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UJ przededniu krwawych walk w Abisvnii 
•• •• 
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Zaciekły opór Abisyńczyków został Złamany - Na froncie erytrjskim obie walczące strony przygotowują się do 
ataku - O zajęcie rzeki Faras Mai - Plan okrążenia wojsk włoskich nii! udał się - Następstwem tego jest po

wstanie przeci;w AbisyńclykiQm 
Paryż. (PA1j. Wymarsz wojsk re

gularnych z Harraru do Ogadenu od
był się wśród wielkiego entuzjazmu 
ludności. Dowódca naczelny wojski na 
froncie p<>łudniowym ras Nasibu doko
nał przeglądu w obecności przedstawi
cieli władz i duchowieństwa. 

Paryż. (pAT.) Agencja Havasa 
donosi ze źródeł włoskich, że liczeb
ność oddziałów abisyńskich w rejonach 
Chillave, Dagherrei, Callafo i Ouebi 
ChebeIi nie jest dokładnie znana. Je!'t 
rzeczą pewl1ą., iż lewe skrzydło wojsk 
abisyńskich, pozostają~e pod dowódz
twem Rasa Nacibou. ma za główną. 
pod!'tawę Sassabanab. o 200 km na po
łudnie od Dzidziga wzdłuż drogi, prze
chodzą.cej w pobliżu Tougfafan i koń
czącej się w Gorahai. Prawe skrzydło 
pod dowództwem Rasa Desta ma za 
punkt oparcia miejscowość Goba Bhi
guer między Adis Abeba a włoskiem 
",omaU, u stóp góry o wysokości około 
3 tys. metrów. 'Vłosi bombardowali 
z samolotów pozycje abisyńskie, lecz 
Abisyńczycy nie ostrzeliwali samolo
tów, aby nie ujawniać dokładnie zaj
mowanych pozycyj. 

Przez wzięcie CaIlofo Dagherrei 0-
raz pozycyj, cią.gn~cych się wzdłuż 
Ouebli, wojska włoskie sparaliżowały 
opracowany przez Abisyńczyków plan 
przerwania frontu między Ouebi Che
beli i Gerlogubi celem ~krą.żenia i zaj
ścia od tyłu pozycyj włoskich oraz za
grożenia miejscowości Gorahai. Za
jęcie Gorahai pr,!ez W10,chów miało za 
rezultat to, że - zdaniem włoskich kół 
kolonjalnych - doprowadziło do wy
buchu powstania przeciwko Abisynji 
wszystkich mieszkańców Ogadenu, 
oraz zgłoszenie uległości przez sułta
na Ololdinle, który brał już udział ze 
swymi ludźmi w' ostatnich operacjach 
przeeiw Abisyńczykom. Główny wy
siłek włoski skierowa;ny będzie obec
nie kn mjęciu Gorahai, co przyspie
szyłoby znacznie zdObycie Harraru. 

R z y m. (PAT). Agencja. Stefani do
nosi z Asmary, że lotnicy 'włosey do
konali szeregu lotów wywiadowczY1:h 
w rejonie Ogadenu, posuwaJąIC się do 
Sassabendi oraz w rejonie Dziuba, 
gdzie dolecieli do miasta. Magalo, któ
re zostało zbombardowane. 

R z y m. (PAT). Agencja Stefani 
donosi z Adui, że codziennie grupy 
wyzwolonych niewolników zgłaszają 
się do biura politycznego w Adui, wy
rażając swą. wdzięczność rządorwi wło
skiemu. Liczba zwolnionych doty<:h
czas niewolników przekracza. 10 tys. 
ludzi. 

R z y m. (P AT.) Ministerstwo pra
sy i propagandy ogłosiło następujący 
komunikat nr. 29: 

Gen. de Bono dono i z frontu w 
Erytrei, że korpus armji tubylczej roz
począł wczoraj rano operacje, celem 
zajęcia rejonu rzeki Faras Mai. Przy
wódcy szczepów w tym reJonie zgłosili 
już uległość i zapewniają, że ludność 
oczekują. z niecierpliwością okupacji 
włoskiej. Akty uległości ze strony 
przywódców szezepów " prowiDej,t Ti-

Zdjęcie nad9,ł:łne samolotem z (Nntu wlo3ko - abisyńskiego: sanitarjusze opatrują 
rannych wojowników a.bbyńskich koło Makalle. 

gre następują. w dalszym ciągu. 'WcZO-1 Drugi pułk odpłynął z Karachi 
raj zgłosili się na naszych linjach czo- prawdopodobnie do Egiptu. 
lowych Dedziak, Atzebaha. Abraha, Władze angielskie w Indjach za
przywódca szczepu Tzellim Bietm, da- kontraktov,:ały szereg transportowców 
lej Fitaurari Gabre Selassie Negussie, dla wojska. Transportowce te stoją. w 
syn Dedziaka Negussie oraz Lig Zarea pogotowiu w porcie Bombaju. 
Buruch wraz z Fitaurari Tedla Scha
lu i liczną świtą. Również w rejonie 
Tzellemti, znajdującym się na lewym 
brzegu rzeki Takaze. zaczynają się 
zgłaszać rozmaici dostojnicy i przy
wódcy. 

Lotnicy dokonali lotów wywiadow
czych na·d terytorjum Aussa, nie za
uważyli jednak nic nadzwyczajnego. 
Na froncie Somali bez zmian. Zdro
wie i duch wojsk doskonałe. 

R z y m. (PAT.) Z Rzymu donoszą" 
że na froncie somalijskim wojska wło
skie JXlsuwają się ciągle wgłą.b Ogade
nu i wtargnęły już do doliny Burei. 
Tanki włoskie natrafiły tu na zacie
kły opór Abisyńczyków, ale jednak 
zmusiły ich do ucieczki i zdobyły wie
lu jeńców. 

Na froncie erytrejskim ogólna ofen
zywa nie została jeszcze podj~ta, w 
okolicy Amba Alagi koło Makalle i 
koło Tembinu meldowano wielkie i 
liczne konce.ntracje nieprzyjaciela. Ks. 
Bergamo, krewny króla włoskiego, ob
Jął dowództwo nad strażą. przednią. w 
prowincji Tigr~. 

Wojska angielskie 
zdążają do Egiptu 

B o m b aj. (PAT.- Joeden z pułków, 
który miał odpłynąć z Indyj do Suda
nu w grudniu, otrzymał rozkaz nie
zwłocznego wyjazdu "w niewiadomym 
kierunkn". Pułk odpłyną.ł już z Bom
b&ju ąecjalDJrm ~. . 

Włosi budują d,.,ogi 
R z y m. (P AT). Agencja Stefani 

donosi z Entiscio, że marszałek Bado
glio i podsekretarz stanu w minister
stwie kolonij Lasso dokonali uroczy
stej inauguracji drugiego odcinka dTo
gi Mareb-Entiscio Tzalca, zbudowa
nej przez korpus techniczny annji tu· 
bylczej i oddziały (:zarnych koszul. 

Poseł włoski opUŚCił 
Adis Abebę 

L o n d y n (Tel. wł.) Poseł wł()oSki hr. 
Vinci opuścił w sobotę o godz. 9,30 w 
specjalnym wagonie stolicę Abisynji. 
Odjaro jego nast.ą;pił niespostrzeżenie. 
vVagon przyczepiono dopiero w ostat
niej chwili do normalnego pociągu. 
Ostatni przedstawiCiele handlowi 
Włoch wsi,ą.dą. do tego pociągu w Mo
dzo. 

W kołach dyplomatycznych Adis 
Abeby panuje przekonanie, że obecny 
spokój na frontach, jest cisz.ą przed bu
rzą. Z krwawemi walkami liczą. się tu 
z początkiem listopada. 

Kocesipondent "T im e s a" donO!Si z 
Adis Abehy, że przy obecnym stanie 
rzec'Zy niemożliwem będzie znaleść 
wspólną płaszczyznę do rokowań celem 
zlikwidowania zatargu. Ne'gus nie chce 
oddać bez walki aJ)i piędzi ziemi z pro
wincji Tiga-e. Jest on podobno zdecy
...,. ~ awiM«!Die --. 1ecs ... 

ko na podstawie nienaruszalności Abi
synji O!l"az jej niepodległoś~!: Odstą.
pienie prowincji Tigre Włochom ozna
czał<Jby nietylko koniec dynastji, ale 
również koniec państwa, jako niezależ
neg-o kraju. Zdecydowana wola utrzy
mania prowincji Tigre objawia się w 
tem, że wojska abisyńskie pierwszy 
zdecydov.'any opór stawią. przed Ma
kale. 

W rocznicę marszu na Rzym 
R z y m. (Tel. wł.) Uroczystości 13-tej 

rocznicy marszu faszystowskiego na 
Rzym połączone będą z wielkie mi uro
czystościami poświ~enia różnego ro
dzaju nowych budowli, ulic, gmachów 
p.ublicznych, a przedewszystkiem głów
ne uroczystości skoncentrowane zosta
ną w ramach otwarcia nowej linji kolei 
elektrj cznei z Neapolu do Florencji. 

Z okazji rocznicy MU5solini wydal 
do narodu i faszystów orędzie i rozkaz 
dzienny, który opublikowany został w 
organie urzędowym partji faszystow
skiej .. Foglio di'Ond.ine". 

Mussolini nagradza rołni'ków 
R z y m. (P AT). W dniu dzisiejszym 

w pałacu Weneckim odbyło się uro
czyste wrę(:zenie przez Mussoliniego 
na.o<>TM 500 rolnikom. 

Przy tej sposobności Mussolini (). 
świadczył obecnym na uroczystoścI 
dziennikarzom zagranicznym, że w~· 
darzenia w Afryce wschodniej nie (). 
słabi.ą. ewolucji socjalnej, którą. PIl"O
wadzi faszyzm we Włoszech, a prz&
ciwnie, przyśpieszą. ją.. N astępni~ Duce 
zazna<:zYł, że faszyzm jest rewolucj/ł 
społeczną, której zadaniem jest uwol
nienie mas IU'dowych od plutokracji, 
podobnie, jak rewolucja francuska 
1789 r. uwolniła lud od przywilejów 
szlachty. 



D~ę'& .esja czwartego Sejmu 
ItzphteJ, a pIerwszego na zasadzie no
wej ordynacjj wyborczej. Piorws~ego, 
któl'y ma wprowadzi6 nQwe obyczajo l 
uspro.wnie!lio parlamentaryzmu. Din. 
tel?() gnlerJe przepełnione pUbliczno
ŚC.lą, • zwłaszcza, te w~zyscy z 1\ cjek~· 
WIemem o~zekuJą. WY8tQ-pienia pr mję. 
ra. 

. ~owa premfera nie dotyka. ~ac d. 
nIen mjodzy~arOtlowyeh. Wspomniał 
raz tylko o nIch wicepremjer Kwiat
k?wski. Zresztą o nich się milczy. Mi
nIster Beck ciągle choruje. Pono drog? 
samolotową. ~ Genewy do Berlina mial 
tak fatalną, Jak ongiś min .. Eden. gdy 
wracał z Pragi do Londynu; wiche!' 
rzuc~ł. amolotem gwałtownie, z wy" 
~OkOS~1 1300 m na 300. Wszyscy pasa. 
zerowIe chorowali. 

Wiceminister Szerobek spaceruje po 
hallu, ale na t~~ ~oniec. Kiedy p. 
Beck ~zdrowleJe, Jeszcze niewiado
mo. NIe pokazał się jeszcze przyszły 
podse~retarz stanu w p'l'ezydjum :Ra
dy . MInistrów dr. Grzybo\\'ski, którego 
~Jazd z Pragi prasa. nIemiecka już 
m~rpretuje Jako no,ve zadrażnieniu 
wzajemnYCh stosunków polsktrczesko
"łowacldch. 

.P. Koś.ciałkowskiego izba 81uoha ~ 
duzem zainteresowaniem. Niektóre u
stępy 81) oklaskiwane. Kiedy skończył, 
po~ypały się oklaski ~ całej izby W 
centrum siedziała trójka: pp. Sła~ek. 
Podoski 1 Miedzlńsld; p. Podoski dał 
parę okla.sków, dwaj inni milczeli. 

* Marszałek; .,zapowiada •• rozprawę". 
Nie "dysku~Ję , lecz "rozprawę". No
Wę • obyczaje obejmują. nawet nową 
stY!Jzację. AJe do rozprawy nikt Się 
nfe zgłasza. Wogóle Sejm nie lubi mó
wi~. Była już raz "r07.pra.wa.'" nad no
wym regulaminem. Ale ograniczyła. sIę 
ona. tylko do . '. milczenia. Tj. marsza
łek j~ zapowiedział i nikt głosu nie 
zabrał... Poco? Wszak re""ulamin w 
celu ,usprawnienia prac parlamentu ~ 
gramcza czas przemówień. 

Zato nikt się nie spostrzegł, że na 
ezolo spraw spornych wysuwa się te. 
ra~ kwest ja - powołania w skład ko-. 
IJ1I8jł: Warto przypomnle~, że gdy była 
na plerwszem posiedzeniu mowa o ko.. 

· mi8jł regulaminowej, zaraz powstał 
Jtlkłś poseł I wymownie dowodził, te 
trzeba w skład komisji powoła~ jak 
n .. j~ięcej postów. A teraz w skład \(0-
ml!Jj marszałek proponuje 25 kandy
dę.t6w. Wstaje zaraz jeden pOlle' po 
drugim t Igłasza. łĄ8ne kandydatury. 
Było to zjawisko osobliwe, nlewidzia
:n.e dot~d w ejml~ polskim. Poeeł X, 
sled%ą.~y obok posła Z. podnosi rękę 
z.wyclI~gnlęteml dworna palcami I pro. 
SI o głos. Wstaje ł zgłasza kandydatu-

· rę pp. Z i y, swoich towarzyszy. 

.. Z sagrody Szymon~ Ołlarteil·a d<Olleclało 
· .tak>ene 6kJrzY'Plenle tórllwla. 

.przy 8tudnl etał na: .• m!ooszy 1\ Oba.r
tll'lów Berna.rd l raz \W!!l wytelągał pełne 
wla<!ra wody, lejąc .łl\ do stoją~e.go obo'k 
kOl'yta. Stary ObM·teol uei-adł na !mlaku 

· wedJJ.e cha'~llIPv I nogi wycią.gną.ł jako dlu-
~ie. Stnro sie-doomd.zlę ię-ch>let'nie ()~y 

· zml'Ultył kq slońou i wnuka pod.zlwlnl, a 
wYkpl~al: 
~- Ciewv ... · jaki to jurny pslaJuohal ... 

Takie wiadra wady ze st'UJdni wy-clągać! .•. 
A<lY'ć jo .iak beł ~ twoim wisku, to jm 
i potrnfił sleckl nal"tnqć ł wedle gos.po
clarkl kB?:l\tnć si!}, nikiel 8tary parobek. 

- Owa - oopa,Jlł wnulczek - k!ejśta 
taki mqdry. to weźcie sWÓlI kiJ<l6ek I 'Po)
nUcie nim hC'1: QllRtlynę., tak lak Ja to oneg
da.j zrobitem. 

- I omn lo mnie .. !:ba. nlo roztrąctt. 
- bośde Be S81m wini n. Nie ŁBa 

belo podłazić. 
- Milc psiaj-ucho! te.bym clę wtedy 

da l'lll I, tobym. I te twoje ldalpuchy z ko
rz(Yl1lnml re Jlha wyalMCnat. 

At trzeba losowania Dad dwoma, po. 
siadają~ymi tówn<>ść Sł()Sów. 

* 

Taki był popyt kandydatów, te na
wet Igłas"mo po dwa razy te (!Iam8 
nazwiska. Aż 11f) takiego bezhołowia 
przeraził p. Miedziński i skromnie za
proponowal, żeby nasamprzód określić Pod koniec pierwsza .,li:aja.wa u
llczbę cdonków komisji. A że było 38 kraińska". Pos. Pełeński twierdza. 
kandydatów, wi~c ktoś proponuje 38 te nikt z ukraińskiej reprezentCtCJI 
członków, a drugi 30. a trzeci tyle, ile parlamentarnej nie wszedł do komisji. 
chCiał marszałek tj. 25. I na 30 elę o- Panowie natychmiast błą.d swój pro
granicza. stuJę.: na posiedzeniu komi8ji powo-. 

Na taje cz. wyborów. Trwa to łuj'ł przed tawlciela mniejSZOŚCi ~~ 
czti,ry odzłny i kwadrani. Tej pułap- kralńilklej I żydowskiej W kład komi
ki życi autor~y nowych obyezajów się ajl, daj/le mu prawo prz:emawianla 
nle 8pod~iew U. 200 posłów pieze 30 i zgłaszania wniosków. 
no.1:w18k, więc pada 6000 głosów. Ileż pllrdon I Ależ prz ele .,nowe obye~a· 
czasu poebląnia obliczenie! N.turnl- je" nie uznaj/} ani klubów, ani sp~eJal~ 
nlo nie. ma odrazu zdecydowanej wlęk-I nyeta reprcn:entacYJ I Więc dlaczego tu 
lZości. Druglo głosowania na 18 kan- ~mlana i Inna metoda postępowania? 
dydatów, więc obUczanie 8600 głosów. l<toś tu po lada przywileje ..• 
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Promienna droga 

P łowie aQ. nieuczoś1iwt Nie wie
dzą. co mnją. z sobą. poczQ.ć. Wcześnie 
74jawlaj'ł się w Sejmie. pilnie siedZI)· 
w sali, bo nic Innego im nIe pozOltaJe. 
Gmach Sejmu, posiadają..cy tyle sal, -
pusty. Na szczęście ogrzany. Central
nym pun~tem jest bufet. Bogu dzięld, 
te on istnieję. Na drzwiach bufetu 
urząd pocztowy wywicaza J:awiadomie
nia, że do tego czy Innego po ła na
detldy listy l przesyłlcI. Przynajmniel 
je~' lip osób l teren porozumJewp.nJa 
si.,. llo Innego niema. . 

Chyba gdzieś na mieście, w kawla~ 
ni. W klubie towarzyskim, w mieszka
niu Pfywatnem albo na jalclm4 kon
wentyl(lu czy konspiracji ••• Czy teg'o 
niemaT.,. 

To teł powe obye~IlJ .•• 

arodu 
Na dzleń śwIęta Chrystusa Króla 

p o Z 11 a 11, 26 patdzierni~a oraz umiejętność organizowania i suge-I ścijaóstwL 
Swlęto Chrystusa-Króla stało się stjonowania mas. Intuicyjnie wyczU- Zad.ziwiający rozmach rekolekcyjny 

próbną m()bllizatją i przeglądem sił ka- :wa, te jego sercem jest papiestwo ze odnawia t zbroi dusze. Akcja Kat()lIcka 
tollc\{ich. Należy wi~ korzystać z do. związaną. z niem hierarchją. Dlatego prowadzi je w karnych szeregach na 
rocznej sposobnOŚCi, aby wnikać w też kieruje w to serce gr~ty swych bru- pole pracy i walki. która już m<>żc w na .. 
~prawy katolickie tak ważne i rozstrzy- taJnych fizycznYCh ataków i wyraCino- st~pnem pokoleniu przybierze r()zmiary. 
gaj_ce nietylko dla jedn()stjd, ale i spo- waneJ intryg!. gigantyczne. 
łeezeństwa. Europa przechodzi obecnie - zresztl\ Ludzi się. kto s/ldzl. te taki rozw.sj 

Czynić to trzeba I dużym spokojem nIe PO raz pierwszy ~ tym razem przy- rzeczy da się powstrzymać mizerneUll 
i umiarem. Jezelf bowiem sprawy ar- brany w draperje uszczęśliwienia mas, środeczkami intrygi. czy gwałtu . 
mjj, szkoły, polityki zagranicznej oma- t,()tlllizm państwowy. najznOŚlliejszy w Jednsm Z dowodów ro ·nąee.1 m()Cf 
wia się ZIl zrozumiałą rezerwą ze wzgJę- mus<>liniźmie, najbrutalniejszy w bol- Kościoła jest dawno nIewidziana nieja
du na subtelnosc zagadnIenIa, tern wię- szewlźmie i wraz mnIej od niego rót- ko nagminnoŚĆ świętości i rzecHwisle
cej należv taką metooa traktow8~ dzłe- niąc,vm się w metodach działania hitle- go męczeństwa czasów obecnych. 
dzinę religijną, najdelikatnJejszą ze ryźmie. sl'ntymentalnie ucharakteryzo-. * 
wszystkich. Bezceremonjalność. z jaką wanym na bohatera pragermańskiej Biedna Polska, przeznaczona do 
się nieraz tematy z nią zrosłe r.ozstrzą- sagi. wielkieh rzeczy. tak CZl;'sto słusznie i 
sa, nie świadczy szczególnie anj o tak- Czai się w tem odwieczna nienawiść niesłusznie okre5lana jako papuga na
cle, ani o kulturze Inicjatorów czy u- ducha sprzeciwu I klamstwą. woJujące- rodów, chwieje się mi~zy totalnością 
cze tnlków dyskusji. gO z ChrY8tusem I Jego Kościołem Nie- wschoou i zachodu. 

Położenie Kościoła - ()kreślenle t() dobrze czuje się Kościół w dusznej i za- Nie jest przytem zupełni!? wYrBź!l& 
więcej mówi, aniżeli tak często używa- trutej atmosferze Intrygi i podchodów, lI!lia w zasadniczych sprawach katohe
nv. a więee.f do ooerwsnej doQktryny czy doskonale zato w narzuconej sobie. ale kich. W szczytach. nadających ton. nie 
ideoJo.Sfii oclnosząc.v się ,.katolicyzm" - olwartej i jasno postawionej walee Bu- brak ludzi. będących w osobistym kon
lest obecnie nad wyraz ciekawe i J'óżno- dz) się wteuy \V nim młoo,zieńcza moc flikcle z zasadniczemi nakazami i za-
rod'ne. I od.porność. Ustala I umacnia Iinję swe- kaza~i Kośc!Oł~. 

Wyraźnie do znIszczenfa, a oonaj- 11'0 Irontu f broni jej, mobiliZUjąc rów- NIezależnIe Jednak od tego potętne 
mniej do usunif;'cia Koklol" z powlerz- nocz~śnle nowę siły J przegrupowując prądy. Id~ce od skał.v PIotrowej, Jnala~ 
ohnl tycia dą.tą mĄ~neriĄ f komunIzm je w mIarę potrzeby, Zły w Pol~ee o1l'l'01JU1y odzew. Nic dziw-

Pierwsza czyni to w ma~ee d<>brotlt- Czasy oh cne są takiego procesu negol Polska w rdzeniu swym fe!!t na-
wago uśmiechu, ostentaoyjnle głosząc świadkiem. Narastaj~ nowe s\\y tqra\n\e K8\0\\OKI),. Zl'esltt\ nn;waiT\\ei
wznl()5łe hasła tolerancji, I'\le skąpiąc W starczym uwiądzie, rozpad.all\cy '111\ w niej nieznlszczoną sU" !eit 
przedstawIcielom Kościoła wersalskIch się konserwatyzm oddaje swoje piel" Kośdól. 
pokłonów, niemniej jedna.k stanowczo wiastki gnilne państwu totalnemlł Co WśrÓd nieszczęsnej !zarpan!ny no-
l wytrwale. w nIm jaszcze oosŁalo zdrowego, ratuje wei historji Polski on jedynie 1 nie-

Komunizm. zwłaszQza bolszewizm, się pod skrzydła Kościoła. . zmiennie stoi przy swoim warsztacie. 
zasilAjący szczodrze totalne i totalizu· Coraz wyrdnIej takie odsuwa Ko- Odnawla.iąc żyele wewnetrzne Polaków, 
ją()e państw$ Europy swojeml metodtt- śelół od sIebIe przyczepIająca 81~ do nie. wprowadzaJltc w nie pierwIastki ła:kj 
mi, jest szcr;erS71Y. Nie tat, te Jest I ehce gO pll,l tok re.eJe. ehc4ea zrobIć r; niego ł równowagi duchowej, .l,J,zdrawia i od.~ 
b~'~ antytez~ wszelkiej rellg}i, 8~zeról· etrM,a swoich wytwórnI I trt'z<>r6w ma. radZIł cały naród. 
nia jednak katolickll.'j. mony. Kościół odzyskuje łntellgencj~ * 

Nie uznaj/lc ani nie r.ozumfejąc czyn-I i szerokie> mas:v Od.rzuca naloty obce. Wtem zbawlennem udanIu ,,'spól-
ników nadprzyrOdzonych. przypisuje Z dnia na dzień przywraca samo$tar- dziala wybitnie obóz narodowy. CZ~'ni 
Kośeiołowi jakąś nfesam<>witą pot~g~ czalność z pierwszych okresów chrze. to bezinteresownie. ustc>sunkowująe s·ię 

mi~y siwnflDl .. tytem. Będę Je ł.rzyma-l 
na oh O'iDkę. . 

- A bO to taiullQ ei jam ustr()jom' 
- U ... troJom, zollJ.a.ei':yta ... 
- Co tam bę-dzies gadał G oho/nes. klej 

tu da-pie·ro Jesień a na po-lac.h som j~e 
cal.e staja kartQf!li. 

- J\lI~1 te 80m. &bo to <l't'ugo, jak bę
d*, wykQlPane?! U KotalSÓw Jal( zrobili wy
kQ))'kę, t9 pyry wyko<paH bez jooo-n dzień, 
a potem tańcowa-li., te rety. . 

- Ty ino nie ~adaj o tańcu, ino napój 
bydło., bo Jak tatulo wyli.zom z chałupy, 

Stary Oba.rtel dl>wignąl IIlę z pniaka i po_ 
czął obmacvwać pi.1ą.ce wooę krowy. 

- Te Bern·ach p6jldtno sa. Ce.goj te 
króws·kB takie 601ffi wtvtran.e? 

- Jo ich nie utytro.tcml 
- MiJ.c psiaojTu'chol TQ tak sfę d~iadko-

\Vi od!powiada.,! A od eegoj ele tat1Julo 
ma.jom?! MOIS ścielać wlencsj pod krowy, 
my6 je. wleehelami wycierać, Zrubocyłeś, 
co w .. WiElllkopoolani'nle" I'Itoja~o' SrI.() lat 
l>ę<lziM ISI~ ema.żyć w CZyŚĆCU za nlOJ)Ma
nQwMlie ~ytdllęcia. Ty motes łazfć ~afl'&j
tusCJltly i brudny, nikiei wieprzoeek. ale 
krów to ci niewol no z~fJejtusać, parnię. 
tać musi o niob. rozumi8 ... , latego, te 
~rowy eo-m głównom POdpol'O'm ~oeiQod"r. 
I'Itwa, dajom 8n~ chlQlJ)u do rOOoty;..te moą 
od niob 8er, malSło, a gnól z pod Jtich w,"
bierns dla Ultv1mlenia roll. Teoroj. lak 8i, 
napiły. WYlJ>~U j-e na paT.t) godzIn na J"H')
wietrze. Ja.k wmłgdnie.lom, wlpęd:zis .le 
Zll<lwiI'o·tClm do O.l'I,ry I dal'! Lm żreć. TYlI, 
!Chyba rcnkazrujoun ci ta.tO'lo! 

Bemach popęd7.U krowy ł zniknął w 
tumana.ch P)"ł'u. SItary zamkną] bramę i 
UI,lad'! ~W'l'oiem na dawIłtm) mle.jseu. 

UItloeiły się nl1&1 babiegG laia. s.rebrne ta
kie, a takie et bia.łe, jako te włosy sta
rego Obartala. Me.lu.śkie pającz.kf wnosi. 
ły się w powlstrz.u ell\.,."'Illttc U sOlbą prze
d!u.gie zwoje tY'Ch cienkich. bialych nite~ 

leclut.Kd wiaterek POltf"!ąs8,l ~esehferilł 
liśóml na drzewach. a Iiśeie szeleściły 
Brnu.fino. TY'le było na nich pUJ'll)ury. tyle 
kJ"Wll, tyle ztota, tyle oogact we. - Ile sta
ry Obartel Pl""Zoozedł ciernistych szlaków 
.m~ki i nJlCdo.ll w swojem 70.oCioJetniem ty
ciu. 

- 7.C'bv mól tnlulo mie.lI folwark. t0-
by Ile ty'li nlkl j dzic<ddc. ale mo>jO'm ino 
10.mQl"j;{owy Rpl/le}l('ó gt:ontu, to mUl'lom 
t~,ć, kIcI chłop. ZruJyście wy d·zlad,ku bY'1i 
Jdrowi na kula .ach. to·b,vm mu lał mieć tQ et zatańeujom kijOlSl(lem po po§)ad~u. 
holn. I) woje klapuchY, a toście Chorzy. - Dyć prQwda, l!a:b(tcYJłem. za wrzyj-

Na<l Oba.rtelló'W ooejlŚlciem cisz zapa
:no-wała UI'O>C"Z}'6ta.. W powiml"Zu C7.ue by
ło osto tnie dnI jesienI. Nfod~l(!tlo. by·ła ... 
Świąte.O'we porzedwhIdnie... W powfwtI"2u 
clrhość ·pa.noown·ł'l\ przo'\Vlllłllffiwma, 11110 
ka).ś we wsi zrupla.ł kO>glU.t, kleojlby na od
mIanę, od cz.asu do C2ł1fl'U zaszC'lelkał plee 
więcej z p!t'IZy'ZwyczaJenia nit z potrzeby, 
i.no het, hett na tąka.eh zaryczała, kl'o'wa 
iałośnie, d1u~!!o, jaMbY ozulI a 'Po·przez p>1~{
ne 06'tainie dni jesieni zapowiedź Zibli~a. 
jące.i się z.irmy. 

Za ścianą w st8Jt\>cj1 roobrZlllllewał 
nISki, basowy glos, w &zl-"blkach okie.r\lnych 
mLgaly ciMlie, izba pe.lna była ~oma
d,zony·ch chl'Otpów i parobków. którzy wy
bierali się na sumę do kośĆloła. Przed 
PóJścj~m do .kościoJa chlopy z8Iw<!y zibie
raJi /Się w challu·pie OIba.l"telów, aby poga
dać o tem i mYeom. 

to musicie tiię pqdplo!'llć kija klem. cie no dzia<luś Ulrek~ to llOw)'ge.n.iom 
- A toś me ultwd/IJt. nlach elę wei()!'- bydło z \>bory, 

n~~I! Naśel l{l'UiII6k - mlęc~u·tkle ci "om, Stary Objl'l'iel J:arntnął 1ulJ'tk ... ~ Ber-
ie jej! paro pclm ~ no.g*, ciQtkie, okute drzwi. 

- KI"'I mi~~kle, to zjedrzcl sam, Ja od 6aJm wakoezył do 6roc1ka. R()zl~ się 
NMtkl J\O'tSl!gwny dostałem tyla ~blek, I brz,k łań()ud~óW. We drzwiacb ukazał 
jCl iłllcmośd... alę Jęd611 rORat, ~, 211\ nilU dl"Wfl, trzeci 

- A -hj Je most ł CGlWut1. WkOł\OU ullła.zało "j~ Mworzą-
"" K&j?.. W ~i 'W te PO- .1)1. ~i .. dwUlllO~ą, t.o ZIlAOIoi D6.m4fd. 

Stary Oba'rtel J)leeami \'ię 0'P"M'1 o wy
A'MlMHl ścla.nę chal'urov, ręce z pakami zar 
.k1'ZywIOlneanli od p.racy n..ą,kmtallt s7:lJ)on6w 
d~ty<l bezwładnie na. koolall1ach. Twa~ 
ponniętą. w tvsląrt1JTll! r:mal!\'!zo!ki, niby 
mapA. EtlJrClf6V Zlwróoil Im el{)ńcu. StaN! 
7()-«lloletnie MApia 'l8lpIlt'1'Zyły się kajlś w, 
W'1~nOOó. 

Ckru plWl"l1W.r. \l.fOO"&f~ w PQw1eL!'%'IJ 

NajBt-a.rBZY ~ Obart~IÓ'W, SZYmon. ote
.nlcmy z ROiZynl\ J{otae6wną. rej wodlZił w 
grl)mad~·le. Młodsze Obar'teJakf, z któ
r~h na~lodszy Bemach pa.sal krowy, 
r~J woo.z.I~1 w /{romadzie m!qdv-ch parob
ków. Z .Je.dln~o kąta iZJby, kaj sie zbie
rały i d"Zi~wuchy, 0<1 czasu do czaBU bu
c~8.ł śmioch WE!l!!o}Y. ni&ftasohliwy i Ie
a.lll>lfskQ'tldwl\ k68kadl\ na pO"la. g.rliluiał 
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~e względu na trudności 
techniczne, nie możemy dzi
siaJ umieścić tygodniowego 
odduka powieści, ukazująt;:e
go się· w numerach niedziel
" .. ch. 'Odcinek ten znajdą Czy. 
telnicyw następnym . nunterze 
poniedziałkowym. 

do .Kościoła od wewnątrz, z .pobudek 
wyzszych W tym właśnie kierunku 
roz\vija obóz narodowy POdzi wu godną 
wytrwałość. . .. . . .. 

