadzeń faszystow
brazy i odezwały się pierwsze dźwięki, ski ch, które odhyły się w Rzymie w 
które w języku tubylczym tłumaczyły dniu 2 października. 
przebieg akcji, ludność w panice rzu- Przedstawienie podobno wywarło 
cHa się do ucieczki. Gdy jednak wi- na tubylcach olbrzymie wrażenie. 
dzowie przek()naIi się, że w tym., co I znowu rozczarowanie. Te same, w 

słońcu porannem nikłe kłęby dymu z 
prastaI'ego wulkanu, te same opary-
siarczane, wznoszą.ce sie z ziemi przy Czynny bilans hand10wy 
tupnięciu nogą, te same groty budzą tak 

i Portugalji, 5 do państw skandynawskich, 
4 do Italji i 1 do Anglji. 

niesłychanie malownicze i romantycz- au s trj,ack i, W dziedzinie filmu 
W jak;ie dni chodzą ludzie 

do kina? 
ne wrażEnie'o zmrolm, w blaskach p-o- Austrja jest chyba jednym z nieIicz
chodni przewodników. Trzeba było i tu nych kTajów europejskich, który pochwa
zjawić się dopiero po zachodzie słońca, lić się może czynnym bilansem handlo-
jak mi radlzono. wym w dzied~inie filmu .. Z oficjalnych W który dzień Cl;lOdzi Pan (Pani) do 

I t t st k ka że c ągu statllleD'O kina? Gdyby znienacka zadać komuś 
. A Nea.~ol s.ię . tymcz~.sem ,o~ud~iłk' ;otJ ~.~y:fe~ton~ do ~u~trji oObrazy fiI- pytanie, byłby niewątpliwie zakłopotany. 

uhc.e zar~lły Slę 1 s.ą takle wł~~me, Ja mowe za łączną sumę 5.593.000 szylingów, Zdawałoby się, że naogół kinomani nie 
się Je SObH~ wYQbrazałoQ. Halar;;hwe, we-, nato{niast ek,spo,rt filmowy wyraża się cy- mają ustalonego dnia, w którym oddają 
sole rm;wJeszoną bielizną, brudne, roz- frą '6:294.000 ·szylingów! Eksport rozlażo- się rozkoszom Dziesiątej Muzy. Z 'Ole
śpiewane , Są i gwiżdżący ulicznicy o ny jest w sposób następujący: Po 11 fil- biscytu,. ':lrządzon~go przez je~no. z naj
kędzi()rach barwy smoły. jest kataryn- mó,w sprowadzi.ły z AustrH. następują.ce P?czyt.nIeJ.~~ych pIsm .a~e~y~a~kIch wy-

k k ; 'h · d ba pan,gtwa: BelgJa~ Jugo.sławJa, Holand]lt, lllka, ze az 30 pr?c. 1'!llłoSlll~OW fIlmu ch(~-
~a. na 'yóz u, ior~ poPJ c a ~:ze SO : Węgry, Polska, Sowiety, Palestyna i dzi do kina w llledzlelę. Następny, koleJ
splewaJąc na ?-omla~, be~ręk.l kaleka: SzwajcaTja; 10 filmów wywieziono do ny dzień frekwencji - to sobota (22 proc.). 
wzdłuż choomka tanczy l zbiera datkl Czechosłowacji, po. 9 do Rumunii i państw I Oto inne dni: Poniedziałek (~ proc.), wto
chiewezynka. bałkańskich, S do Niemiec, po 7 do Fran- rek (3 i p6ł proe.), środa (U proc.), ez·w.r· 

Ludzie po wznosząCtmJ "ię ~\ gorę cji i Indyj Holendel'Skicb 6 do Hi!szpanji tek (3 i pół proc.), pi~tek (7 pr~ 

A ileż uroku ma taka zadymiona 
restauracyjka, gdzie tęga i pięknooka 
jejmość nakrywa stół tak niesamowi
cie brudną serwetą, stawia przed go
ściem szklany dzbanek, czy karafkę 
wody (pić trzeba wprost z tego .dzban
ka l), potem tak ogromnlł- porCję "pa
sta ascinty", makaronu z sosem i usy
paną górą parmezanu i to z tak ser
decz.nem, macierzyńskiem: ,.Btton appe-
tital" ... 

O szafirowym zmroku Neapoł pięk
nieje i pięknieje z każdym krokiem w 
stronę portu. CasteJ1,o dell'Ovo, sta
ry zamek o barwie terrakoty w różo
wej mgle zachodu spłonlJ,ł na szafirze 
morza z ostatniemi promieni8J1li i oto 
czernieje basztami na ciemnym błęki
cie nieba. 

Na via Partenope teraz widzę, ie 
Neapol jest jedyny i nieporównany, a 
najpiękniejsze widoki z pinją i kak
tusami kłamały... (Ciekawe. że rano 
też tak myślałamt) 

W porcie od amfiteatralnie rozsia
nych świateł brzegu odpływa ostatni 
dziSiaj statek na Capri Żegnają. go 
śpiewem siedzący :nad wodą. żołnierze, 
ci sami, którzy rano będą tak milczeli 
na !Ulicach. I ten .sam Neapol, pełen 
szmerów, dźwięków, melodyj rozcza
ruje kogoś znowu rankiem, zaspany, 
martwy L. brzydki 

H. W. 

Mały fil02{)f z londyńskiego ogrodu woLo-
gicznego z:l~tanawja się nad zagadni~ 

wojny whJ~ko - abb yllllkiej. 




