
Dziś: Nowe oblicze Katowic - Interesujący fotorepor
taż ze stolicy Sląska 

Dziś 10 stron Cena numeru I 

CodzienDe ilustrowAne pismo narodowe i katolickie 
Nr. 250 L Role &1 Środa, 30 października 1935 

Kraków i 'Podhale w szeregach narodowych . ' 

Część członków Str. Nar., biorących udział w poświęceniu lokalu Str. Nar. Kraków
Podgórze w dniu 20 b. m., o czem donosi liśmy w niedzielnym norze naszego pisma. 

UC'leBtmcv wspaniafej uro·czyst o ści poświę 'cenia Io~a'1.l1 kCl'~a S. N. w Białej; o uro
czystości piszemy lWeWoIlątrz numeru. 

u7 
się obe,cnie sprawą. nowej ofenzywy w 
Afryce, aniżeli dyplomatyczną. ewolu
cją konfliktu. 

Z frontu południowego danos7.ą.. r.e 
deszcze nadal utrUdniają. oo8uwallie 
się Wło~hów . Samoloty włoskie miały 
uSikod"ić bombami stację telegraficz
ną. w Harrar, ską.d brak wszelkich 
wiadomości. 

Koła abisyńskie twierdzą. że Włosi 
nie posuwają. się naprzód - natomiast 

. koncentracja sił abisyńskich ma odby-

Armja włoska otrzymała rozkaz marszu na Makale - Gorącl,k'owe przygntowania 
Abisyńczyków w Adłs-Abebie - Na froncie południowym deszcze utrudniają akcję 

wojenną 
wat się w pomyślnych warunkach. Do 

gorą.czkowe przygotowania do przeciw- pałacu Negusa zgłaszać się mają t y
lotniczej obrony stolicy. W mieście i sią.ce ochotlllków, 'których narazie nie 
<>kolicy wystawiono działa na wypa- mOlna wrielić do szeregów ' z powodu 
dek bombardowania przez samoloty braku broni. Te same koła ~aprzecza
",łoskie. ją. wiadomościom włoskim o poddaniu 

R z y m. (PAT.) Ministerstwo pro-, naprzód. Dolina Faras-Mai znajduje 
pagandy opublikowało komtinikat się już całkowicie w rękach Włochów, 
nr. 30, w którym gen. de Bono donosi, którzy maią. nadzieję rychłego zajęcia 
że penetracja włoskich straży przed- Makale. Wedle doniesie,ń francuskich 
nich poza okupowany już rejon Feras- zAsmary, naskutek koncentracji Abi
Mai trwa bez napotykania poważniej- syńczyków . na północnym zachodzie, 
szego oporu. lewe skrzydło armji włoski~j otrzyma-

W Rzymie oczekują podjęcia nowej ło rozkaz przyspieszenia marszu na 
ofenzywy włoskiej, za której począ,tek Makale i jeśli wojska Rasa Kassa i 
źródła angielski6 uważają. już obecne Rasa Sejuma nie będą. usiłowały za
starcia straży przednich. trzymać Włochów - Makale mogłoby 

DQnoszq., że tubylczy kOl1lus gen. 7.lstać zajęte bez ofenzywy na całym 
Biroli p<i)sunljł się od soboty o 12 km froncie. W Adis-Abebie czynione są. 

Koła oficjalne w Adis Abebie nie Slę szeregu naczelnil<ów szczepów, 
p" twierdzają" jakoby zamierzono po twierdz:;.(;, że wymi~niane nazwiska 
zaledwie jedno-dniowym pobycie w t~{'h n~zpllllków są w Abisynji nie
Desscie p<>wrót Negusa do stolicy ZWlne. 
miał posiadać związek z pogłoskami A s n~ ara. \PAT.) W Er'Tirei, So-
o rokowaniach pokojowych. ruali i h ,ryto; jach okupo\\ anych U1'O-

Wedle doniesień francuskich, OPi-1 ('ly~cle ob ch!) d 7.<>no 13-tą. rO'!711icę po
nja włoska równi~ż więcej intel'e~uje wst'lwa reżimu faszystowsk ,ego. 

n dzieci (JJ Polsce nie PO ie 
Szkolnictwo nasze spada w niziny - Tragiczna wymowa (yfr 

Nie ulega już dzisiaj żadInej wątpli- dzi sobie nasza armja, kiedy dzisiejsze 
wO\ŚCi, że szkolnictwo nasze spada przygotowanie żołnierza wymaga od 
w lllZlI1j'. Już nie pisma opozycyjne. niego coraz większej inteligencji i sa
które od szeregu lat przestrzegały i modzielności? Tego rodZ'aju pyiania 
przepowiadały katastrofę, ale sama mnoż'yć można bez końca. 
"Gazeta Polska" piórem p . Kawałkow- Szerokiemu społeczeństwu ten fakt 
skiego fa1<t ten uznaje i na alarm woła. przedewszystkiem jest znany; są jednak 

Sidada się na ten bolesny stan ca- jeszcze inne, nie występujące tak ja
Iy szereg przyczyn, które nieznacznie, skrawo, niemniej jednak ważne i decy
z roku na rok, każda z osobna, rozrasta- dujące. 
ły się i doprowadziły do dzisiejszaj rze- Zachwiana jest mianowicie calta re-
czywh::tości . forma szkolna u swoich podstaw. Pra-

Na c'wIo \\ y"U\\ a s ię <>czywiśeie cowali nad nią prawie wyłącznie ludzie 
straszna cyfra pOllad miljona dzipci. dla zp<>d znaku p. Jallusza J ędrzejew-icza 
których niema sal szkolnych ani nau- z t. z,,,... "Zrębu". Ludzie cz~-\Sto bard1zo 
czyci eli. Ale jeśli r<>zważymy, że jeszcze m łod.zi , bogaci nieraz w wiedzę książ
przed dwoma laty było tych d!zieci tyl- kową, ale teoretycy, doktrynerzy, bez 
ko pół mil iona, a dzisiaj przybyło ich doświadczenia życiowego i szkolnego, 
ponad 100%, to ta wymowa cyfr staje głusi na wszelkie argumenty, irytujący 
się czemś t'ak tragiczne m, że strach o się na nie, nawet gdy najspokojniej je 
tern myśleć . wygłaszano. Nawet lekkie zastrzeżenia 

Ile tych dzieci będzie w następnych l i uwagi uwaŻlfJno za wystąpienia "ant y
latach? Jaki procent analfabetów wy- państwowe". Prze~vażnie zresztą od.by
każą statystyki w następnem dzi6się- wało się wszystko w glęboki6J 'tajem~ ' 
doleci u? Ja.k z takim ma.terjałem pora- nie7. 

Dzisiaj zaczynamy zbierać owoce, wynosi na Zachodzie od 30-40, w Buł
chociaż to dopiero trzeci r<>k od uchwa- garji np. 31. A u nas? Ponad 60 Można 
lenia. Wieś została od gimnazjum zu- sobie wyobrazić wyniki pracy w kla
pełnie ocLcięta . Dla krewnych Kasprowi- sach piątej i szóstej, zastępujących daw
cza czy Orkana droga prawie że zam- niej szą pierwszą i drugą gimnazjalną. 
knięta , - udostępniona natomiast i Nic też dziwnego, że tylko bardzo mały 
ułatwiona dla przyszłych Tuwimów i procent zdaje do gimnazjum oraz, że 
Słonimskich. Na długie lata szkoła dla poziom gimnazjum obniżyć się musiał. 
wsi polskiej będzie szkołą stopnia Jest jednak jeszcze i trzecie zło dzi
pierwszego, dającą tylko elementy wy- - siejszej szkolnej rzeczywistO\ŚCi, naj
kształcenia. mniej może znane, ale może najgorsze 

Ale i to tylko na papierze. Bo jeśli i najboleśniejsze. Jest to sprawa 
na tej ws i ma jeden nauczyciel ponad nauc7.yciels twa. Pomijamy tu kiI-
sto dzieci do nauki, to nawet iaik zro- kakrotnie poruszany już fakt krzyw
zumie, 'że z tych elementów wiedzy, po dzącegQ zeszeregowania do najniższych 
kilku latach od! wyjścia ze szkoły, nie grup uposażenia, tak, że starszy nau
zostanie prawie nic. A w takich szko- czyciel, uczący cudze dzieci, swoich nie 
łach kształci się blisko dwa miljony ma za co kształcić . 
dzieci naszej wsi. Do poprzedniego Są rzeczy inne, bardzo przykre. Przy
więc miljonadzieci, skazanych zgóry toczmy parę tytułów notatek z "Głosu 
na analfabetyzm, przybędzie conaj- Nauczycielskiego": "Niepodobna P<!do
mniej drugi, skazanych na t. zw. po- łać". "Tupet nie ustaje", "Gdy kolega 
wrotny analfabetyzm. -skarży kolegę", ,,0 spokój w pracy", 

Czy w miastach jest o wiele lepiej? "Prawo nauczycie13" itd. 
Pn.eeiętna ilość 'dzieci na D&UeZyeiela Pismo to, OfJ&ll Zwi4,zkl1 ' nauczy-



delskieg'() popierało i popiera obecny sy
stem, angażuje się bardzo poważnie na 
każdym kroku po tej stronie. Raczej 
wlę.e tonuje a nie przejaskrawia. ale na
wet ta stonowana rzeczywisto~ć przed
stawia się fatalnie. 

Cóż się na nią sMadla? Przed~wszyst
klem straszliwe przeciążenie pracą. 
Ogromna. ilość dzieci w klasie, z którą 
trzeba dojść do wyników zakreślonych 
programem pocIJ osobist", odpowiedzial
nOŚ:Clą. Jeśli rozważymy, ile z tych dzie
ci w ~imie nie choozi do szkoły z powo
du braku butów czy ciepłego ubrania. a 
na wiosnę j w Jesieni z powodu pracy 
w domu CT-y Da roli, ile z nich nie ma 
książek, zeszytów i ołówków, ile przy
chodzi głodnych, to będziemy mieli 
'Obraz materjału, z którym trzeba pra
cować. 

Skończy~a się nauka w klasie. Roz
poczyna się praca pozaszkolna Oczywi
ście "dQbrowolna", Ale szereg panów 
prezesów różnych orgauizacyj "prorzą
dowych" ma swoje ambicje. Dają. swe 
nazwisko. ale od pracy jest przecież na
uczyciel. Czy ma czas. ochotę, zdolno
ści do niej, nikogo to nie obchodzi. 
W razie (Jdmowy lub braku wyników, 
pismko lub słówko 00 różnych władz. 

Dla urozmaiceuia dochodzą konfe
rencje okrę,gowe, rejonowe, specjalne z 
inspektorami. kierownikami rejonów, 
instruktorami do j~zyks polskiego, ry
sunków, śpiewu. gimnastyki itd. - bez 
koń<ls. Na te konferencje, do któryc.h 
się tylko •• zachęca" (niema "przymusu") 
jeździć trzeba za własne pieniądze. 

Po powrocie trzeba jeszcze poprowa· 
dzić bezpłatny l,urs <>światy pozaszkol
neJ, nad którą czuwa szereg instrukto
rów w kuratorjnIn i inspektoratach. 
Poza tern praca. w organizacjach szkol
nych, pisanie różnych statystyk, odpo
wiedZi na ankiety, dalsze d.oltszŁalcanie 
się i t.d. i td. ~ znowu bez końca. 

A nad całym tym galopem ciągły 
niepol,ój w duszy i niepewnoŚĆ. czy 
~ieś . kt<J.ś nIe ma powodu do nieza
oowolenia z niego. Nietylko inspektor, 
&la i p. starosta, wójt. sołtys, posterun
kowy i rozmaici panowie "prezesi". 
,WszYSCy oni dzisiaj uważają. że mają 
,.prawo" dysponować nauczycielem i, 
co gorsza, z tego "prawa" często korzy
stają. W trosce o kawałek chleba staje 
si~ ten krzewiciel oświaty bezbronnem 
pop)"ehad'lem. Haruje. a przedewszsst-

l!Jłtiem milczy, bo nawet przed kolegamj 
-nieraz kryć się trzeba ze słowem krsty
ki czy goryezy. 

A jego bezpośred,nlll władza' 'Vy
.starclV przytoczyć doslownie kilka słów 
jednego z nIluczycieli z "Głosu Nauczy
cielskiego" z numeru 4: 

.. Kolego! JIl ni. cbe~ mówj~, Jak jest. ,. 
IIi. mog~, mam tonę I dzieci, a ck, ~mery
_tury jeszez.e dAleko!... Ja wam jednB.k po
wiem, te, gdy tu Mos.k81e rządzili, to o Łt>m, 
.by tsk obcy inspektor - Moskal mógł trak
tować nauczyciela - Polaka. jak dziś 
inspektor - Polak traktuje P()laka, nikt 
nawet i pomyśleć wtedy nie mógł:' 

Rzecz dzieje si~ na Polesiu i przed
stawia wypadek szczególnie jaskrawy. 
Ale całe szeregi skarg z inn~"ch kurato
rjów wskazują na jednlł rzecz wspólną 
w tym stosunku władzy do nauczyciela. 
PodJstawa jego. to strach i brak zaufa
nia z obydwu stron, czyli coś wręcz 
przeCiwnego, niż być powinno. 

Kiedv uchwalono przed trzema laty 
nOWY ustrój szkolny, wtediv w Senacie 
sen. Ehrenkreutz wygłosił entuzjastycz
ną mowę na cześć twórcy ustawy, min. 
Jędrzejewicza, wiążąc to nazwisko na 
wieki z nowym ustrojem. Nie spodzie
wał się ani chwalący ani chwalony. że 
już po trzech latach ogladać będą ruiny 
i że z tal,ą to rzeczywistością szkolną 
zwiąże się nazwisko p. Jędrzejewicza. 

Charakterystyczne 
ośwladcl!enie dyp'lomaty 

abisyńskiego 
R z y m. (PAT.) Gheovre Jezu~, 

charge d'affaires poselstwa abisyń
skiego, opusz~zając Rzym, oświadczył 
przedstawicni:owi Havasa, iż jest on 
głęboko dotknięty obecnym konflik
tem włosko - abisyńskim. 

"Miałem głębokie uczucie dla 
Włoch, - mówił abisyński charge 
d'affaires, - gdzie spędziłem długie 
lata, lecz po zastosowaniu przez Wło
chy obecnej polityki względem mej 
ojczyzny, odczuwam duie rozgorycze
!Uie. Uważam, że zastosowanie toj 
polityki wobec mego kraju, będą.cego 
pod rzą.dami cesarza Halle Selassie, 
niema najmniejszej racji bytu, albo
wiem obecny cesarz czyni bardzo wie
le dla rozwoju cywilizacyjnego kraju 
i dlatego przykrą jest rzeczą stwier
dzić, iż wysiłki jego nie spotkały 8iO z 
należyŁ, oceno'" 

. ~lroDa! = ORĘDOWNIK, ~roda. C1n,fa. at! pafdZ'femika '1935 = Numer 25ft 
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I l ! l ~l 
Ka~dynał monachijski ks. dr. Faulhaber zgłosił protest 

Wa. r 8 z a w a. (Tel. wł.) Przez Wie- przeciwko duchowieństwu. Ostatnio 
deń nadchodzą tutaj wiadomości i we Fryburgn, który jest siedzibIJ. arey
szczegóły walki z katOlicyzmem w biskupa. katolickiego. umieszczono w 
Rzeszy niemieckiej. Na domach kato- nocy na murze d()mu parafjalnego na
lkkich i parafjalnych coraz częściej po- pis: .. Powiesić czarnych zdrajców", a 
jawiajł się ulotki i nalepki, zwrócone i na murze semłna.rjum teologicznego , 

Komunalna Kala In[l~~n~i[i miilta to~n 
zawiadamia, że w dnia 31 października rb. " 

otwiera oddział przy ul. Pomorskiej 3, tel. 207-69 

Oddział przyjmuje wkłady oszczędnościowe, załatwia inkaso wesali 
i prowarlzi rachunki czekowe. Godziny urzędowanIa dla wkładów 
oszczędnościowych od godz. 9 do 16, dla innych operacyj od godz. 
9 do 14,30. W sobotę dla wszystkich operacyj od godz. 9 do 13. 

Śmierć 2 tysiecy ludzi na Haiti1 
Straszliwy huragan pozbawil POtlObłlO da-chu nad glo1lHł 

a tysiące osób 
L o n d y n. (TeJ. wł.). la.k donosi a- sięczna rzesza; dalsze 3 tysią.ce osób 

gencja Reutera. południowo wschodnia miało stracić dach nad głowę.. Wiel
część Haiti dotknięta została straszną k06ć strat oraz rozmiar zniszczenia nIe 
katastrofą. Nad tą cz~ścią. kraju mial jest dokładnie znany. Władze Hait: 
przejść ockan, o niebywałej sile, przy- miały wysłać pomoc na miejsce kata
czem ofiarą. jego padła podobna 2-ty- strofy. 