Hasło .katolickie, stawiane bez o!r 
słonek przez R<>mnnaDm.owskiego, wy
pisa! na. swoim sztandarz'e i nie pozwa
la Się Dlczem z obranej drogi sprowa
dzić. 

Nie potrafią go zachwiać brzydkie 
insynuacje. podejrzenia i potwarze. Nie 
zraża g~ też rezerwa ze strony. której 
zrozumIenie znaczenia uczciwego ru
chu i wymown:ich znaków czasu tak 
bard.zo jest pożądane. 

Toź obóz narodowy wykazuje stale 
rosnące wpływy w całym narodzie, 
wpływy zdobyte ofiarnym, niezależuym 
trudem. samodzielnym j szlachetnym 
w doktrynie i metodzie. Więcej to 
warte .. aniżeli słabości i niedOCiągnię
cia. od których żadne dzieło ludzkie nie 
jest wolne 

Gdy odpowiedzialność za Polsk~ 
przesunie si!;' w je/>to ręce. wykaże czy
nem szczerość swe/>to stosunku do Ko
ścioła. Z czcią i oddaniem będzie się 
odnosił do Głowv Kości{)!a i hierarchji. 
Wychowanie oprze nie na frazesie, 
ale na systemie katolickim. Nie będzie 
dążYł do sproletaryzowania duchowień
stwa. będącego przecież z krwi i kości 
ezę'ścią narodu. Kóściól Katolicki D0-
czuJe się rzeoCzywiśeie religja panującą. 

A stanie si!;' to bez niczviei krzyw
dy. Ani Kościół oowiem. ani naród nie 
pragną ucisku sumienia. Z czego nie 
wynika. aby pod pła"zczem odprysków 

- chrześciJańskich mogły się kryć juda
izm. komunizm. albo nareszcie zbocze
nie moralne w rodzaju marjawityzmu. 
. Zagad-nienie żydowskie nie ma obli
cza reli/>tijne/>to. ale oolityczne i gospo
darcze. to też Kościół in~en.lie w niem 
o trle. o ile chodzi o dobro duszy i su-

. mienia. " - I 

Tak w skrócie w\"~lfl.da stosunek 
obozu narodowego do Kośc"iol!L uczci
wie. lojalnie. serdecznie. Nawet mniej 
może doświadczona młodzież narodowa 
rozumie dobrze. że niezdarnQśc.i tego 
czy jnnes:ro działacza ruchu katolickie
g.o (np harców prezesa AkcJi Katolickiej 

• r::,f \ 'Jborlh' na Wołyniu) nie 
, można utożsamiać z Kościo!em. 

To też nie pozwoli si(' ona takim aJ
bo p-odobnym czynnikom zepchnlt<.' do 
roli katolika drugie!:\"o rzedu. Z we
wnc:trznego przekonania b!;'cJzie" szczer
biec narodowy zawsze czcił - e,,,angelję 
j stawał w jej obronie. jak to było oj-
l 
i huczał O'bfite.m echem. potem wracał i 
ciehnq.c. z.m(,'>cwny tłuk! się jeszcze po sa, 
dzie ""0010 chaJlU1pY i ginał pomięd'Z~ ko'p' 
cami, zlOlŻonych na zimę kartofli. Zaś z 
drugiego ką.ta izlby, kaj sied.z.ieli same po
ważne gospodarzę. dobiegał basowy glog 
SZY'Jl1O'11a. 

- NlI.lwi~.sem pogltctweII1 narodu jest 
jego ziemia, jego globa uprawna., jego nie
"wielka wyanaga]'!1ość, jego umiejętn~ć 
tg·oS>j)ooa'l'Q'wania się na ziCllllii. Na nic naj
'l-ep iej rozwinięty przemysł, jeteli naród 
!Die będJzie miał ziffll1i. Z!!.mlmom ci rynki 
'Z'byl\.u - udu.,,, się s'woi,m towarem. Zam
I.\mom ci ~anice na pr 00 uk t y romeo zro
Ibis z nimi, co ch.ces - spmrzabujes je 
wewnątrz kTajru. bo Polska jest krajem 
E!amowystarc:zall11Y'ffi. A n8JJwatniejt;;zą 
sprawą po powietrzu, którem czlQwiek od
dvcha., po Bogu, w którego wierzy, jest 
jedzenie - inllcej mówia,.c futer. Zeby 
INiemcy w 14, 18 roku ini~ly "futer". toby 
dm pańl3ltwa koalicyjl11e nic nie zro·biły, 
a.le te Tiie miały co ~ść, to musiały ptl"2:e
~!liĆ, dlatego. te kUtIą ·strz.eiać mote6'Z, ale 
,jej - ni'e u~ryzje-sz. 

- A u nas. hez co jest taki kryozyB? -
rz::robil uwa·gę jaki'ś chłop. . 

- Boo to, teśma niedorośli jesce do 
wielu rzeczy. -Nie umiemy tego wy'Cląg
:nąć z ~iemi. cośmy pO'winni. H()londny 
lpotrzebowali więcej ziemi - wyda.rli ja, 
morzu. .My jeże,li chcem .... handel i prze
mysł mieć w 6wO'ich rękach, musimy go 
wydrzeć 2vdom. Jak chcemy mieć wolną 
'\\'y1;wóroo,ść, mUBimy ro~bić kartele. Jeśli 
ruie chcemy mie<: w Po<le'ce pood.z.iemny'ch. , 
Iln.kuliBOwvch knawan., mlh.'!iomy Uikręcić 
i1eib masońskiej hydrze. 

- A co zrGlbić. żeby nie bylQ bel'll"obo
,!Cia po wsiac.h i miastar,h? 

- Mus.imy UlPo"w13echnić prywatną 
/Wlasność przez rorz'p'areelowanie o·lJb.rzy
mich majoątków. Po miastach wielki prze
mysł, za wyjątkiem przemysIu, pfOłwadzo
IDeIlO w cela.rh O'ł1,"orn- pań~t'wa, musi być 
&likW\i.dowany d~atego, że mały pmemysl 

-= 
eów obyezajem. . w~ l bezinteresownOŚĆ. I te nie wahano po kilku zaledwie lałaeh 

Młodzież narodowa wie również ~ Nie obleeuje ltustyeh garneów i su- ponownie sięgnąi po nie. jest ,,Rodzi-
brze. że zasady reJ,(~ji trzeba znać do- tych stołów. Wyma~A napieeia woli na" 
kladnie. Że należy i Kościołem być vt StawiA wysokie wyma~ani~ m~r.8.lne. Ona dzisiaj więcej, Aniżeli kied~'kot-
rzeczywistym związku łaski i przez Sa- . Są. to rzeczy bar?zo wlelkle. wSP!l- wiek. iest pierwiastkiem. decydującym 
krameot św. być żywym członkiem małe. A ~ie pozJ;laWlone ~ osiągnięcIU o przyszłości narodu. Trzeba ją wl~ 
mistycznego cinła. że zkarn~m I mą- t~u?n()śc1. Niechze ,.siętakz~ staną eho- otoczyć duchem Bożym i· rodzimveb 
drym entuzjazmem trzeba siłv swoje CIaZ prz.v~odzonl\, ale szlachetną. pobud- tradycyj narodowych, aby spełniła ei~
oddawać do rozporządzenia.: Akcji Ks- kil w Ś'~If;'t:o ~h~y;;tusa-Króla do uwe- i.ące na niej zadanie. 
tolickiej. wnętrzmenla ZYCla. • 

Przj'szlOŚć bowiem bierze się w po- Latorośl narodu zaszczepiona na Rodzina oddana ChrysłusowI-Królo--
siadanie nie g6rnemi tylko aspiracjami, nadprzyrodzonym pniu laskI. przyniesie wi j~st naj~ewniej5zym zadatkiem 
tern mniej zaś żalami i rozrachunkami. Królestwu Chrystusowemu i Polsce cu- zdrOWIa i staJeJ odnowy narodu. . ' 
ale czynem ofiarnym zdecydow.anym, downa. Ił bogate owoce. . Oto promlenn~ d~oga narodu .. ŚWIS· 
pelnY!lJ poświęcenia.. I ' * . . oomego swego WielkIego post.a.nmctwat 

Potęg!! obozu narodowef;t"o fest jego . Hasłem tegorocznemna święto Chry-
kościec moralny, je/>to bezkompromiso- stusa-Króla. tak ważnem i dO/>tłębnem, X. J6ZEF PBłDZY&SKI 

Sładami narolłoweJ Łodzi . 

fa ~wwJr~wnui~ nar~ OWI ron 
Dwa wieHcle wydarzenIa w krakowskim ruchu narodowym 

Członkowie Str. Nar. w Krakowie po 7.eh!·aniu, odbytem z udziałem delegata narodQwej el.od:>;!. M. in. w środku siedzą: kpt. 
GI'wgol'zal, z Łodzi i pik. Woikowicki, prezes grodzki S. N .. w Krakewie, 

Kra k 6 w, 26. 10. Rok 1935 stano
wi w historji ruchu narodowego w 
Krak-owle niewątpliwie punkt zwrotny. 
Nieomal w ciągu paru miesięcy, na 
pJ'zestrzeni nieskończonego jeszcze ro
Iw I{ruków zaczyn?, przybierać oblicze 
n:u'odo\\" CI. l dzis j\.lŻ nie Obóz lnrodo 
wy szuka \vyznawców członków. To 
raczej P{)lacy szukają ucieleśnien ia 
swych nagl-c. zda siC, wykrzesanych 
Il właściwie głCboko w duszach drze
miących uczuć nar{)dowych. 

Potwierdzenie nas7.ych słów znaj
dziemy na margiTlCsie dwóch zdarzeń -< w • 
placi wBzf"lkie świad.cenia i D.9da1ki, nie ' 
jest obciążony biurokracją a do wielkie
,go przemysł,u PIltk;1.Wi>· doklada \\,ielkie, 

milja.rdowe BUmy, zwłaszcza te wielki 
iprzemyeł pracuje ze s·kodą dla kraju 
.przez. zbytnią mechanizację i prze-z wy
'Wo2.ooie ()Ilbrzymich kapitał,ów zagra.nicę. 

Chło'pi kręcłll głowami. 
- A. kied .... i się to wszystko stanie? 
- Jak się zbierzemy wszyscy w ku.pę: 

robotnik, chlop i ilntelri,gent. kupiec, caly 
,naród z catego. k.raj u t Pa trz ta, tam za 
·oknami sieoclzom mój oj-ciec stal·UBek. Oj
.ciec cale swoje tycie prll>Co'wal na4 aily. 
Mnie nailStarsem-u dał edukację taką. na 
jaką, go byto stać. Z nkegO' dorobi! się 
lO~morgowoj ll08podarki, a rzą.d.zil się tak, 
,taśma · :la niej mUlSieli robić wszyscy, by 
,gl.oou nie ci er-pi eć. Inisiaj se ojciec sp(}-
Jwjnie siedzom przed chal·upom, grzejom 
se w j.c-siemnem słonecku stare kości i 
spokojnie wyglą,dajom ś.mierci. Bo mój 
I()Ij>Ciec wioozgm, te my, }ego d·zieci jego 
ikrwa.wicy nie p.rzetrwcmim, ino jam JN)-

dla Obozu Narodowego w Krakowie 
doniosłych. • 

Pierwszem 1: nich było zebranie w 
dniu 22 września b. r. z udziałem jed
nego z przywódców narodowej ł~dzi, 
kol. kapitana Grze~orznka. Pisaliśmy 
o nim juz \\ .,Ot·Qdo\\ lIiku" .. \Ie dzis 
godzi siQ przypomnieć ten nieopisany 
cntU7;jazm i nastrój, w jakim odbyło 
siQ' to zebranie. I(pt. Grzegorzak mó
wił wówczas do póltysięcznej rzeszy 
(kilkaset osób musiało wówcz.as odejść 
z braku miejsca od sali, w której od
bywało się zebranie) narodowców o 

mnożyom. je.szcze na.sym dzieciom i wnu
kom pomnożonom VI" ~u,ści-znie zosta wi.m. 

- Obrazc-m oj co wsk i(> j gos.pooarki jei>t 
dzisiaj cała Polska jak dluA"a I serOlka. Dzi
siaj w ołIliczu no\votworząeego się tycia, 
schodzą do grobu dwa śWliaty, ten co bu
dował i ten CD rujnował. Tem. co budo
wał, 'sl~d'zi sa w .i,a&'l1fml B01t·em slonecku 
1 ze śmierci się natrząsa.. bo wie, te cO' 
miał dokonać, dpkonal dobrze. a jego dzie
ła nie z.gini e • A ten, co mjnował, sicdzti 
,za życia w smole po uszy, piekło ma w 
duszy, bo wi·e., że z.ginąć musi i nic go 
nie ocali. Ginący świat ust~uje miejeca 
·nowotworzą.ce.mu się światOlWi. któremu 
na Imę Polska Narodowa., Wielka i Ś""ię
ta!'" 

G06pooa.rz Obartel za.miJlk;ł, kOlŚOielitle 
l1ladzwoni.łv dzwony. 

Chłopy. parooki postroJeni odświ!!'tnie 
,hurmem wvs-yopall się z chałupy. Przpd 
sicdfZl\Crm w stQnoozku sta.r~"m Oba.rle
Ilem. ka.Men f;rłętboki 11klol11 zliat~"ł a dlZwo
ny biły DOwa~nie., UJrocz~"ŚCie i dwom 
sehoozącym w grób świ.a.f9-m n!ejeorl:nako
wą niosły nadz.ieję. Jednemu niosly uko
jenie i Bpokó.i spełnienia wszystki-ch du
-mek i :Darzeń - zbawiOOlle. dru~jemu 
przekleństwo ni-cOlŚć I ' połt;IPioenio. Dzwo
'ny hiflv llowatnie: "biom, bam, bim. bam". 

\Vkrótce zapa'nował,,_ cichość uro,ezysta, 
tJ)I'wwiel>motna. Ma.!lIoŚl<ie pa is.czki fm.uły 
\Swoją detlika tną, sre.brną sieć. 

Star" Oba.rtel oparł gllO·~ o ścian~. 
W~'blakt.eI!lli ślepi'ami zarpatrzvł się w 
wicikuisty tar slońca .. PQtel!ll porU/szył bEllZ
lZę.bnemi ustami, jak~d .... by szeptał modlit
wę za zmarłych. Przymknął DOwieki. z 
,kltcików śleni w\'ply'nęły mu dwie wiel
kie łzy i zn:,kly kajś w rozpadlina~h eie-r
pie.niarru i wiC'klem roranei twarzy. 

Walce i Zwycięstwach Narodowej Ło.
dzi. Mówił o wysiłkach i ofiarach. 
jakie poniósł i ponosi łódzki robotnik 
i rzemieślnik w walce o Wielką Polskę. 
Symbolicznie wyciągają.c dłoń, wezwał 
WÓ"'CZflS !{raków - !lerce Polski. by 
podąży l za robotniczą Narodową. Ło-
dzią. Burza oklasków i rezolucja z hoł
dem dla narodowej Łodzi i zapewnie
niem podjęcia podobnej walki w I{ra,.. 
kowie, uchwalona wtedy na zebraniu. 
była odpowiedzią na apel kol. Grzego
rzaka. Słowa i oklaski nie bYły jed
nak jedyną odpowiedzi/}. W niespełna. 

'wy ()brachunek B QBk i... Na zaoh6d .za 
słońcem, na zachód ... 

Stary Obarteol plecami o.pa~ł się mocno 
'O ścianę. Nogi wyci!\lgną.l przed siebie. -
Ręce, co kierowały stalowym pln1giem, 
spo-częlv bezwładnie na k()la.nach. Kark 
sioę wyprężył hlliI"do, leJb si\vy się wz·nićsł 
'Wvsoko, kiEl!,!by do defilady. Sta,re 70-cie
leotnie ślepia wta,rly się mpeno w og:niBtl\ 
'lawę wiekuisic.go słońca. 

A maluśkie paj/locz,ki za~ły tk'ać nad 
w~"'Pl'ootowanym hardoo Qbartęlem 6wOj~ 
srebrną bielutką sia.tkę, a kajś w dali od 
strony kościola n81przeoiw parszyw1!mu 
rgins.cemu światowi Ulkazal si~ wielachny 
olbrzymi polski chlap z p8irą. koni, B.ięga.. 
jącY'oh grzywami do nieba. Polski ehłoop 
~ obliczu schodz~,.ch w gób dwu świa-

- Na zachód na,ma. na zachód - wy- tów:....; dllbrego I złego, zapuścił stary 
szeptal cicho - tam, kaj jef!1t z.mierzch lPiastowe.ki pl-u.g w jeszcze starszy 19chic
'wszc>lkiego jestestwa, ta.k. ka; się zej.doon j ki Ulgor, aby przysl1v aiewca mógł zaaia6 
dwa tCtCZą.ce ze BO!b.a, nie-ustęopliwą walkę IIdrGwe ziarna ncYW~worz~o aię tycia. 
światy: z.ły i dobry... Na zachód nama, 
ID& Uij:lhód-. W JIJli.erJJch po apr&wiedlł.. .. SlaItkiewl~ """ p..,j ...... 
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miesiąc później, bo 20 października., 
nastąpił czyn. 

W dniu tym narodowy Kraków 
święcił otwarcie drugiego lokalu na.
rodowego w Krakowioe - na Podgórzu. 
Lokal ten - nowa narodowa placów
ka, powstała na najbardziej zagrożo
nym odcinku. Na odcinku straconym, 
jak nawet powiedział jeden z pesymi
stycznie nastrojonych narodowców na 
Podgórzu. A jednak ... 

Dzielnica ta, zda się, do cna prze
żarta i opanowana przez żydostwo i 
klasowość - robotnicze Podgórze. or
ganizacyjnie stanowiące IV Koło Str. 
w Krakowie, własnym i tylko własnym 
wysiłkiem swych członków, robotni
ków i rzemieślników, pierwsze zdobyło 
się na własny lokal organizacyjny. W 
ub. niedzielę uroczyście poświęcono 
ten lokal. Po mszy św. w kościel para.
fjalnym w Podgórzu kilkuset narodow
ców ... Krakowa i kilku okolicznych 
Kół b. N., z tego duża część umunduro
wanych, przeszło ulicami miasta do 
nowego lokalu. Tu poświęcenia lokalu 
dokonał ks. prof. U. J. Archutow:;ki, 
wyrażając w przemówieniu zadawole
nie, że owocną swą i zbożną pracą. na.
rodową Koło pod~órskie poczyna z B0-
giem. Po przemówieniu ks, Archutow
ski ego wygłoszono kilkanaście prze
mówień. Mówili delegaci wyższych 
władz organizacyjnych S. N., przed
stawiciele placówek wiejskich, robot
nicy, chłopi i intellgenci. Mówił też 
przedstawiciel młodzieży akademic
kiej. 

Ze wszystkich przemówień bił za
pal do walki o zwycięstwo Idei Wiel
kiej Polski, i żarliwa wiara, że zwy
ci,?stwo to idzie, że już niedaleko. (J) 

Przyp.onmJenłe O jta ŚW. 
M i a s t o Wat y kań s k f e, (PAT) 

W nawiązaniu do odpr~żonej naogół 
syt.uacji międzynarodowej oficjalny or
gan watykański "Osservatore Romano" 
ogłosił artykuł, przypominająey oświad
czenie Ojca św. w sprawie pokoju z 
ostatnich lat, Pismo streśdło myśli 
przemówień Papieża. wygłoszonych w 
wigilję 1930 r, i 1931 r., nastę-pnie na 
nadzwyczajnym roku jubileuszowym w 
1933 r., oraz w kwietniu b. r . na konsy
storzu. W osŁatniem przemówieniu 
Papież oświadczył: "Jeśli zawsze jest 
koniecznością pokładać ufność w Bogu, 
tem większą. jest ta potrzeba w tych 
czasach nieszczt;'snych, aby wśród bu
rzy .. stało się uciszenie wielkie." 

Komunikat firmy "LEO", Oddz. " Lodzl. 
Podajemy do wiadomości, te katdy 

model firmy "LEO", po ukazaniu si~ na 
rynku Jest natychmiast kopjowany przez 
Inne zakłady, które sobie nie zadawają 
trudu. aieby produkować rzeczy oryginal
ne. Oczywiście, taden z podra.biaczy nie 
mote dojść do tej precyzji, jaką zapewnia 
swym wyrobom firma .. Leo", Jeteli doj
dl':ie do pewnego podobieństwa. to w żad· 
nym wypadku nie ,est w słanie sprzedat 
go za cenę taką, Jak "Leo", bowiem kalku
lacja tej firmy jest oparta na 'akOŚCi to
waru oraz wszystkich możliwych ulatwie
niach przy produkcji. Jednocześnie komu
nikujemy, te obuwie "Leo" jest do naby
cia tylko w fIlji w detalicznej sprzedaty 
w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 51. 

., 
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Epilog głośnych zajść w Kole 
Wszyscy działacze narodowi z p. M. Rułkowsklm na czele 

uwolnienł 
Koł o. (Tel. wł.) W piątek 2S b. Dl. 

przed sQdem okręgoWf'ln w Kaliszu 
toezył si, proces przeciwko działa
czom Stronnictwa Narodowego: Mle. 
czysławOWi Rutkowskiemu, Wiad. 
WiśnIewskiemu, J6zefowi Mielcarko
wi, Zygm. Szyudlerowl, Edw. Krzepie. 
I1lSze, St. Frydrychowll Janowi Chyb. 
ldema. WszyScy oni oskarłenl bYli o 
wywołanie znanych zaJś6 w Kole w 
czasłe JJazdu powiatowego S. N. w 

dniu 25 sierpnia b. r. 
Oskartonych broD,Ul bezlnteresow· 

nie adwokacł: Konrad Zborowski z 
Warszawy, Władysław Ratkowskl z 
Koła l Kazimierz Kowalski z m. Łodzi. 

W wyniku rozprawy, ktwa obfito
wała w b. ciekawe momenty wszySCy 
oskarłenl uwolnieni zostali od wlny 
l kary. 

S:zezeg6ły procesu podamy w Da
stQPl1ym Damerze "OrQdownlka". 

Niebywałe wydarzenie w dziejach kinElmatografji 

"Sen nocy lełniejll 
Nie~mjertelny film w/g nieamlertelnej arcykomedj\ Szekspira. 

.Realizacja: prof. MAX REINHARD. 
ZMODERNIZOWANA MUZYKA MENDELSOHNA. 

Kino. które dostą"iło za.zcątll "",ś'Ulietlallia tego filma 

,.., RIALTO" 

Wyrok w prO[es"e działaczy b. ONR 
w Poznan:u 

Sqd ska*ol lłskat"łlłnych na kilkamleslęc.ne wlę*'enle, M
wie8~aj~c Jednak wykonanie kał"Y 

p o z n a ń, 26. 10. W dalszym ciągu wiedział: "Świadek Drożdżewski mó
rozprawy sfJ.dowej przedwko działa- wił nam o rewolwerach. zakupywa
ezom b. 0, N. R. obrona starała się u- nych rzekomo przez oskarżonych, o 
staJić, jakiemi drogami dochodziła nabojach po 5 groszy sztuka. Gdzie 
policja do gromadzenia materjału ob- one są. GdYby na tej saH znajdowały 
ci~żają,cego członków b O. N. R. Jak się te rewolwery, jako dowody rzeczo
stwierdzono, policja doszła do zebrania we, byłoby to podstawą. do wyro~1ł 
materiału na płaszczyźnie konfiden· skazującego," 
cjonalnej. Po przem6wieniach obrońc6w sąd 

• Po przesłucha.niu świadków, sąd udał się na naradę. Po półtoragodzin
zarządził przerwę, po której zabrał nych obradach sąd ogłosił w piątek o 
głos oskarżyciel pUbliczny, prokurator godz. 1,15 w nocy wyrok, mocą które
Baszkowski, kwalifikując czyny oska.r- go skazani zostali: Stefan Banaszyń
żonych z art. 165 i 155 k. k. 1 wno'Szę;e ski na ł mi~iące aresztu, Tadeusz No
o surowe ukaranie os]ta['żonych. waczyk na łączną karę 6 miesfęt'y are-

Rooe OIJ)OZY'cji w OIbeonvm Sejmie spel
niaJI\ dla odmiany pullkowniey, których 
przedstawiciel poseł Miedzi.ński. naaz:elny 
redaktor u,rzędowej "Gaze-ty Polskiej" 
8'J)l'Zeeiwi'ł /Się na wtatniem pOSiedzeniu 
komisji udzielaniu l'Ządowi pelnOlIllo-cnictw 
.z terminem ich trwania do 15 stycznia. 
1935 roku. lecz :zaiąd,ał og-ranicz.enia tego 
te-rminu do grudnia r. b. Ten sam p . Mie
d2iń6ki w dyskUSji nad expose min. 
Kwiatokowsklruro oświad'czy"ł dosłQWIIlie: 

"Jako stary poseł dQ st.a.rego mJni-
6'tra pCl'wiem spgkojnie że iestem za
wsze cie-kaw dCl'piero drugiej mowy 
ka.tdego rząd'u. bo pierwsza mowa jest 
zwy'kle piękna, nawet bardw W1Zrusza
}ąca". 
Z braku la'kou I teki ~yć}"j:ny poseł 

j~t w ooecnym Sejmie przyd8ltny, bo co· 
by bf1ło, g>dy«:ly go nis było_o 

leśB elę daje rady rza,do-wl, jak ma 
zd()by6 zaufanie &P~ł.ec.z~twa.. jeśli Blę 
p.rzOO&tawia waromi. które rzł\Id winien 
&pełn!ć, to stwie-ro:za się tem samem. te 
rząd zaufaniem kraju się nie eiesz:y. 
Stwierdzenie to po6r!ldn!e i wykrętne. 
.znajdu,jemv w konserwatywnym "Czasie" • 

Organ k()fIISerwllltywnv tyje ciągle zru
dzeniami, te system oboony mme roobv6 
zaufanie ł t. p. Od lat to samo zaleca ł -
sku.tek jest taki, te prawQI'Zą.dnoś6 jMt 
dalej waru.nkiem do epebnieni$:, a stopit'ó 
zaufania kraju wyraził się w znanych 
cyfraeh udziału ooyws.t&11 w wyborach. 

Warto zacy1ować, jak "Czas" wyolbra
-ta sobie motność 1>~YElkamd08. stroooletw 
opożyeyjnyeb: 

g 

"W~"6tarClZyłoby z8Jpt'osić kilku panÓ'W 
z OipO'Zyeyjnveh elZ'tabów partyj:nyeh do 
współudlZlal'U w rzą.dzeniu, i 8J)'1'aw& była
by zalatwlOiIla. Przypusz.czalnie nawet tl\-" 
dania z. ich strony nie byłybY zbY't wł~l
kie.~ 

"Czas" będzie miał jeezcze ep06obn04f 
.pisać nle-ra~ o tej "tMwości" pozyskania 
<lpoz ycji , dlat~o zostawiamy' ~o z j~o 
nai'\Wle-ro! zl'UdrZl'nfaml. 

- • ObelmżlI. Nil .kutek w)'padlro pet· 
lllęcla kota rozpędowego w jednej I ma.z,n .. 
cukrowni w Chełm!y, mu«iano ZlIrządzł~ t. zw. 
,prllest6j cz,li wetrzymIlnie ruchu na pn:ec\J,.c 
U _!Hiz!n, Odlewem nowe-go kola dla cukrow
ni chelmż,1\sk!ej zajęla &111 toruńl!'ka firma Ore
wiU. 

'Y...:i~ slola, 
g'~~;j'rnno ... 

ZaOpafl'Z się w łablelkl 

• 
Następnie przemawiali obrońcy 0- sztu, Andrzej Suchowiak na łącznI). 

skarżonych, a mianowicie: adwokaci karę 6 miesięcy aresztu, Przemysław 
Jacobi i Czarkowski z Warszawy oraz Warmiński na 8 miesięcy aresztu, 
adwokaci: Kwasieborski, I{orczyński, Leon Jóźwiak na łą.czną karę 5 mie
Mecweldowski i Howorka z Pmmania, się~y aresztu, Stefan Kolendowicz na 
wnos7.ąc o uniewinnienie oskarżonych. 4 miesiące aresztu. Oskarźonego Le-' 
Adw. Czarkowski poddał krytyce ze- cha Neymana są.d uniewinnił, zaś spra 
znania świadków Drożdżewskiego, wę Jana Nowaka wyłączył i odroczył. 
Przybyły i Nowaka. twierdzQc, te są. . Wszystkim skai>:anym są,d zawiesił wy- TOąa1 stosuje się w ciez>pie. 
one oparte na doniesieniach konfiden- konanie kary na przecią.g lat 5 oraz niach reumatycznych podagrze. 
tów, których prawdziwość nie może zaliczył na poczet kary tymczasowy I gryPie i bólach ner~owych • 
być stwierd7:ona. Stwierd7.fł następnie, areszt od dnia 20, sierpnia b. r. Do nabycia we wszystkich apł k h. 
że niema dostatecznych dowodów do I Zaznaczyć należy. li adwokaci, wY~ e ClC . 

przyjęcia winy oskarżonych z art. H\5 stępujący w procesie, bronili óskarżo~ I . 
k, k., bo wogóle tajnej organizacji nie nych bezinteresownie. ObecllI. ZIllzo". cella 71 1.50 za m1'lf" 
było. Adw, Kwasieborski m. in. po- JUr 16138/11 

Slpołeczne panoptikum 
••• • 

n~ J U[18 l Dl fil IJWe~lllrl n l 

Marzenia ł rzecZyWistość -lekarz na mieJscu, ale apteka o cztery kilomi!try -
"Punkty" - Chorować nalleiy na raty - Szpitalne kon1YlIentv - Emerytury 

czy IoterJa? 
Ł ó d ź, 26 października. 

Oczywiście mowa o Ubezpieczalni. 
Ubezpieczalnia. była oddnwna ma

r~eniem świata pracy. Obóz Narodo
wy nigdy się nię. nie entuzjazmował. 
Nietrudno było przewidzie6, te insty
tucja ta prędzej cą p6źnieJ utonie 
w nieprzebranem morzu papierków, 0-
kólników, ustaw, podań, te na karku 
,ubezpieczonego siądzie tłum dyrekto· 
rów, refereutów, inspektorów, komi. 
syJ, podkomisYJ, nadkomlsYf, radców 
l ••• włńnych. Wiadomem było zgó.ry, 
że "szary ubezpieczony obywate!" stIL
nie się czemś dodatkowem, eo płaci 
wysokie obo'wlę.z)wwe składki i poza 

tern nie ma żadnych praw, .. Przewi
dywania sprawdziły się co do joty: z 
marzenia idealistów, czy utopistów 
wyrosła solidna machina z tysią,cem 
żelaznych trybów biurokratycznych 
i biada nieszezęśliwemu, który do
stanie się w owe trybyl 

Na poczq.tku była idylla, ale potem 
rozpoczQło się nieodzowne "uspraw
nianie" i, jak mawiał nieboszczyk Go
gol, piewca moskiewskiej biurokracji: 
"Pa szla plsat' gublemjnl'" - Na
rzekano I ośmieszano aU8trjacką 
biurokrację · o Rosji mawiano, że ~nl 
się człowiek 8kła.da z duszy, ciała 
I paszportu, ale wobec rodzimej nre-

dosneJ twtTCZoścl blurokratyc7Der' 
popisy zaborczych biuroltracyj by~ 
igras2kemi Spostrzegły to wreszcIe 
nawet prorządowe "Gnzeta Polska" 
i "Kurier POl'anny", copra'wda trochę 
po niewczasie, gdy polip biurokratycz
ny tak się rozrósł i zmQżniał, że nawet 
"silny" rzą.d nie może mu dać rady ..• 

Ubezpieczalnie należą do najpięk
niejszych okazów tego światka "urgen
sów", "odnośnych załączników" i ... 
.. sekwestratorów". Pomyślano o 
wszystkJem: o ubezpieczeniach choro
bowych, o emeryturach, o obezpiecz. 
nlaoh od wypadku i IJa okres połog~ 
od bezrobocia... nie POn1yślano leno 
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Pr?f. Spcmann z Fryburga w Bryzgowji, 
ktory -uzyskał nagrOdę Nobla z medycyny 

i fizjologji. 

o ubeąleczenlu obywatela od wyzysku 
tTbezpieczalnL Komu to jest potrzeb
ne? Ubezpieczają.cy złorzeczy i ubez
pieczony klnie, słowem Ubezpieczalnia. 
"połeczeństwo wycieńcza. a. państw€) 
kompromituje. Najbujniejsza wyobrat
nia nie mogłaby wymyślić podobnej 
"rzeczywistej rzeczywistości", która. 
trwa ... 