B u e n o s A i r e 8. (PAT.) Według I Przyczyną. buntu było odnucenie 
otrzymanych wiadomości z Para- przez władze wojskowe żę,dania mlo
gwaju w szeregach armji boliwljskiej dych oficerów boliwijskich, postawie
w Villa Monta w Chaco wybuchł nia przed sądem honorowym wszyst
groźny bunt, który doprowadził UO j kICh dowódców wojsk boliwijskich, 
krwawego starcia, przez cały bowiem którzy brali udział w wojnie o Chaco
dzień słychać bylo odgłosy strzałów Boreal. 
karabinowych, a nawet a.rma nich. 

Najtańue kioo w ŁodzI "BOK LUDO{J]~" ul Prtejazd 34: kolo poetty 

wyświella arcywe .. oła komedję pl. 

FIOT.RUS' " z FRANCISZKĄ OAAL 
. t»oo!zlł·eko~.łp.Jpoł. Podczasprzel'wy 

" koncertuje pier"'lJl.orzędD1 ze-p. mlrzyezIl1 
CE __ _ 

Areszłow,anle reiłakto'ra 
"Słowa Pomorskiego" 

P oz nań, 29. 10. - W Poznaniu 
aresztowano w godzinach poludni0-
wych p. Jacka Strzyżewskiego, redak
tora "słowa Pomorskiego". 

Cofn;ęte zezwolenia 
War s z a w a. (Tel. wł.). B. mini

ster przemysłu i handlu Floyar-Reich
man przygotował przed swojem ustą
pieniem klucz podziałU kontyngentów 
eksportowych i sprzedaży pomarańcz. 
Większość tych kontyngentów została 
przyznana rozmaitym związkom. orga
nizacjom i zrzeszeniom. nie maN-cym 
nic wspólnego z handlem owocamI. 

Ministerstwo przemysłu i handlu 
zezwoleń tych nie wydało zaszła bo
wiem konieczność zmiany podziału, 
opracowanego przez ministra Reich. 
mana. Mimo to na rynku owoeowym 
rozpanoszyła się już spTzC'daż i handei 
temi zezwoleniami, za które żąda się 
wygórowane sumy. Handel temi Ze
zwoleniami p!l'zywozov.emi jest niemo
ralny i wpływa ujemnie na podrożenIe 
sprowadzanych towarów. (w) 

S'prawa sankcyj 
G e n e w a. (PAT.' 35 rządów za

komunikowało oficjalnie o wydanych 
zarządzeniach w spra<IVie zastosowa
nia embargo na broń i amunicję, 
przeznaczoną dla Włoch. 16 rządów 
wypowiedziało się pozytywnie w kwe
stji zastosowania sankcyj finanso
wych, 7 w sprawie zakazu importu z 
Włoch, 7 w sprawie zakazu eksportu 
niektórych surowców do Włoch,
wreszcie 4 rZłłdy zgłosiły gotowość za
stosowania wzajemnej pomocy. 

B erl i n. (pAT.) W ramach kon
gresu narodowo - socjalistycznego wo 
Wrocławiu wygłosił premjer pruski 
Goering przemówienie, poświęcone 
analizie ważniejszych i aktualnych 
zagadnień programu nar.-socjali
stycznego. 

Wy'rembe skazany 
na karę śmierci 

War s z 8. w a. (Tel. wł.) Sąd NaJ
wyższy rozpatrywał sprawę o kasację 
wyroku śmierci. wydanego przez sąd 
apelacyjny w Poznaniu na Wyrembka. 
SlPd Najwyższy postanowił wniosek o 
kasacjo; ondalić i wyrok zatwierdził. 

napia ,,Precz z ob!1t6ran tarni", na pa.
łacu zaś arcybiskupim: "Precz z R~y
mem". Na niektórych afiszach ~aj
duję. 8i~ agresywn~ notat~i j wy~jecz
ki z karykaturamI, obrazaję,C&Dl du
chowieństwo j religję ka.tolick ę.. 

Arcybiskup ks. dr. Groebel' inter
wenjował u władz centralnych w BerG 

linie i Karlsruhe, ale bez skutku -
Sprawcy napisów pozostali nieznani. 

W ub. tygodniu kardynał monaehij. 
ski ks. dr. Faulhaber zgłosił prot~st 
w sprawie 36 wypadków wystąpień 
antykatolickich i prowokatorskich, ja.
kie miały ostatnio miejsce w Bawarji. 
Protest jednak pozostał bez echa. 

W kołach katolickich wzburzenie 
wywołał fakt, że na zebraniach mło
dzieży hitlerowskiej niejednokrotnie 
Hitler był przyrównywany do Chrystu
sa. We Frankfurcie nad Menem przy
wódca hitlerowski Becker dopuścił się 
nA zgromadzeniu publicznem bluź
nierstwa, mówiąe, że Chrystus był 
wielki, ale Hitler jest jeszcze większy. 

Nowe daniny? 
Wara z a w a. (Tel. wł.) W mini

sterstwie skarbu podjęto prace na.d 
opracowaniem planu danin publicz
nych. Równocześnie przygotowano roz
porządzenie o egzekucjach podatko
wych, oraz wydania. nowych instruk
cyj podatkowych przez ministra skar
bu, mających stanowić częściową. 
zmianę w dotychczasowej praktyce 
egzekucyjnej. (w) 

Ze s'portu 
Lwów. (PAT.) Piłkarska t'epre

zentacja Polski, która w najbliższą 
niedzielę rozegra mecz z reprezentacją. 
Rumunji w Bukareszcie, spotka się w 
czwartek we Lwowie w meczu trenin
gowym z ligową drużyną Pogonj. uzu
pełnioną rezerwowymi graczami rę
prezentacji polskiej. 

'n.ml~\łratia llrat, 
Młmłzleiy Wszechpolskiej 

p o z n a ń, 28. 10. - W ub. niedzif!'lę 
odbyła. sil) Inauguracja nowego roku 
praey Poznań~kiego I{oła Młodzieży 
WSi!cchpoJskiej. WielkI). saJę Śmadet:. 
kich w ColJegjum Medicum wypełniły 
tłumy młodzieży akademickiej oraz 
przedstawiciele starszego społet"zeil.
stwa. 

Po zagajenłu 'ZebranIa przez pt'e7.&
sa Młodziezy Wszechpolskiej p. Zy~
munta Wajsa i odśpiewaniu Pieśni Bo
jowej przemawiali: czcigodny ks pra
łat J 6zef Prądzyński, prof. Bohdan 
Winiarski, znakomity znawca prawił. 
międzynarodowego i konstytucyjnego 
oraz członek Młodzieży Wszechpolskiej 
p. Antoni Wolniewicz. Za&adnicze, głę
bokie i. płomienne przemówienia ki!!. 
PrądzyńSkiego, prof. Winiar~iego jak 
i p. Wolnicwicza przyjęli zgromadzeni 
żywiołowemi ok laskami. 

Wspaniałe zebranie, będąee impo
nującą. manifestacją tężyzny młodego 
narodowego pokolenia akademickiego 
zakońezono odśpiewaniem Hymnu 
Młodych i okrzykami na cześć wodza 
ruchu narodowego Romana Dmow. 
ski ego i Wielkiej Polski. 

Plaga szarań'czy 
B u e n o s A i r e s. (P AT.) Dono

szą. z Montewideo. że szarańcza wy. 
rządziła olbrzymie szkOdy w rol
nictwie, zwłaszcza w uprawie pszenicy 
f siemienia lnianego. W niektóryt"h 
okręgach będą., w zwię,zku z tern, 
zbiory pszenicy mniejsze o 50 proc., a 
siemienia lnianego o 25 proc. niż w re-Wojewoda Oziewałtowski 

na emeryturę? 
War s z a w a. (Tel. wł.) Obiegają 

pogłoski, że wojewoda tarnopolski 
Gintoft-Dzlewałtowski przeChodzi w 
stan spoczynku. (w) 

Rocznica marSlU na Rzym I ku Ubieg~ym. • 

R z y m. (Tel. wł.) Mussolini wy- Pozar kmem.atografu 
stosował do narodu orędzie z okazji P a ryż. (PAT.) W m. Boucart 
14 rocznicy rewolucji faszystowskiej, w pobliżu Bayonne wskutek krótkie. 
oświadczając m. in. co następuje: go spięcia spłonąl doszczętnie kinema-

Prof. Zawadzki w'rócił 
do Wiłna 

"Legjoniści rewolucji! Winniście tograf. Podczas wybuchu pożaru 
kroczyć w pierwszych szeregach, jeśli znajdowało się na sali około 100 wi
chodzi o ofiarność i pełnienie obo- dZów, w większości kobiet i dzied. 
wią.zków. Jest to waszym jedynym 15 osób odniosło oparzenia. 

War s z a w a. (Tel. wł.). Były mi- przywilejem, z którego winniście być 
nlster. sltarbu prof. Zawadzki wyjechał zawsze dumni. Jestem przekonany, że 
do Wilna, gdzie obejmie katedrę eko- odpOWiecie na każde wezwanie wzno
nomji na uniwersytecie Stefana Bato- sZłłc ku niebu okrzyk starych k'adr do 
rego, a prawqGpOOobnie również i sta-I których przY1Q.czy się 44: miljony Wło-
nCYIVis~o dyrektora Izby Przemysłowo- chów l", . 
Handlowej w WilnIe. {w!' __ I 

;,P O C H W l t A W O J N yu 
W 12 nr. tygodnika "Głos" 

Adres: Po:mall, św. Marcin 65. 
Cena numeru 20 gr. Prenumerata mle

aiQc:.:na 70 gr. 
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Jaki! ~~~I now! o~[ili!nil ~o~ltkow! 1 
Podaje'my je w przybliżeniu, według mowy m'in. KW'iatkGwskiego 

Min. Kwiatkowski w mowie swo
jej zapowiedział, jak wiadomo, wpro
wadzenie szeregu nowych obeią.żeń po.
datkowych. Zapowiedź ta. dotyczy 
przedewszystkiem podatku dochodo
wego. Jakkolwiek w przemówieniu 
min Kwiatkowskiego zmiany niedo
statecznie jeszcze jasno zostały spre
cyzowane, mimo to można przyjąć 
mniej więcej, co następuje: 

m ery tury, które to świadczenia pono
sił za nich rząd. 

Progresyjna skala, składają.ea. się z 
14 stopni procentowych, odpowiada 
mniejwięcej 12 grupom uposażenia 
pracowników administracji i szkolnic' 
twa. Wobec tego można już obecnie 
spróbować w przybliżeniu obliczyć, ile 
wyniesie nowy podatek w każdej gru
pie. 

Właściwa skala uposażeniowa mle-
URZ~DNICY ści się w granicach od 3.000 zł (pre-

Min. Kwiatkowski zapowiedział mjer) do 100 zł (goniec) miesięcznie. 
wprowadzenie nadzwyczajnego podaŁ- Oprócz tego zasadniczego uposażenia 
ku od wynagrodzeń w wysokości skaJt istnieją. jeszcze dodatki funkcyjne, po
progresywnej od 7 do 20 proc. Podatek bierane przez urzędników na kierow
w tej skali byłby pobierany od docho- niczych stanowiskach, a nadto doda' 
dów i wynagrodzeń, płaconych przez tek lokalny, wynoszą.cy w Warszawie 
skarb państwa, państwowe monopole, 15 proc., a w Gdyni, na Helu oraz w 
banki i instytu<:je oraz zakłady, przez więkSZYCh miastach .woj. śląskiego 10 
samorzą.d miejski, izby przemysłowo- proc. Z brzmienia tytułu nowego po
handlowe,izby rzemieślnicze i rolni- datku należy wnosić, że będzie nim ob
cze oraz zakłady ubezpieczeń przymu- jęte całe wynagrodzenie, czyli zasad
sowych. nicza pensja łą.cznie ze wszystkieml 

Urzędnicy państwowi bowiem za- dodatkami. 
stali w dniu 1 lutego 1934 r. przesze- Przy tern założeniu można. zestawie 
regowani i od tego okresu otrzymy- następującą przybliżoną. tabelę nowe
wali pensję netto bez potrąceń na po-I go podatku: 
datek dochodowy, fundusz pracy i e-
k 

GRUPA Uposażenie 

miesięczne 
Skala podatku MiesIęczna suma 

podatku 

l. (premjer) • • • 6.450 zł 200/0 1290 zł 
II_ (minister) •• 4.300 ,,19°/0 817 " 

III. (wiceminister) • • • •• 3.225" 180/0 680 " 
IV. (dyrektor departamentu) 1.750 ,,160/0 280 " 

V. (naczelnik wydzialu VI.-IX.) 1.COO.. 140/0 140 " 
(średni urzędnicy X - XIII) 450-210 120/0 -100/0 54- 21 zł 

(niŻSI urzędnicy i funkejonarjusze) 165- 100 90/0- 70/0 15- 7 " 

Tabela powyższa może oczywiście W ten sposób nastąpiłoby wydatne 
mieć znaczenie tylko orjentacyjne. rozszerzenie ilości płatników, którzy 

dotychczas zwolnieni byli od płacenia 
SKALA UPOSAtENIOWA WOJSXA 

ma górną granicę tę samą., co w ad
ministracji cywilnej, dolnę. ZM nieco 
wyższą (kapral żonaty na prowincjt 
otrzymuje 167 zł miesięcznie). Np. ge
nerał brygady będzie płacił 200 zł 
miesięcznie; pułkownik, utrzymują.cy 
rodzinę, około 150 zł, kapitan około 60 
zł, sierżant 25 zł itd. O ile oczywiśc1e 
nowy podatek będzie zastosowany tak
że do uposażeń wojskowych, co nie 
jest jeszcze wiadome. 

UPOSAżENIE S,J:DZIÓW I PROKU-
RATORÓW 

waha się w granicach od 1.100 do 425 
zł (z dodatkami mniej więcej od 2.100 
zł do 550 zł). Tutaj podatek wynosie 
będzie od 300 zł do 60 zł miesięcznie. 

W POLICJI PAŃSTWOWEJ 
inspektor wraz z dodatkiem służbo
wym otrzymuje 1.000 zł miesięcznie, a 
zatem płacić będzie około 140 zł podat
ku. Przodownik od 235 zł pensji płaci~ 
będzie około 25 zł podatku, posterun
kowy mniejwięcej 17 zł. 

PRACOWNICY KOLEI ORAZ POCZT 

podatku dochodowego. Podatku tego 
nie płaciły przedsiębiorstwa, przedsta
wiciele wolnych zawodów oraz wszyst
kie kategorje osób, nie pobierają.ce u
posażeń, których dochód nie przekra
czał 1.500 zł rocznie. Dla tych wszyst
kich kategoryj kwota ta została obni
żona, a więc osoby, zarabiają.ce 1.200 zł 
rocznie z pośród wolnych zawodów, 
przedsiębiorców Uak np. drobna sprze
daż) i nie pobierają.cych uposażeń -
płacić będę. podatek dochodowy. 

Podobnie przedstawia się sprawa 
dla tych wszystkich, którzy otrzymuję. 
uposażenia. Tutaj zwolnieni byli do
tychczas ci wszyscy, którzy zarabialt 
2.500 zł rocznie. Obecnie suma ta ob
niżona została do 1.500 zł roczne, co 
bardzo poważnie zwiększa ilość płatni
ków podatku dochodowego od uposa
żeń. 

Niewyjaśniona jest zapowiedziana 
przez min. Kwiatkowskiego sprawa 
wprowadzenia dodatku kryzysowego 
do państwowego podatku dochodowe
go. Jak wiadomo, ustawą z dnia 22 
października 1931 r. wprowadzony zo
stał t. zw. kryzysowy dodatek do pań· 
stwowego podatku dochodowego. Ska
la tego dodatku wynosiła dla docho
dów fundowanych od jednej czwartej 
do 4 proc., dla innych kategoryj (z wy
ją.tkiem urzędników państwowych i 
komunalnych) 1 i pół do 10 procent. 

Trudno więc już dziś przesą.dzi~, 
czy ustawa o dodatku zostanie uzupeł
niona, czy też, zgodnie z końcowem! 
przepisami ustawy z dnia 22 paździer
nika 1931 r., będzie ona uchylona 
i rzą.d wyda jednolitą. ustawę o nad
zwyczajnym dodatku kryzysowym do 
podatku dochodowego, która obejmo
wałaby wszystkie bez wyją.tku katego
rie płatników tego dodatku. 

I TELEGRAFÓW 
pobierają. zasadnicze uposai:enie od 
r.ooo zł do 100 zł. Do tego dochodzą do
datki służbowe, kt<Jre wynoszą. na ko
lejaCh od 600 zł do 25 zł, na poczcie 
zaś od 500 zł do 30 zł, a nadto w War
szawie i w wymienionych na wstępie 
miastach dodatki lokalne. Tutaj skala 
podatku będzie się zamykała w grani
cach od 280 zł do 8 zł . 

Miss Esmy Ba.rton, córka posła W. Brytanji w Abisynji tegna się wAdis Abebfe 
ze swymi abisYllskimi przyjaciólmi. 

PRACOWNICY PRYWATNI 
O ile dla urzędników państw. na 

podstawie mowy min. Kwiatkowskie
go można już pewne dane dać w przy· 
bliżeniu i orjentacyjnie ustalić, o tyle 
zapowiedzi min. Kwiatkowskiego w 
odniesieniu do pracowników prywat
nych są. daleko mniej jasne. Ze słó?" 
min. Kwiatkowskiego wynikałoby, ze 
przy wynagrodzeniach pracowników 
prywatnych, od któryCh opłaca się 
państwowy podatek dochodówy, skala 
podatku nadzwyczajnego wahałaby się 
w granicach od 4: i pół - 16 i pół proc. 

Podhale w szeregach narodowych 
Piękna uroc~ystość 'W kole Str. Nar. 'W Bialej 

twa Narodowego z udziałem przeszło 
400 osób. 

Rano do godz. 9.30 przyjmowano 
zaproszone na uroczy'stość okoliczne 
placówki Str. Narod. oraz przyjęto 
przybyłych dele.gatów władz Str. Nar. 
z Warszawy i Krakowa, poczem nastą
piła zbiórka wszystkich uczestników 
uroczystości i wymarsz grupkam i na 
nabożeństwo do kościoła parafji w 
Białej. 

Po nabożeństwie odbyła się uroczy
sta akademja w Domu Katolickim w 

Z uroczystości Str. Nar. w Białej Białej. Przemówienia wygłosili dele-
na Podhalu. gaci z \Varszawy i Krakowa. 

Po zakończeniu uroczystości odbyła 
B i a ł a, 28. 10. Odbyło się tu ostat-I się w lokalu własnym z.abawa tanecz

nio poświęcenie lokalu Koła Stronnie- na dla członków. 

• 
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Grupa umundurowanych członków Stron. 
Nar. z Krakowa, którzy brali udział w po ... 
święceniu lokalu Str. Nar. koła Kraków.. 

P<ldgórze. 

sis biegu, urwało się 10 wagonów, kM .. 
re zostały na torze. Druga część poj",,", 
chała dalaj. 

Tak zdekompletowany skład dotarł 
do Zgierza, gdzie na stacji oczekiwał 
drugi pocią.g pospieszny towarowy nr. 
561, który właśnie miał opróżnionym 
torem wyruszyć w kierunku Łodzi. -
Ponieważ kierownik pocią.gu nr. 578 
Wincenty Jagieiski. ani zwrotnicy Ste
fan Wójcik nie zauważyli braku owych 
10 wagonów, oczekują.cy pocią.g nr. 561 
puszczono na. tor w kierunku Łodzi. -
Pędzą.cy pełną. parą. wpadł on na pozo.
stawione na torze wagony, powodująC 
rozbicie lokomotywy i 13 wagonów. -
Przy zderzeniu się został zmiażdżony 
hamulcowy Paweł IOasik., znajdują.cy 
się w budce jednego z wagonów pocił)
gu, jadą.cego w stronę Łodzi. Maszyni
sta. i reszta obsługi na szczęście wyszli 
bez szwanku. 

Ruch na tej linji został chwilOWe) 
wstrzymany, a komunikacja z Łodzi') 
odbywa się drogą okrężną.. Na miejs~e 
katastrofy przybyły natychmiast wJa.. 
dze policyjne oraz WYSłannicy min. ko
munikacji. Nad oczyszczeniem toru 
pracują specjalne kadry robotnicze. 

Jak się dowiadujemy, winę za spo
wodowanie katastrofy ma ponosić ki&
rownik pociągu nr. 578 Jagielski oraz 
zwrotniczy Stefan Wójcik, którzy z0.
stali zatrzymani do czasu. wdroienia 
śledztwa. (tr.) 

(-) Dyktator w handlu ry:tem i owoca~ 
mi zagranicznemi w Polsce, poseł BB., 
prezes kupców żydowskich, Waclaw Wi
Ś!icki, uchodził za "Żyda polskiego". za 
Polaka. W Sejmie nale:tał do klubu BB .. 
a nie do koła :tydowskiego, ani do Agudy, 
Żydzi nie uważali go za swojego repreze'n
tanta. "Moszkiem" go zwali. Dopiero po 
śmierci WiśliCkiego ogół społeczeństwa 
dowiedział się, że jednak syn jego pracuje 
w Palestynie, a on sam łożył olbrzymie 
sumy na cele ściśle żydowskie. Między 
ofiarami, składanemi przez b. p. Wiślic
kiego, zwraca uwagę jedna: Wiśliclti pł~
cH stale miesięcznie po 2000 zł na rzecz 
"Gemi1as hesed", czyli bezprocentowych 
kas :tydowskich. Dziesiątki tysięcy za
możniejszych Żydów składają, każdy we. 
dle swej zamożności, stałe miesięczne 
składki na ten sam cel. Liczba kas wzro
sła w ciągu 7 łat ostatnich o 700 - jest 
ich obecnie około 900. Kapitał po:tyczko
wy wzrósł z 5 milj. zł na okolo 10 milj. zł. 
'''1./ roku obecnym zebrano ponadto osob
no mi~jon złotYCh dla 10.000 nowych ty-4 
dowsklCh warsztatów rzemieŚlniczych. 

Moglibyśmy tE! zapobiegliwość i solidar
!l0ŚĆ Żydów tylko podziWiać i tej tE!żyzny 
lm zazdrościć. gdyby nie fakt. i:t - na te 
tydowskie kasy składają się równie:t i 
Polacy. Ujawniono obecnie, iż w ostat-
nim roku budżetowym wypłaciły tym ka-
80m jako stałą subwencję rząd 100.000 zł 
i ró:tne samorządy 130.000 zł. 

lakto? Więc niema pieniędzy na naj
pilniejsze potrzeby polskie. a są na cele 
wzmocnienia :tydostwa w Polsce? 

Podatek w tej skali dotyczyłby za
tem pracowników prywatnych, którzy 
podatek dochodowy opłacają. od swych 
uposażeń i dla tej kategorji pracow
ników stanowiłby on raczej nowy do
datek do podatku dochodowego. 

Druga. część oświadczenia min. Katastrofa poc·lqgu towarowego w ~~~;:~ie;a~.fik~G~Ji:!~s~t~~)~~, dla sWOlch paraf Jan kasę podobną. Cze-
kał 8 miesięcy na zatwierdzenie przez wla

HaJnulcowy po-Iłlósl śJnierć I dze statutu. I.!lie dostał oczywiście ani Kwiatkowskiego dotyczy, jak wiado
mo, reformy podatkU dochodowego. 
Reforma ta miałaby polegać na obniże
niu minimum egzystencji t. zw. docho
dów fundowanych i nielundowanycb. 

grosza subwenCJI. 
Ł Ó d i, 28. 10. - O godz. 3,15 rano ,578, składają.cy się z 25 wagonów, na- dl Dwie miary: jedna dl~ swoich. drIJgll 

Z'e stacji Łódź-Kaliska wyruszył w ładowanych węgłem. Tuż pod Zgie- a tyd6w. Jakie one DJerównel 
stron~ Zgierza pociQ.g towarowy nr. rzem z niewiadomych przyczyn. w eza- . 
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Malutld bo liczący zaledwie kilka ty~t)d· 
ni syn księżniczki i księcia Hentu, odbył 
ju:t pierwszą przeja:tdil,ę samochodo7Vą. 

z której wrócił calo i zdr·ów. 

,,~otęya P~lskl stoi sojuSl!em 
- Z Fra11cją" 

Z powodu polityki zagranicr.ne.f mi
nistra Booka pisze "Słowo Pomorskie": 

.. P. Beckowi opinja narodowa zaw
sze przypominała rz .\·mską senlencj~: 
"Ody szukasz nowych przyjaCiół. pa
mi~taj o staryeh", Calv naród pol!lki 
skupia si~ ok<llo. naturalnego. oojuszni
ka Polski - Francji. a czyni to zwła
szcza w chwili obecnej, gdy zmienna 
fala wydarze(l europejskich ujawniła 
tak gr<>żneg<> przed \Y ni ka poko.ju. ja
kim na wscho.dzie są Niemcy, To teź z 
nieprzepartą siłą nasuwa si~ potrzeba 
konsolidacji nar<>d<>wej przeCiw polity
ce p. Becka, potrzeba powstrzymania go. 
od dzia!ań. które. jeśli chodzi o w:-;pól
pracę z Niemcami. nie mają za s<>bą au
torytetu narodu polskiego 

,.Są coprawda ludzie, którzy ChCI1 za· 
ciemnić t~ \,:ymow~ fal,tów. którz.v eli
minują ze swych dowodzeń rzeczy. przez 
si:e-bie nieprzewidziane. ale argument 
polsKiei racji stanu nakazuje. -ab,' pol
ska p<>lityka zagraniczna silniej. aniżeli 
dotychczas, trzymała czujną straż na 
zach<Jdrniej granicy Rzecz~'po;;p<>litej 
Non pos.'!umus - nie wolno, oto. jedyna 
odpowiedź, jaką kra_i daje w chwili 0-
becnej p. Becker<>wi i nowemu rządowi. 

--
~tJ"!)r.a ł r:= ORĘDOWNIK, 'rod a, dnia 30 pafdziemika 1935 = 'Numer 25f 

W obliCzu nadchodzqcego dnia Wszystkich ŚWiętych 
ł Dnia Zadusznego, zwracamy się z gorącym apelem do spo
łeczeństwa polskiego, aby nabywało wyłącznie w składach 
chrześcijańskich świe~e i lampki, któreml dawnym zwycza
jem przyozdabia się w święto zmarłych graby l nasze cmen
tarze, by dać w ten sposób wyraz żalowi za tymi, którzyode
szli, i pamięci niewygasłej ° niCih. 

Nie godzi się, abyśmy. miejsca wiecznego spoczynku 
naszych ·najbliższych, które otaczamy specjalną pieczą, przy_ 
bierali przedmiutami żydowskiego podJodzenia. Szanujmy 
swoją godność i dajmy jej wyraz w nabywaniu świec, lam
pek na groby ltd. wyłącznie w składach chrześdjańskich. 

Spełńmy obok obowiązku religijnego, także nasz obo
wiązek narodowy i społ~zny. 

Zbrodniarz· i jego ofiara 
I 

Ofiara zbrodniarza ś . p. Macjej Horow",kJ, Cyniczny zbrodniarz .Jan PrzychOdnY 
z UarloJz.ni. . z Śniat. 

Sqd okN!gowy w Poznaniu na sesji wyJa?!rlowej w Wolsztynie rozpatrywnł I'!!praw~ 
mordercy Ja na Przychouniego ze Snid W PO\\. Iwśc i a(lI,!;' : m ZlJrodninr'z liczy t3 la
ta i byl kilJ.akl'otnie karany za kradzie2ej odSiadywał karę \V \\·i~zien:u \ve Wruh
kach przez 23 m : erSięcy. O.skar2ony w ol>tulniC'm slowie cynicznie oświadczył: "Wy
Boki sądz i e! f' un!e\\'ni św : aclkow ' e zeznn jq k!aml !\\"iC'. \\ lloJ,sZę o l,arę śmierci" Sqd 
ekaznl Przychodniego za morLlers!wo na d02ywolnie więzienie. Zbrodniarz przyjął 

wyrok z uśmiecbem. 

.Ceproska" r da miejska 
- -1'...0.. -dł:uż.szej pr7..erwie -l:woł!i-RO -radQ r rego--·odbyła się olbrzymia imp.reza 
miejskę. na dzi ~ ń 25 bm, Punktuo.'nie t. zw . "Święto. Gór". Ciekawe były 
w trzy kwadranse po terminie zapo- danc statystyczne o ruchu ludności w 
wieuzianym - otworzył zebranie bur- tym okresie. Np. zjazd gości melJo
mistrz inż. Zaczek. Pa formalno- wanych od l kwietnia d-o 31 ~rześnla 
Bcinch wstQpnych, oraz wyborze ko- br. obliczano na przeszło 23 tys .. co w 
misji rewizy~nej, sprawozdanie z ub. porównaniu z ub. lc.tnim sezoncm da.je 
sezonu letniego wygłosił p. burmistrz. nadwyżkę <> 21,3 proc. Faktem jest, ~ 
Jak wfadom<>, był okres, w czasie któ- w okresie imprezy liczba meldunków 

AnI nawet odmienne poglądy .... 

wzrosła zaledWIe o około 2 tysiące 
osób, która t<> liczba nie stoi w żadnym 
stosunku z calemi masami przyjezd
nych, co dow<ldzi niemoż.ności kontroli 
meldowań w takich wypadkach. Wy
datki gminy w związku z imprezą wy
nosiły 30 tys. zl - podczas gdy wpły
wy tylko 22 tys. Nie mówiąc lCZywj
ście o obrotach k<>mitetu "Święta gór". 
Widoczne stało się jedno: że. wicie dla 
uzdrowisk może zrobić daleko idąca 
polityka taryfowa P. K. P. 

Dyskusja nad sprawozdaniem bur
mistrza, poza wnioskami poJzięki i ~
znania dla władz gminnych za organI
zacJę imprezy, wyłoniła także i mniej 
mUe rzeczy. ·Poruszono naprzykład 
szerzące ~i~ ostatnio . kra~zieże i ~\'ła.
mania, przez co poważnIe zagrozono 
zostało bezpieczeństwo . publiczne. Je
den z p. radnych skarżył się do bur
mistrza, że mu wieczorem trudn~ 
przejść pewną. ulicą. (Nazwał to "dys
kretną bol~czką") Pan burmistrz jed
nak w odpowiedziach "dyskretnie" 
przemilczał tę sprawę, stwierdził na
tomiast, że na ogólne rozwydrzenie nie 
pomoże i tysiąc olicjalltów. "Trzeba. 
społeczeństwo wychować". 

Je.sżcze jedna melodja nadziei 
brzmiala z referatu p, burmistrza: m6· 
wił mianowicie, że kiedy w parku 
miejskim grywały <Jrki~stty, grala tak
że czasem i orkiestra góralska. pot<>, 
aby w pl'Zyszłości zyskać "prawo oby
watelstwa ..... (!) CieSZCie się bacowie! 
Po strojach i muzyce może kiedyś 
przyjdzie kolej i na góralsl{Q. radę 
gminną. Narazie jest wtem dostoj· 
nem gr<>nie "ceprów" ... jeden góral, 
z Olczy oczywiście, bo zakopiańscy to 

. "opozycja". 
Jaki spryciarz jest wspomniany 

radny St.ał.te.r . (nie,darmo ma DrQ.g 
przed nazwiskiem} powie taki szcze~ 
gól: W czasie dyskusji, mimo. że ta 
sprawa 'nie należy do gminy, napsio
czył na firmę (żydowską), która budo
wała jezdnię na. ul. Nowotarskiej I St. 
P<>lanie. stWierdzając, że położony 
tamże "asfalt", zależnie od pogOdy -
albo fruwa. albo ... pływa i że wyko
nawcQ należy pociągnąć Olza odpowie~ 
dzialność" (a my co chcemy zrobić?I .. ), 
Ż~ nie mówiono tego nieświadomie, to 
wiemy: wszak prze.d oknami Stalter.a 
ŻYd "inżynier" bez końca "robił w dro~ 
lIze", poganiajfJ.c polskich (oczywiście) 
robotników. " .z 1;l.ieżący,C'h spraw załatwiono .przy
stlJpienie gminy . do ZWIązku. Pr<>pa
gnndy Zakopanejo 7. udz-ialem- t50o- -tł: 
Na sezon - ximowy pl'ojelttowane są 
pięciodniowe. zawody konne między
narod-owe,. oraz U-dniowe wyścigi 
konne. Na te imprezy przewid7.iano 
wydatki 44 tysię.t'e zł, z tego około a 
tys2.ł bez p<>krycia. J. P. 

.. P<>t~ga Polski stoi sojuszem - z 
Francją, O tern nie wolno zapomin/iłĆ 
polskiemu ministro""i spraw zagranicz~ 
nych. I p Beck winien pamiętać o slo
'" ach, wypowiedzianych w 19ł9 r . przez 
p. Rai bert!. członka francuskiej Izby 
Depu towanych, że: 

"Francfa pierwsza wynalazła I znstOSi)
wala for'mulę prawnq, l,!ór'a pozwolila wy
zwolić Polsk~, zanim ta rzeczywiśrie l'I"r'u
szyla swoje kajdany. i przywróciła jej IJra
wa polityczne i prtr-gatywy pań!'.twowe 
wpr:r.6d, zanim WT6ciła do po"iadunin swe
go terytorjum i swoich granic politycz
nych." 