Obecnie mamy lekarzy domowych, 
czyli tak zwanych "omnibusów": oa 
tyfusu, od połogu, od zapalenia. mózgu 
i astmy. Ma to niby tę dogodność, że 
chory nie potrzebUje do lekarza iść 
t.rzy kilometry. Istotnie lekarz jest na 
tej samej ulicy, ale po zaordynowane 
lekarstwo trzeba podróżować na drugi 
koniec miasta. 

Czy to nie wszystko jedno? - Nie, 
bo po lekarstwa nie trzeba wogóle cho
dzić. W ciągu jednej godziny lekarz 
ma prawo wszystkim pacjentom za
jiisać zaledwie kilka "punktów"
pość, przeważnie wystarczającą. dla 
Jednego chorego. Musi więc innego 
chorego odłożyć na następną. godZinę, 
~ub też PO'zostałym chorym . w ciągu 
godziny żadnych leków nIe zapisy
waĆ. Wogóle z recepturą. bardzo trud
no; drogich lekarstw nie wolno zapi
sywać, leki złożone można, ale jeden 
taki lek wyczerpuje cały zapas punk
tów, przeznaczonych na. całą godzinę, 
a. więc na kilku czy nawet kilkunastu 
ch l't'ych l Lekarze radzą sobie różnie. 
J dni znpLlI}Q. l k tylko j dn mu cho
remu, a innym polecają przyjś6 na
stępnego dnia (może chory tymczasem 
wyzdrowieje, albo znudzi mu się Ubez
pieczalni.a i poszuka sobie lekarza pry
watnego). Inni obdzielają. chorych tyl
ko lekami pojedyńczemi, które liczą 
się kawy za jeden punkt (przy takim 
systemi.e leczenie sprowadza się do a
spiryny, olejku rycynusowego i jody
ny! ... ). Są. wreszcie tacy, co zapisują 
choremu kilka. leków pojedyńczych 
i... każą. samemu sobie przyrządzić 
lekarstwo! Polega to na. specjalnej "u
bezpieczalnianej" kalkulacji: każdy 
pojedyńczy lek liczy się za jeden 
punkt, lek złożony zaś za takich sa
mych punktów dziewięć czy osiem, za
tem lekarz, zapisują,c trzy leki poje
dyńcze, i, polecając choremu sporzą.
dzić lekarstwo, "zaoszczędza" kilka 
punktów i ma czem obdzielić innych 
pacjentów! Powstaje pytanie, czy to 
jest dopuszczalne? Pocóż wobec tego 
farmaceuta musi tyle lat studjować, 
skoro byle chory może sam sobie go
tować le.karstwa?! Widocznie jednak 
nje jest to tak prosta rzecz! Ale. co 
ma robić lekarz, skoro mu Ubezpie
czalnia tak skąpo wydzieliła "punk
tów"? 

UbezpIeczalnia mnaje również cho
robę .. na raty". W ubia.głym miesiącu 
lekarze nagle poczęli "wypisywać" 
chorych. tłumaczQ.c im, ,że chętnie za
piszę. wolne dni od pracy i zapomogę 
chorobową. po pierwszym, gdyż na ten 
miesi/!·c kredyty na zapomogi się wy
czerpały! Zatem Chory musi "wziąć na 
wstrzymanie" i dalszy cią;g choroby 
odłożyć sobie na przyszły tydzień! Są. 
to oczywiste kpiny, ale tak. jest w rze
czywistości! 

Podobnie zupełnie ma się rzecz ze 
skierowaniami chorych do szpitali. Le
karz otrzymuje miesięczną "porcję" 
skierowań i jeśli mu się ten kontyn
gent przed końcem miesiąca wyczer
pie, to chorych skierowuję dopiero na 
przyszły miesiąc! Ostatecznie taki le
karz może zwrócić się do eentr8lli l w 
drodze wyją.tk.u uzysk&t coś ponad-
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kontyngentowego, ale niekaźdy lekarz 
zhce się "targować", bo... to może 
być źle widziane przez zwierzchnie 
władze i chory musi czekać na szpital 
do przyszłego miesiąca! 

Jeżeli chorego komisja uzna za n1e
zdolnego do pracy i skieruje go do u
zdrowiska, "takowy winien zapodać 
odnośne podanie" do centrali w W~ 
szawie. Czemu tego lokalne w'ładze 
same nie mogą. zrobić, ale sam chory 
musi skłildać podanie - niewiadomo. 
Widocznie chmara "odnośnych" urzęd
ników ma co innego do roboty i ta
kiemi drobiazgami nie chce zaprzątać 
sobie g~owy. Skqro chory chce się le
czyć, mech się sam o to stara, biura 
Ubezpieczalni mają ważniejsze rzecz3' 
na głowie; trzeba wyliczać, kto i ile 
musi płacić Składek. Bez składek nie 
byłoby Ubezpieczalni, a czy dany cho
ry wyjedZie do uzdrowiska, czy umrze 
"sobie" na miejscu - to detal. 

Na wypadek bezrobocia trzeba bar
dzo długo starać się o zapomogę, jak
gdyby chodziło tu o łaskę; tymczasem 
składki muszą płacić wszyscy, czy 
chcą., czy nie, i to tak, że składki pła
ci się bardzo długo, zanim uzyska się 

bodaj najmniejs~e prawa do za.pomogi; 
kto niedość długo płacił, nietylko nie 
uzyskuje żadnej zapomogi, ale wpła
cone składki przepadaję., mimo, że· 
pracę utraci nie z własnej winy. Sło
wem, loterja, jeno nie dQbrowolna, a 
pr~ymusowa! 

NajtragtcznłeJ Jest z: elQ.eryta.ramL 
Zabrakło pieniQdzy I koniec ••• Lud~le 
płacili, musieli płacić, nie pytano ich, 
c~y mają. zaufanie, czy mają. ochotę -
"ukaz" i koniec, niema żadnej dysku
sji! Gdy po tylu latach dos~ło do pła
cenia nie przez ubezpieczonego, lecz 
przez Ubezpieczalnie... niema pienię
dzy! Gdy Ubezpieczalnia ścl,ga skład
ki, nie pyta, czy ubezpieczony ma pie
niądze, czy nie: płacić I nie gadać, bo 
na oJlOrnych są sekwestratorzy. Nato
miast, gdy ubezpieczony chce otrzy
mać cZQŚć pod przymusem zabranych 
od nIego pieniędzy - "przepraszamy, 
ale pieniędzy niema - zła polityka lo
kacyjna i wogóle". Gdyby w ten spo
sób postąpiło jakieś Plt'ywatne towa
rzystwo ubezpieczeniowe, ogłoszonoby 
mu upadłość ... 

Ubezpieczalnia przeżyła trzy okre
sy: "radQsną. twórczość", "reorganiza-

eję" i ... i los pokaże, eo będzie dalej. 
W okresie młodocianym w ubezpie
czalniach rządziło społeczeństwo i był 
bałagan. Potem społeczeństwo odsu
nięto i wYznaczono rządowych komi
sarzy. Po tym okresie w Łodzi np. po
został m. in. na Chojnach niedobud0-
wany ,,radosny" gmach i stoi "sobie" 
(bo nie ludziom) ku pamięci przyszłych 
pokoleń. Od czasu do czasu chłopacz
kowie kamieniami wybiją. parę szyb, 
gnieździ się tam trochę nietoperzy na 
strycb.ach . .. W okresie reorganizacji 
odbywały się translokacje: dyrektor z 
Białegostoku do Warszawy, lekarz na
czelny z Lodzi do Krakowa, z Krako
wa do Wilna, z Poznania do LwoVl a 
i tak dookoła Wojtek ... A przymuso
wo ubezpieczeni płacą l za ten gmach 
na Chojnach, ł .a te podr6że, tylko za 
lekarstwa ulewiele płac," bo na lekar
stwa Jd nie starcza ••• 

A potrzebne to wszystko jest po to, 
aby w Polsce "za dobrze się nie 1zia
ło", żeby nadmiar chleba obywatela 
nie ro:r.p1eraL 

Zeromski ma.nył kiedyś o szkla
ny<:h domach w niepodległej Polsce ... 

ha. 

Wśród najmłodszJ'ch marynarzy Europ, 
P a ryż, w paźdzłerniku. 

"Łabędzia wyspa", znajdująca się 
Sekwanie między mostami Passy a 
Grenelle, służy za miejsce spacerów i 
sentymentalnych idylli Paryżan. Wy
spę tę jednak upodobały sobie i dzie
ci, gdyż mogą na niej swobodnie przy
patrywać się rozmaitym statkom, 
przybywającym nawet z odległych 
portów morskich. I tak pewnego dnia, 
ku ogólnemu zdziwieniu zebranej na 
wyspie publiczności, zarysowały się 
na tle bladego nieba wysokie kontury 
trójmasztowego statku. Był to "Anioł" 
przypływający z Hawru. 

Udaję się na jego pokład; znajduje 
się bowiem na niem pierwsza i jedy
na w· swoim rodzajU... pływająca 
szkoła dla kandydatów na mar.ynarr.y. 
się bowiem na niem pierwsza 

Na pokład2.ie wre życie. Okolo 60 
chłopców, od lat 13, przy!>złych '.vieI
kich kapitanów UWija się narazie nie 
przy zwijaniu żagli, ale koców. Benja
minek zbliża się do mnie i pyta: .. Vous 
dć il'e"', Modom ?" Z niemni(\js7.~ po
wagI}. odpowiadam: "Ja voudrais voir 
]'officier de bord". r 

Na te słowa zbliża się ku mnie p. 
Borgne. Wytrawny ten marynarz któ
ry 25 lat spędził na morzu. w tem lata 
wojny na morzu Śródziemnem, jest 
założycielem tej cieka wej szkoły, no
szącej miano "La Corvette". 

- "Rozpocząłem swój zawód w U 
roku życia, - powiada mi p. Borgne 
- i wiem z doświadczenia, jak dziec
ko w pierWSZYCh latach jest wykolejo
ne. gdy rozpoczyna życie marynarza 
w jakimkolwiek porcie. Dzisiaj we 
wszystkich zawodach panuje przepeł. 
nienie, wymaga się więc od kandyda
tów tem większych kwalifikacyj. Na-

sza pływająca szkoła ma. właśnie na 
celu danie uczniom jak największych 
s~ans w późniejszej służbie morSkiej, 
a to zarówno pny wyborze specjalne
go zajQcia, przy przejściu do wyższej 

szkoły marynarskiej, ja,k i późpieJ w ny" ..• 
zdobyciu awansów". Jeden z uczni6w wyglQ,da przez ok~ 

- "Ale w jaki sposób odbywa się no. W oddali zarysowuje się wysoka 
ogólne wykształcenie ty;ch dzieci." postać "Wolności", będą.cej kopję. 

- "Zawsze na statku, odpowiada znanej statuy, znajdującej się w por
mi z uśmiechem. stary marynarz. Ist- cie nowojorskim. Może marzy już o 
nieją na nim 4 klasy, przygotowujące I podróży do Nowego Jorku . . 
nietylko do egzaminów specjalnie z Ciekawe jest z jakich środowisk re
marynarką. związanych, ale wogóle kl'utuję. się ci uczniowie pływającej 

do egzaminów, wymaganych w szko- słowa wykładu: "był to statek wojen. 
łach niższych. Oczywiście, że glówny szkoły. Z różnych. Wielu z nich, to 
nacisk kładziemy na wszystko, co od- dzieci zamożnych robotników, bied
nosi się do służby marynarskiej. Lek- niejszej burżuazji, sieroty. których oj
cje władania bronią. wojskową odby- cowie zginęli na wojnie. Jest ich ju;: 
wają. się na terenach wojskowych. 66. Szkoła nie przyjmuje obecnie ni
Nie potrzebuję chyba. dodawać, że w kogo, gdyż wymagałoby to powiększa
naszem wychowaniu specjalne miej- nia i załogi i instruktorów. Pomiędzy 
sce zajmuje gimnastyka, której po- tymi kandydatami część jest na. pen
święcamy codziennie conajmniej go- sjl, płacąc 300 frs. % calem utrzyma
dzinę. Ale zwiedźmy wnętrze statku, niem. Inni, dochodzący płacą. tylko 
na którym naturalnie każde miejsce 220 frs. Ale do szkoły "La Corvette" 
jest skrzętnie wyzyskane". mogą. również uczęszczać 1 chłopcy 

Schodzimy. Robotnicy przybijają.G- nie zamierzający poświęcić się zawo
statnie deski na spodzie okrętu, za... dowi marynarzy. Wykształcenie w 
mienionym właśnie na sale gimna- niej jest takie same co w innych, a. 
styczny. Ponad nim znajdują się dwie dające poza tern dzieciom możność 
galerje. Z jednej i drugiej strony usta- życia na świeże m powietrzu i codzien
wione są. stoły z białego drzewa: to nemu oddawaniu się różnorodnym 
refektarz, ale, jak wszystko na statku, sportom. Zrozumiałem więc jest, że 
ruchomy. Stoły składa się. a na ich rodzice nie zawahają. się powierzyć 
miejscu. " zawiesza się hamaki-łóż- swych synów tej oryginalnej edukacji. 
ka. Na dzień złożone precyzyjnie, zno· Trzeba zresztą. przyznać, że wszyscy 
szone są. na spód, gdzie każdy przy- chłopcy, Jttórych widziałam, wygląda
szły marynarz posiada swoją własną. ją. dosk?n!"le, czerstwo i zdrowo. A są. 
szafę. Za refektarzem, recte sypialnią, to przecłez wszystko mali Paryżanie, 
znajdują. się po obu stronach urny- tak. zazwyczaj bladzi i szczupli. 
walnie i natryski. leżeli pływająca instytucja w przy-

Ale białe stoły jadalne nie ~ służą szłości rozwinie się, p. Borgne nosi się 
łedynle d? .posiłków. Widz?, bo~iem, zzamiarem nabycia drugiego statku. 
ze z drugIe, strony "Anioła ~astadło Na nim to młoda. załoga, już d08ta.
za. niemi kIlkunastu "mOU$ses. Tern teeznie wyszkolonych kandydatów
mianem. określa lilię. ehł&pców okręto- 'l marynarzy, będzie mogła odbywać t 
wych. SIe<lzą p()waznle. ~asłuchanj w dalsze podróże. A któż o nich dzisiaoj 
jakieś opowiadanIe. Odbywa. się lek- nie marzy! 
cja. Dochodz, mnie tylko oderwane t BRIARES. 
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Program ministra · Rząd Kościałkowskiego 
~!!~t~~!!~t!~~'".· otrzymał pełnomocnictwa 

premjera i ministra skarbu p. Kwiatkow· 
skiego w komisji sejmowej miała nutę
puja.ce brzmienie dosłowne: 

,,op06Yc1lJrne~' 1D1Jstqpienie' posla lIiedzitiskiego - BepUka 
mlnist,-ó.., - VelłłE~dG 

PODATEK URZłfDNICZT War s z a w a. (Tel. wł.) W dalszym imieniu świeżo ukonstytuowanej gru-
Po pierwsze - pragniemy wprowadzić cię.gl1 posiedzenia komisji sejmowej, py posłów wielkopolskich. Następny 

nadzwyczajny podatek od wynagrodzeli po programowem przemówieniu wice· mówca, poseł Kamiński, wystę.pił zde
w wysokości skali progresywnej od 7% do premjera. Kwiatkowskiego, które w eydowanie przeciwko posłowi Miedziń-
20%. Pobierany byłby od dochodów z streszczeniu podaliśmy we wczoraj- skielIlu, domagając się całkowitego 
wynagrodZel}, płaconych przez skarb pań. 8zym numerze, rozpoczęła się dysku- zaaprobowania posunięć rzą.du i u
stwa, skarb śląski, państwowe monopole, sja. dzielenia pełnomocnictw. bez zastrze
banki i instytucje, oraz zakłady przez 
związki samorządu teryj.orjalnego i Pierwszy zabrał głos sprawozdawca żeń. Prezydent Maleszewski z Wilna 
związki międzykomunalne, przez związ- poseł Miedzińs-ki, pOlemizują.c w kilku stanął na stanowisku, zajętem przez 
ki samorządu g05podarczego, zakłady punktach w tonie dość zgt"yźliwym z posła Miedzińskiego. Podobne stanowI
ubezpieczeń przymusowych. Przy wyna- min. Kwiatkowskim. W konkluzji po- sko zają.ł gen. Zeligowski. Poseł WoJ
grodzeniach, od których opłaca si~ jut sel Miedziński zgodził się na pełno- ciechowski z grupy robotniczej wypo
państwowy podate~ dochodowy,. !lkal~ mocnictwa, ale domagał się ogranicze- wiedział się za uchwaleniem rt;tj.dowJ 
podatku na.ązwyczaJne~o byłaby D1tsza l nia czasu ich trwania, proponując ter- pełnomocnictw bez ograniczeń. 
ffl~%łaby Sl~ w graDlcach od 4% do min 5 ~dnia, l j. do. chwili zwola- Po przemówieniach jeszcze kilku 

w '1· t t ódl bl·czon jest na I nia seSJi budżetowej Sejmu, a nie, jak Innych posłów zabrał głos prezes rady 
(JkOloP [5~JJO.~0 zfotyc'h.

O 
l y propon?wał rzą~, d? 15 stycznia. 'Y'IY- I ministr.ów Zyndr~-Kościałkowski, ~-

stąpleme p. Mledzlńskiego uwazane zasadmajQ-e komeczność uchwalema 
PODATEK DOCHODOWY DO H PROC_ J jest jako etap pewnych politycznych I pełnomocnictw w brzmieniu rzQ-do-

WYSOKICH UPOSA2E:8 I rozgrywek w łonie "sanacji". wam, jak również min. Kwia.tkowski. 

D
. d·· t f Zkolei przemawiał poseł Sikorski w Wywody referenta, posła Miedziń-

rugle zaga meme - o re orma po- , 
dałku dochodoweg~ P~ega~by ona po ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
pierwsze na obniżeniu miniIJlum egzy- EGZEKUCJE SKARBOWE stencji dochodÓW fundowanych z 1500 zł 
n(~ 1:200 zł i riochodów niefundowanych z Rzuciliśmy jut na warsztat zagadnie-
2.')00 zł na 1500 zł, następnie na wprowa- nie złagodzenia egzekucyj podatkowych w 
dzeniu dodatku kryzysowego do pań- I wypadkach szczególnie zaslugujących na 
stwowego podatku dochodowego. Wpływ I uwzględnienie. o których dziś ciągle pi
z tego źródła oceniam na ok<>ło 60.000.000 I sze się w prasie I mówi w opinji. Prze-
złot.ych. ł dewszystkiem w odniesieniu do podatków 

. . j k b . t I zaległych nie cHcemy odstąpić od tej za-
. Pozorme rzuca. S!ę w o~zy .. ,a o v. 1-S - sady, która ma oprócz znaczenia finanso

n!ała z,na.czn.a rÓZDlca mlf:nzy ObCląM- wego znaczenie moralne. że obywatel jest 
n!em. urzędmków. państVl:owyC~ a \ ~ZY8t- obowiąza,ny do płacenia podatków. :l:e oby
k!eml dor~od~ml. POWIedzmy .soDle! że watel, który if:h nie zapłaci. nie powinie.n 
me zdoł~l:śm~ _dotrz~ć .w <>bcl~żeDlac~ t hyć postawiony W normalnych warun
po~atko\ .. , ch V\8zę.dz~e. tam, gdZIe nara l karh w lt>pszej sytuacji, aniżeli obywatel, 
sIlIJą ~ocho.r1y .. _ Je~elI Jed~3:k \.\'sk3:ż~ pa- ł który te podatki zapłacił. Musimy jed
no!n: ze pl"tlllkóV\, zarabl~JąC) ch l ~pla- nak uwzględnić, że kryzys obecny nie jest 
CflJąt ) ch podatek dochodo,\y od .sum) za- jednym z szeregu wielu kryzysów któ 
r()~,k~l ro~znego d~ 36.000 zł t. J. 3000 zł co dwa, czy trzy lata się powtarz~ją, ~: 
n~\eslę~Z~Ie, ~aI?~ około 1.80? W Rzeczy- rzeczywiście zaszła bardzo głęboka struk
pospohtej Pob~leJ, .co stano\\1 O,~% opo- turalna różnica, w związku z wzrostem 
datkowanych, Jeżeh panom pOWIem, że siły nabywczej pieniądza co mu·m 
zarobków, wynoszących do 1.200 zł we- .. ć ,Sl y 
dług stanu 19'29 r., 'co oczywiście uległo WZłą po~ u.wagę przy koreltturze naszych 
rlalszej redukcji, posiadamy zaledwie zarządzen fl~kalnych. 
13%, to mog~ panów zapewnić, te tu NA WSI 
przej§;r,iowo uderzamy bardziej i silniej, 
niż toby było sprawiedliwe. Gdy docho- Chcemy wspóJd~iałać w stabilizacji 
dz:irny do większych zarobków, to obcia.- c~n płodów ;ol~ych l ho~owlanych w gra
żenie będzie bardzo wysokie, a w pewnych Dlcach, na Jakle sytuacja budżetowa po
wypadkach będzie dochodziło do 60~, a zwala. Ch.cemy. sprób~wać. Ilapoczątk.o-

-nawet niekiedy będzie pr7.ekraczało 6()% \ wać, naraz!e moze w meduzym zakreSIe, 
h'ch wysokich uposażeń. pewną akCJę. Byłoby to otwarcie pewnej 

• < drogi, rzucenia pewnej ilości młodych in-
ZANIECHANIE INWESTYCYJ teJigentnych ludzi. synów chłopskich. po 

SKARBOWYCH prz~pro,,:-adzeni';l ~la nich kul"S.ów dla na
bYCIa WlatlOmOSCI, których WIeś potrze-

Trzecie Q;adanie - to jest zaniechanie buj!', wiaoomości, k t6re dla chlopa SI\ 
inwestycyj w niektórych przedsiębior- nieodzownie potrzebne. Chcemy ich rzu· 
stwach państwowyeh z sum budżetowych. cić na wieś w pewnym określonym okrę
Uważam bowiem, że jest rzeczą właści- gu, jakg-dyby doświadczalnym, chcemy 
wszą i zdrowszą, żeby na rynek kredy to- przez kilka lat utrzY1ffivwać ich przez 
wy przychodziły te Instytucje i zagadnie- palJstwo. tak. ażeby mogli wykazać gmi· 
ni a, które opierają się o pracę czysto go- nie, że są pożytecznymi ludźmi, że za kil· 
spodarczą, które mają podstawy! mają ka lat oplaci się przejflć ich na budżet 
obowiązek przeprowadzenia kalkulacji l gminy. . 
:r.nale71ienia swojej własnej rentownoRci. Chcemy powrócić do zagadnienia 
Jeżeli dziś odwracamy zagadnienie, jeże h .'!półdzielczośd, gdy t uważamy, że w 
z budżetu państwowego finansujemy TO- tem zagadnieniu ękonomicznem tkwi je· 
boty inwestycyjne, a dla budżetu pań· szeze wielka dynamika przyszłego roz
stwowego wchodZimy na rynek pieniężny woju. 
i zabieramy sumy kapitałowe, to zagad
nienie to jest w &posób niewłaściwy roz
,,·iąza,ne. 

Nadto zamierza się przeprowa.d1:łć 
pewną rewizjfl emerytur i ich ·wymiarów, 
zamierza si" przeprowadzić. redukcj~ 
pewnych zbędnych i nieuzasa.dnionych 
wielokrotności posad i poborów, zamie
na się przeprowadzić redukcję t.am, 
~dzie jednocześnie zatrudniony jest mąż 
i żona, a choćby redukcję wyższych pen
.syj i wyższych stanowisk. 

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 
.JeŻeli idzie o ~agadnien.ie ube7lpieczeń 

I">połecznycb chcemy przeprowadzić rewi
Z'ię obci81:eń w :ta.kresie świadczeń przn
dewszyo;tkiem praeowników umYRlowych. 
Ma. to być pevvna, obok innych. korekty
wA obciążeń społec"znych produkcji, wobec 
której także sta,niemy li' zupełnie zdefi
njowanemi postulatami. Chcemy prze
prowa.dzić obniżkę odsetek od zaległości 
ubezpieczeniowych VI' tych samych roz
miarach, jak ona zORtala przeprowadzona 

REDUKOWANIE URZĘDÓW niedawno dla zaległości podatkowych. 
Chodzi o redukcjI) pewnych urzędów. Brzmi to tB;k: idzie o' obJli~enie odsetek 

J żeI! J·est śmy przy tym temacIe bud:te- lod zaleg.ł0śc1 . w ubezpleczelmach przYl1l.u-
e e . j f _ /!Owych 1 SOCJalnych I od ognia z 1% mle-
t~wym, to chcę wskazać, :l:e w drugIe a $i~cznie do 0,75% i od rOZłożonych nil. rit.
z~e pracy IffiU~ być przeprowadzon~ !l~- ty do 0,4% miesięcznie, to jest tak, jak 
eJa . oszcz~dnosciow8. w blldż~clead ~f~t zostało rozstrzygnięte przy podatkach 
sf:erJ~m Rkar~u ma uzyskać. o. R ~. państwowych Wreszcie chcemy przy-

·m-strow speCjalne upowaźnleme VI tym . . . . . 
celu. Uzyskane na tej drodze oszczędno- śpIeszy? kOI?ple.ks p;ac. ~ad l'efo~maml 
ści. mają służyć przedewszystltJem na po- zasadmczeml w. dZledzlme u?ezpleczeń 
praVl'ę bytu gorzej wyna.g'radzanych funk- sp?łecznych. P~Dleważ sprawa Jest skom
rjonnrjugzów państwowych i tych, którzy phkowana. a _ n~e !TIa chB:ra~ter~ dor.aźne. 
przaŁ obecną reformę zostaną szczególnie ~? - to OCZ"\lWIŚCle przejdZIemy z mą do 
ciężko dotknięci i pokrzywdzeni. CIał ustawodawczych. 

OBNI2ANIE CI~2ARÓW 
OBNI2ENIE TARYF 

Jeżeli idzie o zagadnienia komunika· 
cyjne, to opracowujemy z dużem tempem 
zagadnienie obniżenia taryf kolejowych, 
Bierzemy przedewszystkiem pod uwagę 
przewóz surowców i płodów rolnych. 

CENY KARTELOWE 

ETATYZM 
Idziemy na ograniczenie działalności 

etatystycznej, przyczem, pod tym wzglę
dem Panowie mnie znacie, nie podlegam 
sugestji przed tem strasznem słowem 
etatyzm, ale najlepszą busol~ w ręku jest 
prosty, zdrowy rozsądek. leteli państwo 
przychodzi do działalności, która z jego 
punktu widzenia - wielkiej polityki -
nie ma tadnego sensu. jeteli dochodzi i 
wciska się do domu obywatela, do jego 
małej pracy, do jego wartości gospodar
czej, jeżeli dubluje jego rolę. jeżeli obda
rza go ustawiczną nieufnością i jest prze
konane, że samo to zadanie wykona le
piej, a potem się okazuje, te zadanie to 
wykonywa gorzej. tam musi być posta
wiona zasieka z drutu kolcza.ątego, by na.
wet mimo woli tam nie dotrzeć. 

UPRAWNIONY ZYSK 
Proszę Pan6w, chociaż to jest zasadni

cza podstawa i rozumiana przez ka:l:dego, 
ale wydaje mi !l1~. te nie powinienem te
go opuścić i powiem; że pewien umiar
kowany .zysk jest celem działalności go
spodarczej. 

Dlatego państwo musi współdziała~ w 
przywróceniu rentowności działalnoścI 
go podarczej. Im pl''ldzei przywrócimy 
rentowność w samych podstawach, 
t. j. w rolnictwie, tern mniej b'ldziemy 
mieli do wykonania w jakiejkolwipk ~n
nej dziedzinie życia. 

2ADNA REDUXCJA PODA'l'KÓW 
Domagam się usumęcla ·nadmiaru 

przepisów zbędnych zarządzeń i staty
styk, rewlzyj, przepisów skarbowych, 
składających się z calego legjonu dodat
ków do każdego zasadniczego podatku. 
Wczuwam się w te nastroje, jakie budzą 
się w czlowieku. któremu co parę dni 
podrzucą jakąś karteczkę, że ma znowu 
coś placić. 

Stwierdzam, że nie mogę iść na tadną 
redukcję podatków. Muszę stwierdzić. że 
jest mojem zadaniem brónić bezwzględ
nie sytuacji skarbu. Zdaję sobie sprawę, 
te nie zreformuję tego wszystkiego na· 
tychmia8t. bo cały aparat nastawiony jest 
na pewne funkcjonowanie, a.~e chcę po
woli odzwyczaić go od tych metod, chcę 
oddziaływać droga, prawa i zarządzeń, 
drogą kontaktu z spOłeczeństwem i z pa
nami. 

Wreszcie znaną tendencją moją jest 
wzmocnienie samorządu gospodarczego i 
to na całej płaszczy tnie tycia. 

tJLATWIENIE EGZEKUCJI PRYWATNEJ 
Dalsze zagadnienie, które z t.ej grupy 

Jest równiet" na. warsztacie pracy, to jest 
wzmocnienie sankcji w egzekwowaniu na
letności i wierzytelności. Pr08z., panów, 
widzimy dziś jak wszyscy cierpimy na 
tern, te kredyt się skurczył. Ale jeżeli w 
oiągu !lzeregu lat czasem weksel, czy 
czek. nie moża być wyegzekowany, a kre. 
dytodawca nie może powrócić do swojej 
wart<>ści, jeteli stoi temu tysiące przepi
sów na drodze. to musimy powiedzieć z 
całem przekonaniem, że to nie jest ochro
na dłużnika, kredyt odbiorcy, tylko że 
to jest działanie na jego szkodę. 

BANK INWESTYCYJNY W odniesieniu do urzędników i świata 
pracy projektujemy więc ohniżenie ko
mornl'I!O o około 15%. projektu.iemy pod
jęcie akcji. którahy umożliwiała oddłuże
nie urzędników. J tu znowu musi być 
stworzony ja l<iś pro~ram. Początkowo 
niech to będzip suma mała, niech będzie 
rzucony miljon złotych, ale niech będzie 
-powiedziane, że co roku rzucamy jeden, 
dwa lub trzy miljony do tego funduszu. 

Chcemy odsunąć zjawisko. te praktyka 
w urzę(hch dla mlodych ludzi w dzisiej
szej sytuaCji jest bezpłatna. 

Wreszcie pragniemy zwolnić jedno- I 
dwuizbowe mieszkania od podatku od lo
kali. Z miljona sześćset tysięcy tego po
datku, miljon sto tysit:cy placi Bumy nie 
większe, rut 8 do 9 zł roczni. 

Pro.'?ę panów, gdyb}'lm miał rzu{'ić w 
jednym rysie pel'spektywę przyszłości, to 
powiedziałbym. że gdybv się rynek pie
niężny uporządkowało, gdyby skarb ze
szedł z tego terenu działania, gdyby na-

Pragnąc przejść orgaJlicznie do pew- rastały oszczędności, tak jak one nara
nych skomplikowanych zagadnieil, powo- stały dotychczas, to byłbym zwolenni
łujemy malą komisję ankietową, której kiem, żebr powstał poważny, o dużym 
polecamy zbadanie kosztów produkcji i kapitale Bank. Inwestycyjny w Polsce. 
sytuacji w sześciu kartelach: węgiel, że- Musiałby on być w zupełnie szczególny 
lazo. cukier, papier, nafta i włókienictwo. sposób skonstruowany. Powinnaby po
Kastawienie zasadnicze nasze jest na ob- wRtać przy nim dla VI ydawania oplnji 
niżenie cen kartelowych z tem tylko, te Rada rzeczoznawców. składająca się z kil. 
jesteśmy przeciwni temu, ażeby zawi~U'ć kunastu najwybitniejszych reprezentan
oczy, wzi~ć do ręki cep i młócić te ceny. tów gospOdarstwa polskiego. 
Chcemy podejść do tego zagacLnienia kon-I Mówca zakończył uzasadnleni~tn ter-
atruktTwnia. minu peŁnomoctnlctw na 15 atycz·nia. 