"Każdy obywatel 
musi byc traktowany równorzędnie'· 

.. Doświad'czenie niedllrmo jest mą
drością harodów - powiedział Napo
loon. A wiec nie możemy, bo nie po
winniśmyl" 

YI _równorzędno,ści stanowiska wł·aIlz wobec obywateli tkwi· źrńdło sił państWOWYCh 
Wśród has~l, łl'adajQCych w pierw 

szych oświadczeniach nowego rzą.-clu 
KosciałkJwski-Kwiatkowski, nie naj
mniej zwróciły na się uwagę powta-

W "Warsz. Dzfe~nlku Nar()dowym"rzają~e się wzmianki o wsp6;działaniu 
czytamy, co llast~puJe: społe-czeilstwa, i o potrzebie oddźwięku 

. ...• wśród s,polec-zeństwa, zarówno w . 
"W .Pol~ce od, lat d~IM'V~~~lU. f5tll1~Je pierwszem oświadczeniu p. prezesa 

z.wyc.za] m~kzenla.o zagadl1Jellla~h po- I Ra.dy Ministrów !{ościałkowskiego z U 
ht~~l z~\\ ~c:t~zneJ. .Trze.b~ Jednak! b, mo, jak w przemówieniu radjowem 
st.W1erdlzlć,. ze I~totny klcr~~ lllk po lit y- , p. ministra Kwiatkowskie.go z 15 b. m_ 
kI zagranIcznej, w o.l<r~sle .czasu od jak wresZJCie w mowie sejmowej p 
r. 1.926 do 19~ 111e był nIezapIsaną ~ar- I{ościałkowskiego z 24 b. m. Dokła.t.łnie: 
tą. Poglądy l.ego, a nawet UCZU~I~ i sze znaczenie tych wzmianek nie jest 
'przy~\Vj'~zaJe.llIa, . były. znane, ~hoc Ich jednnk znane słu('haj/łcym a narazie 
.pu.bl:czn.te me. uJa\\'nl~ł. .Mozna było. bodaj i. .. mówil,lcym. Pomosty mie
rÓZll1e .Sl~ d? Jeg.o POlItykI u,sto.sunko- I dzy rZ!,!odz.ącym obozem a ogółem spo
\\'a~, tLe moz.na Jednak było tWIerdzić, łeczcńsŁwa zostały iea'wane tak grun
że lest olla .nlemana.. . townie, W ciągu bli!!lw już dziesięcio· 

"Od l?a1!l I'?'ku bl~ząc~gO wsza~że letnit'go Q-kresu pomajowego, że wszeJ
mamy . klerowlllka pol l tykr zagrulllcz- kie ogólnikowe hasla poprostu wpada
nej. który jest ogółowi p~lskiemu Il!e- ją w tę pl'Z'-"paść głUCho i martwo. 
znany, który starannie unIka wypowie· WiążQ. si<: joonnk z tł}. r07.1egłfJ. spra
dzenia sie co do najbardziej elementar· wQ. nieco dokładniejsze słowa. przem6-
nych zagadnieil polityl,i zewnętnnej. wiania. p. ministra KwlatkowskieSlO z 
Wskulel. tego (}p~nja pol~kn je$t zde- 15 b. m. 
zorjentowana i zaniepokojona. 

"Znajdują po5luch róine informacje 
1 komentarze. które sprawinją, że nie 
m<>i.e być mowy w chwili obecnej o wy
datnem i skutecznem współdziałaniu 
opinji publicznej z polityką urzędową· 
W czu5Qch .. normalnych" jest to nlepo
Żl\.dane i szkodliwe, Ił w cz&each takich, 
jak obecne. ~dy w świetle odbywają się 
pl'ze<>brażenia i przewroh' , mo.że . ·ę to 
ótac gl 'uźne i niebeL.pleczne". 

.. I{atdy obywaflłl. który ma mery to· 
rycznq slusznoM. musi być tral<tow311Y 
równorzędnie. ani tytuł. ani majątek. !lni 
stosunl(i. nni prott'l,cja. lutJ lIawet od· 
mienne pOIl!f\dy na !lprnwy 'OuJjJiczne. II 
tylko s'u!'!zn~ć I jnter~ publiczny mu'lll'l 
stać ~if: elemp.ntem. rouh'ZYIrIl ił\c,m o llt .... 
łunlm administracii p.ń~hvflwei do obr· 
watęIa. ~dyi w, tem Ieły tl'ó([!o sU -pa~
stwowych." 

Więc .•. anf nawet orfm/enne pogl,
dy na Sl,Pl'aw)' pubHczue. nie mówivc o 

stOoSunkach i protekcji, co zwykle ll)
czy się z tarotem? Te słowa już COIŚ 
znaczą wcale dokładnie. Znaczą nawet 
dużo na tle blisko dziesięciQ·letniej rze
czy' .... isto-ści. Dlaczego, zapyta każdy 
przedewszyslkiem, wypowiedzenie tak 
podstawowej, zdawałoby się, zasady 
życia państwowego i społecznego by- _ 
to - potrzebne obecnie? 

DOoS'zliśmy do tego, że taka właśnie 
p-ro.'3ta prawda bardzo a bard'zo za
sługuje na przypomnienie. 

Wszechwładnie bowiem panuje ~ 
tym dług·im już okresie hasło, ott' 
tylko - jeden poglę.d na sprawy pll
bliczne jest nietylko słus'wy i d,o'PlI
szc-za.lny ale poprostu ... jedynie pań
stwowy. Tylko Jeden obóz polityczny. 
wodług przyjętego trybu myślenia i po
stępowania, skupił w sobie wyłączność 
zasług dla obb-udorwanin państwa i dal
szej jego budowy, ().raz posiadł taJem. 
nicę działania t. zw. państwowego. Po
za nim wszystko w społeczeństwie pol
sk'iCłm jest, · jak wiad{)mo, nietylko -
niepaństwowe lub niedość państwowo, 
ale nawet, jak brzmią. bardzo po 
wszednie określenia, aż . . wrogie pań
stwu i szkodliwe dla pallstwa. 

Sto'Sowa-oo to wszędzie. NIetylko 
na gruncie politycznym. Także z ży
cia gos·podarczego. nawet z nauki i sta· 
nowls>k naukowych, a również z wszel
kich zrzeszeń apołecznych usuwano 
tych właśnie, lutlzJ · - odmiennycl1. 
poSl1ldow. 

Obecnie zaś p. minister Kwiatkow-

ski powiada, że stosowanie tej wyłącz
ności nietylko nie jest tak niezawodnie 
pcylyteczne dla państwa. jak to różni 
gorliwcy głosili, alEi że, przeciwnie, w 
równorzędności stanowiska władz wo
bec obywateli, bez względu na odmien
ne poglądy na sprawy publiczne, tkwi 
źródło sił Pa\lstwowych. 

WI'acamy zatem. w tych prostych 
prawdach, brurdzo zd al eka, bo życie 
ostatniego dziesięciolecia zapędzi ło 
si~ u nas w zgroła innym kierun!w. 
Skłonności ku rZl!dorn jednego obozu 
i przenotSzenie do nas haseł t. zw. jed
nolitości en łl\Ow itei. w duchu hitle
ryzmu lub komunizmu, mimo{) zupelnej 
ich niedo·rze('zności na naszym gruncie 
(,.wbrew duchowi i potrzebom narodu" 
jak powiedziano niedawno słusznie -.v 
nr . . 475 ,,!{urjet'a Poznańskieg,o") roz
pano·szyły się u nas w ostatnich latach 
w sposób zastraszająco niszczyciel~ki 
we ws·zyst]{irh dziedzinach życia i pra
cy. Byle tylko nie był przetnijającem 
zjawiskiem ten głos trzeźwy w obOZIe 
rządzącym l nawołUjący do otrzeźwie
nia. 

Jeśli jednak ta prawda podstaWOWI) 
o równorzę-dncm stanowisku władz 
państwowych wobec wszystkiCh o,by': 
wateH, bez względu na ich poglądy na. 
sprawy public:r.ne odmienne od poglę.
d6w obozu rządzącego, ma zejść na 1.ie
mię nasze.i dZisiejS'le.l rzeczywistości, 
trzeba będzie zmienić bardzo dużo i 
nawet nieledwie w~2:y!!tko. 

Sła nislaw Słrońsł; j 
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WileńskIe cuda ŚW. Biurokra cego Przy dolegUwośclacb łol,dkoWl'c~ 
zgadze, braku apetytu, obSlrukcJI. UC1-
!oku w okolicach wątroby, ziem samo
poczuciu. drżeniu końezYll, senności, 
szklanka natur~nej wody gorzkIej 
Franciszka·J6zefa działa szybko 1 0-
żywczo na osłabione trawieUle. 

Tg 1946 

SpecJalne upodobanie do kam1enłcznlków - Zajazd na kupcach rybnych - Zazdro-
rzył podatek lokalowy w tymże dom .. 
ku w wysokości 64 zł 80 gr (nak. płat. 
29-nJII. ArI{). 

Jakim cudem podatek może być 
większy od podatku z całej nierucho
mości, nikt chyba nie potrafi nam do-
kładnie wyświetliĆ. 

. szczą sobie laurów - U lice 'wasze, a domy ••• nasze 
Od w'asnego korespondenta "O,..,downikaM 

W i l n o, w październiku 
W cZ&Bach zaborczych, wedle okre

ślenia rosyjskich "czynowników", każ
dy człowiek składał się z trzech części: 
d?-szy, cia!a i :paszportu. Obecnie, dzię
kI wstawlenmctwu ŚW. Biurokracego, 
przybyła nam jeszcze jedna część skła
dowa, a mianowicie: nakaz płatniczy. 

Ta część składowa przecłQ.tnego o
bywatela Rzeczypospolitej j~dnakże za
sadniczo różni się od dwóch pierw
szych. Bo duszę ma człowiek jedną" jed
no też posiada ciała i ponoć tylko jeden 
powinien posiadać legalny paszport, 
ale nakazów płatniczych może mieć 
bez. liku, w zależności od zajęcia, za
moznoścl, no i przedewszystkiem od 
rodza.u podatków. Ponadto czasem 
jeden i ten sam podatek może stać się 
źl'ódł·em powstawania nieskończonej 
ilo~ci nakazów płatniczych, skoro tak 
się Ilpod-oba św. Biurokracemu, który 
w \Vilnie upodobał specjalnie tak zwa.
nych kamieniczników. 

Mniejsza z tem, że najczęściej ci 
"kamienicznicy", to faktycznie właści
ciele małych 2-3 mieszkaniowych, 
drewnianych chałupek; grunt, że ten 
na:modn iejszy \V "sanacYJnej" Polsce 
śWięty otacza ich szczególną. opiekę. i 
nie pozwala. ani na chwilę o sobie :la
pomnieć. 

Ostatnio właśnie jego wyj~tkowe 
względy odczuła za pośrednictwem 
IV Ul'ZQdu skarbowego na m. Wilno 
niej<tk.a p. Aleksandra Dokalska (ul. 
Żwirki i Wigury 35). Zaledwie zdążyła 
c:ma zapłacić do tego urzQdu l, 2 i 3-ę. 
ratQ podatku od nieruchomości za 1935 
rok (poz. ks. bier. lWl-a, poz. dzienni
ka 3061), gdy' otrzymała z urzędu skar
bowego upomnienie, w1.ywające do 
uregulowania pod groźbę. odpowied
njch konsekwencyJ tychże samych rat, 
tegoż samego podatku. 

Ale św. Biurokracemu bylo widocz
nie zamalo tei próby pokory t cierpli
wości p. Dokalskiej, jako płatniczki 
podatku od nieruchomości, bo podobny 
figiel wyrzlJ,dzfł jej z daninę. majątko
wf.. Mianowici~, dn. 21 lipca r. b. za
:płaciła p. D. przypndaj(lcą na nię. kwo
~ z tytułu daniny (poz. d7.ien. 2189), 
a dnia 10 września otrzymała na.kaz 
zapłaty tejże sumy (Nr. 50~-b). Gdyby 
przynajmniej całą sprawę dało si~ za
ła twić na drodze zwykłego wyjaśnie.
nia. Ale przeci~ż św. Biurokracy byle 
czem nie zadawala się i każe składać 
opła.cane znaczkami podania, chociaż 
chodzi tylko o kwoty tak małe, jak w 
danym wypadku (1~ zł 00 gr). 

Warto przy spo~obności zaznaczyć, 
że ten święty ma czasem szczególne 
zamiłowanie do pen-nych kombinacyj 
podl1tkowych oraz do n iekŁórych urzę
d.:>w skarbowych, na terenie których 
ze szczególną. silę. przejawia swe za.. 
dziwin;ące pomysły. 

U na.s, w Wilnie, wprost wyjątkową. 
sympa.tja obdarza on V urząd skarbowy 
n~ pow. wilellsko-trocki orag II na m. 
Wilno. Ten ostatnio zresztą. znany jest 
już na całą. Pol'!!kC; z powodu zajazdu 
dokonanejO na kupcach rybnych, któ
rym ~!!.~ęto cudzą. - komisowI). rybę 
przed SlUllemi świętami Bożego Naro
dzenia, a gdy zar,,~dzenie to musiano 
cofnQ.ć, zlicytowano im za bezcen 
graty. 

Jeżeli dalej chodzi o kombinacje, to 
ostatnio upOdobał Eobie św_ Biurokracy 
kombinacjQ podatku od dochodu z po
datkiem od nieruchomości. 

I tak V urzq,d skarbowy wymierzył 
mie.szkallce miasteczka Nowe-Troki, 
p. EmiIji Charczenko (Kowieńska 9) 
pOdatek od nieruchomości od ogólnej 
sumy 1010 zł 40 gr dochodu brutto, 
jaki dają jej dwa domki (na.k. płatno 
nr. 33/:15 i 35/:::5). Innych dochodów 

':harczcnko nie ma, bo nawet ogro-
- przy swych "kamienicach" nie po

siarła. A 'ednuk tenże urząd wymierzył 
jej ;:{)datek dochodowy na rok 1935 od 
sumy 1890 zł (według 5-go stopnia). 

Jak przy dochodzie brutto zł 1010,40 
moina o'sięgnqć dochód netto 1890 zł, 
pozo~(anie nierozwią·zalną. za3'adką. 
św BiuroQkracego. 

W analogiczny sposób postę.pił ten
że V urząrl 7. innym mieszkańcem N. 
Tro)t, p. Jułjanem Kobeckim, któremu 

wymierzył podatek od nieruchomości 
od sumy 1082 zł G4 gr (nak. płatno 1M 
ks. bier.), a podatek dochodowy od 
2130 zł (nak. płat. 750). 

Laurów V-emu urzędowi z powia
tu pozazdrości! urząd II na m. Wilno. 
Św. Biurokracy wynalazł tu całkiem 
oryginalny figiel dla pognębienia "ka-

mieniem Ik6w". 
Oto niejakiej p. MllrJł Grzegorczy

kowej (Autokolska 31 a) wymierzono 
podatek od nieruchomości na 1935 r. 
od 5G3 d 51 gr (z Bumy tej widać, jaka 
to "kamienica") w kwocie 57 zł 21 gr 
(nak. płat. nr. 2!J-a/35). Tenże sam 
urząd tejże "kamieniczniczce" wymie-

Nie mniej figlarny był inny "cud" 
św. Biurokracego na terenie tegoż II-go 
urzędu skarbowego, dokonany na oso
bie p. Wacława Plewaki (Antokolska. 
nr. 35). Oto za zajmowany przez niego 
lokal Nr. 14 wyliczono mu podatek lo
kalowy za 1931 rok w wysokości 31 zł 
92 gr od podstawowego komornego 
150 rubli. W r. 1932 zaokrąglolJo ten 
podatek do kwoty 48 zł określając pod
stawowe komorne cyfrą. 400 rubli. 
Wreszcie w roku 1933 podwyższono 
komorne podstawowe do 540 rubli, zaś 
podatek do 64 zł. 

J ak sobie wykoncepowano te cyfry 
i jak mogło urosnąć w latach 1931-33 
podstawowe, przedwojenne komorne 
ze 150 rubli na 540 (dlaczego nie 5400?), 
wytłumaczyć można jedynie nadprzy
rodzonym charakterem tych zjawisk. 

Ale żarty na stronę. 
Wszystkie te cuda i fi11e św. Biuro

kracego mają jeden skutek. Oto wła
ścicie.le małych domków na przedmie
ściach Wilna stopniowo wyzbywa;ą siQ 
swych nieruchomości, które przecho
dzą w obce ręce, bo kupuję. je za bez
cen Litwini, a przedewszY!5tkiem 2:ydzL 
Nie dziw też, że się słyszy głosy: ulice 
jeszcze są wasze - polskie, ale domy 
już są nasze - żydowskie. 

I 
A przecież większość tych "kamie

niczników" to najbardziej pn,trjotycz
ny element. r.łożony z robotników (prze
ważnie b. kole.;arzy), którzy po latach 
pracy i o::zcz-ędzania zdołali nabyć so
bie chałupinę, by mieć na starość wła
sny dach nad głową. 

Dla cierpiąrych na bczEennoM clobra '.If)wina z L\meryki. Nil .mocy klinicznych 
do&wiadcZCl'l Amcl'yl<anie doszli do wnlo,ku. te metylko zbyt cwpla temperatur!! 
sypia'ni, ale i zbytnia wilgoć w po\\ietl'zu są wrogi('m glęb<>.l{je~o zdrowego snll. 
W Chicago wynaleziono aparat nasenny, który. elektl'ycznośclą pęc1~on'y, tltrzymlJ
je w sypialni przy otwart~m oknie le!Up~ratur~ ~tal~ na. 17 stopm clepla j regu-

lUJe automatycznH.' stOPJCll WilgOCI. 

Dziś idą. oni na bruk, powiększają.c 
zastępy niezarejestrowanych bezrobot
nych. którzy znikąd nie mogą. spodzie
wać się pomocy i opieki. 

Los ich naprawdę jest stras:my. 
P. !WWNACKI 

• • 

~mJDJ I 
Dobrze pnJęły interes N,arodu wym.aga uroc~omłenIa kopalnI 

Huta Fryd{!rykr.. 

Chorzów, 28.10 W r. 1786 wy
bud(mana została w Strzybnicy huta 
dla przetapiania kruszców dobywa
nych w kopalniach tarnogórskich, a. 
szcz.ególnie w k.opalni Fryderyka pod 
Bobrownikami. 

Załoga huty składllła ajf) naówczAS 
z przeszło 700 robotników. Wszyscy 
dawniejsi urzQdnicy opuścili posady, 
a mimo to powołani urzQdnicy Polacy 
i inżynierowie zdołali utrzymać ruch 
w całej pełni, zaś produkcję znn.czni6 
powięltszyć . Huta zatrudniała 40 pra
cowników umysłowych oraz 4Th robot-
ników. . 

O ile chodzi o produkcjQ, to mimo 
zmnie)zonej załogi, wzrosła ona znacz
nie. Gdy Niemcy w ostatnich ln,tach 
przy załodze 700 ludzi wyrabiali z do
brych rud, pozostałych po stronie nie
mieckiej, przeciętnie 800 toun miesięcz
nie czystego ołowiu. to za czasów pol
skich przy około 500 ludziach zalo~i 
wyrabiało się przeciętnie blisko 1500 
tonn mi<lsięcznie. W r. 1926 zysk wy
niósł OKoło 235.245,05 złotych, jednak 
poczyniono zmiany na stanowi
skach dyrekcji j Rady wpłynęły na 
rozwój huty bardzo ujemnie. I{oszty 
administracyjne wzrosły niepomiernie. I 

Dość ciekawa była gospodarka ka
pitalistów francu~kich i członltów Ra-j 
dy Nad1.orczej. Nie szczędzili oni na 
wynagradzanie si~ odpowiednio wygó-

rowanemi pensyjkami, kosztami za wane zastojem. jest niemożliwe. U
wyjazdy i diety, które do zamknięcia rzędnicy i robotnicy huty wpłacali 
hUiY, t. j. 1930 r., wynOSiły "tylko" - rocznie do Skarbu Państwa przeszło 
837.797,94: zł. Stworzone także specjał- 70.000 zł w postaci podatków. W 1930 r. 
ne konta na wydatki t. zw. "komiso- zaś sama tylko stacja kolejowa w 
we", przez które to konta pobierali ka- Strzybnicy pobrała za przewozy 825.200 
piŁaliści poważne kwoty. które urosły złotych za dowóz kok!!u, węgla i Slr.laki 
w tymże czasie na "tylko" 650.009,56 żelaznej. Nie wliczono opłat za przy
złotych. Aby z przedsiębiorstwa wy- wóz i wywóz, któl'e to sumy opłacali 
cią.gn,ć dalsze k.orzyści, zaciągni~to dostawcy i odbiorcy wprost. 
specjalnie w)"l!Iokoprocentowane p()- Z losem huty ołowiu i 8rebra 'W 
życzki. których odsetki wrniosły okolo Stnybnicy związany jest byt mate--
215.000 złotych. rjalny ludności następujących gmin: 

!{apital fraftcuski, zaangażowany w I Gmina Rybna, licząca 1950 mieszko 
Hucie Ołowiu i Srebra w Strzybnicy, W czasie plebiscytu oddano w niej M1 
należy do karti}Ju światowego tej ga- głosów za Polskę. a 245 za Niemcami. 
lęzi. . Bezrobotnych 300. - Piasec7Da liczy 

\V tych warunkach prowadzona /2.300 mieszko W plebiscycie głosowało 
Huta Ołowiu ł Srebra w Strzybnlcy, około ~O proc. ludności za Polską.. Ms. 
która istniała I rozwijala d, przez 150 .100 bezrobotnych. - Pnlowlec liczy 
Jat, 7-ostała w 1930 r. unIeruchomiona. 1.UO mit!$lk. W plebiscycie głosownło 

Kolej pozbawiona została dochodu 396 za Polską a lU za Niemcami. Ma 
za przewóz około 100.000 ton n roc7.nie 170 bezrobotnych. 
różnych materjałów, sprowadzonych W gminach tych przewafa drlslaJ 
dla huty i z niej wywożonych. ływioł niemiecki. W organizacjach 

Górnictwo straciło poważnego kon- niemiecki~h zorganizowanych j.est do 
sumenta węgla (20.000 tonn rocznie) 1.000 ludZI. do których ~vstępuJe bez
i całe prawie wydobycie rud ołowia- robotny Polak, szukający pomocy 
nych. Volksbundu. Do germanizowania się 

P~ństwo traci najładniejszę. hutę tej n~wskroś pol.ski~j lud~ości z ~oćho
ołowianą. w Polsce i na kontyne.ncie. dz~ma przyczyma. SIQ takze sposob po
Puszczenie jej w ruch, bez miljono- dZIału pracy mIędzy bezrobotnych. 
wych wkładów na naprawy spowodo- Pracę przydzielono np. przy zwózc-o 

żużla ołowianego, który nagromadzo
ny był w ilości 600.000 tonn, tyll{o tym, 
co wstąpili do organizacyj "sanacyj
nych". Domorośli "sanatorzy" nie wie
dzą, He f'zkody wyrządzili polskości W 
tych gminach. 

Buta Fryderyka, widziana z boku. 

Dziniaj w g-min"lch tych starzy się 
idea narodowa. Młoclzi i starzy wstę
pulę. do ~tronnictwa N'lrodowew. \v 
którem widzA. przysz'oŚĆ i odrodz"'nie 
gosportarcze Pol~ki. Ta wiara, że Pol. 
ska Narodowa wytęży wszystkie siły 
ku odbudowie kraiu i jego przemysłu, 
jest tu już tak. gł~boka, że nic jej nie 
złamie. 
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P. l L K. S. Termin &potkania nie ZOllta! 
jeszcze definitywnie ustalony. 

Zawody pływackie mJodzi,eży szkolaeJ. 
W basenie krytym przy ul. Traujrutta VI 
dniu 10 listopada od~dą 6i~ elim:naeYłne 
zawody plY\\l1ckie uczniów szkól średD1cb 
w Lodzl. pfI których zostaną wyznaczeni 
zawodniey na zawody ogólnopolskie ezk.ól 
średnich w Warszawie. 

Sporł W Łodzi 
r6wnłet jOln~Ctł nowe sgl06zenla w.zyst
kich cht:toycb. 

St.-zelaale o odzuak., strzeleckIł klasy 
n I I " "sokole" w LodzL W niedzielę. 
27 bm. na strzelnicy .• Sokola'· W Łodzi (ul. 
Tylna, róg Kilińskiego. dojazd tramwajl\
mt nr. ,O ł t 17, odbywać sil! bt:dzie strze
lanie o O. S. klasy n I I. Strzelanie do
~tępne jest dla wśzystkkłJ ch~tnycb. I3r.,ń 
i amunicja na miAjscu. d08tt:pna dla wszy-
6tkich. Uczestnicy I'ItrMlanin winni przy
nIeść z sobą postada.nft legitymacje O. S., 
w celu odnotownnia numerów. Poezątek 
strzelahia od god:z. 8, 

PROSZĘ WST.4Ć! 

K1l1'petlll zwyolęła. W nl&dzjel~ odbyło mlątkowe otrzymalij Lubo:wińskl, lawor-
81~ na Paleosiu KOll6tantynowdkiem kilka ski, oraz Brzeziński. 
biegów naprzelaj, które wchodtiły w pro-
gram :.ficjalnego zamknl~la sezonu lek- Skład Lo4t1 a. Dl ... Lublblem. W 
koatletycznego L. O. Z. L. A. W b!E'p;u dla Itolu 1 listopada wyjezd·ta do LUblina re
zawodników stowarzyszonych na dystan- prezentacja naszego miasta do Lublina, 
sie 3.500 m startowało U zawodników. $'d1:ie spotka Bi~ w meczu bokserskim :t re
Pierwsze miejsce za.jał faworyt biegu Ku"," prezentacją. Lublina. Mecz odMdzle efę 
pe.sa (I. K. P.) w czasle 10 m. 12.5 aek. Oru- tylko do wagi p6lciętkieJ, gdy t Lublin !lIe 
gie miejece zaJl\ł niespodżlewanie Woch- poelada reJ)rezentArita w wadze el~,kll~j. 
na (T. F. Sz. J.) w czasie 10.28.2, trzecI tódt na mec% powytszy wyjetdta w skła- Fazf_ dw6ch klab6w. Wicemistrz ł..o
Tomczak (Boruta, Zgierz). - W biegu dl. dde następującym. poezyna.lac ód wagi dzl vi hokeju na lodzie Triumf rozwiązał 
zawodników niestowartyszonyeh zwyei~- muszej do półcłfltklej: Gluba, Celmer, swoją sekcję hokejową I wszy.scy zawodni
tył na dysta1l$ie 2.4-00 m Wawrzyniak J. Spodenklewicz, Wdowińskl, OstrowIłki, ('.y w barwarb Trlum(fU wstąpili do Unlon
w czasie 10.14.8, drugim był Tomczak Ta- Chmielewski i Bl1baum. PoniO!wat w wa- Turingu, przez co fioletowi mocno zasl· 
deusz 10.52.1, trzeci Wiktoro\vski. W biegu dze ci~tkleJ walka nie odbędzIe eię, praw· nil swoją. sekcję, tworząc na nadchodzą
tym startowało tylko łzawodników, gllY2 dop()dobnle odbędą alę dwie walki w wa- ey w bnrwach Triumfu wystĄpil Ido Unton 

Pan Alojzy 
skazany na eksmiSję 

tle 'Wz,ględu na fatalną pogodę wielu ta- d1;e muszej. W tym wypadku obok G1uby nę w hokeja ha lodzie. Pam! KadłUJbek od·najmowa.\a seMudne 
wodników WYCOfało IiIltl l: biegu. Warunki walczyłby Adame~yk. - W dniu 3 listo- mieez'K'anie przy ulitcy WY$ko·k DIt tneciem 
atmosferyczne 1 terenowe b. c!ętkle.. - pada w L()dz! odbędzIe się mecz bOk8PTSkl Bokleł'Z7 uelebJ. I J. K. P. MIstrz Jeslen- piętrze. Skromna emeorytura nie wystar-
Bieg dla kobiet, który równlet wchodził pomiędzy reprezentacją Lodzl 1 Pomorza. n~o laoh bok.erIJk!ego. Z:mll\sli:l I I. K. P. ezyla iej na pokryCie kosztów utrz.ymaP,ia 
w pl'ogram zakończenia sezonu, z tych Na teD mecz kapitan zwle,zkowy ustalił otrzymał zwolnl!!n!. ze .we~ mlclerZ}'stt'go tu.dz.im na z8ipłacenie komO<rnego. 

• II . j d'" któr dat klubu l wyjechIll do Zaletza, adzie It"le zamle-
wzgl~ów nie odbył aię wcale. DIeco s Ole sz~ ru"ynę, a. prze 0.- IIzkuJe. Ja'- .1'" dowiadujemy I nleolieJl'llnl'lo To teź jakkólwielk niechętnie, pil"Zrlm&-

wlać sIę będzie nailt~pujl\CO (w~dług ko- .. .. 
Widzew U - Burza 1:1 (1;0'). Naog6l lejnoŚCi wag): Bartniak rez.. laslna. Got- tr6dla. Z!mlńekl prunl. wetąp!/! do mi4!'jscowe- wala suhlokatorów, :t kt6ryJl'ii zaw&ze ma. 

rezerwa Widzewa był azespolem 1&p6zym 1ryd rez. Szajner, Wojciechowsk! rez. Ko- &,0 Sokol., któr7 or:anlwie lekcję bokserskll. 6ię niemał'Ó klo'PO'tów. Mieszkał u niej -
i na. zwycit:stwo zsełutyła, dzięki jednak- wallMkl, WQttn!aklewl-cz rez. Wolfowlcz, Zawodowstwo w Lo4z17 W wydtlale .uą ten przykla.d ~ pan Atg.j.zy Gal8$, na-
te d06konałej grze bramka.rza gości, który Taborek rez. Anioła, Chmielewski rez. !.ogowy konstlJmEmt monopolu gplTytlltSo-
wyjaśniał sytuacje z niGprawdopodobnem Białeckl. Pi .. tr~."k r ..... Bllbaum I wreszcie Gier I Dyticypllny L. O. Z. P. N. prowadzo. ,,-ego, który wracał do domu z re.,auly na.d 
.. "'ścl k ń l I' .. aG <7" ne jlll:it obecnie drobiazgowe dochodzenIe . i _A .,zcz" em, mecz UI,·O czy $ ę rem.sem. KłodtlS. Pom~rze n,!- powyotszy mecz pr~y- przeciwko całemu szeregowi graczy nie- ranem, zaweze wy~azn e pU'U.ga.zowany w 
W pien.'SzeJ częŚCI gry Widzew tdobywa ióyla swój nnJsllnleJszy skład, jakim mo- klórych klubów A i B klasy, którzy brali towar-tystwde niewyratnych oeób obojgs. 
bra.w" te etrzału Wojkow~kiego, lecz po te okręg w obecnej chwili dyspon()\\'Ill'!: udz!lI.ł w z8\\'odach w piłkę notną, orgnni- płci. 
,przerwie Burza wyrównuje przez Bauera Wy-szeokl, Krzamlń8kl, Blanga, KowalskI, I zowanych przez tak zwane .,dzlkle dru~y- Am1:la:ra8 z nim byt niemal,.., bo niet1ll" 
~m~~~k ,Pozostaje jut do kGńc& be~ Biee, Zaręb&, Wezner 1 ChomĄ. ny" na Chojnach j w śródmieściu. Afpra ko, te wyczynfa.ł a.wantury, na /itrrumofonie 

ta 1atacza szerokie kr"''''i, "'dyt teraz do- godzi na.tn i grywał, libacje wY'Prawia.1 a16 
ZI .a_ W ... s.. ( ) W R6łue. W je<1yn ttm meczu w sJ:czypior- .. '" ,., . I nie ..J CI'! A,"'"() ... ·t-, .. eu.uoczoa. - • A. .10 0:0. ' pl ero okaZUje .. i~, te np. w mecZU, który ,- co na. gor&~e - ."a CIlUD.U Ul .. 

spotkaniu o tytuł m : .. trza kla8y C Jlomh~- nlaka o Illlatrt'Jatwo klaey A zespól Zjed- Odbywał 8:" nR Cho!nach w dniu 6 paź- IA'r06za z.a dziertawę. 00 pa:ru miesięcy. 
d ..... l d I I 11 noczonych "okonl\.ł nie$podzlewanje H. K. ... T '- ś . ~.. . Ć, t G l zy powy,.."zem rutynam , zwyc ęty.. d"lernlka (podn\vallśmy 6Zl'zaaó!owe 6"1'80. r,ze...., ... z.a WI""z,le e J)l!.n a ElIS wyna.-

O P S. w st08unku 8:7. - W zawodach strze- .. .. ,... .. j l . d . kój IIb . l b'l _lo pewnie pierwsi 'tV sto/\U>nku 4:. ruz \\'ozdanle) jako mecz reprezentacji Cho. ą 1 rolgl lIO ,fi, o""Iem li I przepy ..... 
pierVl-"6zl.\ część gry wojdkowi stawiali za- lećkich hufców szkolnych plerw\Sze mleJ- J'en I ' JJod Zl.,· brali udział ;"rawie W6ZvSCy wystawne tv-ei~ nie l'liliil natomiast pM"-
. t 'd b j j d .. . Zj d 6ca z8.j8,1 zdećydowanle zespół zawodnl- .., b· I Clę. Y opor CI ne gra 8,ce ru .. ynte e · 'ków szkoły O. O. Salezjanów. _ 10 gru- gracze zrze67.eni w L. O. Z. P. N-le. choć tadwa l teg(Ą te y kto po-wledtla, te pan 

noczonych, lecz po przerwie opadli Z sił I dnia w l..odzl odbtadzle sIę tnooz bouerakl zawody le były zapowiedziane jako im- Al()j'lY j.oot Jach'Udro w jednym po!,t()jlu 
skapitulowali. BramkI dla zwyclętcy prez8., w ktorej' udział biorą zespoły "dzi~ ehooowane. 

t III ' W l . k St 1 • k <-lik pomi~dzy Łodzlll a. Brukselą.. s rze l: narysIe., e ,ma&la • ~ 01'- k!e". Jak jeszcze nie &twierdzo110 oficjaJ-. tak się rzekło, nie D!at'Jił jednaJk kOn'lo-r-
skI ł Bochenek. Po meczu mistrzowskim. Pr6b, o P.O. S. - .,Sokole" w LodlL me w afe~ te Jest wmieatao"'ch ponad l tj" • K dł··· .. k .MI\.,. 