*leso. u.ko6ezyly dyskusję l komisja 
uchwaliła projekt ustawy o upowat
nleniu Prezydenta. Rzplitej do wyda.
wania dekretów w brzmieniu, zapr()o 
ponowanem przez rząd, a wiQc z termi. 
nem do 15 stycznia 1936 r. Na tem po.
siedzenie komisji zakończono. 

W rocznicę powstania 
zasłużonej organizacji 

Związek Fabrykantów w Pozna'nin, Z"M':e.
sza.j.q,cy przemysł<ywców ziem zachodnich 
Polski. ohchod.z.i 25-rooznicę swego powsta
nia. Na ~d,jęciu dyrektor SC'\\"erYl1 Samui
ski, porezes tej zasłutO'Ilej organizacji, 
senjor przemyslowców Wielkopolski, je.
de<n z naj'z8Rlu.iellszych bojowników SlPra.
wy ipO'lskicgo przmnysJtu i rZClffii06la na 

terenacn ziem za.chodnich. 

Zniżka płac 
pracown· (zych 

War s z a w a. (Tel. wł.) Duż~ po
ruszenie w świecie urzędniczym wyw 
wolała zapowiedź zniżek plac pracow
niczych. Place najniższe, XlIkatego
rH. byłyby obniżone o 8 proc. Analo
giczna obniżka byłaby zastosowana do 
XIV kategorji urzę<lników kolejowych 
i pocztowych. Dla Xl kategorji urzęd
niczej obniżka wynosiłaby 10 zł ze 130 
na 120 zł, tern samem dla XIII katego.
rji kolejowej obniżka wynosiłaby ze 
125 do 115, a dla pocztowców z~ 110 do 
110 zł. Dla kat. X urzędniczej obniżka 
wynosiłaby 15 lub 20 zł, co równałoby 
się obniżce ze 160 do 145 lub 140. Dla 
IX o 11 proc., co wyniesie obniżkę ze 
210 na 187 ipół, dla VIII o 12 procent, 
z 260 na. 230, dla VII o 12 proc., z 335 
na 290, dla. VI o U proc., z 450 na 390. 
dla V o 15 proc. z 700 na 595, w IV kat. 
(dyrektor departamentu) obniżka wy
niesie z tysię.ca złotych na 840. 

Pensja premjera wynosić będzie 
4.800 zamiast 6.450, ministra 3.250 zł 
zamiast 4.000. Wiceministra wreszcie 
2.500 zamiast 3.000 zł. 

Urzędnicy prywatni będą płacill 
podatek od upo!!ażeń zwiększon,. o 20 
proe;Dla wYZszy-ch poborów podate'k 
bQdzie znacznie większy. 

Wielkie poruszenie wywołała piQ-t
kowa zapowiedź wicepremjera Kwia.t
kowskiego reorganizacji administracji 
i zredukowania zbędnYCh urzędów i 
redukcja etatów. Rzą.d Pl'zystą.pi do tej 
reorganizacji jeszcze w ciągu b. roku. 
Żony urzędników i pq-Mowników 
przedsiębiorstw państwowych zostanI!
usunięte. Redukcja ta miałaby dać 0-
koło 50 milj. złotych. (w) 

,.Nasze" p.srezólki ci!!~ną, do miodu.-



Pierwsza [brzeŚ[iiaóska fabryka Krawatów 

.15618 

~ ~Krawat ~ol~kr 
w Łodzi, 

aL Plotrkowslla 145 
tel. 150-52. 

Poleca ~oll<ln, towar 
tkany na własnych 
"'lIr~~tlłtll(!b. iq.hll'! 
WU!I,JJ;!4! i IWfll<'1I6 
uwagę lUl Imak fa
bryczn)'. 

Wizytaej.a gus'podarcza 
War s z a w a. (Tel. wł.) W niedzie

lę wieczorem wyjeżdża międzyminl
sterjalna ~omisja gospodarcza pod 
~ierownict\Vem dyr. Martina, delegata 
ministerstwa skarbu oraz. w towarzY
stwie delegatów ministerstwa skarbu 
Lubowiekiego, spraw wewnętrznych 
19ielskiego, rolnictwa. Krawulsklego, 
przemysłu! handlu Jastrzębowskiego, 
komunikacJI. Kaczmarkiewicza. opie
kł spotec~neJ Bru nera. Delegacja je
dzie do Wilna, gdzie zabawi 28 i 29 
bm., pf)'czem odwiedzi Lublin. Lwów, 
Kral~ów, Katowice, Poznali, Gdynię, 
Lódz. sJł.ą,d wróci do Warszawy. (w) 

NuncJusz Marmaggi 
u prof. Chylińsk,iego 

War s z a w a. (Tel. wł.) Kierownik 
mlnj~terstwa. oświaty prof. Cnylińskt 
prZY J ął nuncjusza apostolskiego Mar
maggiego i amb. francuskiego Noeła 

(w) 

Nowy rynek 
dl,a polskIego węgla 

War s z a wa. (Tel. wl.) Polskie 
firmy węglowe rokują. O dostawę wę
gla. polskiego do Jugosławji. Układ 
ma być podpisany w połowie listopa
da. Obecnie chodzi już tylko o uregu
lowanie kwestji transportu. Węgiel 
ma hyć przysyłany koleję. do portów 
na Dunaju, a stamtąd wodq. do Biało
grodu. 

Krawiec: 

blltt~~ lf\~OlS\\' 
ł.odź =o 

przeprowadził się ~ 
DA al. Piotrkowsk .. 108.';;~ 

Stan wkł,aclów w P. K. O. 
War s z a w a. (Tel. wł.) Zestawie

nia urzędu statystycznego Wyl{8zuj/ł, 
że suma wkładów w P. K O. na dzień 
30 wr?.eśnia wynosi 850.356 tys. w<lbec 
866.069 tys. złotych. Spadła więc o bli
sko 16 milj. W 3GO kasach komunal
nych wkłady spadły z 685.061 tys. do 
679.060 tys. złotyc~. (w) 

Mm. Beck u Prezydenta 
War s z & w &. (TeJ. wl.) Jak już 

donosiliśmy, Jllin. Beck opuścił diiś 
mieszkanie i okolo godz. 13 uctał się 
na audjcncję do Pana Prezydenta na 
zamek. P<lbyt jego u Prezydenta R. P. 
trwał około godziny. Stan zdrowia 
min. Becka nie pozwala mu jCdnak 
jeszcze na podjęci.ę swych urzędowych 
czynności i wymaga jeszcze kilku dni 
na rekonwalescencję. (w) 

P'rotesty wyborcze 

DZIEOKO I SAMOOHÓD 

Naprezona syłua(ja na 
DOłl~lo jednak do ł·o~ruchó W - R~qtl wysla,l na wyspę 

du:a pu,lki wojsl~a 

A t e n y. (PAT). Nie głuchn~ce za
granicę. pogłoski o zamieszkach rewo
lucyjnych na Krecie sę. przez czynniki 
urzędowe kategorycznie dementowane. 
Na I{reci~ doszło jednak do rozruchów 
w chwili przybycia nowego guberna
tata, < Cho,ciaż rozruchy te nie miały 
charakteru poważnego, lecz sytuacja 
po~ostaje cię,gle bardzo naprężona. Na 
Kratę wysłano 2 pułl~i piechoty, co 
jednakże . tłumaczone jest tylko jako 

W Atenach aresztowany został b. 
minister wyznań Papandreu, który po
zostaje w swojem mieszkaniu pO<1 
strażlJ, policyjną. Poza tern aresztowa
no wiele innych osób, których nazwi
ska nie sę. dokładnie znane. Wśród a
reszlowanych ma się znajdować kilIm 
generałów. Oczekiwano jest jakoby a
resztowanie wszystkich przywódców 
repllblikallskich, jak Papanastasiu, 
Sofulis. I{afandaris i in. 

,środ:ęk.ostroż'\-9~f~; ., ,~{ 'l l,"" r fi 

" 'GreClśwtęcą roanlcę z,a}ęci.a S~łonlk 
A. t e n y. (P A 'f). Dzisiejsze uroczy

stości ~ okazji rocznicy zajęcia Salo
nik miały przebieg szczególnie podniO
sły w Atenach. W obecności regenta 
Kondylisa, członków rzą.du i całego 
k:<Jrpusl.l dyplomatycznego odprawion~ 
zQoste,lo w katedrze uroczyste naboień-

stwo. Gen. Kondylis wygłosił przemó
wienie. transmitowane p,rzez wszystkie 
radjostacje kra~owe, a , następnie przy
jął defiladę przed pomnikiem Niezna, 
ne8"0 Żołnierza. We wszystkich śwtq,
tyniach odprawIono. dziś nabożeństwlt. 
żałobne za duszę króla Konstantyna. 

NAJMODNIEJSZE 1. W NAJWYŹSZYCH GAT[JNKACH 

MATERJAŁY MĘSKIE 
na Sezon 1935,36 poleca były sprzedawca f-my RESTEL i LEONHARDT 

M. A 1.ł1 W E ~ L E B. Łódź, 
al. Piotrkowska 1t'1, froat Z. piętro 
• Ił 524 Dla pami~ei I O pIętro w):leJ - •• to ceny nlłeJ I 

Sankcieprzeciw Włochom 
'wchodzą w życie! 

Amglja. chce Je stosować jlł~ od 29 bm. -lnterwen,eja La.vala 

Londyn. (PAT). "London Ga- Paryż. (PAT.r Laval przyją.ł diiś 
zette" . ogłasza tekst zarządzenia, u- na godzinnej konferencji ambas~dora 
cl1wa,lone'go na posi~dzeniu rady pry- brytyjskie.go Clerka. Według kół rzQ.
watn~j, ,a dotyczące stosunków han- dowych, wiadomości, j,akoby Laval za-

War s z a w a. (T.el. wl.) Złożono dlow'ycll iE Włochami. . mierzał interwenjować na rz.ecz sank-
33 protesty przecjwlto wyborom do Pl.erWsZy ustęp tego zarz~zell1~ ~a: cyj ekonomicznych i finansowych są 
Sejmu. Głównie odnosz~ się one do I kazuJe od daty, która będzIe, póz!1leJ pozbawione podstaw. • 
okręgów \V centrum kraju. Założono określona, wywozu. .na telyt~rJUm L o n d y n. (pAT.) Agencja Heutera, 
także protesty przeciwko wyborom w Wło~h I!ewnych rodzajów towarow, a uzupełniając wiadomość o sankcjach 
trzech okręgach na Pomorzu, a miano- specJalme br?ni. i środków wybucho- handl<lwych przeciwko Włochom, do
wicie 101 W Toruniu, 103 w Chojnicy :ych. Wywoz. mnych ~Qw~rów oraz nosi, iż do sur<lwców zaliczone b?dą. 
i 104 \V Gdyni. Protesty przeciwko ~urowców będzIe. równiez zakazany O? rozmaite metale oraz kauczuk w sta
wyborom do Senatu złożono z woje- d~ty, która będzIe ~stalona prze.z ml- nie surowym. Nie dozwol<lny również 
wództw lwowskiego, poleski.ego i po- msterfltwo handlu l pl'~emysłu. jest wywóz koni, mułów. osłów, wiel
znańskleg-o. NIcjawne p<lsiedzenla w Dalsze ustępy dotrczą. zakazu y"y- błądów I innych zwierząt pociągowych. 
sprawach wyborczych rozpocznę. się wozu łowa.rów włosiuch od t~rmmu, L o II d y n. (PAT.) Jak podaj.e agen-
w końcu listopada. (w) kt6rł" będzie ustalony . prz~z m~n. han- cj.a Reutera, sankcje finansowe prze-

. dlu l przemysłu oraz udzIelama 'VIo- ciwko Włochom weJdą w ŻYcie w W. 
cham kredytu od terminu, który bę- Brytanji 29 paidziernlka. Wszelkie po

~a~ła ~o o~uwia 
"'~' __ pna lalcoj61 O.'.hlw.'"C7 Itołpld 

Poznali 
Wla,..'-h'ldęa U. 

lPdź E...uJI44. 
W}'l'Ób Q~ JIO"~ 

I1złe ustalony prz~z władze skarbowe. życzki i kredyty dla Włoch zostaję. w 

Najłdszo kino w todzt DOM LUDOWY" al. Przejazd 34 kolo pocdy 
II . 
wyświetla historyczny film D 15 RI:! 

rr~ -,,-~-R-L""*"'E"'~~-R--K-()-R"'D-E-C';"K-I,-."'il • ~:nC:~::~ ;ł~;:!:r~:~~:~!:;.a~~;;~I:; 
" ~astęplly program: "P101RUS" 

Przy zwapnieniu naczyń krwiono
śnych m6zga i serca, używając codzie:l-
,nie małą. ilość naturalnej wody gOl-z. 
kiej Franciszka-Józefa osię.ga się łatwe 
wypróżnienie. Zalecana przez lekarzy. 

~ Tg 1933 

.. 
ten sposób zabroniono. Skarb brytyj
ski wybrał ten dzieil, jako datę, którę. 
prp.wQop()dobni-e ustalą inne ośrodki 
finansowe świata tak, aby akcja zbio.. 
rowa była ~ o ile możności - najsku
teczniejsza. 

Major Ka!rpiński 
' wYstartował l Ale'ppo 

War s z a w a. (Tel. wł.) Mjr. Kar~ 
pińsk i na "Niebieskim Ptaku" wyle
ciał w dniu wczorajszym z Adanu Wo
bec niemożliwości zabrania dostatecz
ne~o" zapasu benzyny, ' mjr. Karpiński 
musiał lądować w Aleppo, skQ.d zaraz 
wyruszył dalej. Nad ' Bagdauem >,Nie
bieEiki Ptak" ukazał się w .godzinach 
wieczornych, wobec czego władze lot
niska zapaliły światła. Lądowanie od
bylosię w ' n.ajlepszym. po..r;ządlm. Dziś 
mjr. Karpiński wyleciał dalej. 

Stanowisko armji JaJ)l)ńsk~eJ 
T o ki o. (PAT.) Armja japońska w 

Kwantungu . poo.stanowiła wystąpić w 
północnych Chinach przeciwko przy
wódoom ruchu autonomistycznego, 
wychodząc z założenia, że jedynie 
s'zczera współpraca chińsko-japońska 
zapobiegnie inwazji. czerwonych wojsk 
chińskich do północnych prowincyj 
Chin. 

Sankc e, sankcje ..• 
o slo. (P AT.) W dniu wczorajszym 

na posiedzeniu rady królewskiej po
wzięt<l decyzję o natychmiastowem za... 
stosQ\vaniu sankcyj finansowych w 
stosunku do Włoch. Uchylanie się od 
postanowień dotyczących sankcy.i ka
rane będzie grzywnQ, do wyso!{{)ści 50 
tysięcy koron lub więzieniem do dwóch 
lat. 

N'owy re'kord pływacki 
. "B,e.'rt I n, (PAT) 'MIody plywak nie

miecki Gerstenber~ ustanowił nowy r".. 
k()rd1 europejski na 200 m stylem A'rlbi&
towym 2:3't,2 min. Ten sam zawodnik 
ustanowił niedawno reko!)rd świata na. 
'100 m stylem grzbietowym w czasie 5:30. 

JapOrłCIY'CY bIorą udzIał 
w Olłmipjadzle 

T o k ł 00. (P A T) Japoński twi tltek 
wioślar.'tki postanowił wziąi udział w 
olimpijskich regatach wioślarskich w 
bie~u ósemek i czwórek ze sternikiem. 

Spnł'kanie Cyganiewicza 
Z Gerstmaoom 

B r II k s e! a. (PAT) Władysław 'Cy
ganiewl()z wa !czyć będzie w IIsto!)padzie 
rb. w Brukseli 00 mist.rzostwo Eur<lPY z, 
Qerstfuanem. Na żądanie zaWodnika 
polsldego walka sędzi<lwa'IlB będzi9 
przez międzynarodowego arbitra . p. 
Brań-sl(iego z Warszawy. 

Gerslman jest mistrzem Europy w 
walce amerykańskiej. Zaznaczyć nale
ŻY. że beJgijslta prasa sporŁ<lwa poświ~ 
~a cale szpalty polskiemu zapaśnikowi. 

Macż Warsiawa -B'ruksela 
nie odbędzie się 

Wa r s z a wa. (PAT) Warszawa 
odpowiedziała odmownie na propo!)zycj~ 
odbYCia meczu Warszawa - Brultsela. 
Mecz podobny odb~'ć się miał dn. iO-go 
grudnia. looz prawdopodobnie w tym 
samym terminie dojdzie doO skutku 
mecz Bruksela - Łódź. 

Decyzja w tym kierunku wyszła ze 
strony PZB. 

Zaproszenie 
polsłOch sporlowcó'w 

do Budapesztu 
Wa rs z a w a. (PAT) P<ldcz8.S po.

bytu w Bw:Lapeszcie przedstawicieli 
PZLA, otrzymali oni zaproszenie dla 4 
zawodników polskich na trening w wyż
s2:ej szkole WYChowania fizycznego w 
Bud'apeszcie w okresie zimowym. Za
proszenie dotyczy dwóch le.k.1\oa.tletów 
! dwóch zawwników. 
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Przedwojenny luksus I komfort - Balkoniki, ozdóbki' ł sztukaterje - Tak bYło przed wojną - Łódź wal
czy z głodem mieszkaniowym - Dwa typy kOlonij - KOlonja Montwiłła Mireckiego - Na uboczu, za 
mla.stem . Kawałek inn~~ świata - la 26 złotym miesłęcmie! - Celowość, estetyka i staranność -
"Mieszkanie do wyn.ajęcla ... 

L ó d ź, 26. 10. Przedwojenna Łódt 
miała bardzO' speCyficzne pojęcie o 
komforcie mieszkaniowym. W cen
trum miasta nie brak dO'mów bardzo 
starannie bUdO'wanych, widocznie wy
silanO' się tu na szczególny wykwint. 
a jednak, wedle dzisiejszych zasad hi
gjeny i estetyki, są one PO'prostu skan
dalem. Od fundamentów aż po szczyty 
kominów oblepione sztUikaterjami. wy
malowane na najrozmaitsze kolory, 
obv/ieszcme balkO'nikami i blaszanemi 
ozdóbkami sprawiają. na wid7.u okrop
ne wrażenie. 

"Ostatnie krzyki" estetyki 
.. Tiestety, Łódź w swych budowlach 

trażarni, ale z cuch
nąeemi studniami 
zamiast podwórzy; 
mieszkań z gipso
wanemi piecami i 
sztukaterjami na 
sufitach, lecz bez 
łazienek i z małe
mi, ponuremi ok
nami ... 

wyzyskała skrupulatnie wszelkie "o- . . . .. 
statnie krzyki" estetyki, a właściwie To. tez po wOJn~e, gdy ~łó? mle-
kompletnego jej braku, lecz pod wzglę- sz.ka~llowy dawał SIę . szczegolme. we 
dem higjenicznym ostatnich zdobyczy I zna~{], zaczęł'y w ŁodZI po.wstawac ko
skrzętnie unikała. To też mamy sze- lonje. 'Vs.połcz~sna arch~tektura zna 
reg reprezentacyjnych kamienic z wi- ~wa r.oz~~ą~ama tech~llczne: blokt 

l domkI blIzl1lacze lub WIllowe. Zasadą 
pierwszego typu jest budowa wielkic'h 
domów, oddzielonych od siebie obszer
nemi placami. Drugi typ kolonij opie
ra się na budowie małych domków, 
gęściej zabudowany'ch. 'V-,' systemie 
blokowym przestrzeń pomiędzy bu
dowlami je~t wyzyskana na l'ozplan
towanie skwerów, wspólnych dla 
wszystkich mieszkańc,ów, natomiast 
kolonje, z małych domków złożone, 0-

toczone są małemi indywidualnemi o
gródkami. . Łódź ma kolonje obu ty
pów ciekawsze architektonicznIe 
j bardziej na okO' "nowoczesne" są 
kolonje blokowe. Oba typy kolonij 
łódzkich przedstawiają na.sze zdjęcia. 

Największą. kolonją. tego rodzaju 
jest osiedl~ im. Montwiłła-Mireckiego, 

wybudowane przez 
magistrat. Obej
muje ono ogółem 20 
domów, nie licząc 
budynków gospo
darczych. W do
mach tych jest 
ogółem 1.028 mie
szkań: 486 miesz
kail l-pokojowych 

B. mieszkania mają większą rozmai~ 
tość pod względem rodzaju i rozmia
rów. Najtańsze i zarazem najmniej
sze składają się z jednego pokoju, ku
chenki we wnęce, przedpokoju i umy
walni-ubikacji, jak widzimy, odpowia
dają zatem wszelkim wymaganiom 
nowoczesnej higjeny i komfortu, 1>0 
jest tam i łazierrka, wspólna dla kilku 
lokatorów. 

Nawet łazienki i pralnie ... 
Takie najmniejsze mieszkanko ko

sztuje zaledwie około 26 zł miesięcz
nie! Jest to cena, niespotykana w do
mach prywatnych, o ile wziąć pod· u
wagę wszelkie wygody. Największe 
mieszkanie, składające się z trzech 
pokojów, kuchni, łazienki, przedpoko
ju oraz czwartego pokoju, tak zwane
go "służbowego", kosztuje 112 zł 80 gr. 
l w tym wypadku trzeba przyznać, że 
nie jest to cena na łódzkie stosunki 
wygórowana. 

Wszystko tu uderza celowością 1 
estetyką. oraz starannością o wygodę 
mieszkańców. A więc lokatorzy, n~~ 
posiadający własnych łazienek, jak już 
wspomnieliśmy, mają do dyspozycJi 
łazienki zbiorowe - jest ich zupełl1ie 
dostateczna liczba, bo aż 19. Prócz te
go do dyspozycji lokatorów jest OkOłO 
50 pralni kompletnie wyposażonych w 
wszelkie sprzęty. Dalej rozkład mie
szkań jest bez zarzutu - ani jednego 
pokoju przejściowego, najmniejsze na
wet mieszkania budowane są wedle sy
stemu korytarzowego. Dodajmy do 
tegO' wygO'dne piwnice i strychy, a 1118,

my obraz celowej kalkulacji architek
tonicznej. 

Oglądając tę kolonję, widzi się do
piero niesłrchany postęp w technice 
budowniczej, osiągnięty w ostatnich 
latach. Niemniej celowo i estetycznie 

468 dwupokojowych oraz 69 trzypoko- są. rozplanowane podwórza i zieleńce 
jowych; stanowi to 1.629 izb. Zatem, pomi~dzy domami: 267 drzew, 300 
licząc bardzo skromnie, zamieszkuje krzewów, 350 metrów bieżących żywo
to osiedle przeciętnie około 5 tysięcy płotów i 63 metry kwadratowe kwiet
osób - tyleż, co wpierwszem lepszem ników. Wszystko to utrzymane bardzo 
miasteczku PO'wiatowem! Prócz teg() starannie, stanowi piękną ramę dla ja
mieści się tam pięć sklepów, dwa snych gm8iCh6w o smukłych linjach. 
przedszkola i wkrótce będzie zainsta-j P1rócz zieleńców na podwórzach pomię
lowany urząd pocztowo-telegrafiezny... dzy domami leży wielki skwer, założo-

Kolonja leży na. uboczu, prawie za ny przez Wydział Plantacyj Miejskich. 
miastem. Jednym bokiem przytyka do 
ładnego lasu miejskiego, a z dwóch Przeciw "kamiennym grobom" 
zaś stron. otoczona jes~ działkowemi.o- Prócz osiedli ZUS-u na Chojnllch 
s:-ódkam!. Domy ~dzlelo~e są. od SIe- i Montwiłła-Mi'l'eckiegO' na PO'lesiu 
bI~ dosrc rozległemI podwm:zami i zie- KonstantynO'wskiem jest w Łodzi po
lencamI. Na podwórzach. nowoczesne dobnyeh, choć mniejszych, kolonij 
be}ko\~e !LItany, . a praWIe ws~yst:kie sporo: kolonja spółdzielni mieszkanio
mwszkama mają balkony, mektóre waj "LOIkatO'r", kolonja dla nauczy
zaś nawet rozległe oszklone werandy. cielstwa szkół powszechnych i inne. 

Inne miasło pod Lcdzią 
. Gdy się zbliżamy, osiedle wy>glą.da 
Jak kawałek innego miasta, przenie
siony w okolice Łodzi ... 

Są jednak i "ale". Są to jednak bra
ki do usunięcia. 

Drugie co do wielkości osiedle wy
budowane zostało na Chojnach i na
leży do ZUS-u. Składa się ono z 7-miu 
wielkich bloków, zajmujących wraz z 
dużym skwerem, dookoła którego owe 
bloki są położone, całą. dzielnicę. Osie
dle to jest co do i'lOlŚci mieszka'd 
mniejsze od kO'lonji Montwiłła-Mi
reckiego o połowę, posiada bowiem 
"zaledwie" 506 lokali! Ogólna liczba 
izb jest jednak znaczniejsza - 1.179, 

. Tak się Łódź broni przeciwko "ka
mIennym grobom" - w śr6(lmieściu 
na każdej pil"awie bramie wisi karta: 
"Mieszkanie dO' wynajęcia", lecz lud-
ność WO'li osiedla . m-t 
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Pożyczka abisyńska 
Wiadomo, wojna je.st rzeczl\ niezbyt 

alą. i kosztowną. 
To te,t WIOBi jwt teraz powatnie w gl 0-

\V~ zachodzą nad tern, jak zebrać fundu
sze, aby swoich żołnierzy jako tako godzi
wie przyodziać, żeby jut w ten sposób 
ładnie się zaprezentować 'Wobec nll!gi.ch i 
czarnych Abisyńczów, a , światu - ści
ślej mówiąc, Lidze Narodów pokazać, te 
walczą. przeciw barbarzyńcom., dzikusom, 
te wobec tego ta cała wojna jest PO>prOBtu 
rozgrywką między cywili?;acją dwudzie-
6~go wieku a wszetecznic~wem średnio
wiecza, między białym (W'tochem) a czar
Dym (Abisyńezykiem). 

Nie moma zgóry prze widzi et, kto ud l 
kim weźmie górę i mOltina r6ltne sn~ do
mY6ly, w każdym r8!L'i.e wiadomo, te duło 
pienrędzy musieli na wojnę wyd.ać szcze
gólnie Włosi" i pewnie j86Zcze niemało wy
dad,zą. 

A'bisY'Óczycy - naturalna. rzecz ~ nie 
mają taikich koeztów. Nie potrzebowali 
pł'Zeciet jec'hać d za morze szukal nie
przyjaciela - mają go na miejscu. Poza
tem walczą nagusienko, tak jak stoją, jak 
llOOa" tak jak chodzlt, na codzień i na 
święto. 

Nie boją się bo~ z samolotów, nie bo
ją się gazów trUijących, nie używają 
"gazmasek". Poprostu maczają kawał~ 
szmatki w jakim takim płynie i potem 
pod czaT'IlY, polaski nos sobie podtykłllją i 
wąchają, niby chustkę. To morie w każ
dym razie zabawnie wyglądać - wojsko 
idące do ataku, wąchające szmatkę. 

O nich zatem, jeśli chodzi o kwestję 
pieniężną, niema - mo.iem zdaniem -
nadmiernej obawy. Gorzej jest natomiast 
z Włochami. 

Ja'k. wiadom{), budżet Włoch zamyka 
się deficytem w sumie mi'ljarda lirów 
rocznie. Wojna zaś koeztuje rocznie 12 
miljardów. Ładna sumka. To tet jut o
becnie rząd wloski zabiega o pożyczki 
iPrzedews.zystkiem wewnęt~e. WY'Pom-

puje Wf ten spoeób chy,ba do reszty chude
g() obywateJia, który poo(}bnie, jak my, u
gina się już pod brzemieniem tóżnych po
datków, świadczeń i innych klęsk. 

Rozpisano zatom pożyczkę wewnętrz
na" paroprocentaw!\, tak zwaną pożyczkę 
narodową. P(}wstały na tem tle rÓŻne nie
sp(}dzianki, nieporozumien~a, kaipit~Hne 
pomyłki, wadliwe interpretacje, słowem 
pierw€zorzędny humor. 

Oto naczelnik gminy, coś w rodzaju 
nas'zego wójta, pan Benito Macaroni, za
wołał naczelnika gromady, niby Jlaszego 
sołtysa, pa.na Fr&neisco Papudraco, i u
dziela mu informacji: 

- Przyszło 1lgóry - pawiada - wedle 
tej pdżyczki. Rozchodzi się o to, teby na
ró'd ze'brać w kupę i powiedzieć, że to niby 
potyczka - uważacie - narodowa. Rzek
nijcie tam trochę i powiedzcie w. ten de
seń, teby - niby -.naród ~ały,. Jakby tu 
po:wiedzieć, .,pisał Blę na lIstę l - tego 
ten - no, wiecie już jak? 

- Rozu'mię - odparł pan Fra.ncisco 
Papudraco - na t.en temat ba.rd~o chę:
nie rzeknę. Byl{) me było, zrobi SIę. NIe 
trapcie się. Cała wieś - jasna rzecz -
spisze się, jak mnie tu widzicie. 

- Daj wam, Pamie Bo~e! Nadzie.ię w 
was pokiadam całlkowi ts,. Wstydu . chy~a 
nie zrobicie, a jn~ tam u góry zapIlszecle 
się dobrze. 

Nazajutrz naczelni'k. gromady, pan 
Fmncisco Papudraco ?;ebuł wieś na ze
branie w szopie i wygłosił plomienną mo
wę pro.gramową: 

- Co chciałem po\viedzieć - zaczął -
acha, wy, wiadomo, naród c~er~my.' to trze
ba was - rozumie się - oSwletl!ć. 

ALTA 
DAMSKIE 

oraz wszelkie okrycia na sezonjesien
no·zimowy w/g najnowszych modeli 

polecał 

GUSTA\V ROMAN 

SZULC 

r 

[oś dla niemowląt 
G8Ił"deroba naszych najmniejszych 

pociech w z8iSadzie nie sprawia wiel-

kiego kłopotu, ponieważ ezy synek, 
czy córeczka, jednakowo zadowalają 
się w okresie pier!Wsz~h miesięey ko
szulką i kaltaniczkiem. Z nastaniem 
jednak zimna trzeba obmyśleć jeszeze 
jakieś ciepłe ubranie, które zabezpie
czyłoby dostate(:znie niemowlę na spa
cerze. 

Fotograf je, które dzisiaj tutaj za
mieszczamy, podają 3 wzory pelerynek 
praktY'Cznych, wygodnych, i ciepłych 
okryć dla niemowląt. 

Pelerynkę z kapturkiem,· robIOną 
szydełkiem, ściegiem muszelkowym, 
bardzo łatwo można Z'l'obić samemu. -
Dwie następne pelerynki można wykf)
nać dowoli z flanelki, barchanu, aksa
mitu do prania i innych cjepły~h ga
tunków materjałów. Pelerynka z kap
turkiem, odpowiednia dla chołpców, 
ma krój nieskomplikowaIlY i bodaj 
każda mama będzie ją sama umiała 
przykroić i uszyć. - Trzecie okrycie~ 
to .długi płaszczyk z rękawami i ~rót-

I 
ką pelerynką - bardzo ładny i CIepły 
model, ale trudniejszy do wyl\Onania. 
Kapotka jest oddzielna, wypodszewko
wana watoliną i wiązana na kokardę . 

Z najnowszej mody: Piękny kostjum z wełny koloru śliwkowego z szalem gro
nostajowym. (Fot. d'Ora). 

- Kto ciemny? - odezwał się glOB. 
- Jasna rzecz, nie ja. I nie prze.szka-

dz8.JĆ 'mi, jak mówię ja, czyli, że wasz na
czelnik. O pażyczkę się rozchodzi narodo
wą. Teraz - rozumie się - wojna jest z 
Abisyńczykami. Nasi górę maja,. Zdo'by
warny nowe kolonje, nowe - rozumie się 
- bogactwa. Pieniędzy coraz więcej do 
kraju napływa. Skol1czyła się bieda i przy
szło do mnie - niby zgóry - żeby, uwa
żacie, pożyczkę zrobić narodową, żeby, wy 
- wiadomo - ciemni i biedni, na jedną 
listę spisali się. Ni ema co, zwlekać, trzeba 
zaraz spisać się do kupy i zgłosić do u.rzę
du skarbowego. 

Wielkie zadowolenie powstało mię-dzy 
'Zelbranymi w szopie. NaJród przytwkiwał 
m~\\ie swego naczelnika, chwalH rząd, te 
to tak bardzo dba. o ludzi biednych, 

WS"tał jedjlłl z tl'Umu i zaczął dopyty
wać eię o bliższe informacje. 

- Mówicie, naczelniku, ze teraz ~dzie 
lepiej i te to przyszło zgóry? 