sza, drutyną K. P. Zjednoczo-nych a drutY'- l{oOligja prób O P. O. S. !'lll hóiskU "Solco- 20 piMtarzy klubów llale~ących d~ L O. Z. cz~la mu Prz~ sądem glI'oozklm &pra~ 
odbył się ciekawy mecz POmI~ZY pierw- ... ,<, I ne~o z & rac}'I panI a UJlle w3 ..,-

ną old boy6w. Zwycjr:~yh niespOdziewanie ł;io" w Łodzi, ul. Tylna, róg ul. I\llię8kiu. P. N. Dal~z~ d~~hodzen,e ujawn: napew- o tapŁ8Icenle na..!etności d7fmawn~J" 
o1d .. boye w stosunku 3:1 (2:0). Gra staJa ~o (d~/l.zd trs.Dlwnjamf nr. O. " I 1 ) po- no, kto dz:oh/ .8lf: z~karni z tych spotkań, ,rów'lloczB9n"'m lWliookIem o eksm19j~. 
na dość . wysok im po~iomjeJ przyc~em . 01>;1 e i;[~J~~e~n!\:i~~lkr:;0!Cj~~~trg:YlI:'o~~~~5aJ~ :;~~~ff:t:r.~:~ŁY wcale . pokaźne doehody Od.ś stlY.Jąl Plll) Ga/la.s pI'2ed sądęn. 
drt1tyny ceehowlI.ła gra. na.dzwyczaj faIr. :r.mroku i w niedzielI: od godz. 8 do 1<1. W ,. . - Jak i:la'Vl'n~ pOZW6.lt1y mieeuka u J»-
Bramki dll1 zwycięzcy zdobyli K ażtrii er- tym czasi~ odbY)vają się wszystkie pr6by. L6di - Warszawa. W llrzysdym mle- w6dkJi'l - Z alPy tal sędzia. ' 
ozak, Lubowiński i LewandQo\Vskl. Dla po- I PróbyoP. O. S. fis. boisku .,Sokola'· w sil\cU od~d7lhl się mecz pOIl1\~dzy repre- - PrO&2.ę wie1ttnO>1ne.go 6&,d.rul la wc«61e 
'konanych bramk~ strzelił Doro:f;yński. W JJodzi będą si~ odbywały tylko do dnia 10 zentacjami Lodzi i Wal"6zawY w szczy- u '{>a.ni KaCl,bubek nie mle6Zkalem, bo mle
ramach tego meczu kilku graczy Obcho-lUstoP3ida rb. Wzywa Się więc wszystkich, piorniaka. Mecz len odbędzie elę w Łodzi. azka się wte·dr. jak się w mieszka.niu śpi 
dzUo miła, uroczy~tość setnego meczu w któt:lJy rozpoczęli jut próby do z8I<Ończe-1 Skład Lodżi będzie oparty na ząwo!lni- w nocy. Ja i~ w miesz.kanlu nhroy w no
barwach K. P. Zjednoczone. Upominki pa- nla ich do tego terminu. PrzYjmuje .. tę kach mistrza 1 wicemistrza okrt:gu l. K. ł cy nie b Y'Iem, a tytko w dnie ptillnowa.łem. 
!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'''!!!!!!!!!!!'''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!! l d o mu, .I ak Il06Pod Y'lli wyS'2)/ Ił p.o &pra.wu'Il

ł'dź k czci Chrystusa Kr 'la 
ki. Takte samo jes1:oze dzieci.a.'ki pilnCJlW&..t 
musia.lem j irel'! lm dawałem. znaJklem te
.go p-Mwana jest mi winna :ul. u1.r~ymMJJie 
domu. 

- A co ll00wany f>O'WlledziaJ pow6tłce, 
gdy domalgała si~ zatl)laty'l 

P.am Galas tam~lU eię trochę n:ad dwu
znacznym pytaniem. pOoQ2:Iml ~e'kł: 

Uroczyste naboie1istwo celebrow,ał J. E. ks. biskup łódzki - Imponująca akademja - Po w6dce, proszę wl&lmo,tn~o ~ 
dzle.go., t'Ó m.v sobie zawsze zakl\&lli kwa
szonvnn cr6.rkiem. a. raś pote.m wypiUm 

referat n. t. Idea. Królestwa &ugo, chóry katedralne. Po skończonej alta- jesżczeiednes-o. 'L 6 d Ź. 28. 10. W niedzielę, 21 bm., 
'W dl"ugfem dniu wielkie!o śWięta. Chry .. 
stusa.-Króla o gadz. 11 rano odbyła się 
w katedrze św. Sta.nisława. Kostki 
msza. św. pontyfikalna, kt6rEJ. celebro
wał J. E. ks. biskUp ordynarjusz Ja
sińeki w asyście księży prałatów: Bu
rakowakiego, Siennickiego i Szczepan
ski ego. KazanIe wygłosił ks. kan. Stań
czak. W czasie mt;zy św. pienia wyko
nały zjednoczone chóry katedra.lnt\ pod 
batut.ę. prof. UllMa. Po skoOnczonem 
nabożeństwie J. E, biSkup Jasiński u· 
dzie-lił wiernym 1;lłog<)sławieństwa pa
sterskiego. W tym samym czasie we 
wszystkich paralj.ach łódzkich odpra. 
wione zostały uroczyste nabożeństwa 
t wystawieniem Najśw. Sakramentu. 

Wieczorem o godz. 19.aO w domu 
Akcji Katolickiej przy ul. Gdańskiej 
nr. 11 odbyła się staraniem Diecezja,l
ne'JO Instytutu Akcji Katolickiej w Ło
dzi wielka reprezentacyjna. ak,adoonja. 
ku czci Chrystusa. Króla.. Na akadelllji 
tej óbecni byli J. E. ks. biskup Jasiń~ 
ski, ks. biskup sufragan oraz cała łądz
ka kapitUła, przedsta\vic!ele władz 
państwowych, samorltą.dowych oraz 
zaproO'szeni goście, wśród których uwa.
gO zwracali liczni członkowie Stron
nictwa Na.l"(Jdowego w mun-durach. 
Akadqnja. została rozpoczęta odegra
niem Hymnu Papieskiego i Narodo
wego, które wykonała orkiestra 28 ptIł
ku Strzelców I{anlowsldch. Zaga:enia 
wyp,owiedział preze niec. Inst. Ąkcji 
Katolickiej p . pro!. Zygmunt. Pod
górs'ki. 

Następnie chór Ma.rjański pr!y ka. 
tedrze św. Sto l(:ostki pod batutą dyr. 
Ullaaa wykonał· "KróluJ nam ChrY$te" 
P. Nowowiejskiego. Zk.olei ob.8zemy 

a cza..<sy obecnG -- wygłosił dr. Andrzej domji ks. biskup la.siński zwrócił się - Nie () to ohodaJi. p~ powf-ed'zfeń., 
Niesiołowski, prof. Uniwersytetu Pozn. z apelem do ucz.estników akademH" dla.ete>g() 1»ZW.8'1lY wynajął dwa J)O'ko-je, 

Mazurek c-moll l Eti~dę As-dur oraz aby jako przedstawiciele wszystkich ~ .sko.r? nawet za. leden PC2kój nl'e cbci&t 
Mazurek cis-moll - Chopina wykona- warstw społecznych wiernie stali przy t IP'ta.C1Ć? 
la p. prof. Z. RomanoOwska. Następnie s2:tanda.rze idei Chrystusowej i wy .. l - Tc>ć to Jasne, kooban·v panie e~Q 
"Arioso" ,.... Hiindht i "Cantabile" - trwale pracowali dla Królestwa BO-II - odparł fi>1ozMicznie pan A.lojzy. - Jeś'li 
Cezara Cuci wykonał na. wiolonczeli żego. j~ ~a,m WZdąĆ pok~j !-ede.n i ~ t;\lego nde 
prof. Br. Nagujewski. Zkolei chór nię- Wieczorem we wszystkich para- Jl'~3iCIĆ, no tQ to mI 81.ę fa.ktY'CZ~lH~ Ne o-

ł O b ' h lód ki i I !placl. Co fa ma.m z te..go? - NIech sama aki wykOna ,I one Jezu' . - Pal-e- fjac z ch o~bywaly s ę .uroczyste I .pa.nl Kad.1lu1b1ce>wa coś na toen temat po-
striny i na zakończenie jlLa.udate Pue- al~ademj~, n.a ktorych c);J.onl~owie Ak- , wie. Ale je:tel! ja. wezmę dWa pokOje I za 
ri'i - Capocdego wykonały połą,czone ejl KatolIckIej wygłaszali referaty. l.ni~ nie 1l.La.c.ę, to - ro;z,u.m.le &ię - taka 

---____ --- kombinacja .fiUt $ię l18lpiel 0tpI118lC&. Człowiek 

Bezrobocie wzrasta 
f .ma dwa raty ty,Ie... . 

I 
ROlzUJmowame pana. Ało'j'ZM'O Galasa, 

.nicwątp·lhvde spor}"tne, re>zsierdvilo 'J)an.i_ 
:Kadlooek, kt.óra do tej chwlilli 6100tiała 

Redukcje w pr"Nemyśle wl6kienn:łC#ynł m1imo rO~ftftctręcia dość f\'Pókojnie. ha.muja,c się, telby swego 
se",onu r - loo·katorłl nie trzepnąć paU'aso-lem. 

- TaJcie coś, wxs9-ki sąilhie! - podnió-
1 .. Ó et t, 28. 10. - Sytua.cja obecna chodzą,eemi z poszczególnych fabryk .,1'1\. s4~ wreMcie cala zarllooiorl8.. - Wi

W okręgu łódzkim Układa. się niezbyt wł61~ienniczych o redukejach. dZi'ał to świat, tebV' ta~i "lump prze,z pail't 
pOmyślnie, a. to z tej racji, że wra1J z Zwlą,zki zawodorwe podjęły akCję w mIesięcv w mo·jtml mieszkamlll 61ed1zJal, na 
ogólną, redu){'cją· robotników sezono-- kierunku przeprowadzenia podziałU I .gramofonie ro,z'Pu.stne rzeczy WYWijal, 
wy ch, którzy z raCji zakończenIa. sezo- pracY i występuj/l. z wnioskiem o wp'ro- ;;;~na.~ ai~ odll~a,rm: al, dZI!ęd·a.rom ()okropne 
nu, otrzyma.li wymówienie z terminem wadzenie pracy dla tkaczy na dwóch Jll&to.rJe ~1\1\'l adał. a zaś potem. le$reze 
dnIa. 3l b. nt., następuje równoeześnl~ krosnach, co wprawd~ie ~mlliejszyłohy ~~ÓWlt.te Ta. mu żem 'V'inna za wychowa,. 
redtikcJEL W pirzemyśle włókienniCzym, zarobki roboŁniltów, dałoby jednak nIe m9j'ch bęibae-6w. 
co w ()becnej porze rClktJ jest zjawi- możnoM zatrudnlenis. w,szystkich to- ,!u ~a.ni ~adluibkowa uder~yla. w talkt 
skłam nie:zwyldern. botników przez pełne sześć dni w t y- głoony l ha.!~.Sll.iwy kryyk, że n:ep()oJ~ty ha· 

l"a.k to p()da,w~U~mY w ()Ikrę~U łódz- godniu i hez żadn~"Ch pne.rw w okre- las rozl~~·r B~ę PO sah sądowej . ~Oodnle.co-
kim a. więc w t;Wiątach ora,; tnJa- sie roklL ny tern pan G;W8JS. wtÓll'ow~ł .lej z cał-ą. ,. t . CI . ' . •. " . M)!"de.cznoścf1:\, rZIU'C8iJąoC obelgI i obrazy .pod 
st~h. T()ma.s~ , . '100 r~botrhk.ów, Z drugiej. $~ony, p.t:"ZemysłoWey t&dresem &weti m!esz~aniodawczyni, tak. te 
Zgler~. 00 ro).)otn~ów, PiQttków 750 p~zeciwstawiaJą, SIę zap~Wladanej ak- 'Pan eę.doz i a Z:InoUszo,ny był zamkną.ć ?06t~
i t. d.) l~"nle ule~łe re(l.ukeh ?J dnfem eJ! włókniarzy ~ podwyzkę płat, z ra-, tpow.amie l pa.na Alo-i.ze;zp GalaM, za nie-
t listopada. T. b, pona.~ 12 000 robotni- Cjl \\'zrostu drozyzny, noszą. się z ~a- właścIwe zaahowsn!e si~ w sadZ,le, Sika.
ków. Wię.ks~o~ć ~re(iultowanY(,\n nie I mi arem wypowiedzenia obowią,zujQ,M,I 'lu.h"c ·go na eksmlej~ I za;ptlace·nie preten
nabyła ~aw dQ zą.siłku w zimie i nIe umowy zbiorow~j. Częściowe wy ja- !S1'j pa'nl Kr.dłu'bkO'Wej. 
JJędzfe r~je,$tfoWaTlII, talt, te fltktyc~ne ~nienje sytua.cjl nastę,pi do $1 b. m. al- Pa.n Aloo j>zy pOoczu'! si~ "o1;lIrwtcm)"®" ł 
liC1lby statY$trlli be~obocta będQ, l;lowi&m t) ile do t~o dnia. umowa nIe wni:óęl a.pella,cję. 
żnQ.cznle niższe. zostanIe wypowieddana., a.utomatycz- I Cie-ka.wi je.steśmy, ~~k &kbńczy sit: pro-

Obeenie zn6 ... '\? ZWłQ.zk.i zawodowe nie p.t'zedłuza siQ na dalszy okres mJe- ces w ~e-j !1l6taOOJI . . , . 
ala.nnowane są. wiadomościami nad- siQczny. (k) r. Z. HEnN ES 



Numer ~ = On~DOWNJK, Aroda, dnia SO I'atdziernł1ut 19~ = !lłrona' 
! 

Kalendarz rzym.-k." 
Paidzlem1k Wtorek.: :-.Iarcyza b .. 

Euzebji p. 
Środa: Edmunda b .. 

Nóż na zabawie i siekiera na 'weselu 
mego w PO'rudnlowej Da.kode, C'Ly Kan~a6 
a nie do podniosłe i uroczystooci z eopokt 
śroonlowiecza. Kr6lewr.a Nowar·rr w cza
sie pieorwlSżego spotkanIa z króle1ffi Ryszar
dem zachowuje się Jak mieszcżka, bez 
świty biCtga PO ulicy i t d. Król Ry;:;·za.rd 

MarcelIego m. PokloB'le ubieglej "'ed.lell W itcietle kron Ud policyjnej 
Kalendarz słowiański 

Wtorek: Dall.'mila 
Środa: P rzemysla wy 

Słońca: wschód 6.n 
zachód 16.30 

_ ...... Dlu~ość dnu. Ił g. 49 mln. 
WTOREK 

Księ;i:yca: w.schćd 9.16 zachód 16.55 
Faza: 2 dz i eń po nowiu. 

Idre~ redakrii i admini!trBtii " tg'li 
telefoo red_kell I adlDiał.traeJI 17$-55 

Piotrkowska 91 
Godai.ay przy .Itjc ch. lotUue.t" 

od 10 -12 

Ł ó d i, 28. 10. Jak zwykle, ubiegła 
niedziela obfitowała w liczne krwawe 
awantury. 

W centrum miasta przy zbiegu ullc 
Piotrkowskiej i Andrzeja pomiędzy 
kilkoma przechodniami doszło do go
rącej dyskusji na tle osobiatem i w re
zultacie lekarz miejskiego pogotowia 
opatrzył 26-1etnlego St. Kowalczyka, 
fachowo poturbowanego tępemi narzę
dziami. 

Podobna przygoda spotkała u zbie
gu Przędzalnianej i Łowickiej 36-let
niego Wilhelma }{wł1śnlewskiego, a 
St. Frontczak, riężko poraniony we !!E±!!!'!I'!II!!"----------.. ---' wlasnem mieszkaniu przy ul. Fran· 

l!!!22 

clszkańskiej 118, został odwieziony do w M'&l'8Y1lii siedz.l na.d mapą.(!) - \v tej 
szpitala, ~l){J'ce maro w Eurot) i~ nie zna'Il(), byly one 

Operowano nietylko tępeml narzę- u mU:Z1u!unalJ1<Ów, o. kl'ÓI!-owie zazwymaj nie 
dziami. Na szumnej zabawie towal'zy- tylko ma'!'}, ale l ksią1żek nie umi~li czy
skiej. połączonej z konsumcją napoJów 1ać. Następnie krzv~owcy jult we FrancjI 
wyskokowych, która odbywała się w mają taruny, t\' m czasem maszyny ' oblęt
mieszkaniu jednego z lekatorów domu niC"le bwdQwano juko sDrz ęt ciężk i a nie
przy ul. Lubomierskiej 75, pol<.rajano skollllP,likow~'IlY na miejsou. 
nożem jcdne3'o z sąsiadów, Franciszka Qstatecznte Jednak byIy to bl~y do 
Owczarka. I da.l·owani:t. ~dyby nie B!laczeonia samego 

Jeszcze, szumniej zakończyła się u- ducha średniowiecza. i idei wY1JraW k~Y
rOl'7ystość ślubna przy ul. Młynarskiej .t()Wyc~. Ryszard L\\le Serc~ hył tY'J}ow;im 
47 Tu jeden z weselników tamże za- iblę.dnym rycerzem na tr?'nte, tY!llczasem 

. . '. oC B. de Mil!le z,l'ohlł z n !ego cgs p()śroo-
mieszkały, 24-letm Wacł~w Burszty- niego pomiędzy gang.sterem a po-spolitym 
nowski został porąbany slekierą • awan,turni'1dem i co f!o.rG?;a zu'pelneogo &ce'P-

1ykll wed.le recepty bClzwY'4'llaniowcÓIW 
.ctziew i~t:l1aBte~o wieku I To j.e6t fa lsz! A 
~uch krucjaty? PrzV-Domnijmy so-bie sce-Nocy dz,lsic!szej dytiUrują apteki: Dan

eerow'Ci. Zgierska 57, Gro.;;zkowsklego, 11 
J..!I3l()pada 11. S-ców Gorreina, Pilsooskie
~o l>ł lty'<lowska) Chędzyńskiej. Piotrkow
ska 1(ffi. RCffilbi(}lewt;ki~~o, Andrzeja 28, 
BzymańskiOllo, Prz~.za.l·niana 76. 