. -:- Jako iy\vo! - hukną,ł naczelnik. 
- Znaczy biedy nie ~dzie - chwalić 

Boga - pouatki mniejsze i jeszcze po
życzka narodowa? A ile tet tak dadzą tej 
,potyczki' 

.... Podlug ~,.teprawdał. De'" 

gatszy mme], a kto biedniejszy więcej. 
Trzeba - uWalżacie - BprawiedIi'wie. Ko
mu, na ten przykład, krowa zdechła, to 
na krowę, kto ma plug zepsuty, to na plug 
nowy. Wentnalnie można motorowy. Ano, 
katdy sam wie, ile trzeba. Słowem - jak 
mówię - podtug tego. 

Kmiotkowie wszyscy, jak jeden mąt, 
zalpisali się na listę. podając nieprawdo
podobnie wysokie sumy. Ręce sobie ~Rlcie
raIi na myśl, że odtąd nastaną złote CZaBy. 

Cala wieś, nie zwlekając, udała si~ z 
!lsts, do urzędu skarbowego, albowiem ka>ż
demu slę zdawa:ło, te na'tychmi86t b~ą 
wy.płacali. 

Do urzędu we.szła deqegacja, reszta .na
ła na ulicy. 

- My tu, panie prezydencie - z&<:zęła 
de~egacja - we~le tej p ooyct.ki. \Vi3Iz}'l5CJ' 
my spisa'li si~, cała wieś Lieandl'O. 

- A, to ładnie, bardzo się cieszę - za
dowolił się pan naczelnik urzędu skar
bowego. - To wy pierwsza wieś jesteście, 
która tak na ochotnika, widzę, że zrozu
mienie macie i patrjoci je teście. Na ile 
teł tak za,pisaliście się? 

- Ano podłu« teg~. Ite bGgaillą 
DIIliej, kto biedniejeQ" więcej. le.... 

. , 
Praktyczne rady 

PoJiczochy Jedwabne rzadko wkładane, 
aJI'bo chowane jeszcze nie nOM one, nie lu
bią kontaktu z powietrzem. Chować je o
wini~te w papier satynowany, najlepiej w 
tekturowem pudelku. Prać w letniej wo
dzie i mydlinach, nie trąc, a wyżymając, 
potem płókać w wodzie z octem. Suszyć 
nie powieszone, ale polażane na ręczniku 
lub prze'ścieradle płaako. 

I 

Miedziane jpl"Ledmi()ty najlepiej czy
szczą się nie pastamli i, prQSt;kami, lecz \ 
roz~worem . ,cytrYllO'wym, w ostateczności 
sokiem z ~ cytryny. ~ 

SkrzyplllCG obuwie pox.bawia się skrzy
pienia, wstawiając je na plaski talerz z 
O'lejem lnianym lub rycynowym na całą, 
.noc, ta'k, alby 'P<ł9eB1Z'Wy nasiąkły tl'U
szczem. Oczywiście, tylko podeszwy po
winny być zamaczane. 

Trzepać bez k1lJ'Z1l mort.na, pokryw -ty 
materace i wyścielane meble wilgotnem 
suknem Kurz wsil\ka wówczas w sukno. 

Przepisy 
Smaczny przepis na "gOłąbki", Kapusta. 

faszerowana, czyli t. zw. gałąibki są potra
wą znana" lecz rzadko dobrze Z1'o-bioną. 
Kapustę, w którą zawijamy ry:!, nal(:ty 
tak sparzyć, ażeby ryt r6wnie~ poprzednio 
spa-rz(}ny, nie musiał się zadługo gotOlWać 
dla jej mię'kkości. Ryt rozgotowany i Z"bi
ty wewnątrz, to pie-nwzy i najwaŻlliejszy 
defekt. 

Nad.zia.nie. M;i~, ohooby nawet wie
przowe, zmielone na maszynce daje z ry
żem miese.aninę monotonną. Dodaj~y za
miast tego do rY'żu wędzony boczek (wca
le drozej nie wypadnie), pokrojony nie
zbyt grubo, oraz dużo surowego kopru. 
Jeżeli niema surowego, to suszonego. Je
żeli ryż po.zostanie sypki, kapusta zze
wnątrz mi$ka - goll:\!bki nie zatłuste, ale 
nie suche - mamy pierwszorzędna, potra
wę. Nie powinny się one gotowa.ć w wieI!.. 
kiej ilości wody, lecz raczej prażyć pod
lane tłustym rosołem. 

trzebuje pożyczki na pług, inny na to, 
tamten na co innego. 

- Jakto - zdt.iwil się naczelnik - to 
wy mówicie, te my wam mamy dać po
życzkę. Przecie państwo od was potrzebu
je pieniędzy. Nie my wam, ale wy nam. 

- O rany! ;;.... zawołala d~legacja - To 
my na tę biedę jeszcze mamy dać pożycz
k~. Przecie mówi!\, że to po'Życzka naro
dowa, że rząd pomaga narodowi. 

- Później - tłumaczyl naczelnik -
naprzód dajcie wy poźycllkę, a potem, 
jak zdo~dziemy AJJisynję, dostaniecie od 
państwa. 

Kmiotkowie pokiwaJi głową l 'POBzl~ 
narad:l"ić się z resztą wsi. Powzięli uchwa
łę i delega-cja ZllOWU zjawiła się przed ob
liczem Daesel.nika urzędu skarhowego. ' 

- My ~ raz wedle tej potyczki. 
- SwietDlie, cieszę się bardzo. No i co-

oście uchwa:Iili' -= zagadnął cie-kawie pan 
naoczełnik. 

- Wd.~ my tak sobie uchwalili. Pie
niędzy w żaden sposób dać nie możemy 
bo ani lira przy duszy, ani w domu nikt 
nie ma. I my się przyszli ino zapytać ła
ski p&na prezydenta, ezyby my nie mogli 
~ ~ edei«Iaieć. ' 

:to Z. HERNES . 
~. 

'.' lo 

'" 