Gdzie pod.;:lewa ale mięso l( tanlef J_tki? I zH zalecają Jej łódzkich '2ydów lekarzy
Przy ul. Wolem'ej w rzetni mlej.stkiej u- dentystów. Przypominamy społeczl.'ru;twu 
·rz8tdzona została przez za.rząd mie:ski ta- zgiel'8kiemu, że w Zg:erzu ordynu .!e le
·nia jatka. y,vdzier:tawiona p-rywatnej fir-I karz-dentysta chrześcijanin, w OBobie p. 
miEl rzeźnickiej. Tania jaotka zaopMl'ywa. Romana Erbrichll, Stary Rynek ł. 
,na jest w mi~o. poc?odzI\C~ z~ Sl.tult. ':l- Z zarządu mieJskiego. Zarząd miejski 
~nanych Dodel~ ub()Ju za. nIenadające SIę przyotąpił ootatnlo do naprawy ul Pląt
do bezpośrednll~go 6Qoh'CIa. bądt tat do- kowskiej od ulicy PawińBkiego do mostu 

11111 w namioc~e Salaodyna - Be·range.ria. 
·blaga męt~a o nieDrzeaewanie k,rwi mu,ruł
mańskiei i zaniechanIe w imię pacyfizmu 
ataku na Jerozo,limę! To jest d'ueh kon
ferencyj rozł)l·ojenia1"ych. du<ch L<1knma.. 
ale ttie iodea wypra:w krzyżowych - tam 
walka 1. ni .:wiernvmi by ła nakazem lIaj
\\ vt;;zej etyki i ZaB~Ugą lJTzed Bogiem Te'D 
właśnie duch. a nie brilI'nOO\\"(5ki mdły pa
eyflzm pchnął zMtęPV chrr-eści j!u'lski O4to 
.rycerstwa do ziemi świę.tej! Pa,cyfizm t 
wo!n()mVśl.icielstwo jako po·dst a-w. skład
.nik średniowieczne!lo r ycol'stwa i to w e
,poce na izatl:',rt8zych- wal,k reli$\'iJnych .....: 
'Przecie or"wie w t ym samym czasie to
-czyly si~ walki z a lJJig'ensami l wa,J.rlensa.
mi, ludzie z~ a,rt}-lmły wiary da\\ali aar
dło. a u p. 8fa'roza'konne.go retysera naj
r.nak()mitszv przedstawiciel tefto śwliata. 
Rys7.a,rd Lwie SercCl kpi z BOlfa i w imię 
haseł ()gólnolun7.kie/ito pacyfizmu zawiera. 
/pokój z mU:IluJ,ma.nMnJ. Bardzo przykra 
ibtli.f.da. 

Pogotowie: tol. 102-90. 
Strat ogniowa: tel. S. 

TEATRY ŁÓDZKIE 'wotoM lest do niej mi~o. zUl?tlnle z<lro· kele.!oW(lgo. 
'We. a DOChodzące z konfiSkaty z ra.cji n·le
Jegaln6llo wboju. Mięso pier'\\mego ga.tun
,ku jest uprzednio sterYlizowane ('Pekl()wa· 
I!le) I 6Drzroawane następnie po cenach 
.znacznie nlt.,nych ub~it.>; ~u(k;..,)ci nasZA!
iro miasta. Równiet m:~ rorowe, pacho
odzące z konfiskat Jest 8DrzMawame po ce
na.ch o 70" n1tt3zych. RzeC'!: w załotenIu 
samem dobra. gdyby nie fakt., te jakoś tak 
,się składa. te biooacy. o-czekują na o.twar
ele ja.tki nieraz 00 god'liny , ra.no. Drtą-c 
IZ zimna wV'czekuiąc Do<! ~arkanelIll, by w 
rezultacie d()l\\.·iedz.!eć a.ię .. te mię.sa zdr~ 
wago niema., a eterylizowane!\'o t~ ieet 
niewiele i zna)du,j-ący ei" na k()ńcu 00g0ll1-

Ika odoh-od~i I niezem Gdzie podz.iewa się 

Teatr l!tIleJakl - Sz.esnastolatka 8,30 w. 
Teatr Popularny - Pan Uamazy 8,15 w, 

KINA ŁÓDZKIE 
Adria Metro - .,Wyprawy krzytowe". 
Brałnia Strzecha - .,:-.Ioc cudów" 
Corso - "Wesola wdów.ka" 
Capitol - .,Bengo li", 
Mewa - "Piotruś", 
Mira! - " Amok". 
Mimoza - .. Zemsta pana X' 
Ludowy - "Piotruś" . 
Oświatowy - .. Ich noce", 
Palace - "J<:pizod". 
PrzedwIośnie - .. Dwie 10Mle". 
Rakieta - .. l..tllła mateczka". 
Stylowy - "M~ozyźni wniebezplecz· 

nym wicku". 
Rialto - ,.Crlowiek - wilJk". 

KOMUNIKATY 

.reszta mi~Ba? 

KRONIKA WYPADKÓW 
MUy lokator. W klatce /!chodowej do

mu przy ul. Sanockiej 6 znarzył się krwa
wy wypadl.'k. Lokator tegot dnmu :\1ichał 

L 6 d:l, 26. 10. Jak stwietdzlUtmJ, 'ni.. WłOAZkowsk:, palaJo.c niena w;śclą do są· 
c'nŁywa wydania specjalnego aumeru s!adlti Bwej Marji Wiśniewskiej. Bpotkaw
hOredown1ka", pot.wlęconego clzlałom prze- szy ią na 6rhorlach. pchnął z takq silą. te 
my:;lowym: kotanowemu. dzZaneJLn 1 wIć- runęła z wrsl)kości kilku metrów. odno· 
atiennlczemu - spotkała się w chrześcl- Bząe u.szlwdzen:e czaszki ora.z złamanie 
,aJ1skich kołach 1.'rz!!mysłowyoh w Lodzł rf!kl. Ranną opatrzył wezwany lekarz po
ar :lywem za1ntorescwanlem. Z wieJa stroa gotowia j w stanie eh~tkim przewiózł do 
cwrac:1no nam uwagę na konieczność czę- szp;tala.· WłOBzkowskiego zatrzymała po-
.tego wydawania Jlo.dobnJch numerów, bo Ucja. (k) . 

;~::!~~:~e~~ij!ńs:~~n!di.odtt'~~:: \ KRONllf A POL lCYJNA 
umie 1 ma odwagę walczyć w obroni. Wykiwał szefa centralI. Jakób Rozen· 
c:hrześcIjańsklego Itanu Dosiadania, zde-j kopr. właściciel dutelto skladu towarowe
cydow&!lie przecIwstawiajęc sl'ł luterMom go przy ul. Plotrkow",k!e; 28, pra[lnąc roz
iydowskIm. lIzerzyt 6we wplyw)' handlowe ha Pomo-

Zanowledz:lanv sJJeclalay nUDler "Orę.j rlU oraz w Wielkopolsce, wydelegował 
downika" wvfdzle w n:edzleIę, Z Iłstopada Bwelfo wypr6bmowaneg() pracl)wn!ka Ge
b. r., w macznfe powiększonel obJętości J dalie JanowBklE'go, by w jeA'O Im:p'nlu o
DakładzIe. Dla kupc6w ł przemysłowoów tworzył w Toruniu filJe. lano\\"ak! wybrQ
c:hrześcifan w łodzi bęclzle OD niobywalIł ny był z tej racji. te n01';1l po!skle nazwf
olIazłą do zareklamowAnia IWoich skla- liko i nie rlizlł nlko$!'o. Okazaln t;1~ te wy. 
dów i przedsiębIorstw. Wierzymy, Iż Ini- bór nie bYł trafny, albowiem Gedalje Ja
cjaływa nasza, podGbnie, lak przy wyda- nowski ode~rane towa~y . na "um~ około 
'WAniu specfa:ncgo numeru szkolnego, wy- l~.~O zI Bpll.'nh:tył i pIenIądzE' pohrał dla 
da dobre owoce. Maml' tu Da myśl1 oż,- e:l.'b:e. poctem otworzył wla'ln" skład ~a 
wlenie ruchu w JJCWDych qatęzlacb prze- akut<,k zameldowanta złołonego przez Ro
mysłu ł kuclectwa chrześcijańSkiego w zenkopfa Gedalje Janowski został areszto-
l..odzl. wany, (k) 

Opłoszenia do numeru IpecJalnego 
.,Orędownlka" nrzyfmuje Alłm!n'stracla w KRONIKA GOSPODARCZA 
Łodzi, ul. Piotrkowska 91 do sobot" dnia 
.z listepada, godz. 5 popoL 

DzlsblJ, we wtorek o godz. 19.33 Wieczo
!rem odbędzie sIę w lokalu Stronnictwa 
.Narodowego, kolo LMź-Śr6dmieścle wiol
kle zebranie, na którem prztmawla~ będą 
klłt. Grzc!,orzak l red. ..Orędownika" p. 
"l'rella. Zebranie to zwoluje Stronnictwo 
ąecjalnie dla omówIenIa roli k.uUalu ob
oeepoo w Polsce, a w szczególności dla wy
crBŻcnla publIczneno prota!lłu lłrzee1wko 
nadmiernie wyso!dej tarvfi9 za lIrąd, po
bleranv vrzez elektrownio w LodzL WatętJ 
lEa okazaniem legityma", członkowsJdch 
6tronnictwa Narodowego. 
-,S.Decfałnv numer .. 9redawn1ka". 
'Wywołał duże zaitneresowaułe w kolaeJa 
łódzkiego przemysłu chrŻe~ciJalisk1,go. 

NOTU.JEMY 

Nadułacone llodatkl musza .,,,6 BWr6-
cone w gotówce. Iwa Skarbowa w okólni· 
Iku do wr7Ą(}ów ska'l1oowY'oo. wy Jaśnlłn. te 
w myśl nowej oroynn-cilj !)Oddkowel, 6U
my na<'lnł-acolTle pl'2'_ez n?ntnlkll. w dooat
btch. oodatkul'h. oose .. kach Z/I. twiokę I 
odsll'tka.ch za o.droct~nie. ltTZy\\-nacb. I t. p. 
Iffiuszą być zwracane DłatnJl<O'VI'1 w I!otów· 
-ce. Za,ljcze.nie nad'Dlnt'Mlych sum na po· 
'Czet pJ.atm·eh na!e.ź1noścl skarbowych mo. 
Ite nllstą:nić na proo})ę p-la·tnlka lub tM z 
>Urzędu, na,t01ffilast Iwr!)t nad,J)laN>nej 8U
my nast~uie wvłaczn1e na "'t'ośbę nłat
lTlika.. kt6r w tym celu win:en wnipść po
d·Bnie do lwy Sklll'bO'W~i 7!a pośreO,nlctw~m 
'\\--łs.ściw6-rO urz~u II'łkamo~o. (k) 

,..,pnNUł' A ZGIERZA -Publlcma sprzedał. Dn!a 25 b. m. w 
rZE'tni m:e;okiej odbyła się publiczna 

Jak zapobIedz eksmłsfl? tak wiadomo, sprz('dat 90 kg rn!4!88 wolowego, Uznanego 
t. zw. mora tor jum ek.sm 'dY jne przl.'w:d ujl.' za mniej wartościowe. 
w ok resie od 1 listopada do 1 kwietnia Ku.,,",a. a łyda. P. Nowak (ul. Pal'Z~
wstrz) man :1.' I.'k8m'.,ji nla bezrobotnych, częwska 12) w BObot!! po szabss:e przede
zajmujących l lub 'l-izbowe mipszkania filował obok skl\lpów chrześcljańAklch. 
Jak ~ię obecnie dowiadujemy. w lwiątku których miał k!lka do wyboru. I wstąpił 
z tl.'m wplyn~la onegdaj do władz sądo· do :tyd()wsk!e~o sklepu jubilel'6kie~o nn 
wych w Łodzi i komorn:k6w odnośna In· moście ul. Pilsudsk i ego. jtdzie czynił za-
81rukcja tnln'stl.'r.falna. przyporn:najf\ca o kupy Tehte p Nowak przed paru dn:ami 
utrzymaniu w mocy moratorjum. które kupil krltwat od tyda W ha łach miej/!klch. 
'Winno bvć iak na.jśoiślej stooowane. POliO· 
tern in"ltrukcJa przypom:nn, te bezrobotnI. Zabawy .. "kołach powszechnych. W 
chcąry uniknąć eksmlsji, winn: z'oty~ do niedzielę. 27 b. m .• w szkole lJow6zechnej 
cz\\artku. dn:n 31 b. m., Indywidualne na ut. Plt\tkowskiej urządzono zabaw4! ta
rpo,lnnia do ss,du groodzk!e..~o z prOObą () neczną dla uczĄcej się młodzie~y. - W BO
wstrzymanil.' ekam:sji. Na podstawie ta bot4!. 26 b. m .. w szkole pOwszechnej ha ul. 
klcllo podRn ia sl\d wrda odno:\nemu ko. Slowarkie/l'o równlet urzł\dzono zabawę 
mornik(lwi po!ecenie nieprzeprowarl'-anfa taneczną dla uczącej elę rnłodzlety. 
u ~anego bl'zrl)botneC(o ~kBml.sJi W inte t,4owaey dent,ścI. W ostatnich dniach 
reE:e .zatem własnym zainteresowane OQOo na terenie l~ierza poJawili 'łię tydoWlilcy 
b,· w'nn,' rlo (,z'" lH·tk II w~nnmniaDe poda- techn!cy-dentyAtl, którzy elAra Ją elt: POZ\". 
n,a zl ...... J ć w óu.Ji.!C gwuJ.k,m. 'a;k.at k.lięULeJe ehrz6ŚcijaAsk.'- a 'pn.)' okA-

DzIwne kradzieże. Ot} kilku tygodni w 
firmie "Farbiarnia i WykończA!n'a" Żyda 
M. L . Brodacza dokonuje sill częstych kra· 
dziety materjałów. 

KradZIeż u szewo ... W ub:eCCł(\ sobotl! 
kra41żlf.'~y 5 par bucIków damskich tłoko
nano z zakładu szewckiego Czesława Li
sieck:ego. ul. Zielona 3. W wyniku docho· 
dz~nla ustalono. te kl'adziety dokonaly: 
KlI.rolak Józt>fa (ul. Sol{l)ła l), Krys:cka 
1an:l1a (ul. Boczna 1) i Sobolewska Marja 
(ul. Bo('!na 1). 

Z "Pracy Pol.kl,ł". W sobotę. 26 b. m., 
w lokalu Str. Narod przy ul. Piłsurlskie!{o 
28 odhyło się żebranie Związku Zawodo-
1,,\ ();1\"0 • ..P.ra'N\ Po·'ska·· :'>l,n zetbraniu ptE'Z!'S 
związku omówił sprawy organizacyjne i 
spra. wy robotnicze. 

Ze Stow Młodzieży KatoUcklef. Stowa· 
l'Zy~7.enie Młodz:E'iy Katolickiej w sobot~, 
2{J b. m .. odl.'/l'rało sl.tukę p. t. "Majster i 
cze'adnik" Korzen!o\\13kiego. Następn:e u
rządzono zahaw~ taneczną dla c:r.lonków 1 
zaproszonych goścI. 

N;)wa placówka chrze~c{f8ń .. ka 06tat
nlo powstała nowa placówka chrzcści.!nl\· 
ska przy ul AIE'keandrowskleJ 7 pod na
IWą "Herbaciarnia", Właścicielem j~t ". 
M!tha!aK. - Pny ul. Cioaoowskicj otwar
to 6klad wlll~li i dnewa opalowego. wla
sno~ć p. Felczerka. - NGwym placówk,)m 
tyczymy jak najlepezego rozwoju i popar
cia społeczeństwa pOlskiego, w myśl ha
sla: ,,l!wój do swego". 