przoduje w modzie jesienao.zilllowej 
jllko~cją towaru, wykwintnem wykonaniem 

ł przystępną oeną. 

~~~liał Ilo~li. ul. ~iotr~ow~ka ~~. 

Kr ~ wal~i m~rJ~an!~i[~ lanln~row 
anda Schulta wymordowała do nogi konkurencyjną s~Jkę 

N o w y Jor k. ('tel. wł.) Władze 
policyjno rozpoczęły enargiczne poszu~ 
kiwania za członI- um! bundy gangste. 
rów, złożonej z sześciu specjalnię de~ 
lejowllnych opr 'szków, któl'zy wymor
dowali konkurencyjną bandę, Dwóch 
członków bandy ciężlto ranionych po
licja chciała za wszelką. conę utrzy
mywać przy życiu. Zmarli oni jednak 
w szpitalu w · ciągu c2':wartku l pl~t1~u. 

W ciągu pią,tl u podjęto ponownie 
wiellq~. 'obławę w poszczególnych 
dzielnlcsch podmi~jkich Nowego 
Jorku . j \V Chica 10 oraz innych 
miastach Stanów. Wysiłki te jednak 
nie dały wynil~u. Wobee tp30 władze 
wszczęły 03ó1nlł akcję na całym terę
nie Sta.nów. 

Gangsterzy mimo to prowadZił w 
da lszym ciQgu rotłQrznłę. z niewłud·o
mych przyczyn wojnę. W ci~gu piłłt
l~u i soboty znów zanotowano liczne 
napady konkul'u ~ących ze Fob~ band. 

PJ';ez cały piętel, i ohatę policja 
poszuki :vula znnncgo j j n1łoclot'i!\M
go gangi\tern Alborta Storno. który, 

Lódzlde widoki 

• rz zgl 
tydowi'lk! .. Na8Z PrZl'~ll\d" w n-rze z 

dnia 2ł b. m. podał do wiadomości ogólu 
:t.ydowskiego na6tt;:pujqcy fakt: 

.. Do zan;ądu "wiązku 1!robnl'ch ~gło. 
8ft się szereg członków, milldz\' InnYmi! 
(\bram Zdhar (NnwomieJeka 21), Motel 
Jamnik (PodrzeclIna r>, Z)"6mlln Fainer 
(Zgier.sk 13) I Dawid Habel'1llnn (Mo
drzewska 8). 

Oświatlezy1ioni. it byli w środę ub. 
tygodnia na tar~ach w LMzn!e (w Pa· 
znańskiem) l tam ~a8tlłll MPadn!~ci ł 
dot~liwje poturbowani prze3 bandę 
.ehullł1:1nOw. 

PQ6zkodowanl :z:~fosllt ele do :z:aT"Zą
du ~-iązku ,proŚbą. lntefWellc,ę.łI 

Pt'leQ wogóle !nterw$nl~w~ć?' Prościej 
:byłoby nie wyjeżd~a6, a jeślł Jut \lVIet. 
dżać to dlacze~o ausgerecpnet do ... Wlel, 
kopolski? Lep!ej do Paleetyny ... I przy
jemniej i bezpieczniej ... 

• • • 
Jak jut Informowaliśmy, w ub. czwar· 

tek odbyło Bif} w Łodzi pierwsze tajne Pa;
.jedzenie nominowanej rady przybocznej, 
ezyll t. ~w .• ,bajl'lItu". - Zydowskl "Gloe 
Pora nny", referuj,\c o przebiegu tego taj
nego posiedzenia, donosi, że p. Głazek ,",:Y
głosił na niem e'l:pose. W którem powle
dzial m. in., co następuje: 

.. .Ja 'osobiścIe w radzie przybocln~j 
, pragnąlllym widzieć odbicie mego au

mienia obywatelskiego, znąleźć oplnję 
bezstronną, miernik prawdziwych po
trzeb miasta, pragnt\lbYffi szukać w 
waszej radzie rękojmi rzetelnych. wf
sitków,. zmierzajqcych do przepol.ema 
go.'lpodarki micjakiej durhem tnlcJa t y
wy praktycznej. przemyślanej odpo. 
wiedzialnoścl j ostrożnych zamlerzNi. 

Pragnąłbym, abyście Jako rada ldo .. 
byli zaufanie 'DoleczeńJtwa." 

W 'vnika z tego, te rada przyboc;ma nie 
po.siada zaufnn'la spoleczeństwll i te to 
zaufanie musi sobie dopiero zdobyć. 

Nie dziw, tyjemy przec:et w ol,reale, 
~iedy nietylko "hajl'aty" 6karią Bill na 
brak zqu1fania ... 

Rz€l-C2 cha'rakt&rvstY'ozna, te tego po
wszechnego braku nie odczuwa wyjątko-

ją,k ustalono, mógł poczyniĆ wobec po
licji bardzo ważne z~znania, w1:g1ędnie 
dać jej żą.dane wyjaśnienia, co do sze
regu mordów ł napadów. M. in. Stern 
~nał tajemnicę ostatnie3'O napadu na 
bandę Schultza. wymord<>wanl! przez 

kolegów z konkurencji. W sobotę wy
siłlti policji nowojOl'skiej uwieńczone 
zostały pomyślnym wyni1<lem. Znale
ziono Sterna w dzielnicy włoskiej w 
Newark, uclu"zonego w pokoju napeł
nionym gazom. 

Drugi tydzień wielkiego powodzeala "C o CLO" 
MARTA EGGERTH 

LEO eLEZAK, HANS MOSĘR, R!LF V ANKA, reż, TURŻA~SKIEGO, muz, LEHARA 

OstatqiedwlI dał w,6wiełP.a KINO "R I A LT O" 1.611_, Pnelazd 1 .. 

Uroczysta likw:daci • 
Odi:yje ono pod ''WlOt( poataoią 

War 8 z Il w a. (Tel. wł.) Na środę 
zostało zwołane zebranie sel.retarr.y 
\\ ojewódzkich i dawnych poałów B. B. 
Będzie to likwidacyjne posiedzenie tej 
<>rganizucji. Podczas zjazdu b. premjer 

Sławok wY1łoslł przemówIenie rek a
pitulujęce działalność B. B. W. R. Nie
Zll:lCZy to byna:mnloj, by ta oJ'ga~iza
cja zostnł::t r<>związuna. Blłdzie dZIała
ła nadal, tyllto pod inn~ nazwą.. (w) 

Pami~tnj ił iV.i?v.,,!!~~ne OB~WIE :~~c~iS~~~~:: W. HANDA 
ŁÓDZ, Piotrkowska 127, tel. 184 SS. 

J\l ;.ow.lle łQod I kalo •• J' dencdwek I ś .. legowców SCHWEIK.ERTA 
po cC'naeh r"br\lcanvt!b· n 1ft I>7ł1 

.b-Il\'" 
.~2:" 

• 
00 nłedawna 1')0 ealeJ Pols~e kl'l\ż~'ły t. ~w. łań~uehy $I':ezęśel~, ~l~gajll~e na 
wysyłaniu zIołówki oOl!oble, ~najdujl\(lej SIf;' na plerwszem mieJSCU ltsty, która 
usta ~ .. lcZl1ie ulegała zmiania. WQbec stwierdzonych nadużyć - których do
pu zczaH sIę ' głównie k<>mbina tOl'zy ty dow cy - władze zakazały ~al::Jzeg~ 
kolportowania lailcucha, Oto, jak 5<>bi e nasz kal'YKatunysta wyobraza takI 

"łańcuch szel~la". . 

JASNY i $1 MY 
PŁOMIEA 

wo ·tvmczasowy zlll'ząd miejski w Łodzi, R - ł I k-
Mówl! o tern - cytuJemy dnIej "Glos Po- zemlos O . pO S le 
ranny" -- p. Olazek w sIowacll DllBt~pu-

}I.\cych: - b·' ł -
.. Sta.~my ramię przy !amienlu ł od. W ole ezpleczens wie 

rzuciwszy \vszelkie osobIste ambleje -
za najwi~kszą postawmy, że godni bę· Z oka~Ji tY!lOtlnla bo.Jko.tu ga8poda,.c~e90 ŻydóW 'lD Łqd~i 
dziemy tego zaufania, jakiem nas ob. 
darzODO, powierzając nam n8\yet !lza: L Ó d t, 26 patd.it\rnlka. Il~ Du<l<>wle, kościoły, .r~eźba. flOyc~r-
sowo j!ospodarkfl tej pott-:-tne.1 kuint W. Po' tsce przedrozbiorowej rzemiQ- stwo itd. Sztuka. r~emleślnłka polsJ.ue-
pracy, tegQ wielkiego mia ta polsk!." slo odegrało wtęIlt'ł rol~ gO~J>(ldarczl} go mlat/l. dobrEł markę t na. rynkach 

t narodaw{ł, Swiadc~ o. tem wapania- zagranicznych, /-. wIęc rada pn;yb«?czna p. prezy-qellt. " I . a •.. t " _ 

f;lazka nlema zaufam a, tymcza 6WY zd 17- RAIIETA Dziś i dnł następnyCh I .C !SilU 
~al'ząrl mle,iBld, na czele którego Btol tente .al n o 
Ba.m p. Gtnzek, zaufanle ma. Żart, czy - I M ł M t k 
paradoks! Najlepiej t~ zawiłą sprawę wy· I ' a a a ecz a 
Jaśniłyby, naszem zdani~m, .wybory Zl'ób- $!eald~włe .. a 40. I. lłl-" 
cle wybory. Ił przekonaCIe f)l~, kto m~ nll- Początek w dtli pows~l'Idn16 o gQ(h'. 4, 
prawdę zau!anie.~ O,.. I;' .o~ty, Jl.iflddęł~ I świętJ \'I g, U. Z Franci-zką Gaal 

1'. l.s,..,. sean. , ~lłJlki .IIJua ,. 54 IL . .. 

• 

D 
Przed wojnlł światową. i prze.z Jt,Hka. 

laŁ po wojnie złotemi zgłoskaI~l1 w b.i .. 
storji rzemiosła polskiego zapisało .tę 
,Centralne Towarzystwo Rzemieśłnł
~ze" z siedzibę. w Warszawie. Skupia. 
ło ono cały polski świat rzemi('ślniczy~ 
urzą.dzało ~jazdy, kursy, pracowało 
nad zawod<>wem i unwsłQwem wyro
bieniem swoich cZłonąów, wydawało 
pnez czterdzieści laŁ gazetQ prze.my
słowo-rzemieślniczEł. ota~zało op lek", 
prawnI! członków, pośredQiczyło mi9" 
d~y władzami i rzemiosłom.. 

Zydzi przypuścili szturm na cechr. 
zniszczono "Centralne Towarzystwo 
Rzemieślniczo" i pOWołano do tycia. 
"Izby Rzemieślnicze'" 

Izby Rzemieślnicze, których jest w 
Polsce ki Ikanaście, pochłaniają 1ll0C 
pienic;dzy; łódzka np. miała budt~t 
roczny przeszło trzysta tysięcy złotych, 
z czego dużo pożerała administraejtlt 
(zażydzona), ~ato na popravilę i oświa
tę rzemiosła, a asygnowano nik.'"e 8~" 
my· Ściągane opłaty od rzemJeślm .. 
ków, od warsztatów, czeladnil<ów, ucz~ 
niów obcląiyły rzemiosło, które i tak 
prze,ciQżono jest świadczeniami socJal. 
nemi i podatkami państw<>wemi i ko .. 
mun3.lnemi. 

W Pol~ce mamy około 900 tysięcy 
r~mieślni!tów z SOO tys. warsztatów, 
z czego 40 proc. żydowskich. Na tere. 
ni·e Łodzi i województwa łódzldejo 
n1amy zarejestrowanych zakładów rz~. 
mirślniczych około 40 tysięcy. cechów 
446, zrzeszeń rzemieślniczych 12.521, 
komisyj egzaminacyjnych mistrzow
skich 42. Rzemiosl0 woJewództwa łódz .. 
kiego pluci rocznie podatków około ł 
miljony złotych. z rzeg<> sama Lódź 
2 miljony. 

Zle jest w rzemioel~ polakiem. 
Wzrasta bezrobocie (100 tys. osób), war
sztaty rz~mieślnicze likwiduje ~ię na. 
rzecz Żydów. Czas oclmąć się z letargu 
i zab;ać do tworzenia nowych p<>Lskich 
placówek rzemieślniczych. 

Trzeba <>bmyśleć now~ drogi po
prawy rozwoju rzemiosła polskieg/?, 
przedewszystklem odżydzlć Je, zmie.
nić sy tem po.dnt}wwy, znieść podatek 
obrotowy, zamlmąć granicę na spro
wadzanie wyrobów rzemieślniczych, 
stwol'ZYĆ bezprocentowe kasy pożycz
kowe itd, 

Tn:eba popiera!! pOlskie r~emiosło 
i dawać pracQ Swoim. Dostawy do 
urz~dów państwowych winnI otrzymać 
tylko Polacy\ Nal~ży w\ęcej t1'OS'l.C7.-Yc 
si.ę "() rzemiosło, a nie o duiy~ obcy 
przemysł, który pożera prawi~ wszyst
~ie kredyty Banku' Pol~kiego i Gospo
darstwa I<:ra.iowego. Trzeba koniecz
nie odbudować polskie rzemiosło, o
parte na wspanIałych tradycjach na
rodQ\vych i samodzielnych cecpach. 

Tl'l\ęba r;llem!osło polskie opne~ 
na mocnym, trwałym, sprawiedliwym, 
rrospodarczym programie Stronnic:twa 
Narodowego, dla potęgi 1 siły wielkie,. 
go, narodowego państwa Polskiego . 

LEON GRZEGORZAK 

N.a anewryzm serca 
c ~ ę t o c h l) w li (Tel. wł.) Na sta

cji w przedziale trzeciej klasy pociągu 
pospiesznego zmarł nagle ną. . anew
ryzm serca mieszkaniec Częstochowy 
Dawid Hoherman, właściciel fabryki 
luster w wieku lat 66. H{)herman wra
cał właśnie z kuracji ~ Wiednia do 
CzęstOChowy. 

Skom!pro~mitowanI aferzyści 
M a d ryt. (PAT.) Komisja. badają

ca aferę Strausa, opracowała sprawo,. 
zdanie, W k.tórem wymienili o8obisto
ści skompromitowane w tej ł\ferze, Zl'/.
znaczając. iż nie powinny one piasto
waĆ stan<>wisk rządowych. Sił to Jose 
Valdivia, Raphael Salazar, Alonson 
l!:dward Henzocano, Zygfryd Blasco 
Ibanez, Aurelio Lebroux, Juan Pichy
pons, Santiago Vinardetli i Miguel Ga
lante. 

Echa k.atastrofy 
au tomobi łnw'ej 

L o p d y n. (pAT.) Wydobyto sa
mochód, który ubiegłej nocy wpadł 
do morza. W samochodzie znaleziono 
zwłoki jednego t paRażerów, tak, iż 
ogólna liczba ofiar wypadku wynosi 
S 080lly. 

lWEBLE 
R'otowe ad skroa.llych do aatwykwł .. t. 
alehłzych. Wsz;elka zamlaoa. Tanio I na rat,. 
Polęea WYl'W01łNI\ ilClRPAN BEłł.'41\CICI 
t.UIUft P'okJcow"'-" 17~ T." ~U·Q$. 

l\ tS liSt 



Numer 2'9 ;....: ORĘDOWNJK, poniedzIałek, ~S pafdzierni'ka. ,1935 =~frnn" 1f , 
@ * 

I KaleDdarz nvm.-kat. 5 - I O d -k c, 

"Z]· .;~~:;~;;;:: !~~!~e ~te~~~~~~Jl~:~~d~~!~em~.," 
I Sł=~d!~~~~~ ':':1~~Yb<>i' . L ó d t. .. , to, ' Jak atwlerd.DUmy. .O~· . wyjdzie W _olę, 

, N1EI1Z ELA I zachód 1{3.3l inicjatywa wydanIa specjalnego nu- 3 listopada b. r., w znacznie powięk-"Oll!.!l;_ Dlugość dn!a 9 ~ ;')7 min mem "Orędownika", poświęconego szonej objętości i nakładzie. Dla kup-
Kslę';;yca: wschód 6,;')2 zachód 1:5.59 działom przemysłowym: kotonowemu, c{;w i prumyslowców chrzefciJan w 

Faza; Nów o godz. 11. dzianemu i włókienniczemu - spotka. Łodzi będzie on niebywalI) Okazją do 
•• • • ••• ,ła się w ch:rn~cijańskich kołach prze- zaroklamowania swoich składów i 

Adre~ ,g~ak[JI1 admłDIUratll . W . t~~li -I :;:~~:~.w ZŁ~:uz s:;o~e~w~:~:~~ r~ead~:~~c:,s~dO~~:~7:yp:' ~~Cj:: 
telefon redakcll l .dmiDistra(';j~ 173-~ nant uwagł na konieczność częstego waniu specjalnego numeru I'.lzkol~ego, 

Piotrkowska 91 wydawania podobnych nume:rltw, bo wyda dobre owoce. Mamy tu na my-
. "Orędownik" jest naprawdę jedynem Ell o:iywienie ruchu w pewnych galę-

GodziDJ pnyjęt dla lntel"eaealo. pismem chneścijańskiem w Ł.odzi, htó- dach przemysłu ł kupiectwa chruści-
od 10 --12 " re umie i. ma' odwagę wnlczyć w obl'o- fa:ń<;kiego w Łodzi. 

NOCNE DYŻURY APTEI( 
Nocy d'Zksie.~zej dY'turują apteki: Ko

tlrrowskiego, Nowom:e2ska 15. Tra v..1ko w
ekie], BI'zezil1ska ;yo. Ro.zemhlu.ma, Śród
aniejska 21 (żydOWSka). Bartoszowokiego, 
.Piotrkowska 95. Sk warczytl8kliego, K1\tna 
M. CzyilSlk i ego, Rokicilli;ka 53. 

Pogotowie: tel. 102-00. 
Straz o!łnlnwa: tell. 8. 

TEATRY ŁÓDZKIE 
Teatr, Miejski - 4, po pot. "To wi~ej 

.n:IŻ mil Cl'Ś ć, 8.3G w. "Każdy czlowiek". 
Teatr Popularny - 8,15 w. "Pan Da

iO.1J8 zy", 
';l'eatr Popularny w sali Geyera - 8,1-5 

w, ,,RO,zkoB.zn·a d.zie'wczyn8.". 

KINA ŁÓDZKIE 

nie Chrześcijańskiego stanu posiada- Ogłoszenia do numeru specjalnego 
nia, zdecydowanie przeciwstawiajl)c "Or~ownika" przyjmnje Administra
się interesom zydowskim. c.ja w Łodzi, ul. Piotrkowska 91 do 50-

Zapowiedziany specjalny Dumer boty, dnia 2 1iśtopada, godz. 5 popoI. 

Ubezpieczalnia Społeczna przed sądem 
• 

L Ó d ź, 26. 10. Sąd okręgowy w ŁO-I każda chwila decydowała o ostatecz-
dzi, w wydziale cywilnym rozp>ozna- nym wyniku kuracji. Tymczasem 
,,,al wielce charakterystyczną sprawę wskutek błędnej biurokracji w ubez
z powództwa robotnika Pawła Szykc, pieczalni sprawa przecill-gnęłasię. 
zamieszkałego przy ul. Dolnej 39, prze.- Szyke wyjechał bez sanitarjusza na 
ciw Ubezpieczalni Społecznej w Łodzi własny koszt i znalazł się na trzeci do
o odszkodowanie za kalectwo, sp<>wo- piero dzielI w szpitalu D.zieciątka Je
dowane przy pracy. a powstałe, jak się zus w Warszawie. dokąd za nim przy
okazuje, z powodu niezmiernie chu- były zlecenia ubezpieczalni. Prz.epro
rakterystcznych metod leczenia w wadzona. operacja doprowadziła, do u
Ubezpieczalni. sunięda .opiłka z oka, lecz było jU:ż za... 

Powszechną uwagę zwracały na siebie 
delegaCje Stronnictwa Narodo\vego 78 
wszystltich kół w mundurach ze sztanda
rami. POllDclto w uroczystościach wzięty 
udział rozmaite związki i stowarzyszenia 
i nieprzeliczvne tłumy wiernych. 

Po nabożel1stwie o godz. 18,30 uformi)oi 
wal się olbrzymI pochód. w którym wzię
ły udział v.:~zy;;tkie wspomniane stowa
rzyszenia, zwi[\zki i delegacje oraz cała 
katolicka Ł6dt. 

Pochód ruszył ze śpiewem ul. Piotr
kowską do ul. KB. Bislmpa Bandurskte
~o i t.ą ulica, do kościoła Matki Bo.skiej 
Zwycię<;kiei. gdzie zo.~talo odprawione 
el,spiacy jne nabo~eństwo i wyst.al wienie 
Najśw. Sakramentu. 

Po naboteństwie ks. prałat Wyrzykowq 
ski wygłOSił kazanie. w któl'em podkreq 
ślił niezwykłą Ważność Swięta ChrystU.3a 
J\rÓJ1\. Przemówienie ks. prałata było 
tt;ansmitowane przez specjalnie zmonto
wane gigantofony, ustawione na placu ko
ścielnym. 

Dziś, w niedzie1ę, w drugim dniu ~wię
ta Chry'stu3a Króla zostanie odprn wione 
w katerlrze pontyfikalne nabożeńst·wo w 
czasie które~o kazanie wygłosi ks. kan. 
Stanczak. TIów1l9cześnie we w8zystkkh 
świątyniach łódzkich odprawione zostaną 
~umy z wystawieniem Najśw. Saltramen
tu. ł 

O godz. 19,30 odb~d7,je się w Domu K:\
to1ickim przy ul. Gdali~ldei 111 akademjll 
reprezentacyjna, na program której zło.
żą się: hymn papiesld i państwowy. wy
l\Onanc przez orkiestrę 28 p. s. k. Referat 
wygłosi dr. Niesiołowsl,j, prof. Uniwersy
tetu Poznańs!dego. poczem nastąpią pro
dukcje muzyczne w wykonaniu konserw?
tor,luro muzycznego w Łod7.j i ("h6rów ka
tedralnych pod batutą prof. UIlal{a. 

W kilku słowach 
Adria Metro - .,Wyprawy kl'zytowe". 
BratnIa Strzecha - .,~oc cud6w". 
Corso - ,,\Vesoła wdów.ka·'. 

Szyke zatrudniony był w zakładach późno i SZ~Tke utracił oko. 
l. K. P·oznailskiego przy ul. Ogrodowej Poszkod<Jwany wniósł' slcargę prze- Jak fu! wzmiankowaliśmy w numerze 
i pewnego dnia przy pracy opiłek ż.e- ciw ubezpie.czalni, wskazu!ąc, że za- wczorajszym, na bruku łódzkim poJawUo 

się nowe nismo, redagowane przez mieIsco
lazny wpadł mu w oko, przyczem 0- rabiał 59 zł tygodniowo, że utracił 50 wą "sanację" i Żydów przy współudziale Capltol - ,,~eng~}r. 

Mewa - "PlOtrus . 
Miraż - "Amok". 
Mimoza - "Zemsta pitna X". 
Ludowy - ,.Przeor Kordeckr·. 
Oświatowy - .,Jch noce". 
PaIace - "Epizod'·. 

· PrzedwIośnie - .,Dwie Joasie". 
Rakieta - ••.• iala mateczka·', 
Siylowy - ,,:'Il"oc karnawaluwa". 
Rialto - "Dziewczę z Budapedztu", 

strym kOllcem utkwił w ciele, tak, ż.e proc. zdolności do pracy. że wobec te- csób, wyrzuconych ze Stronnlctwa Naro
nie było można usunąć go. Szyk,cjo go wno,si o zasqdzenie od ubezpieczal- tJ.CW<5eo. R(alnkt1!,~m o'llllO,wlcdzialnym. 
skior'owano do szpitala ubezpieczalni ni na jego rzecz po 1500 zł za każdy jest nłl'':'ł1d Etlwad Plotr~wski, ostatnio 
w Ł-odzi. gdzie ordynator stwierdził rok, a r-a 10 lat 15.00D zł, oraz dodnt- skaz~.nv:c:a oSi:c31.ęrshvc, pC'llełnilme w po
równi-eż niemożność usunięcia ciała kowo 10.000 zł odszkodowania za ból przednim numerzo tego r-lsma na 3 mie
obcego z oka, a to z tej racji, że szpital fizyczny i moralny. sią~o aresztu. Trctć nnwefiO numem tak 
nie pOSiadał specjalnego aparatu ma- Sąd o~~ręgowy w Łodzi po zbadaniu cuehnie brodem i zamzła. ze trudno o niej 
gnetycznego. powołanych świadków nar'::>.zie odro- WS'l1omlnać. Za wszystkie oszczerstwa l 

Chorego postanowiono skierować czył sprawę i powołał dodatkowo w mtcwngi t7VmLOI'ZC-DO pod ndreGem nny
do szpitala Dzieciątka Jezus w War- charakterze świadka ordynata szpita- w6dców Obozu NarGl"lo-we!to w Lodzi au-

NOTUJEMY szawie, dla dokonania operacji. Zda- la Dziecię,tka Jczus dr. M01anowskicgo, torm ~l)Stana pnt:iągnięoI do oonowiedzial-
PIętnujemyl P. Lucjan Kaczmarek (Le. wałoby się, że po decyzji lekarzy ski-e- który stwierdzić ma, czy komplikac'.e noścl karne'. DIn zilustrowania charak-

gjon6\,' 40) kupuJ·e farby u ŻrrJ.a Ord.vnan· . 1 d ł" . t'l .. ó'" k " teru tallo nlsma wystarczy J:lodać fakt, iż ~ J - rowallle c wre,go o wasclwego SZPl- nas ąpl y Z raCJI op zmema uracjl. 1-"-
"'a, Zn.r~mBk:eO"o 43. P. f!l'nacy Ła.iaki (Za- t l' ,. ł . . () reL,aac!a fe!,o - TJodnła do wl:ulomo~cł ~ • v e" a a wll1n-o nastąpicmezw oczme, gdyz k bIl J" ł' • ~'adlka 37) kupnje al'tykuly Bpozywcze 11 .pu. cznc. l':G n.e mo:;:o wyfaw!ć swego 
Żyda, ur. ŻeroIJfflkiego .t.;;!. P. Leokudja -'-------'---------- - ---- -- adl'asn i miejsc3 urzędowania. Wynika 
GorC'zH·u~wb~a (Ż.m·ome.kie~o 4.-5) kup~l~ .piel's:Qll'.'ą i złamały obi.e ręce~ Rannego dziwnego. występuJą one w na.lsilniej.szym z toga~ ż.e .wvdawcv i rcd:--lttorzy boją sIę 
wszYf.tkie artykuły . li Żydów .. Pa11.6two .w stan:e a'!onji U'ffi~C;;;ZC,"lQJ10 w czpita:u. sk1adachll i z mocnem postanb,,'ieniem zcl,) r.dnow . .,!1'ua'n"ści za SWOle niecn3 czyny. 
C~e-kalscy tŻeromskll~go) kUP~l,ą, W~1.yst- WY'Pnt\ek puy JlQxcy. W wars.?,tacie bycia dwóch drogocennych punktów. :Ka· '\ Dla infol'~acii naszych czytelników po.. 
ko li ,Żydów .. P. SkuZ.ow~, Cegle.n:amn 71, \ ,ś;lmsan"klm meebani'cznym prz.y . UJl. Lud- ogól więcej szans posiarla,ią gospodarze, dałomy, iz Gltvdny ten pao.zkwll "sanacyl
$,llpuJ,e artY,ku~y, ~poży\\ C1.e u Ż~ d~ p~~- ,wiki 14 tryibv m8~Y'n\' oberwuJy p!rawą ze wzglQdu na własny teren. na którym no" - ŻYlltl'Wskl ubrany w płaszcz rzeko
sz~ckleg?, C!!glem:!lna 69 .. P. Wi. S,em!u- dloń róbotI';tkowi 25-letn.:emu GUBtawowi czu;o: się lepiej, a. prócz tego będą -ehrillli mo narodowy, tym razem wyszedł :II ,,Dm
.. kl (Cegle!n:ana 8il) kupUJe żela~o u Zy- Sz.mIdtowi z u,l. Krańcow'ej 24,. SJUm i d1.a pomścić pora1:l{~. jaką odnieśli w spotka- karn\ PG!skie{U w ł.otlzi, własność L. Ma
dÓw. P. Ruprecht (D'llnow.;;chodma 6) ku- IPrzel\vielZi0110 d jC;'zpi'tala niu w I\;akowie; Do zawodów po wyż- znrkJewlcza S.pólka, L6dt, uL Kllińsklege 
puje pieczywo u Zyda, Pomorska 16. Grypa 87.1'1"0 w 'todzl. O .. tolnh' swch .~8rie wystąpi". w nasf.ępllJllcym 93.. 

Cbrześc1fo.ń.ska pl. có~!(a. Cl}I"7:l:scllań- dtd2y>ste dni spowodowaly znaczny WZl'oo;t ~klnll~le: ,PI~."lo~,SI.d. PI\:ąk, DO.I~IC(·: Las»- * 
ska wytwórnia obUWIa l~. nUcha.6~1, Ł~dt, zachorowań na grynf:. Grypa w tym '1e. I tu" GlcnLer .• !?~?l:~. Z.c~h~C~)I~sl{)6 Ma!- We fabryce firmy Kel'er przy nlic,. 
U.,l ~ _RZgOW6k~ 62 .. znllna)e.st ~z~rok. o, .z.\'.ła~ I zonie ma jednak prlebt,·eg dość lagodny i CZ) l~ .. Koss?k, IU:>te.lń.sln l ~, tIą5' zr:i>~ .. Ł. 1~. Pomorsldei i3 na tle niewyplacenia nalet
Bzcza. w d.zlel!l:CY chOJeń.s~leJ z tan:oścl nic powodujc zlośliwych l{Qmplikacyj. _ ą·~ ,,)~taw.l~, l~astęp~JlFY sklad: Pla,,;c~k, ności zllrohkow\'ch. tudziet nieudziclanis 
obU\na. wJelklego wyboru ! d~brego \~Y'~ Według nic oficjalnych danych, gurt I\dr!~H\~~ l FIlr;el. I eg-za I. Jezlerski 1.Tfl;- urlopów robotnikom. w dniu wczorai~zvm 
kon~nia , Poleca/'rl:~ ;robotmczeJ ludnoscJ tl'udno ująć cyfrowo \"ypadki. do któryl'h dCU::IC\'H.CZ. l\-h.ller, Król, Lewandol<\slu, w go(lzinarh rannych wybuchł straJk. 
ChoJen tę chrze"c!Jaru;ka, placówkę, która wzywani są lekarze prywatni. liczba za- SO~iU!~ł t pęsJ·{Ji o t kl B D io:' l przyczcm ponad 180 robotników pozo.."taje 
jest godna poparc:a. cho 1'0 wa!'l dziennie wynosi ponad 100. . n •.. '? mIS rz s WG asy : z , la., w mUl'ach fnhryld. Odbytu l<onfcrencja 

. w medzle ę o godz. 14.15 nu bOISku Wl' T'r?:edstawirieli zwir!.zlm zrlwoclowe!!o nie 
Z ;tYCIA ORGANIZACY,J KRONIKA GOSPODARCZA d7.~wa orlhędzie .idę finfllowy mecz pj.II(~r- dała rezultatu. Sprawę skierowano do in-

Zabawa w kole Sir. Nar. L6.dt _ DI!- ' Jeucze Jeden kartel. Na terenie far. .,kl o tytyt !DIstrza klasy ~ P;C>IIllęc1zy sPC'!{tOI'a pracy. z wnioskiem o ukaranie 
.. W ·-Azl·el" 27 b m kolo S N 1-1"arn' zarobl'()\"ych rozwa"'uny J'est ob"c- dru~ynuml Wld:w\\'a 11 a pablamcl<ą BIl-, firmy za zatrźymanip zarobków i wyzysk. .. rowa. Dl"" ", • ., .' jJ. • "'.. L ~ rzą. Mecz ten Jest z cyklu o mistrzostw;) * 
Łódź DąlhrO"wa urządza zabaw<: ta,neczm\. niC pro:ekt sanarJl. stosunków rrnJ~owy,~h. kla,.-:y B na sezon 1934-31) i choć miRtrzem Na ({rod c n dl Ś ! t·· Zł ' 
jpo!ąt'l7,;Qoną, z p,rze.dstawieniem p. t. r,~yd. \r Wysumęto tu lH'QJekt porozumiema, ktÓ· zn.stal drll:':yna Burzy. która gra już w d ł d' z. w :a ,cbn.c WH!d" I'~ nnry 

.. l' ...... ry J'est t 1 h' l·t t " . ·t II . A' l' . po o Ztą n\cznant oso nIcy o na I Z Zll-DeC'lice". Początek o godzm;e "', we~"cIe o y ~ c ara, erys rezny • .oe Je" .' runo ; p().z~ta o . !eszcze, do rozel!ru!"lIa sadzld z fuzii strzały do przeieidżaiącc""/'I 
ty:.ko :1)a okazaniem le..~;rt~'IllacJi człon- oparty na zasadach dotąd mespotykanych I Jedno spotknme z IDu;trzem rezerw f\-kla· powó k n d' • . H 'k S b .~ 
.k.OY.I,]{,:e.i St'I'O'Thn:.ctwa &rod,()w~. , . \V Lodzi. Projekt polega na tern. że wszv- sowy{"h _ \Vidzewem II. Trzeba d~ te!!n ,,' z a a esntcze:ro . f"nry. a a OCh" 

, Do Członków "Sa,kela" w ŁodXf_ Zarząd stkio farbial'nie pOl1czoch i mnleJ:;:ze łączą dodać. że pierwsze spotkanie bch dr'il- loego. lttóregn zraDlił. PO!lc.!a .wszczęta 
Okręgu Ł6d7.kiego Tow. Glmn, "Sok6ł" w !!ię w porozumif'nle. Porozumienie to u- ~yn. octbyte \v Pabjanirach. zakończyło się dorhod7.cnl~·1 7;acho~:i po~e!rzenIe, że na.-
Lodzi wzywa wszystkich czlo'nków Gniazd 6t~ln, że tylko c~ęM farbia~ll P011rZOl'h wynl1dC'm nier("lzstrzve-n;,.tym 4:4. pad był dZlC cm kh* owmkow" 
łódzk:ch do wzięcia udziału w uroczysto· (wl~k"zych) będZIe uruchomiOna. reszta Finr,ł o mhtnostw~ kl?tY C. nówno- Z t t l l d Alt 
śc:ach ku czci Chryotu'3:l Kró:a, które od· farbiarIl zostaje u·nlcruchomiona. przy· rzef.n:e w dniu dzil3ieiszvm. 't i. w n:ed7.jp- Pinl<~;;~aś\~ ros 3. P~Z~'l' w n ze ~r 
b~dą s:ę \V Łodzi w dniu 27 b.ro. ZbiÓl'ka czerri mu;~telt tych farbiarń (n:a8~yny! lę o !<odz. 11 przerl 'nolwln!cm o'loE:dzill rl ł' t' ! hs <n. W ~ W! t {.rzemyc0l!la 
wf}zystk:ch przy fm:o:ch jSztanda~ach: ~ I przechodZI na wlasność porozum lenIa. - 'lIlę finnlowy mer.z "i!1,ar"ld o mi;;fI'zMtwo d~en'i~c Zł sac aryny memłec lego poe · ()-
ni.edz!e:ę o godz.in~e 10,45 pr~y l(atedrze~ Wzamian za to właścicielom farbiuril nie- '<Iaqv C okrt"1'u 16dzl,ie"'o I1orr,;pdzv W. J\.' * 
or3iZ o gpdzin'e 19 w Domu I{utolick:m, proC:.ulm!ąc:I-:cI: ""yplaca tygodnio\~o od · S. H. a 7;e"nor~onyroi J!. Z'lwo.dy po- FunkcJonnrjU<:ze kontroli skarbowej 
ul. Gdańoka. 11t. Mundury n:e obowiązują; I powlCdDlą k'\\?tę~ któ~a ma charakter re- wY~;:!e odbędą Qlr;' na bOISkn unlOn-TU-, akcyzowe,l no dlutszych oh'!el'w!1dach Uq 
perżądane czapki. Zarz~d Okr. Ł6dzkiego. i kompensaty plęmętneJ za postój. rln"lI ..... zY ul. Wodne/o . ,iawnili w ł,odzi tn./ną wytwórnię win. ia.~ 
. Drugi zlazd d~logatuw Zw. M.ioUidy I Z RYNKU PRACY != ... ~kc ~tlz"ntl .p,:,":\"ł6w lełnlc~1.. DZIeń kit nrowadził od kł1Im lat przy ul. Frnt'l-
.chrze3cl.~ańsko _ SlJoleczncj. Zw. M10- ~zl,~ie"s~V" Joo;t OflC.la!ll,:m terrn1flem za-I riszk"ń,.:;kiei 34 2Yd Mordkn F~t.mierski. 
.d ,., Ch "'; 1--

' 
Sno"ecznej ce'em· Plan rob6t inwcstYllyfnych na rok kończema Eezonu sport'1w letnich w l,o- Ur7.l1r'1r.ił się on w ten snosÓb. te w linę_ Z,C1.y r.ze"CIJ a ,,,,',\:0. - ,. , , W . k k ń . d:rł N)('Z"W"ZY od nql,i nożne; lc-1'ldei . I 1 l' ,. 

llIstaJe'nb p-!anu dJz:ala':'nc'ści na rok naj- ,przysz.y. 11 WlI:1,Z'U z o ~ZąC~iffi 8H~ se- fI t 'I . "l" '1 ' t', .~. . t" l" o'd' C.lU nym no «('fU obok swc!'!o roieszl<nnia 11-
. d t' h .. .zO'llNn l'o,b6t l~tn"ch ob"cnle ··i\"a':ze \\'0 n p, <1 •• 0 nr!'! "a ] ,.lOr spor owvrn., rZfI .. 'Jz;ł komrlh.fn n "'~,'t""órnl'", "'l·n. _.ń_ ibl"Gzy' or'a"" olnów;cn'a o· pc c,~osówcJ ' ' ,",. v ., u - I a '''ó1" t . .., t ".... ..... • .... "" , .. ,,' . ". :. ~-'. !·(l.u-f.j7'k· '"dal l ó' "k d - "1- C 7"", (7, SpOI' owa zaczynu !nę przygo ", onatl'zoT'n no nal·nO n ' c h'n' . 

iPl'uocy l S:Dra \V c·r:gan:zaC:I-:':nych. :lcs·tai ~.c 'Lo J o \~" , Y O,i '.n: o . POb~.cze~ll', wy wać do sportów zimow~'cll . .iał,: hokej , ' '," . "o Ze·f; le'l"ze przyrzq-
,Z'wo:a.ny do \Varszawy na d.z·:ell 3 l:s:o,:>a- .n~,c_h Ganlo'lzą«l?\y .pO<W\lat{)ow}C'h l lm~]- 11(1. lor1zie. nIlrtv i bo]<.q. Jodvnie ",port Tllv- (Iy \vvl'obu wina z podr'zędnp",o !!atl'nku ro
d,a r. b. d,ru'.gi walny z.;.az.d dc.~eg>a~ó'W Zw. .sk.1,h, (:,by lJIr'Z}sl'<ąpIl_v d? o'Pracowamu wacki ' 7. uwal!f na kryty ba."f'n. h<>lłz1e dzynkf.w, lub też ze zl!niłvch wino!ł'ron, 

szczoO"ólowe" p anu z n ci o.b6rt ,... które kU l10wał za qader drohne ~umy. Wi-
..:\Iloclzieży Chr.ze.ś-ci,:mlsko - Spolecznei z .:~ .... 0,.'. a:ml~I]:0~".1 r . mógł h.,z przerwy b~:ć uprawiany przez na te hytv fał,szownne w nn jpodleiszy SUi")-
!p"rograme,m nat3tęp·u.ja.,eyun : god,z. fi rano "". rol,u 1930, tudZlC:~PIZ.Ę)JóJIS .. aw.lly cal;ko- pływnków na'Szego mIasta. sób. Ateby s'ę uchv1ić TlI'red ,-d·ema~ko-
.nab~.-'oe-'!~.t· .. ·'O na i'n:encJ'·" z]·azd'u w kościele wIte k-Ol3lztorysy z uWlJ~lE;td·n:cn:em. Bum . Ó 

U't. l!.., .... h nA wamem, a r ,vllor.ześnie znaleźć Intwiei"zy 
Zba'wi ci f)ł:a, po m6'zy ŚW, w s-ali Domu Lu- ,l:ley~nowanr'c orZ'el s~mo~qouy, or·az Bum, zbyt na Rwe wvrob,'. Ka7.mipr!'\kl dru!(ował 
dOWBO"O Stow. RaJ). Chrze;5,c. pll',zy lU;. Sn:a- ,Jakle samorządY. zamlerzaJa, ll'zys·kać t y- SW!oto C'hrvsfnsa Króla w r6żn~'ch ~ydo","ldch (lrukRrninch "rv~i-
decL,;~j 5 o.dhęd.zie 6ię 'zc{blran:e plenarne. ,tulcim Bu'bwencYJ hlb kredy·tów ~ F-un,du- l'f .. 'nalnp. etyl<ipty fnhryl{ !(ruiowvch z Wiel-
Po wyborze nrezydj'UJIl zostana, wygI 0- ezó:v Pracy. Zg'romadaO'~e łą;c'Zn:e p:any, W Łodz,i kopo!~ki. Malol101sl,i i innych i nRldeiał 
BZ'O'ne i'efe,ratv, ,lJ'OIS.JUltą <10 o·p-racowaUl'a B.ZCflogólowego je na butell,i wina. które korkował i lako-

Zarząd Zrzeszenia Pracowników Rze- óp,lanu roibót kre?Y'towanych Ilr~ez Fu'n- L 6 d t. 26. 10. Wczora.i rozpoczęly się wnł przy pomocy mnl'7.yn. Podcr.a.~ rewl-
m.leślni.czych woj. !ódzk;eg-o w Łodzi za- due,z ~ta'Cr twd.z:ęt planu IfOdzlu,I,u kre- w l~odzi urQczy<,tości święta Chrystu'IA 7.ii w wytwórni Knź.rnfcr,~kie"'o znnleziono 
p'rasza swycb czlonków, o·raz· ;;ympatyków dytólV l /SwbwencYJ przez Fund,usz Pracy Króla. które obchodzone jest rok rocznip 2.1('0 litrów wina w butelkllr.h. zaol1atrzn-
na o~ó:ne zebran:e informacyjne, które .na ro·k 1936. w o.statnią niedzielę pntdziernika. · Nil nych w ety!<iety różnvch fahryk. nona1to 
odb~tiz:e s:ę w n;edzie:~, dn:a 27 paidzier- wszv.stkich domach wywieszone zostaly kadzie z roz"zynpm dIn. oc1<"i""'1l111n Ilowe-
nika r. b., o g-odz. 10 rano w sali przy ul. ij.· .. ,'K-J~J~t 'ł I.olry flafti narodowe. /to wina. ldlkn.nl'śrie ł"fi~('y hutelek nu-
Glównej 7, III p. r.;'.. .. ll' ., O godz. 18 w katedrze św. Stanislawa stvch. maszvny itd, W"l{utek lli"ol1~ncł!. \ I Kostki odprawione zostaŁo uro{"zyste na- !,ja J1!l1e~nośr.i akryzowyr.h. fudzi!<·t Tlod'lt-
KRONHtA WYPADKÓW Ior"i_ '.', hotenstwo rótant'o\vę, :r. wystawicnh'tn k1t Knźrnier'ki narl\?~il ~J('lrb Nlń"twa na 

Pod kolami wozu. Na 8zo.sie zgierekiej 
I\\'Qźnica 53-1e~nj Roma'n Jaskula Z KroŚonie" 
:wi,c, wio~ą.c mą.kę do Łod.zi uklemnąl się 
,zmęCl7xmy na ~·(}Z.fe i w 'Pewnej chwili 
spadl p'oo kola, ktc,!'e Z;;';TliO lly mu klatkę 

la. K. S. - cracovia. W dniu dzislej- Na/św. Sakramentu. W nabożef ... q,twie olbrzymi,. straty. nowiR.r'lll;eroy !'lIp rów
szym na stadjonie sportowym Ł. K. S. o wzięły uchiał kompanje ze wszystkich nież, te firnw. których etyki.etY poc1rnhi:d 
godz. 11 przed poludniem odbędzie się parafij łódzkich, organizacje Akcji Kato· pomy~Iowy Zyd. wnO!OZft slmrl1'ę o nokry
mecz ligowy pomiędzy zespołem gospoda- lickiei. cechy rzemieślnicze. stl'a~ pażar· cie "zl,ód. spowodo\\·nnyr.h podllło" fall'zo
rzy a Cracovią. Obu dru~ynom teoretycz- na. :r.T'ze-szeniakultnraJno-oświatowe I spo, wane! lury nod ory!!innlnemi etykietamL 
nie grozi spadek do niższej kla;;y, nic więc leczne i młodzież szkolna ze sztandarami. Kaźmierski został aręsztowany. 



WszYstkIm, którzy wziell udział w oddaniu 08t1~tnlej 
p08lugi 2lwlokom Ś. II. mę:1;a I ojca naS:1lego, 

pułkownika Ludwika Pasławskiego 
II w szczególnoścI: Przewielebnemu K •. Infulatow! B. 
Czerk:ewiczowl I PrzewielelJnemu Duchowle,'stwu. D-twu 
Garnizonu m. KeJo. D-twu 4. p. p. Ll'lę. i 2. p~ a. I. Leg .. 
KOJ'pu~owi Of:cersK:emn l PodoficerskIemu. D·twu i od
~12i;al0llł,. Zw. Hal1e!.czJ~k6w., Stronnictw.u Narodowemu. 
Tow. t:.-unn. "Sokól , ~lIt. Stow. Mlodzlcly. Kat. Stow. 
Door<>czynnośc;. Akcji KRtolickiej. Życzliwym I Znajo
mYID, którzy 'fil tych cieikich dla nas chwilach dali do· 
wody serca I pamięci. skradają 

serdeczne podziękowaaie 

FUTBA 

Wielki Skład Bławatny B. Jasiński l OBBAZY 
w Wielkim.' wyborze po eenneh 
pl'%y9Iępn\'ch i na dogodnycb 

warunkaob poleca 
ł,6dź, 11 LIstopad. nr. 5 - tel. 157-60 

Doleca /ta .noll lesimuay. wełny nn "łas~"e. IIrzknie lila maacla,lI;i .sll;olD., 
;edwabie. płdtna białe I lniane, firanki. kapy. obrasy. wszelkie materiały 
w ~akre. manrtfaktul'f/ wchodzące 01'" pońc~ochy, skarpetki i r,b.lezkl po 
cenIIch bardzo "iskich. Ob,;,ze",,: nr, obowiązuje do kupna. o 188Q! 

Z. Zagańczyk, Łódł 
Fabr) ka ł PIotrkowska 158 
Skład. Piotr. 165. Ter. 2.9-91 

Oprawa obral!ów 
D~ 15,11) 

• 
KAPELUSZE .. KRAWATY - SKARPETKI· StELKI 
RĘKAWICloKIitp ... DLA. PAN· POŃCZOCHY .. RE. '" I.::ośeiolaeh 
FORMY • BLUZECZKI .. BIELIZNA JEDWABNAI ł .alkach parafjaln)'c:h, _ 
Łódź, ~ .. Aa-::r:~~;1 M. KOŁODZIE SKI gdzie niema elelitryczności,-

n 16 543 dał" najlepsze i naitańaze światło 
Nowoś6f NowoAlU LAMpy N AFTOWO.ZAROWE 

KANAPA. LótXO • FOTEL. LóUO I "Lumen" i "Maxi m" 
oraz FOTELE KLUBOWE, Tapczany. Otomany. Letankl. 
f{rze6ła. Materace higjeniczne poleca po cenach n;6kich B. Sniegockl. Poznali, Ratajcuka 2 

t na dogodnych warunkach CennIki nlł iad!lnłe. 

d'ł • h d ł i k j Zakład TaplcenU TADEUSZ PAWELCZYX fi 34 
pO łUg n a l n o w s z y c m o e w y o n u e n t5997 K111ńskJego 218, nar. Napi6rkcwskiegc. tel 357-33. ~~~~I!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

zakład kuśnierski J. GRZESIAK D R Z EW KA PKOAWRR~OEC~WryE 
Łódź. Al. Kościuszki 29. prawa oficyna L piętro a~ W~'Wór.Dia piecy .bfl.-szam. Co 9W i .l::ac.&OJl pZ'~euoś.Dycb p. f. 

K O Z
· M I N E K r6tue, rośliny zimotrwale. Dalie - Gieorginie poleca 

w wielkim wybOrze 

i,ÓDŹ. UL. GŁÓWNA Nr. 51 JER Z Y KOŁ A C Z K O W S K I. 
Gospoparstwo Ogrodnicze Łódż. 

PUYlmuJe wSlelkie roboty zduńskie al. Płotrko'wska 241. TELEFON Nr.222-GO. 
i poleoa znane ze swel dobroci wy- Kwiaty cif te i d o n I c z k o w e. - NaSIOna. 
roby po cenach znacznIe znizooycn. Ceny lak w szkąłkacb. Cenniki na i"dsnle. lig If!Otl 

• '65 I '1 

Krawiec męski T. MAJE WSK. 
PRZEPROWADZiŁ SIĘ z ul. 11 Ilstopada 22 

Da ul .. Nawrot 11, tel. 184-79, front. 
POLEOA SIĘ NADAL BZAN. KLIENTELL 

Zegarki, obrączki i biżnterle ·:::~~::::·::~";ii;;~~·i~~:~:~. r-~·B.iiiid;b~~~·dt·i-l. 
~

~h<l(Jt> kupuje i aprzedafe D,;iś i dni następne. n15854lt ~ ~ Mech. Fabryka Odzieiv Zawodowel I' 1 
.... "'''': : ~ ;.1&5" 1l~lta~i~.ł ń k "WESOŁA WDOWBA" • ~ ~. Konto bankowe: P.K.O. 2l!9!J06 

-~ . lrma C rze ella s a Poczatek w dni powsz. o god2\. ł-łeJ. soboty nied7.pelę i święta. Adr. tel.: B. Hildebrandt, Poznań 

B KGW ALS III 1'J6d~. Plotrkow.ka 3 o ~odz. 12-teł. Ceny mle sc od 50 ł 54 jl'r. • { POZNAŃ. S~. Rynek 7Snt • 

• 1t Ił, 'rele'oD 104·60 N E W O L :~. ODDT;;~;:~~;NIA : .R • ~ Swi-;tojaliaka 87 • 
NAJSTARSZY OHRZEŚCIJAIQ'SKI • DOSTA WOA DLA URZĘDÓW J SZPITALL • 

Skład towaro' w bławatnyl'b Chemika Dr. Franzos8 ................................. ... 

Firma P F E I F F ER'" Na<t"ant"t",mj .. t, p"" M~re[b ·Ionn ;ro:!a~!!.:~!:~~~dret~t:-:~~~ REUMATYZM E U R Ijyu Fabryka Culu6w St.MarecJd,Poma4 
LOD:!, uL NAWROT 13 kłuQlu z powodu przeziębienia. postrzale, 'schlasle Itp. n .. 14 fI2I 

poleca duty wybór towar6w mundurkowych dl. Do nab ' t k h W Ob' 16 d t 
uczenlc I acznl6w oraz rotn" wełniane, bawełniane yCla w ap e BC yr I g wna sprzf' Ił: F U T R A Zakład krawiecki 
l łedwaboe towary. Uprzejma I solidna obtolulla APTEKA MIKOLASClIKA, LWÓW, KOPERNIKA 1. Stanisława Nowaka 
Niskie cpny j<'lrma egz od 1902 r. n 155;;5 ł.6dt •. Plołrkowaka 165 r d "" IIIkdJ'ł!lW JaoD'zko Poleca w du7.ym wyborze • 

w.ŚCZiDEL:a;;~~~;~;~:;e;86. JDfleU~!w:Y;~Jy~!lo~~.Wnalp~~y~ńJ~;,rn Łón~uŹ~~:~,:"r~t 2 :fa=;.:;::E.~:;:: 
1\ \U92 Zakład Stolarski 

ołMa w dużym wyb me wełny na 1Jlaszcze. eakole I mail' NAGIBOR" Łódź ulZgierska 107 ~----::;;;;;;;;;~;:;;;;;:;;;:;::--;;;;\H. B ogaj skiego 
darki, 'edwabie gładk e I deseulowe, płótna b'ałe poś- " , • 
c:lelowe. blellźolane I stołowe, fll'ankl. kapy, kołdry Drzewka ' ŁDDt, Glówlla 31 
Itłu!e mzy.tkle ~zeroko.cl. blelblGf; dam_kil· POÓCzo- KUPNO FORT" DllllTU' W K lpoleca meble oraz w.ykonufe 
chy r~kawlc:zki J t . d. wny.tko w dobl")'1D gatOGloIu ~ I~ ~ II i rzewy wszelki e roboty" zskrew 

eeoy falcaa'olt_ze. n lt1471 WChodzące. Wv on. sOlidne. 
. JEST RZ&...ZĄ ZAVFA.JlflA PIANIN :~~e:.::. II 14844 

alejowe 

SHLAD OPALU 
Seweryn Szcz!:,glelsłd 

E.DDZ - IAiI;GLDWII B - Tel. 144·93 
Poleca WĘGIEL z kop.hh 

Jultu.z. Kazimierz, Modrzeiów l in. 
Drzewo .osnowe w szczapaeh l rąbane. 

koks kowalski i do centralllych ogrzewali. 
~py niskie. Dostawa własnemi kotimi. 

I FJSHARMONJI 
JAK RÓWNIEZ REPER,,\CJE. S TROJENIE. TRAN

SPORTOWANIE l POLITUROWANIE. 
NALEŻY SIę zwracać rÓ"'nieź i przy kupni~ 'ak zWlInem 
OKAZYJNEM DO ZNANEJ. i l:iOLlDNEJ FIRMY. 

GWARA"C~ FACHOWĄ OBSŁUGI!; I WIELKI Wyr.;ÓR 
- ZRAJDZlECIE W SKLADl.ts PIANlN _ 

KAROL KOISCHWITZ - S~ 
ł.ÓDŹ. T~ł. 224·72 ul. MONIUSZKI 2 

Fmu ISTNIEJE OD 1892... os 16786 

róże 
i konifery 

1V wiel.l::im "","07.0 
'fłolecaJ, 

A. i J. JESKE Fab"" nalllll onclfJze6 ..... 
Szk6łki OrzeJ rhlnft'b 

J I " at ll .... j"·1 k Panla MATEUSZ MIKOLAJCZYK e ODa .. DO a llUll • Udt. al. K łIIń"kiellQ t07 . 
t.lolo.D ar. 8. T.1. 1UHII 

PIlJa EmllJI Seaauteeklel .I.J"'iIHr'",ZRm ko,:-"Iet Oll'~d.!t 
.a\'9tolJil all", B ....... Ił_Id_110 l>olazd 

WYTWORNIA OBUWIA IIDJ!ł ł1'am_-.!ow,. 5. tfl5~~ 
n.r 1411t2 

fabrJ~a o~;enn~[ i1 ialulii ~rew:any[~ B R ~l!l~Ba:ae~~~13C K I m-Na~-:;--=:';w:::"":'da:;:";;';:'::ęs~'--~;-·~:-:_ ~LRERIIS::OlbE~Rz5GcIOJ~t~DmO'Bsl~ 
O AD Ł fi' d' poleca na sezon jesienny I ~lmOWf naj- skłch. na palła ł ",QDdarki M Mil II 

OTTON K NR O Z nO\VdZa fas.flny obuwia !llę~kiego, damskie- tanio SP"1.6dal& 
, go j dZIeCIęcego z nalełeganlszvoh skór • W,.konuje pler_zoraednie ola-

TeJ. 245-81 al. Dwarska 6 nlł1781 kra10wych i zligranioznycb. A. Wasilewska ~r~Jt~~~~IJ~~e~~~~ g~~~:~~:: 
~;;;;;; __ ;;;_;;;m __ ;;;;;;;;;;;; _____ .. 1 Ce k k j 6 77 Ce kk' n,.ch. l.óD:t. Prll~Jazd tl. m. 2Z. • nf on Uf ency ne! n 1 fi ny on nrencYTUe! Ud •. Nawrot 13. n 15568 

.cii~:iiC:iiC::::iiii=c:iiC:iiii:::iii=iiiC:iiiI We1Aoie Z bramv. ag 16 784 -.. ---I ... .i ... ~-B---I-J-a:;.----_.,i1 
JESIONKI I 
II"?"- I~ 

I PALTA, FUTRA 
DAMSKIEłM~SKIE 
MUNDURKI. PŁASZCZE UCZNIOWSKIE 
oraz wszelką g a r d e r o b ę m ę s k ą 
poleca po cenacn bardzo pl zy&tępnych 

MAGAZYN UBIOROW DAMSKICH l li ĘSKICU 

GUSTAW ROMAN S Z O L C ~ 
ł,ódź, 01. ",otrkowska 97. Telefon 101-47 

DZlal miarowy! Wykonanie pierws'zorzędne! 

HALLO I Tel.205-3S narzekaJłł starz, fDloJzi te la- l'. .., ~ 
A !tarek kiepsko eb01Jzi. Nftjle~lleJ 

111 
Ci' I .n!lHllniE'J reperuj .. nftJprpl'yzyj FIrma epyatllje od roKIlI900 komplety I poJedyncze 

L I 'o; ~ RJeJ$ZP zpgary zeJrllrkl. Alltyk, .AGAlYN WYKWINTNEGO poleca 
L· = zecary f .. LI .. &?ntrnlne I ellOkIr C Ł d 
O . - ~ JAN CHMIEL n155M OBUWIA ypryński, ó Ź 

DAtU;' .~GOl MĘ iKI&GO "'II' •. Z"" D' ~ ł . 3' fl 
ł.ODŹ. N.wrot 2. (rt. PIDłrhlrlklłl', "' nl.legł ,~ n' .. łll~ •. ?mwl;'1II , I • B. SUMERA i SYN .. ""-

UWAGAI 
Naj.maezułefsze plerolkl wypiekane tylko 
na miodzie stołowym sztuowym "ROSTA". 
Każda paezka zawiera r e c e p tę na pierniki. -

ŁODŻ, N~WR()r 19 
~~~~~~!;;;~5~~ modne. trwale j tanIe kupl~1I '= !ylko w katolickim zakladzie 

MEBLE 

R t '1- • stolarskim e s z .A. J A. KoprowskI. ł,ódlł 
Zgier~ka 60. Tel. 234·88 

na ubrania męskie, all( 1M21 

Jobiler zegal'ml.tl'z Miód stolowy sztuozny .,ROSTA" do smaro-
Wład}sław Szymański, ł.6di, Gł6wna 41 wania chleba iest najtańslym, smaoznym i po· 

palta i suknie damskie F U T R A 
poleca w wIelkim wyborze platery, lIegary, rywnym produktem. 
zegarki. biżuterie, obrllczkl ślubae z wla M'ód stolowy sztuozny "ROSTA" do nabyoia 

1912 r. 
snej wytworOl. WszelkIe repa! aoje w zakre~ w każdym składzie kolonialno - spoźywozlm 
zegarmii!l nost" a i jubilerstwa wchodzące ~!!!!!!!!!!!!!!!!,!ł !!'!s'!k!!ła!!d!!a!!cb!!'!k!!a!!w!!y!!. !!!!!!,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~d !!8!!.!!1 ~ I 

wykonuJe solidnie i tanio. D -= 

DRZEWKA 
pienne. karłowe. palmety, agrest. porzeczki, szczepione wio 
Dorośle, brzoskwinie. morele alejowe, ozdobne. szpalery 
ochronne i ozdobne. róże w wielkim wyborze poleca po 
enDach konkurencyjnych LeoD KolaczkowskJ., Lódź, 
.h:alDiaD .... tel. 115-02. Dojazd u&lDwajem l. 1l 16 

Jubiler - Zegarmistrz 

FR. DĘBOWSKI 
Łódź, Plotrllowska 186 

wykonuje wszelkie prace w zakresie jubi· 
lerskim. Kupnje stare złoto, srebro J dro-
,ie kamieD.i.. .16 

poleca w dU7..vm wyboru 
dobrej JakOŚCI D 1678 p /g ostatOlcb modeli 

wykonywa naUaniei 

J. W ~1~:~k!:S~ t52.l:.ódź Zakład KuśnIerski. Adolf furiecki 
rJdt. al Kawra! 19. ul.~ uuloWJ 

P III n. n II ",=~T~ .. l~. ~21~O~'~' ===D=I&~Ó~' '= 
fortepian, -
harmonJe nowe. Rowery ezęścl ro
użYwane. D,ollod· , werowe. 
De warunkI. ,re' 
D!łracje !!troJe· - ma.zyuy do szycia -
nie. Drzewóz - n8jkorzyslnlej W fir "iEj 
Emst WeOba, h. 
Piotrkowslu 

teL W_ 
ali-

ST. RĘDZłA Łódź, 
Wac:Jr! • 'h "~'< IU'. , 

a1S 5117 



'Humer 219 ... OR~DOWNTK, ponłeddalet, !8 pałc!tłmlł& 103S c::: Stroiła ts 
g; 

Jedyny ehrzeacija.bld DOIB Towarowy 

" 
WAT POL KIU 

-- Zgierska 29 -- W Łodzi Limanowskiego 28 
poleca po ceoacb .tal)'ch lees al.klch - bo fabr)'czD)'ch 

naJESIEŃ 
DaZ~M.:Ę 

W DZIALE DAMSKIM: 

lIC 18 '78 

JED W A BI E n a t u r a I n e "Schelbler I Grohmanlł, pu
I sztU('zne na suknie, bluski. towerki,' swetry, cbustki, 
bieliznę i komplety. WEŁNY' parasolkI, kołnierzyki, poń
na sukn'e, kostjumy. palta, czochy. bielizna trykotowa 
komplety i sp6dniczki, P6ł- i wyroby fIrmy ,.L. Plihal", 
wełny, Etam'ny, Flanele. 
Plusze. Velvety, szlafro- bielizna nocna i dzienna, to-
kowe, piiamowe,fartuchowe rabki, pa~ki, chusteczki, 
wszelkIe tOWAry białe, wy- szlafrokt,koldry,rękawlczki 
roby firm "Żyrard6w", weln:ane i sk6rzane i t. p. 

W DZIALE MĘSK.IM. 
Materjaly szewiotowe, kamgaraowe Da 

ubrania, palta I spodnie, oukna. "celU le 
dzienn~ I nocne, krawaty. kołnierzyki. spin. 
ki, kalesony, azelki. podwil\zki, teczki. cbu· 
ateczki, portfele" portmonetki. parasole ł la
akl. getry . pulowery I kamizelki wełniane, 
rękawiczki welniane f skórzane, aparat,. do 
golenia I przybory 1 L p. 

W DZIALE DZIECIĘCYM I 
Niedtwladki. komplptne ubranka 'dla 

nIemowląt. pulowprkl. garniturki do chrztu 
pończoszki. k~zu)kl. kaftaniki. czapeczki. 
kaIderki flanelowe I watowe, kapki eta
minowe, pieluszkowe towary. branzoletki 

W DZIALE KOSMETYCZNYM: 
Wody koloÓt'lkie, pUdry. perfum,.. 

8zminki. azczoteczkl. pasty do zębów. my· 
delka. grzebienie, lakiery do patnogcl, 
gaIki kąpielo\\e. pilniki. pędzle do gole
nia. kamienie do tamowania krwi. krem 
przeciw piegom. antyseptyczne podpinki 
przy melU!truacj; Itp. 

W DZIALE GUMOWYM,. 
Kaloeze, deszczówki. śniegowce dla 

dzieci i kobiet oraz atrytął, gumowe dla 
Tlanów, pań I dzieci, 

rnmunnłllllllllll",,,,,",,,mnmlll Nareszcie każdy może mieć 
I i wspaniały S-Jampowy odbiornik bateryjny 
; i (jak obok) w piękne] Rkrzynee orzechowej (40%30 em), 
II; § zwbadowaaym do.konalym głoialkłem o cZy~ly~ 

§ i silnym zasięgu 3(1-40 stacyt a mmimalnem ZUZl'CIU 
~ ~ bater]i, z rocz ... g_aralio}, i dokł. ()bja~nieniem uZyWaDI8 

i i kompl. Z 3 lam- Ik 98 ł 
E ! pa mi, opakow. i ko- tv O Z 
!"""""'III'II"lIIlIIulllmfll"ll"mlllll,j szłami pnesyłki 
:: SELECTOR 8. T. 3 i t • 1 kO. t'· 
:'111111111"'"""11111111111111111111111111111111= wpros Z znane) po s lej wy wornl 

RAD .OFo .. r" Spółka p O Z ~ A ś. 
" .. , l ,. a o. o. ••• MareJa nr. 6'7 

Bateria 100 wolt Z gwar. tylko 11.- zł, AkUMulator w slnynte na 100 godz. grania 16!~ 
Cdem umożliwienia reflektantom z prowincji obejnenia i pCls!ucbania 
aparatu u ' Das, ofiarUjemy nabywcom zamiast kosz lów przesyłki 

BEZPŁATNY BILET III. KL. DO POZNANIA! 

~ .,.zyG r~.ego 
~obuwia 

własnego wyrobił 

Tal blałq błen. -
In, motno ",Ieł 
tylko plorqcPEL 
SIlEM. środkiem 
,10lowonym 
przez milion, 
dobrych 091Po
dytt. Wystarczy 
raa .próbawa~ 
ab" si.. O tełD 
praekona4. 

Do .ocuaIo 6lJWegT H E N /C O ..... ".,. , .~ 

P 5139-P TUI 

ZA.KLAD WYROBÓW 
SKÓRZANO-GALANTERYJNYCH 

1. Ja~łoń~ki i ~. MOU[lyń~ki 
al. Gł6wua 1 t przy PIotrkowskiej. . 

Polecamy: 
Kafry,.alby I sakwofat. wszel"le" rodzafa. Torebld 
dp1UskJe, portfele, papIerośnice, tek! l tornistry dla szk61 
oraz śniadan16wkL - Pozatp.m polecamy pukl bagażowe 

I plecaki. nI 15 525 
Wszelkie repe.-aoje na mieJsou l O e D'1 z u i ż o n •• 

Zaoszczędlisz przynajmniej 50 0(0 aa opale, 
gotujesz i sma7.ysz z podwójną 8zybkośoillf 
utrzymasz garnki stale czyste przy slosowa
niu wyprÓbowanej z najlepszym wynikiem. 
Nadaje .Ię do kaUej kacbal węglowe'. 

\ 

.. 1> .... ,_1>~ ............ K. Bucbalski Faierki "POLAROS" 
I M. B I R ł..6dż, Rago ... _ 62-

;::::;::~"""'''''''~' ~.; B ił ~:.~.~ge, ł.6dt, PL Reymllllłll; ~~ 
mielarnia ~~ pg. ostatnich mode.h SKLEP GAI' ANTERYJNY 
korzeni ~(t nowe oraz wszt'lkle ..... 

~;~~('n. ...~ ŁODi roboty ku'alerakl HELENA" 
A'%.;~ AI.je wJkoaa'e d,.pl. ml.in" , 
.v , Koaleiu_i 67 W KAWECKJ ŁÓDZ, ZGIERSKA Nr. t5 ..... .,. , 

\~~ felefon 140-93 ACtA W Pole<:af.Df.D/elkim f.Dghorzena HZfJn zimof.DgftlltlłrgtlmnsTcl •• mfslcie 
. PlotrkoWlIFka 113. teL 207-7~ l dz.iecięce. Spec;a/ność kom"refg dziecifce i .. niedłwiadki" PlerJma OJnełC'łaftrka W,łWÓfa!a .··' .... ;ii 558-.... _1>·. lIC 16000 oraz dały wybór bielizny. pończoch i rfktzwlcz.ek wełnlengcla. 

8i1ar~ów ftDfomaf'[lny[~ Polecamy 

LF HRIIFT DO BUDOCIJLII 
Koks pogazowy 'w piel'WSHrzędDycla gałuakacll, 
Siarczan amonowy o zawartojel 20-22°/0 azotu, 
Smoła destylowana, I.ÓDŹ, E.lmllnOWSIłIE&O 45 - TEL 243-47 

p o l e e 8: lak.a.owo wykoaalle bilard. - na nlłldogo, 
dnie Bzvch warunkacb. Na składZie ... eble .. kompletaCh 
1 pO l edyńczo. n 151>67 

n 15 553 

F UrRA l~klad K~~~erski i i i "dl! rE wotKI 
~ódź, Piotrkowska 93, tele:toD 144.38 

'F, ma eg1.ystule od 19.13 roku. 

KONFEK (JJĘ 
damsk4. męską. dziecięą I uczniowską 
nabyć można w chrześclJ ań.kleJ fbmie 

E. ft'artio i A. Norenberg 
Łódź. Piotrkowska 160 (narożnik Głównej) 
w sklepie fJrmy n. SCllafriok.. .Dział IlIlsrowy. 

8 

"I.IJ'UU .. I .. , •• llIln.IIIIJJIIUlllllllllllnlnn 

1-1 Dźwiga,,.. 2."a.o n 
Żelazo do b_toua 
Gwoźdz'ie I 'raby 

Okocia do "iellÓ_ j Iraebai 
Kllcbnle weatf.Jakie 

Kotł)' do "ralnl 
Piece łelaaae 

Zamki ł zawla.y do dn_i 
; okieo 

OkDa laDo-żela_e 
Siatkę ocyakowaD. oa 1Iłoh 

Ceny naitadsze. 

Benzol motorowy, 
Karbolineum 

sprzedaje" "łękn,.eh I laftł.'u,..h part'.oh 

Bydgoska -Gazownia Miejska 
al. Jaglellon.ka ł6148. Tel. 26-30. ng 16967 

I. KcerJłIJłiykil' na8nŻłlodW··';I'I· ,·······ju; ;;~~ii;;:ru;;~;T·;pt;:r~;) 
~I\ i ..... ·:;'R';Gl'NALNYCB ,,0 D E O N" i 

Spólka z ogr. odp•• aow,. model IlUU'Jd "ORATOR" 
W PoZIU!U, alka !l!wska 16. • A K L I N G B E I L·' 

felefoa u. 30-33 i 36·09 : • ' " • 

ng 16113. prze~s~~f~~i~ 1 3_~oŁódź ul. Piotrkowska 160 s i 
LecznlU • WARSZTAT REPERACYJNY - GŁÓWNA U ~ • 

dla zwierzał • WłlłCkłel! patefoDÓ' PBmleł~[ił graf tylko DB JlłJłlh "ODEOIf', .,[DLUMBIA", "BIS MAUEII'S 'OKf". J 
I.g. roel. B IIarrikella ................................. fIII' 

aL Kaper.łka 22 
fel. 172.07 

Odd~ilłły: We
wnętrzny I cbi
rurg. :;zczepie 
Dla psów prze 
eiw nosaciźnie 
Strzyżenie 

psów i koni, kąpiele dla psów, 
KUCie koni, nitowanie kopy I. 

Przyjęcia w przycbodni od 
9-1 i od 3-( .. i. 

al:iMł 

OGRODY WIDZEWSKlE ~;r::~~ °tp. NOWICKl 

Szkólk,i Drzew Owocowy,chiOzdobDych~ 
SPECJALNA .ODO~LA BOŻ : 

Majątek Widzew. Poczta Pabianice. Wo'ewództwo Łóddde -;; 
Skrzynka pocztowa 54.. - Katalogi na żl\d~łtde wysyłlłlD'1 bezpłatnie - TeL Ul 



Strona tł = OR~DOWNIK, ponIedziałek, ~ patdzłernft& 1935 = Numer Uf 
E&2l& § • 

Nagł6wkowe !Słowo (tłusto) 15 «ros!y, ka.ide 

OGŁOSZENIA DROBNE 
Znak ofertJ Da.przykład: z 18924, n 274.5, d 1790 

i to ci. - 1 t.łowo. dal6ze słowo 10 gr05Zy, 5 liczb"" Jedno słowo, 
l, w, z, a = kaMe stanowi 1 słowo. Jedn6 ogło" Drobne ogloezenla w dni powszednie przrJmuJe 
ezenie nie mah przekracza~ 100 ełÓw, w ter'\ .al, do godz. 10.30. w sobot)' I dni przed'wi~ OgłoezenIa nrM drobnyell: l-1amOWF lIlIIlmetr SI aroaą. 5 nagłówkowych. , teezne przyjmuje się do godz. 10.15. . . ' , 

I[ 1. DO~Y -p ARCEL~ ~ I wyb6r . dl\.bkJ'!I?I~~TYzantemó"!. sp!'Zedam. ~:'l!i~tkOWSka ZZ3 
- .. ,ceny niskie na mieJscll ceny zm· n 16 596 I 

Dom lżone. Pabjanice. I>awroń!!ka 14. Narztdzla 
murowany. :> ubikacyj . zabudo- n 16 709 Skład f!losarskle każdęeo rodzaju nowe 
wania

b 
male miasto korzystnie Zające węgla od6tąple. Of('rt7 Oredow· i utywane kUPie. Hentschk!,~ -

do na y(, I:1. Z~oszenla agentura . nik. Poznań zj GO 025 Oborniki. zdJr M 276 
Oredownik. KSIl\ż. Wlkp. JOd ~.liO .z} bez s.kOrkl. kuropatW}'. Ple~zewłe P oszu'kuj A 

ng',16655 perhczkl oraz lnn~ drób: Grzy- y 
-----~ -- by suszone od 6 zl za kIlogram. Jom czynszo ... y p 'e · I'Owy. morga intere!lu kolonjalnego prowincJI 

Dom [miód pszczelny od 8.20 zł poleca "sdu OWC.CO\lll'lfO .12000. wp.łata gdzie możnab,. dolącz,ć wymianę 
ze s~tadcm. m.es1!kaniem. nadają- ~~!.ic~· ~u~.wrg3 6i~~:U~ 4000.- !'e67.l'1 kIlka lat. Malo- mąki. zbota lub osobno. Ofer~,. 
cy Sle na każrly lntereę zaraz nli kuropatwy. bażanty bez różnicy ll'pszy. Pleszl''\>. , zd 60 083 Oredownik, Poznań zd 59110 
sl?r~e.daż. Waclaw K'cl·bltlw8kl. w ilości. ' n 16593 Cukier-ł - Dom h !<I I1Z. zd (li! 398 ~...;.;.;:.::.:~--------:; UUI 

I ŚlusarniA zl,łprow.adzvn, 5 m;nut od Pozn!l' z piekarni!! kup'e gotówkę. 
Osada k I d . . y.. ma ml!'<lzkal, em do sprzejama Ofert., Oredownik. Poznali. 

z masywnemi budynkami (re- o o zle~ .. tw,. dom. g/ u!lca mIR· 2.30(> zl OC-et y Oredownik. Po- zti 60 331 
8zt6w.kal pow. Tonnl obszar 20 ~I: ~?ł~Ś~il~~,e' ~f;~ts;m&l'!.~~~: znań zd 60 144 -----
d.() ~i) ha pszennej drE'n,owanej nik. Pozllań zd ::.u 016/li Delikatesowy BI"charz 
zIemI z łąką do Rprzedama przy " 
czcściowym kredycie dlugoter· Dom skład śr6dmle~cie. ruchł'we miej· inst.alator dzie.lpy i praktyezą,. 
minowym. Informacje Biuro Par- kk· sce. powód r()dztuny tanio odstą· znaJąCY wszel](ą w zakreSIe 
eelacyjne Poznań. S'owackiego 2'1 przy ryn U wc Wr!Jn ach ~ du· pio:. Ofert~ O"edownik. Pozna1!. wchoilzacLPrace szuka stalej p~ 

. zd 59 952 lżym składem. nadaJącym SUt na zli GO 240 sady. J. !<'alkiewicz. Bydgo~zcz.. 
kaMą branżę. w:vgodnem mlesz- (' rotlzka 3 11 n 1651h 

I[ Z 
;o '~<~' li kaniem zaraz korzystnie na sprze- Podwozie dphy jesiony. topolI' i inne 11· ' -. 

2. PH!NIĄDZ . ' daż I'wentł. do wydzierżawiE'nia. . śClaste jak r6wnież opa'owe ku- f'l B f t 
_ ' Oferty POd skrzynka pocztowa 60 s3mocł)odowe. Jpkkle na II\leczar· uje stnłe. Kalisz, skrytka pocz· ~; U ~ ow.a . 

Wronki. P.o: 6145/6-56.425/6 kę tamo. Ofprty Oredownlk, Po- fowa 255. Wg 59 808 ,młOda. przystoJna. mtphgentna. 
Poważna znań zd 59435 ~ 'Chrześcijańska rutynowana s7.ulca po~arly 0(1 za-

WTtw6rnla wyrohllw mięsnych Okucia G d tw --17 LO-gA'Li: .. wYpożyczalnia najelegaritszych raz. Ofert7 ~r:.'il\~)2mk. Pozna4 
mająca wielki zbyt na sw6j to· hudowlane. mpblowe. trumleń OspO ars O ">·.u sukien ślubnych i balowych. _ z u_ 
war po~zulmje wsp61nika z go- ta~lówek kajaków narzetl:z:ia sto' 90 m6rg koło Moslny sprzedam. ł.JÓd~ Limanowskiego 38 (dawn. Szukam 
tówka o<! ;;0 tys. zl celem wlęk· .ar6kie. najtan:ei cena 17 000. wp:atl 12 QOO. Zglo- K.uźnla Aleksandrowskltl w praW. . 
szego roz'l'dnięcia. Pożądana by- Centrala oku6 ~~~nlłty~::lak. w aaclc'~'18~IJ4 obszenle zabudowal1la. 8 mOrgo n 16 :>04 ~~~z~ma~~em~bUZVg1~~~eni~ Xa~:: 
~s~'k;,RP~~;~g~~ni·k~f~j~~. sub. Poznań Wrocławska 111, Tl'lefon d - 'wieŚ k"ośc!elna. kole]. Cena OkO- tura Oredownikll 'l\Tilosław. 

n 16 5115 29-61 \I 13724 Ba jo rzystna. Wskaże atentura r!l; Dropsy ng 16732:..-___ _ 
----- . "--- trZ'l'lampkowe. dobrym stAnie. _ downika. Ksiqż. Wl p. ng 1670<1 I P Z,b 

Wspólniczki Sprzedam g!ośnik. Philipsa. p~a~ ,lub ~atę- Pi karni ki ki ro" a . 
kapitałom 40{)() zł do rentownego w dobrym stanie dużego forma- rle t.amo. Oferty. \\ oJclechowskl. e cu er r!Jlnik .nlh:nowany ZI!ajoojllC7 
przerlslawicielstwa poszukuje. - tu Bostonke. Drukarnia Swa- Korjer Poznański. Ostrów. Sle w clc;żklPm poloz!'mu, prosi 
zabpzpieczenie w 10{)() proc. Ofer- rzędz. ul. WrzeRilhka. ng 16733 bar.dzo oposade. Oredowmk. 
ty Orprlownik. Poznań zd 59 709 zd 58 498 Skład ~n.!~no 2~9.. nI:' t670: 

3000 8powodu obi~cia wlasności ods ta· towarów krótkich Poznaniu PomocnIk lakierniczy 
poszlIkuj p, zaraz. Dobry procent P:e natychm s.t korzystnie dobrze sorzeda.m nadajacy się na kRŻ- z dwuletnią praktyka. po wojsk~ 
Oferty Oretl" wn;k. PoznalI zaprowarlzol 'l da branżę powodu choroby. - wości poszukui'! pracy. ZgloszE'nla. 

Zfl 60 34i' piekarnię - cukiernię Oferty Orędownik Pozna:Ji to szczyt dobroci. 1:llolać w..zedzie Atrenda Kurjera Poznańskie~01 
Oferty rio Or~.1own;kn Poznań zd 60 1~4 pg 5 794,'5·40.22 P~eszew. . n 111 li'!. 

zd 60 2Si "ZadzłeriawiQ k ~zeźnlctwo zaraz mniejsze gospodarstwo ol!' Gosposiul K.si,ż owa. kasjerka 
Zakład fryzjerski w POznaTIlIJ centrum. dobrze %8-szernym domem i dobra komum· Gęsi. kaczki. świnie utuczysz dz:elna z ładnym charnkterem 

Kawaler dam:;k.o,,,,,,~,· kl. więk.z", pJwinto- prowadzone z powdu ~mianYI\c8cjl\. Oferty Orędownik. Gnie- najpredzej na prawdziwej Micha- plsma r-rznmie posadę. OfPrtJl 
Int 21. lUaturzysta. posiada go- we mIasto "! p.owodu ohJ~cia in- sprz~dam Ad.res Or~dowruk. Po- zno 208. ng 16703 łowskiego Centralinie! _ 1:ą(lal' Oredownik Poznań zd 60 141 
l(iwki 5000 zl. pozna pannE! z do- nego przt"dslt!blUr~twr zaraz ko- znali zd fi() 2116 wszędzie w oryginałnych opako· D t 
brej rodziny z got6wką lub rea)- rZY8tn'e sprzedam. Oferty Orę- Warsztat kołodziejski wuniach. zd 59 74!J rogerzys a 
no§cia. Hzecz traktuje poważnie. downik. P,'znań d 456UI Do wydzierżawienia 2 mieszkahi~ n, w dobrem IlOloże- dypłomo\\ "ny pr~yjmj(' posad? ..... 
)in żndllnie fotograCJu. Anonimy Chrześci)"an" ska dobrzl' zaprowadzony sklar! zbo· n iu przy kużnt od zaraz !lo wy,' WPraWl"ectwo ko7.rl<>.tro czas ;) . "8 fyczenie z otT 
do ko~za. Oferty Oro:downik. Pa. zowy. nowoczesne urządzema. - dzierżawieni~. MulczyńskI. śm'- oD. kllllCj ę 5GO.- Z~!<)<zenia Wo~ 
bj:micl'. II 111708 Hprzedaż dod.atków kru'Yieckich. korzystne położpnie. obszerny giel. Kilińsk.ego 62 zd 60 288 w teorJI i praktyce sztyn. B;ała,trórll 17. Nowak. 

Jeżeli 
chcesz Wyjś{' zamaż. lub się o*e
nil'. zgłoś Hie do chl'ześcijańskiego 
Biura Matrymoniałnego .. Amor". 
Sosnowi('c. ul. B~dzi(18ka il9. tel. 
14·49. n 15 626 

waty. watohn7, wszełkICh pod- 2. ptr. śplchrz. duże podw6rze. _ zd.cr 60 035ltl 
szewek. ceny n1Rkie. Pabi~/lice. nadaje się na każde inne przed· Piekarnia Podręcznik do użytku szkól znw. GOSJlodynl----
1<~abryczna 13. \\Yalczak \Vnle- siębiorstwo. przedewszystkiem _ i dokształcających. egzaminów 
rJon. n 16710 fiU urządzenie mlyna. Z<rłoBzenia do wyd.zieriaw:enia od zarnz. mistrzowskich. czeladniczych. - kucharka. u('zciwa pracowita, 

~t. Karliń~ki. Ostrów Wlkp .. 111.\ Rudnicka. Ne!kla. pow. środa. Cena 2.50 za pobraniem 3.- Do rIobrze polE'cona. poszukllie pOlIIa-l silnik Pi:~ndNkiego 31'1. ng 16752 n 16750 nabycia u autora. L. Miklas'tew' (Iy nA prowinr:'ji. A~l'ncja f{ II de-
prądu stalpg(1 mo('y;) KM przy ski, Poznań. Fabrcyzna 34. ra Pozn .• Krotoszyn. ng 16758 
1000 obloiach na mir.. dła napie' Dom rzeinictwetn Piekarni zdg59711/2 

K.awaler cia 410 V \VłfjcZ~;!' rozrusznika. sorzedam lub wydzierżawię. _ celem. ~zierżawy 1?08zukllje. --------
lat 30. posiadająC'y 30 morgowe 1 silnik Przejecie w pełnym biegu Zg:o. Z~łoszenta z podamem warnn' "Piękną cerQ·· 
gospodarstwo poszukuje żony z prąd.: etalegI" O1 ')CV ,) KM przy' szenia agpntura Kurjera Pqzn .. 1 ków k~omo~8 Pozrsań. J~~~:2 Ilcz7ni Kr"m Kw'atowy" do p 
I>tJsagiem 4000. Oferty Oredow· 1:350 Obr('f'lCh na min dla nap'ie- Leszno. ng 16751

1 

rzews leg~_, • I~. , :..--_._- mycia .. Otrąbki m;!<"ria!owe·'. Wr- ołrzebna 
nik, Poznań zo 59 7;12 ('18 440 V włączniE' rozru8zOlka _. - ----.--. X· k sylam zaliczeniem 350. Dro~~rJ" 00 zaraz e/v;:pedientka tlo .,kll1ifll 

PowyŻS1.<? silni!;'i. u,!yw3n~ leC" .. w Cegłę lOS U. PoznaJi. Podgórna 6 zd 5:J 987 rze~njckjeKo z praktyki! rz!'tnick4. 
K.awaler bpz.nagnnnym star.'p sa korzy· trwalą odwrMni~ JostarC'Z:l Ce· z lowarelll bez w dzlerża'.Ve po· POI rzebu!' 200 zł kaueii. A,jrM 

kopiec 88.m.odz,ielny poszukuje to- stOle do nllb.l c .3. Oft'rly tlo Ku· gielnia, Ruwalsld. Pozml.ń l<'o- szukuję. Ofe!ty Orędowmk Po- wskaże Or"downik" Gd7niL 
.... ':lrzyszkl ZYCla do lat 30. co~kol- rJ!'"a Poz.nan8klf'lln zdl:; 41\ 968/9 cha 72. telefon 60-70. zd 59934 wań zd 60 2;;9 Grzebień ondulacvjny .. M 141700 
wiok gotówki lub wlasne przed.! ondulacje krC\tkit'! ; długie wloEY, WP 
siebiorRtwo. Oferty Orędownik. 082.czędza czasu, fryzj",ra, pien1ę. a.ontrolera 
Pozn~ń zo 59764 dzr. Sprzedaje drogeria Kuchu· inkasenta n'l "tałą posade od za 

Brunet sk·ego. Poznano Podg6rna 6. raz War'.flek WJ'pot)'clpnie 
zd 59992 1000 zł OC •. ·t., Oredowoik. Po-

",łasn1 dom z płacem budowla·' znań zd IlU &:16 
nym. szuka żony mnie.j6lZą IrOtów· 1 zy:ka. z !>lyt· 17.110 encY'kl~edja. r ts.n Anglja tNat. Progr) NI..I. ł j -------" 
ką. Z<r'06zenia Oredownik. Gnie- m6wiOil1a; is.":; Mimi" Thoma Muzy,ka łekka. 18,20 Budapeszt epolóa U esz Str6ł 
zno 211. n~ 16746 Wtorek 29 azd l mik śViewa p'iosenki (.płyty); 19.00 - Sonaty na sknz. i fort. 18.30 Mo- spróbowa6 "NargUlo" nocn" zaru "otrzebn.,. Waru-

WPtó . p z e ~'I "ł'rz.e.r:lq,imowe i zimowe roboty skwa (WCSPS). Hecital fort któ ·ś· d . d nek. p'otyczk.. 000 zł. orprt" Or~ 
oD. ry 6.30 allil por' 720 dz!ennlk' w ogr"c!zie"; 19.35 lSlPort; 22.30 - 18,5fJ Lipsk. Wooola a'lld. mu- ry rzeczywl ClI' o z'l"o'yczaJn o dOWnIk Po:>;, qń 0(' ~ 89 5 

szlachetny pon stalej posadzie 11.57 sygna'l czaS~· 12.0.1 d.zie!llll;k: po;,t ... 1~ecellZent radiowy 1.',rzed zycznll. palenia tytonill natychmiast. - . ' .::...---
pośląbi pannę p,rowincji 25·letnią 12.15 8JUd., dla I<I&kół .. 0 boćka'rh mikrofonem. ";" 22.45 .. Z:o! skau- 1~.00 Lenlngrnd, K9-flce.rt um Sprzedaje drogerja Kucharskiego. Bejonowych 
Ll1tellgentnOllJ m"ą gospoda.rną ale nieukach". - bajka: 12.311 .. Ty- tów Vf Spale ()dczyt w J. e6lP1!- fOniczny. 19.00 KolonJa. "Sprena- Poznań. Pod;d6'~l\.JI" przedstawicie. li na każll.e powiat)' 
vledną terty Or~dowmk, Po- siąe tutów muzyki" _ kon"ert I ra.n('klm; 23.05 muzyka taneczna dy" - koncert ark. 19.10 PraJta .,"" Byt zapewniony. 2yclory •. zna-
znań zd r.o 125 o/'lk. eal. Rachonia' 13.21i ebwllka z Jllyt. ..Na fali ws,pomnień" - 6łynne czek, adresować: .. Polllkie Riuro 

Piekarz-cukl"ernik dla kobiet; 13.3ft z· rynku pra;:y' " Wtorek, %9 pafdzfernika porzeboie. t9,10 Kr6lewiec. Pieśm "Meblostyl" Sprzedaż., Okuln!!"w". KoGcian. 
15.15 Jl.'jel.da: 15.3{) k'!!ICert or.k: Lw6w _ 13.35 kOJlcert OI"k 'a,z: Schuberta. 19.30 ,Sztokholm •. WY· d 4""lI 

3:1. posiada 10000. wżeni się w m~,noohmetó.w ,..~al·ka .. ~ Hm-\zowej: 16.15 klarSyc7Jle tańe!'] w sl;t® kwartetu wokalneg'O BJver- Jedyni> fac.lowyżurnał meblo-l------~.:.::.::.:...----_ 
piekarnie. Oferty fotograf ją: d.~If'ma-lS.z<1P l en_,c. 18.00 t>K1'1: Y nkaI wyk. ckrz"pc~'em (płyty) .• 17.15 .n~a.. . wy, renumHata: Kwartalnie PokoJ"owa 
Ałek~y. Ostrów. po"te·restante. P K O 1616 ko ń t "I ., • VH 20 10 BerlIn Kabaret t:I\oStru 4,- RocLme :2.- Kraków. Z,bli- . ud. 60 168 • . ... lld'r p,o ... u a,r'!lY I koncert muzy,ki If'lkkiej I Da ba '.......... . - kiewicza 5. Tg 1944 pr!lme, sztywne prasowanie ara. 
_____ ~ z płY1; 16,45 .. Vala Po '-ka ś,Ple- (harmon .. !t ~ . K (); t . k' mentów "",10 KolonJa. Kla· rlzl('wczyna do gospodarstwa _ 

wa"; 11.00 odczyt: .. ~fnlt"; - (t , ). IJ· l·a 001 B' th~ ro~ IteR;O 97C'Zlle walce i ma·mze. 20.10 Kr6- Qwinclpctwa koniecznft. Maj"tr.o~.c Zapoznam 17.15 m'llzy,ka lekka w Wytk. l. . un~r , . ee oven. rIo lewlee. Wieczór tanllCl&llY 20,10 M bl ~ ~ "'" 
panią cośkolwiek majątkiem Dl'.:ba (harmoni.ika) i o.,--:trow.,kie- ~k~:zJ\°;b~ż~~ki~~ \ wAWl~m' Ja' HamburJt ... Marsz bez uniformu' e owe Dnhr(\wka Kolicie)na, poczt" (:~ 
wzgl. interesem. tr.zydziestokilko- go (tenor): 17.60 enc:rklOlped,ia Ta: 1830 sk;rzyn,ka 'iecb.ni~;':' . - au,d. mll'Zyczna. 20,10 Koenln- żurnale n8,Jn, wsze 1936. Wydaw- boczek. zd 59 7 
letnitl). 1uPC;l!m, współwłaścicielem t m6wiona; lS.00 koncert kameral- 18:45 chwila Doni-zę,ttiego (olyty). wlIsterhausen. ..Marionetki" - nictwo .. Np.S% .Ę'r.ZtllI\y~1 Mebl()wy" Wspólnika 
lądnPJ amlemcy. Cel matrymo- , ny w pro,tr.: Beethov.ena brlo .19.60 !eU.: 19.30 sPort; 22.45 mou: }fncert onk. f 2?,10 B~\arll8zt. Krak6w. ZY~:'iw~za 5. 100,- g('ł/.wk ' lIenucyjna nowoM 
TlJlI.lnx. ~ferty On::downlk. Po· ' I;w,02ókrywe ()1l. 9 nr. 1. 18.30 - ~lk8 z pl"t· ~ 48 mInuty liteTae- on~cert 8~yn.~y. , o ~O-f dal gOlpodarsł1u domowe/rl). d~ 
znań zd 318 .. al'6zaw~ w liierlltur.ze I aneR" kil)' 2S 05-m'-.....;..!1 le~ka z _..... !Ulct mn.B ąza a mef y bre zarohkl' ".araz. or"rt., 0-

d()cle: 18.45 J. Schmidt Śp;ewa .. ..... ,y... "'I c. "'"" eromuenster. Koncert Fil t llś il '. Kawaler arie (!>łytv)~ 19.110 wi'8d. rolnicze:' Wtorek, !9 pafdzlernlka. symf. z ud:l. Se!'Jriu.sza Pro.k()fje- a e c downik, Poz", II 71\ 110 185 
21. wYkształcony rolnik. posiada 19.35 ffll~rr: 20.M .. U denty;sty" - Ł~df _ 13.311 .. Od Ilswota 00 wa. 20.85 Pra~a. K'Oncert ()rk wybór ZIIBCZk6w dostarczam dom. p k J 
15 000 ~otówkl. zapozna pannę z' monąloJl.', 2O.tO tr. I cze.~cl mau,R'U- krakowia.ka" (plyty); 15.12 IlleMa I ~.50 RZJm. ..Glrcoltte - ClPe· Pros~ ad, es) do Oredowni,ka - GaZU u emy 
gospodarstwa. celem ożenklL _I ra.cYJnego ko.ncertu Eymf. Z Lu- lódzka; 16.15 P'i.eQnl i pl08t>nki I ret,ka Lehllra.. Poznań zd 60 298 agent6w w kUllej mie.~cowoAo1 
Szczere .Zgl oszenta _ fotol<'rafje blma. prollr. W1Spól-<:",eal1a muzy; !init>wa J. PoplaVl'lSiki (nłyt:v): _ 21.20 Itipsk. ..F'i'J.er-werk1 mu· 6tał)' z8·obek. kaucja blInkowa. 
Orędowmk. Poznań zd 60 341 ka pob~ka: . 20.60 dZlęnmk: 2Uli) 1~.30 skrz:l',nka (}Ilólna: 18.45 wią- ZYCOMe . 21,30 Wleza EIffla. So- Zegarmistrzowi Polski Prz ... m~l. Po:z:nań. Aleje 

• rec. fortell .• 21,45 felJ. mu.zyczIty, Z!lnki ja2zowe (płyty); 19.115 sport nnty fort. Beethove,na. !1 :JOl Polakowi pr8J;:nącerou osiedlenia Ma.rcin.kowsk:e.cro 14. 
PrZYJmQ 21.55 mu.z:v-ka reJc.ka w wy.k. ma,€\J '22.45 wyj. z' poematitI .. Legenda Praga. Mt1!Zy~a h~,k,ka. 21,89 Me- sie M>'kat~ miejscow()ś(! za Wy. z_il-",60-",t_85~~ ____ .. 

d'Orywcee stałe zajec:e ~oC!lli. or~ .. P .. R.. z: ~,2. Olg! Kamlń· o IIln,03-~,'rn'ej sośnie" J. Stem'Pow' djolan. SoliŚCI. 21.30 Par}!, P. T. nallrodzemern. Dobra ()kolica. PrzyJmQ 
eze biurowe pra,ktfe:z:ne ch h skl'!J (P10€ł'.n~.)~. 22.3ft .. ~01Soka w skiego; 23.011 mu.zy,ka lekka z plyt. T. ..Hnmor w . muzy.ce. 21.45

1 
O'feortJ Orooownik Poznali. 

od.tl&WIednia IlkwlZ7c'ę Or~c oC?;8ch ArtlJ'.(I·ka- feb. CecHa . . Radio Parls. PIosenki dawne 16749 ucznia do ilrogerji . kolonJslld 
Orędownik Poznań za '60 33Ąe TY W. Insty: 22.45 odczYt w jezYku Wtorek. 29 paidmel1lł'a. nowe. n (1;ycior,.. §wi.ti.ctw). Nowa 

- espAr!'i"ckim: .. Zlot skautów w Toru'Ó _ 13.M mozyka P<l-tl\l' :2%.10 Wlede1l. Rl'<'ltal śolew E ~~:u Dro'"erja. P:u.ki. pow. GoetJ'1L 
Wspólniczki Soale : 23.05 mOzYka taMCZn'8 ,. larpa z pl"t: 15.20 lrielda: 16.lIi Mercedes 0.11811'. 22,i1S Buka· Zł. NA~.UXA. n 1~ 748 

oM k .. OOÓ .. 000 ł plvt. 5óh~ci na płrtach; 1".411 orkieost,TJ reszt. M·u7.v.ka le1tlta. Z!.t6 :An· _. '" -
~. w... . o na ~p ace- wiejskie (olyty)· 1910 IIkrz nit I dapesllł. Mu.,,,ka Jamowa. !!-30 I Uczonnlca 
~e wspólnl.ka w ekl!l.d.zle ~elt· rol,nioza: 19.35 ~ort: .22.46 d. 'ZaJJa,MonocbJnm. MozYJfa I rpiosf'<lllki Nauki potrz~bnl do .kłarlu towarOw 
~~t~ó"'b JŻene\ pnatyctmllu;t. tańee I t>iosen-ki Gpł.,b), J todowe. 22·3DlSoen'tnlwust •.. Noe· szukam naJchetmej za obuwnl· krlltk lch w Po~n~niu ntrz:rmnni. 

er y r 0J'60 3100zna Wtorek. 29 pa~dzfernika. Mna muz.,ClIka. %%2240 'Vroclaw"ka z· utrzymaniem. Michał Za· ~r>3ni ... kRlIc,ia tOO. Of!'rt7 Or~ 
z , Katowice _ 13,M muzyka , PROPONU lEJ1Y ~ lIzyka tnnl'ozn.a. .40 LlIk;!em·

l
, witaj. M:ó();;ław. nIC 11i;al downik Po.znari z.J 60193 

1[7. Sf§DA2E .. ~~k:; t!~~0IrAt1g~ 15:.'rł:n~~eri LAMPOWICZOM ~~r~~Wk~:::wi~;~i~~!t~nd; DRZEWKA OWOC E 
Z powodu choroby ~~~~i.':G!3Y ~~~c~ła~i": ()~ na wtorek: ".}~·~a.ł'11~o~~f:Wft~~bU~.~~~ 

sprzedam 1!'-O0 feli. fffiort.-tury;'tyc721Y: 111,:111 16.00 Koeni~sw. M1l1Z. JIOiI)'II' 7.vka POP'llI. 2.3 00 KOIJenbsu!a, 
sport: 22.45 POg. IlteraClK.a; 23.05 lalrna. Muzyka tan. 23.15 Wie"e';. Mu· k . _ 

w Lorlzi dobrze proRPeruiacy mozyka taneczna Z~yt. 17.00 Kolonja. Popołudnie mn- zyka tRneczma. 23,45 Radio Pa- . rzewy agrestu WIelkoowocowego, pozeczet 
.. kład towar6 '.\' nl'lnufn,kturow:<,ch zyczne 1700 K 61 . M k . " kOli &71 l I 1 . 1" 

t . o<! ')0 I t 01 Wtorek. 29 "altdzłemlta, ~hnula·rna.· 17 ,,! eWwJ!eecd•e .... UZsY()]'I!l_ l'Ill. "'" Il?:yt a tal!!. ma m . eszczynę Wie .uowocową 
egzys UJący "" a. ertr '" .... v>' -<iU u. 24.00 SztutJfart. Komcert nocn.,. O SZULC 
Oredownik. Uirl~. no<! .. 131502'. Krak6w - 13.35 A. Piccavel' śei. 17,30 Moskwa (Kom) ... Keją- BWra,,?:!:2.gramie: Bach Ha.,dn. _ , Ło'dz·, Br"eZł"ńska 138. 

n 16598 i zesp6l AIDlrooe ~ptyty): lS.lIi mo· te ig()r" - opera Borodina. "UI~ lo 

pOleca 

Co futro - to Edmund Rycltter - 00 palto - to Edmund Rychter - co ubranie - to Edmund Rychłer, Poznań. <Astrów Wielkop. 

Pr Z e d Płat a nR miesiąre listopad 1~3.') r. wlącznle kisiątkowego dodatku powl&- Ogł oszenl· a na stronie !I·/amowej 15 gr. na stronll,- 4/aulUwt'J przy kuńcu tt'k~lu 
Aoiowego. w Poznruniu w ekspedycji lIIlI 1.93. w ~encjach llJ/ 2.20. z od· '1',lłlkc)'jnejto BUg:. n!l strome CZ~8rll'j ;;U gr. 1Ia *Iruni .. ,ll'lIlCieJ 1\11 lir 
noszeniem do domu zł 2.20. na prowincji na ,pOO7lt&ch już s OOftOllze.. • J rze« wlallollWŚClaRlI potoc7.n .. ml \IIIJ !(r oli l·łnll"'wł'''O llIilim"'ra 

niem d() dom!1 kwal'taJnie 7.01. mi.esiecznie .2.34.. po<! ó.Pask\ mles~~ie w P~ll!ce ~ .5,00, Ogłoszeml skoUlplikowane z ,ZRstrzl'tE'lliem mil'j~ca od 1l,,,,zczcgc,IrIł'J(o WYllllolkll ~1I':i na.h, ~t.ki' 
w imnvch kraJach zl 6.00. Przy 7-m1U wydamach tygodnt()wO OI!ntwe .. Orędownik' lJlIes,ecz' I?robnc oglOl.'zema (naJwyżeJ 1110 sl6w w tl'm 5 naglówkowy('h' , sł"""" Il~ltłlh, kowl' II/II.'I') 
nie 2.35 zł bez oolllOSzenia do domu. \V rarz.ie wypadków s'Powodowanych silą wyższą. PI"Z6flzk6d la Kr. łlatlle dalslle slowo 10 gr. OgłooZ6lua do bll'żH('l'lCo w)'·IIlm8 WZy jlllllJ('IlIY .1.) Ifo,h!", 
w zakła,,:h;ie. sllraJ.ków i t. P. wydawn::ctwo nie odpowiada za dostarczenIe PismL a abonenci lU.So. I do .. y<la.ń niedloleln.y(·h i IIwiątt'czllych do ICo·lz lU t5 rallO, ~8 rr.t."IC~ 1l1l00·lzy 8+''''8 ' 
nie maja prawa domR«an.ia się med08tarezonyeh numerów lub odBlIkodowa.rua. . wem a w,SOkOŚCI4 og/oszenla. po .... stala wskutek matryrowanla. wylh""ict ... ., ni • .,.I""wi.-i. 
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W,ehod&! oodzieDDi •• wriNllldem niedziel i twlat łINOIZ)'lItJ'clt I .&t.\ Iła claIe1l 1lUł4PD7. Nak/a. I czci()nki: J)rllkarnl" Poł~ka Spółki Akc.,jna 
Poznań. IIw. MaTcin 70. 
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tresZOHllł. początlnl 

lety pą .. ,my młodej. Przygoto" apo Ją. 
na ddeń oznaczony. 

Przed 80zem Narodzeniem wszyst
ko ostatecznie zost lo pnfgolowane 
i ślubhaznaczony zostuł na 10 stycz
nia. Postanowiono, że odbę/lzie !!ię w 
na.jbliżs~ym ltoścJełe od Maodeley· 
Abbey. 

Oczekiwano godóW nie~wykle · ... spa· 
niałych ł przyPU zcza"o, że zapl'o'3zo
na zostanie con8.Jmniej z polowa hrab
stwa. 

Ku og6-}n~mu zdziwieniu je1nak 
wcale 8i~ tak nie stało. Pan Ounbar 
aażądał. aby , 1.ystko odbyło się po 
cichu, w tajemnicy prawic. 

- Niema roku jeszcze - mówił -
jak zmarł dziadek Laury, niepodobna 
Więc nie "lszaąow ćpamięci zmal·lego. 

Lord Haugt'hon nie stawiał w nl
czem oporu. Ola Iliego ślub mógł slQ 
odbyć w jak największym nawet se-
krecie. . 

Pierwsze małżeństwo clą.żyło m\.l 
kamioniem. Noc i dzień piCoI'wsza żonL\ 
jeg() nie dawała mu spokoju, Snuł mll 
się cię.,gle przed oezyma ceremonjal 
pierwszego ślubu i dręc7.ył piekielnip, 
t~m bardziej, im bliżej było do chWIli 
pot"czenil\ się Laurą.. 

Doszło do tego, że pan hrabia Haug
thon ~ae:!ynnł tracić odwagę i bliskim 
by" przy~nania się do winy. Rzeez..vwl
ście pewnego dnia wybrał się .iuż z 
tym zamiarem do Mandeley '~ł.bl.Jey. 
ale zawrócił, połowie drogi do «lomu. 
NIe miał siły stanąć przed ukocilaJl~ 
kobietlł i powiedzieć jej, że jest OSZll-

tem. Trudno, źle post~pił. ale musl 
brnlJ.ć aż do koilca. 

Trudno, slmtld nikc7.emnego 
czynu na mnie spadnę., nie na uią. -
powtarzał sobie. 

9 stycznia narzeczeni wyjecha1i 
kC)nno razem na śpacer, dwóch groo
mów ciągnęło za nimi. Często r'1bih 
ta,kle wycieczki I mimo. że pora hył:\
zimna. Laura Dunnar byla w jak 'mi, 
lep-s7.ym humorze, bo Jocelyn hYi dzilo 
tak';'" d~.1ek6 Wel els~y, niż zwykle. 

Nie, za. daleko się posunf}.ł. aby sł~ 

mógł cofać, malteństwo zostało po ta
nowione I rad był z tego bardzo, Cza" 
na niepewności I obawy JUż minął, 
kości zostały rzucone i basta.. Nie mł
nie dwadzieścia cztery gorlziuy, 1\ 
miss Dunbnr zostanie nazaWi;ze jego 
współtowarzyszką.. 

Jochali traktem, rozmawiaj~ t 
śmiejf\.c się, Minęli niską. kamienną. 
arkadę. przez którą. wjeżdżało się do 
Shorncliffe. 

Główn" ulica starej mieściny wię
ceJ była ożywiona. niż zazwyczaj. bo 
dzień był targowy. Zajazdy w pnbliżu 
rynku pełne były gości. Na jeclnynł 
rogu ulic1.ki pnejazd ~ył za~?dz~>IlY 

I1ku wózkami koloQnlstów l Jaklłll:8 
clę?kim wehikułem. . 

Lord l1aug.thon i. Laura musie11 
zacz('knć, aż się wehikuł ten usunie. 
Przez idl\ca minut oboje narzeczen, 
byli p-rzcctmiotem ogólnej ciekawości 
Wrcs7.cie ruszył ów wehIkuł i dl'oga 
zostałn uwolniona, I 

Filip Joeelyn podCiął konia i już 
ruszał z miejsca. kiedY jakaś kobieta, 
przeciskając się porzez tłum. za!egają.
cy wejśćie do oberży, wyskoc7yłn na 
środek i pochwyciła za cugle jego ko
nia 

Była !'!łrasznie wynędzniała. t1bra
nie na sobie minła tak zużyte, że n/i. 
łachma ny wyglądało, 

- Nc:d'm iku! - wrzasnęła - łotrze 
bez serca, jak śmiałeś porzuciĆ swoją. .. 

Nie mo~ła powiedZieć nic więceJ, 
bo kOl', hrabiego $pi~ł się na tylne no
gi i obalił ią nn. zmarzniętQ. "Iemię· 

- Nie- sądzę. aby jQ l{Oń twój pr:r.e
wr6rił. milordzie! -- odezwał' sIę jeden 
z wido:ów - upadła poprostu zo stra
chu. Pocóż lflzła pocI kopyta 'l Warjat
ka Chyba, albo pijana. 

- Zapewne, że tak - odpowiedział 
chłodno hrabia. - Czuwajcie tu nM 
tą biedno. bądź co b/łdź IstotQ., pamię
tajcie. !}.by je! na niczftm nię zbywało 
- 1'7.ckł do właściciela oberży - zapła
cę wszystkie koszty. 

Na,'zec7.t"ni T.\lS7.vll galopem. a. na
jechanę. kobiet~ zabrano do oberży. 

POWIESt 

M 
1 kostka no. 2. ta.lerZ! 

GATUNKI SP~CJALN~ 
an91.~t s ka. 
Grzyboroa. 
°sonott>a. 

1 kostko. 25 grosz9 
DJr 16504/1 

dzie'nnej walkł z tyoiem. Miałem za
miłowanie do sztuki. UmIałem ryso-' 
wać, a przyjaciele ojca. oglądając dzie
cinne moje szkice, przepowiadall mi 
świetną. ptrzyszłoŚć. Skoro znalazłem 
się sam. na świecie, udałem się do 0-
wych przyjaciół i prosiłem o poparcie. 
Nie prosiłem o pieniądze, mój Hum
prey'u, prosiłem o to, aby mi wskaza
li drogę, którą należy iść. ByłbYlIl ten 
sam skutek otrzymał, gdybym zwrócił 
si" do kamieni brukowych. Ale byłem 
młody, nicc1oświadczony i świat mnie 
jeszcze nie pokonał. Wynająłem mie
szkanie w domu pewnego uczciwego 
kupca i wziąłem 8ię do rysowania.. 
Żyłom z tego przez pewien czas. Wów
czas jęszcze nie pozbyłel.O się moich 
ambicyj. Wierzyłem w szczęśliw~ mo
ją. . przyszłość. Pracowałem Jak wół 
I dosyć dobrze mi się powodziło. Ale 
nie m~łem uchronić 8i~ od długów. 
Zadłużyłem się gospodarzowi, który 

Miody artysta . malarz JocelYD 
Gilbert w !łkrajnej D-:dzy wiedzie o
płakany t Y \\0 t. Na domiar zlego to
na jego. z którą pobrał się zmiloścl. 
pOlJada \\ ~tra.;zny naló8 pilańslwa 
ł staje aię prawdziwą udręką niCI' 
t!zcz~snego potępleilca losu, JocelyD, 
doprowadzony do skrajneJ rozpaCłY, 
sprzedaje ~a bezcpn dzieło swoje. 
piękny obraz i rusza z synkiem. je· 
dyną swoią nadziPJą. w świat. fł(ld 
czas swej wędrówki artysta PI'&ylą· 
cza się (lo tru py cyrkowców, któ,~Y 
sami nędzni i obdarci. przygarniają 
nie.szczęśllwello Jocelyna i jego dziec· 
ko. Na prośbę ojca leden z cyrkowo 
ców wytatuował na ręku dziecka kOt 
ronę hrabiowską i nad nią dwie lite· 
ry G. J W tvm samym czule \\ do· 
mu bankierskim ()unbar ł Baldt'rby 
w Londynie oczeki\\Bny jest przy· 
.iazd nowego szefa. Henryka Ounbar. 
który przed 35 dopuści! ię fal '.1'. 
stwa. PodwllHlnemu sobie urz~dnl· 
kowi kazał Ounbar podrobi~ podpisy 
pewnego młodego cdowlelca, i pu· 
ścił \ obiell flll.zywe obli:ri na @u· 
mę kilkunAAtu ty;;ięcy funtów szt~r, 
ling6w. Henryk Ol/nbar lekkomvd· 
ny hulaka ł utracjusz wciągnął w 
swoJe fałszel'lllWO młodszego brata 
jedne~o z wvtRzych urllędmk6w ban· 
ku. Józefa Wllmola. Ounbar wysla. 
ny zostal :lo filii banku VI' r<nlkurlp. 
w Ind iach brytyjskich, n iewinny zaś 
urzędnik Sampson Wilmot otrzy· 
mał natvchmiastO\\'e zwolnienie, JÓ· 
zel Wiimot poprzysiągł zemetę 
nikczemnikowi. który przestępslwpm 
i kłamstwem zniszczył tycie jemu i 
bra tu. I 010 po 35 latach wraca do 
Londynu IIpnrvlt Ounbar. oby ob
jąć kierownicze stanowisłto w ban· 
ku. Jed, nem je o mflrlcnicm było 
ujrze~ ukochaną l pię\(ną eórke I.au· 
rę. która pl'Jl'd łat v labrano mu fo 
AnglJi. Fatum chciałQ. ~e zaledwie 
stanął na ziemi angolelskiei ~pl1tltał 
się oko w 01<0 z Wilmotem. który 
przypomina mil krz\'\\dę wyrzn1za· 
na, Tlrzed 35 laty. DUl'lbal'. aby aI\S7.Il· 
e}H}WaĆ swelto wro~a, of\nl'OW\lie mil 
pos!\d~ sluta,cego u liebie, Wllmot 
pada ofiara la;emniczej.\Ihrodnł. \..16-
ra rzuca ciel) f)OdeJrzenia na bRn
kiera. W międz~'('Zasie córka Ounba
ra. Laura. pf~kna panienka. oczeki
wała w tond 'nie na przyja,-d o!ca. 
W Laurze podkoehiwuJe się bez ,,'za- Prz' eklen'sfwo Joce yna był ojcem ładnej, niewinnej dziew-czynki z twarzyczką. prawie dziećinną.. 

Zakochała się we mnie, łub tak .iQ 

Przeszłością., Jej przynajmniej wydawało. OjcIec 
dał mi do zro:mmłenla, żebym ~u ~&

Lord Haugthon po obIedzie posłał płacił f wyniósł się, albo, żebym zMI~ 
Jemno'ef Artur Lovel. syn pierwo;;ze- MI,.. Dunbar, ~ml&rtelnie blada, 
goo patro.nl\ ~ mleJseowości Shorn- i Ó ił . ł d ók' . 
cłiffe. W Wincheąter odbywa sit: n e przem w a ani s owa. op J. Ole 
śledztwo w snrawie zbrodni, popeł- wyjęch 1i z Sl1O!Tncliffe. Dopiero, kie-
nioMi Da Wilmocie. dy minęli zamek, zwolnili bie-gu. 

W mil:d'1.yczMfe Mar~erłł.a Wl!nt - Oh, Filipie, - odezwała się Lau-
worth, c6rl,8. Jamesa Wentwortha, r~ - j~k ja się przelQklllm, gdy ta k?" 
daremnie oczel<iwała. powrotu o;ca. bJeta. Clę zatrzymala. Dlacze~o ona Clę 
Biedna dZiewczyna. nie wiedziała bo- ' zatrzymała 'l . 
wiem. ~e ojciec jel miał przybrane Lord Haugthon odpowiedział, śmie-
n ZWiil~O Józefa Wilmota i te to on jQ.c się: -
włdple padł ofiarą ~brodnl koło - .Mógłbym ci, kochana Lauro, 
Wi]ńhc~ter Przyp(\dki~m dopit>J"O to eam~ zadać pytanie., pjjac~ka za· 
do\ ed7.Inłn się 7. dzlenn!kó,! o mor· pewne Jakaś, albo warJatkn. me znam 
derstwle. Intulcla pO~ledzHlła le.l żadnej' innej przyczyny. 
odrnzu. 1.., morrłere~ Olca mó~l bv~ . . '1' ' 
tylko bwkier Ounba:l'. Młoda dziE''''- Lord. Ha'.lgthon- w. W:glJ-ę 1!wego 
ezyna wybiera się wlec do Winche. ślubu mIał być na. obiedZie w Mand~
ster. aby powiedzieć sędl'.iemu o l~y-Abbey, ale po spacerze wymÓWił 
8wv~h eJ)OsŁrzeteniach. Zeznania SIę bólem głowy. . 
MM'!rerity wciągnięto do protokółu. Odprowadziwszy Laurę, powrÓCił 

T,'mrzRsem trupa cyrkoweów. wolno do siebie, rozmyślajf}.c nad tern. 
wśród .którei. znaJdował. się Fili!) Jo. CO mu teraz czynić wypada. 
celv'!. macze) .focely" Glłbet! lub pan Nazajutrz o jedenaJStej mIał zosta~ 
Jarvul. przvhyła do ~hor~ell!fe. gdzi.e mężem' LaUi'y' Dunbar, a tu kobieta, 
WłĄ~",e odbywały 81ę ,!lelkJe WYŚC1- która chwyciła za uzdę jego konia na 
gf, POdC7.M j~rł,nego z blegów ponIósł}. Sb l' 'l bł' . 
Amier6 clzil'dzie maj~tku J.ocel n- u ler w ornc If ~ - y ~ .Jego zon.ą· 
R1lck. lord Hau"'ton . Oto I!;agadka, JakI) FIlip JocelYh 

Filip JocelY'Tl~ ktÓry w ten sposlłb mlaI do r~if}.zanja. w ciągu osiem-
fl'tał sję Zn<lWU d:dedzieem fortuny nastu z~ledwlf~ godzm. .. 
:,rocely'fl'Ó'w zaMIał miłością do - NIe przeszkod:r.i projektom mOIm 
piękp9,i La~ry Dttnhu,r. l-tóra tet mu ta pijaczka -- mó'\ 'ił do siebie. - Co
lIię odwzajemnHa. Jedyną przeSZkodą lcolwiek się stanie, uklęknę jutro u 
do zawarcia m!\lteństwa była tona stóp ołtarza z miss Dunbar. 
Filipa, o której r;a .innI w 7.e~ki Filip Jocelyn rozmy~lał nad fatal
słuch, a Jednak nieWIadomo było, nemt ntlostępstwami małżeństwa w ma
czy tyje czy umarła. łym kościółku stolicy. Czy istniał ja

- Jakże będzie moma w t k kr6t
klm czasie pll'zygotować wypraw e , Cj"" 
kawam hard:r.o, jak to będzie? Wy, pa
Ilowie dżenteJmani, wC!:lJe się na tern 
life znacie. Ale powiedz sam, milor
dzie. czy znf\..idzie się na świecie t~ka 
Izwaczka, któraby przez jE'd(\n mlc
lię.c potrafiła przygotować toa.lety 
'lubno dla przyszłej żony hrabiego'! 

Nie ,;ważano naturalnie na gdera.
nie pani Medden, poczciwa za~ ta oso
ba była dO.głębi !!erca niezmiernIe fa
dowolona, że Jej młoda pani zostanie 
wreszcie hrabin .. 

Zapomniała zupełnie o sławnym 
ull.lblf!fleu swoim Arturze Love. I sa
bmla się energiezni. do ~WJ: .... 

ki dowód tego ślubu 'l Świadectwo pa
stt'tra., dwaj świf),dkowie, obecni przy 
ceremonji i aikt. jaki został podpisany.. 

Lont Haugthon wiedział, że żonn. 
jego posłada ltopję tego aktu, bo ka
zali go sobie wypisać niedługo po za
warłem ;nałżeńslwie. Ale byli i innI 
świadkowie; komisant i pisarz - co 
zaś było jeszcze ważniejszem, to zapi
sanie a.ktu w księ,gach parafjalnycb. 

Jakże tu lJ}kryć tę obrzydłą tajem
nicę? 

Jeden tylkO był na to sposób - ze
zwolenie samej Agaty, 

Tal( .... ' nie było innego sposobu. 
- NIech jedzie sobie do Ameryki -

~lał Fllłp - ob8ypi~ Ją dobrodzieJ
................. Cocbl MrWŃI 

po Humpreya Melvoud. bił jego córkę, bo moja obecność w 
I{atarzyna i sy1) jej ba.rdzo dobrze domu mą,ciła jej rozum i serce. To mt 

byli traktowani przez nowego pana mniej więcej powiedział mój gOf!po
i mieszlmli teraz prz pałacu. Hum. darz. Nie pogardzaj mną., mój 
prey dostawał sporo pienit;uzy i wolno Humprey'u, bo nigdy tak nisko nIe 
mu było pracować albo włóczyć II~. upadłeś. Nigdy nie obawiałem s1~ 
stosownie do jego fantazji. umrzeć z głodu. Poślubiłem jegO cór-

Bardzo cZQsto przebywał ze swoIm kę i byłem z nl~ bardzo nieszczęśllwy! 
mlecznym bratem, polował z nim ra-
zem i był na każde jego zawołanie. Filip Joeelyn przestał mówi~ 1 za-

Humpl'ey wszedł po chwili do plęk- krył twarz rękoma. 
n ego, oświetlonego polwju. gdzie Fi- Humprey przypatrzył mu alę zda.-
lip siedział jeszcze nad winem. młony. 

- Chodź-no, Humprey'u, i zamknłJ - Alp teraz jest~ pam woln,. -
drzwi za sobą.. Siadaj przy mnie l wy- rzekł - tona pana uma.rła i -
pij szklankę wina, bo mam dużo z to- - Nie - odpowiedział FiUp, nIe 
bQ. do pomówienia. Wspominałeś mI odejmując r~ od twarzy - nie 
nieraz, że gorącem twojem pragnle- uJllarła. Żyje! 
niam jest wyświatlczyć mi jaką. przy- lIumprey MBlvoud, siedzący z pt'6t
sługę. Wierzę w życzliwośt twoj", nI) szklanką na samym brzegu krze
i szczerość. I oto potrzebuję cię dz1- sla, podniósł zdziwione oczy na mlecz.. 
!Iiaj, abyś mi dopomógł Jako wierny nego swego brata. ..' 
przyjaciel w ci«;,żkim moim kłąpocie. - Nie umarła? Panie Filipie, a pall 

Gotów jestem służyć ei, miłor- jesteś w przededniu ślubu z miss Dun-
dzie. Jeżelibyś nawet potrzebował bar? . 
krwi mojej. oddam ci ją. - Tak, Humprey'u - odparł lord 

- Te~o otl ciebie nie wymagam - J'ocelyn - i niech będzie, co chce, ja 
odpowiedział ,Filip - porosiłbym ci~ muszę Laurę poślubić. 
tylko, aby mi dopomógł w pewnej - Ale jakże można brać ślub z tn
sprawie. która musi pozostać w ta- ną, jeżeli tamta - pan wie? Przeciefl 
jemnicy. Wiem, że nie brak ci śmiało- to przeciwne prawu, przecież to _ 
Bci, nIe tutaj nie o śmiało tylko cha. czy pnn wit'! o t m' . 
dzi. Tutaj potrzeba wielkieJ ostro~no- - Co jest przeciwne prawu' 
ści l tajemnicy. Czy mogę liozyc! na - DWllżeństwol 
ciebie? - Słuchaj, Humprey'tt, powledzta-
~ Tak jest, milordziel łem przed chwilę., że cię potrzebufę. 
Lord Haugthon milczał przez chwł- Musis~ mi dopomóc do - pozbycia iiI) 

lę, podnarłszy się rQką. pod brodę. tej kobieły. 
- Są. rzeczy - p·rzemówił następ- Rumieńce znikły z opalonej twarzy 

nie - które przypominamy sobie? gO-I Melvonrla. . 
ryczą. bo zbyt na.s upokarzaję.. Przy- - Panie - zawolał - to~ nfe masz 
puszczam. że takie jest juz przeznacze- pa" chyba zł\mlaru ... 
nie człowieka. że musi popełnlćiakiej - Nie mam zAmlaMI uC7.ynlenła 
!!7.aleństwo w pewnym okresie. Ja po- niczego złe~o tej kobIecie. Zb1i7enłe 
pełniłem takie szaleńst\.vo pr7.ed pięciu się nasze Je!'lt stanowczo niemożliwe. 
'laty i stras7.nie za nie odnokułowa- Pragnę ~(lQbyć wolność zdlublenfa 
lem. Wie"z, że gd3' ojciec mój umarł, Laury Dunba.r. Tamta musi być U8U
pmm tawił .mnle własnemu memu 10- n'.{lta 7. me.! drogi. Che~, ;'eby!S Ją. wy
sowi, bez Jedne~o grosza w kleszent, ,WIózł do Birmingham jutro najpierw
a z wychowaniem. które mnIe ezyniło 8zym pocfQ.gfem. 
&4ołD3m d4 w.,..Wep. opr6ca do co- &CIIJI cłaI8ą ~ 
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