IfRONIKA TOMASZOWA M:JIz. 
W';S ..... ,.,..__ 

Z robót pul)l'ozlIych w Tomaszowie. -
Na skutek decyzji prezydenta mla.'ita 
zwo!nlel'lł w tych dnfarh z robót pubJit'z
nyeh robotniey \V Iirzble 68 osób. zost'l.lt 
zatrudnieni z powrotem z tern. te bę,i" 
pracowali do końca .. ezonu, tj. do dnill 2 
lilltopada. w którym to terminie na..~ląni 
wOlZó1e zamknięciE' robót i zwolnienie 
wszystkirh robotników. Dodatkowe za 
trudnienie robotnll{ów umotliwił zarząrlo
wi miAi"kiE'mu Fundusz Pracy przez przv
d,delenie mu pewnej Ilo~('j mąki ~ytnlE'j 
55-proc." .. która b~dl\ c1.E'śriowo pokrywanI' 
lrarohkl robotników. Aby robotnikom 11-
łatwlć kOTz'r'!!tllnle :l tellO rodzaiu zapłaty, 
posł!lnowion,., ni .. wydawać im mąki. $l 

WYPIekAĆ chl{'b I doplll.'ro talcowy zatrud· 
nlonym na \'obottu~h publicznych w 1I0śd 
jNlneJto 2"kllo!!'rl\moweao borhenka nR !lO' 
dzlnę. Chleb będzie ohllrzllny tanlPj. bo 
tylko fit1r;rr za hoch(>nek i w\'dnwnnv b~d'1.ie 
orzywi~de ly~ko. jako mala cz~ść zarob· 
ków robotniczych. 

Na BreFJ.rnvm e,kranle 

"WYDrawy Krzvltowe" 
Kino Adria-Mełro 

Fillm ten wlaści w'le naletalobv ~atytu. 
łowtł~: .,Jak sobie amOO'ykn.ńskl 2;yl(j wy
oorata wV1pl'awy krzyżowe". 

Cecll B. de MUle u'Cho<'lzi za naj.le-p&Ze
go re~yse-ra montlimentalnych filmów, ~ 
'Partych na wiolkich masa,ch aktorów i Hu
mach staty\9tów. Opinia ta jest do pewne
RO stO'pnia słuszna. choć taden z jego fil
mów nie stanął na tvm pozioml~ co na
przrklad ,.Burza nad Azil\" Trzeba jeodnak 
'Przyznać. te C. B. de Mille u'mie po mi
Btrzowg.ku operować tłumami i świetnie 
rpoLrafi W~"k()rzY6tać dekoracje. Ale tego 
rtamltlo - od monumentalinego f1.lmu wy
Iffial{a się nie tylko walO'r6w mala.rskich 
ale I tr9Śei - eł-ę1Joklej treści, Idei. a w m
mach histo!,yczn\'ch wyezucia ducha cza
su. Tego zaś mil"o wszystko gtoezoro.by z 
H()lIywood nie umiejĄ. 

Na sam\'m wlOt®ie wytwórnia zaatne
f\'a się. te praw<l-a. hletoryczna nie została 
w t:t"ln tII.mle wie<I'nie oddana. lecz nacisk 
'Polótońo na wv-dO>b~I' OOyctaju ł idei 
wypr8IW krlv!i)wych I Jedno I dMLRIE! nie 
odpowiada 1)rawdzi~ Oto dOwo<ly: scena 
J)rzv6f~i ńa .amku krÓla anA'Ie-16kil)flo 
atOOOOJl& jeeL raeuj do mitingu p<»itycz· 

N:-c tu nie nomogą a:nl Humy statystów, 
ani droaie dekorEliCie. skoro brak bucha l 
wYO"/lu'Cia. Ale czy możemy ta:dać wy.czu
cia ducha wypr8lw krzyiolVych od 2;yda? 

m-t. 

W kilku słowach 
l. ó d :l, 28 paMziernika. 

We Mli Wierzhie do zMtrody 68-IetnieJ 
lU'7 '\nny SŁa,naszko wta .rgnę-ło w nocy 
·trzGch zamadkO'wanvcll banclvtów. uzbro
.lonych w rewolwM'Y i zata.odaJi wydania 
'Pien,:~z'·. Gdy sta.rllS'Zka przechvstawHa. 
się nanastnikom, band yci zamoTdowalJ 
Stanaezkową kilk oma nch,nięciam! 8ztyl~ 
tu. p-oczem RT)londr()'W'aH micszłtanie I Era: 
IbowA.'\\"I'\ZY .\50 złotych zbie'tll z łu.pem. Za 
Jbandytami wszczęto pOO1:uiktwania. 

* W d-nlu g marca r. b. gM11Tl1ł flocła1i-
tlt(,w. oowrara iqe w etanie po~('hmje·l(}n\'m 
{L lfbacjl w loka,l,u nviązkowym w Ale
ksandrowie, nl'!tla<łła na l.okal oartji na.
·rooowo - socl,alistvOlJ!'l('j f 'OOtUlrl)()WM& 
dwórh członków 'oartii narod-owo-&o.cjali
etvcznej. "otem ze zloś.ci z<ł!'>molO'wa fa lo
kal. TrzE.'C'h aoclal!stów w dniu wC'foraj
szvm na skuteok złownego oowołanilt sfa
J1~'O p1'7cd "ąodem okręgCl'wym w LMł,zL 
W wvn',ku ro1.orawy Rokazanl roetali Tpo
Q()l' IJabu>da na miMią,c nree7.tu i StE'fall 
'! Uhll..yZY1~~"k1 na 7 rlni a l'esztu. Trzeci ~ 
akar10nv Go n arski 7.f'Stal uruewinniooy. 

* WczoraJ są.d J:rrodzkl w Lodzł r()Z.oałryw 
\\'al spraw~ drUJgie!l'o zai~cia w Radzia 
mle.lsklej w dn!,u 18 CZN'wca r. b. Po a. 
wantull'zę w dniu 8 maia r. b . na posie
dzeniu w dniu 18 czerwca r. b. mialy być 
ooczyiane dek.laracje frakcyj radzIeckIch 
<lo bud'tetu z oom! nięcil.'-m J)()orzoonlc-h 
o:a iść. Podczas od'oH" rwa'nia deklal'ac.jł 
t"d(}W'skiej na Q'a lerii r.Jtromadzo.na pu. 
bllcznoM ooc>zęła śpiewać Hvmn ~lf'o.O\'ch. 
wobeoc cze .... o ówczesny komlf"arz Woje
wódzki 2arzą~ził opró1nienie galerjj, 
Owaj czło.nkowie Stronni·otwa Na.rooCl'w'&-
110 zOiStal! w6wozas zatrzV'T11ani nrzez l){Jo

licję. fakobv. wedlulll :eznań wożnep-o La· 
lewicza. b'"1.! inicjatoramI awantur. Wezo
,Tai obaj: Wladvsław Sv'!mla i HE'nr\'k 
Chmlelewskl stan~li m-zed sądem. który 
IToznraW'ę odrocz~- I dla Dowola'nia nowyrh 
.św!adlków wskazanvc' nrzCfL ookartonych. 

* Na odbytem poslt'dzeniu zllrzl\!fu ~16w-
n~l\"o wlól.cniarzy postanow'ono ogólną ak
Cl~ nJ\raZie odroczyć o podwvfszen!e plac 
robC'tnlczych w przemyśle włókienni('lvm. 
~owellO term inu r0zPoczf!cia tej akr.!! 'nie 
ustalono. lak .fp.dnak w). wnioskowat" m0t
na. pod j~ta zostanie ona w lutym 1936 r ... 
J{dy s"zon wiosenny w tym przemy śle bę
dzie w pełn! i klln !unktura dla robotni. 
ków Popl-Qwi się. Natom :ast przeciwsta
wiono s :ę katl.'~oryczn:e propozvcjnm 
związku przemv.,lu zarobkowo·włók ! l.'nni
czego .który staw!l żąnanie zm!any Syste
mu OPllotóW nla prowinc jonalnych 'abry
kantów i zmianę oblic7.l.'ń zarobków nie 
od I';zerokości krosna, lecz od "zeroknści 
tkan'ny. uzal/'tnlen!o wyplaty stawt'k tvl
ko wtedy. ~Ijy ponad 51 prflcpnt robotn!
ków f/1llt przy prary. Itd. 2;l\dan!om h'm 
kategorycznie postanowiuno alę przl.'ciw
stawić. a $fdyby, przemrslowcy mlmo to 
1I8i1~",:"JI je przeprowadzić, zagrotvno 
li LraJk lem. 



Ostatni występ 
Cyg,aniewi'cza w Pols'ce 

L w ó w. (pAT.) Władysław Zby
szko-Cyganiewicz przed wyjazdem z 
Polski rozegra jeszcze jedną walkę, 
tym razem we Lwowie. Mecz odbę
dzie się dn. 2 listopada z mistrzem 
Ameryki Południowej Lohngerem. 
Całkowity dochód z tej walki Cyganie
wicz przeznaczył na fundusz olim
pijski. 
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Odszkodow,anie 
dla połsJdch obywatel'i 

War s z a w a. (Tel. wł.). Polskie 
placówki dyplomaty'Czne złożyły u 
czynników rządowych Rzeszy skargI 
poszkodowanych obywateli polskiCh w 
czasie rozruchów hitlerowskich, doma
gając się ods2'!kodowal1ia za poniesione 
przez nich w czasie podczas niepoko
jów i rozru.ch6w, które towarzyszyły 
rewolUJcji hitlea.·owskiej w Niemczech. 

Rząd niemiecki nie uznał ty.ch 

skarg, wniesionych przez polskie kon
sulaty i oświadczył, że może tylko roz
patrywać sJmrgi, wniesione bezpośred
nio przez poszkodmvanych. Termin 
wniesienia takkh skarg upływa ·w 
dniu 31 października. Straty, wyrzą
dzone obywatelom polskim w Niem
czech, wśród których przeważają Ży
dzi, szacowane były w r. 1933 kilka
dziesiąt miljonów złotYCh. (w) 

Omijajcie składy żyiowskie 

Am1erykańscy goście 
War s z a w a. (Tel. wł.) We wt0-

r ek przybywa do Warszawy grono dy
rektorów Americ,an Ekspres Company, 
zajmuj~cą się na terenie Stanó~ or
ganizacją ruchu turystycznego, l .po
mocy dla turystów amerykansklc~, 
Celem przejazdu deleJ acji amerykan
skiej jest zbadanie możliwości amery
kańskiego ruchu turystycznego do Pol
ski. (w) 

Wielki Skład Bławatny B. Jasiński 
Nadszedł duzy transport 
materjałów męskich dam
skich, na palta i muudurki 

tanio sprzedaje 
Łódź, 11 Listopada nr. 5 - teL 157-60 

poleca na sezon ;esienny .. wełny na płaszcze, suknie i na mundurki szkol.ne, 
jedwabie, płótna białe i lniane, firanki, kapy, obrusy, ws~*:.lkie ml!łer!ały 
w zakres manrrfaktary wchodzące ortu pończochy, skarpetkI I rękawIczkI po 
cenach bardzo niskich. Obe;rzenie nie obowią:zu;e do kupna. li la 80t 

A. Wasilewska 
Łódź, Nawrot U. Dn ia Z6 października 1935 r., zasnęła w Bog'U, 

opat rz ona Sakramentami ŚW., nasza naj droższa 
matka, teściowa, siostra i ciotka, ś. p. J Wej ście z bramy. ng1611 

Bronisława Tuliszka 
z domu Leciejewska 

przeźywszy lat 65. Pogrzeb odbędzie się we 
wtorek , dnia 29. bm. o godz. 15 z kaplicy przed
pogrzebowej przy Walach Jana III, o czem za-
wiadamiają, w ciężkim smutku pogr8;Źeni 

UWAGA! 
Najsmac:załeisze pierniki wypiekane tylko 

na miodzie stołowym sztucznym "ROSTA". 
Każda paczka zawiera r e c e p tę na pierniki. 

Zakład krawiecki 

Stanisława Nowaka 
Łódź, Piotrll:owska 165 
Poleca w dużym wyborze. 

muadurki i palta dla uczeDle, 
oraz ęarderobę męską. 

Ceny konkurencyjne. n 16782 Udał mlarD~. 

z 12 094 , dzieci i rodzina. 
P{)'znań, ul. Mostowa 15. - Fabryka Tkanin oltrodzeil dru· 

Miód stołowy sztuczny .,ROSTA" do smaro- cianycb 
wania chleba jest naj tańszym, smacznym i po- I MATEUSZ MIKOŁAJCZYK 
żywnym produktem. Udź. nI. Kilifisklello 167 - mieszanki, dropsy i śmietankowe Tel. 191.85 

t t . d . óż Miód stołowy sztuczny .,ROSTA" do nabycia I groszowe o owar pozą any l wyr - Dostarczam kompletne og rodze-
niany przez klienta w każdym składzie kolonjalno - spożywczym nia wchodzące w zakres wszel-

i składach kawy. d Uil kich siatek drucianych. Dojazd 
Fabryka Cukrów St.Marecki,Pomań '!:======================Itramwajami 4. 11. O. CENY 

ng 14 623 II NISKIE_ n 15 547 
Mare[~ie~o 

POTRZEBNY STRO~ 
do sprzątania. zamiatania oraz eo
dziennych robót i do pracy ,., 
ogrodzie. Kandydaci uczciwi. 
't.rnezwi i sumienni w l"obocie 
IIJiech zlożą oferty pod "pzienn,. 
;; t róż" do adm. "Orędownika" uJ. 
P iotrkows-ka nr. 91. W ooel"cie 
należy podać wiek. gd'Lie kand,.
dat pracował i czy ma dzieci. 

Nagłówkowe &łowo (tlusto) 15 groszy, kaMe 
dalsze słowo 10 groozy, 5 licz.b = jedno słowo, 
l, w, z, a = kaMe stanowi 1 słowo. Jedn6 ()gło
szenie nie maże przekraczać 100 słów, w t~ 

OGŁOSZENIA DROBNE 
5 nagłówkowych. OglOiSzenia MrÓ'd drobnych: t-laJDOWY mWmetr 30 gIMZJ. 

." 1 Do.~ffiRCELE. 43 średniej 2 morgi łąki Warsztat kołodziejski 
•• ~ .. huny nki D1 a~l'wne. lnwneta rzem z mieszkanie n . w dobrem !)oloze-

10.000-7.000 Rut kowski. Doznań. n iu przy kuźni od zaraz do wy-
Dom Pólwiej~,ka 5-7. zd 00 610 dzierżawieni a . Mulczyński. śm;-

, b h gie.l Ki li ń sk , ego 62 zd 602&S nowob udowany plętrowy. 2 loka- 53 uraczanyc ;;.._''--___ -''-______ _ 
torów. fiOO m' Górczyn,. cen a 6000 dom 3 pokojE;. inwen tar2<e , kompl. 60 mó g 

Piekarni 
celem dzierżawy poszukuję. Miej
scowość oboietna. Oferty Orę
downik , Ptlzn'lri zd 00 755 

~aty 4000. MeteIski. Poznań,. zabudow~ nia m asywne 16 OOU _ . . r . I 
Zielona 3. zd 60 731 7.1)00. Rl1rt.kc> wsk i. PoznaJ'i , Pół- bllsko Pozn;;tm!i kompletne .m-

D b d wieiska fi - j zd 00 607 wentarze. ObJęCl;;! 2200, WydZler- Preiss Józef om nowo u owany . żawię zaraz. Pawlak. Poznań. b'ł 356. _ 
dwumorgowym ogrodem Okazja 80 buraczanych Zamkowa 4. ~_.::..15... zd 60 5741~~~~ai f6~~{ rowerOW~g 1~ 794 
Ce na H) (}Oli zło ty ch , w pla ty 15000 nowe zab~od " an ia 25.000, w pl a t~ 90 Ó ________ _ 
B lach Pcznań Aleje Marcinkow- 12.000. powód staroŚĆ. Rutkowskl m rg 'I[:az:&j :3 

I 
Znak oferty naprzyklad: z 1892ł, n 27~ d 1790 

i t. Ii ::a 1 &łowo. 
Drobne ogłoozenia w dni powszednie przyjmuJe 
się do godz. 10,30, w soboty I dni przedświ __ 

teczno przyjmuje si~ do godz. 10,15. 

... .. 
! 

s kie" o' 15 ' zd 60 688 Poznań. Pólwlejsk. 5 - 7_ blisko Poznania, inwental"ze nad-I 23. R07,MAITE 
e . zd 00 608 kompletne, wydzierżawie zaraz. - MY P ".. Czeladnik 

lIC -li Objp.cie 8000. Pawlak. Pozn~ń, F rzy)my . 
7. SPRZEDA2E Zamkowa 4 a. - 15. zd 60 v78, utra dorywcze stale zajęcI e pomocm- masarsko - wedliniarski. dobl". 
• """,, ;- ------- - - . - I podług najnowszych modeU wr-I cze biurowe prlł>ktyczne C110 rych praktyką porrzebny od pierwsze-

W " lki Kawiam,łę • restaurację kOl1Uj~ Zakla9 Kuśniers~i J: o rlpowied.nią akwizycje. Ofet ry go, najchę tn ' ej z Łodzi . OclPJsy -' le D ., . , Grz~slak, Łódz. Al. KOŚCIuszkI Ore,lowm k Poz.nan zd 60 334 św i ad.ect" o"az wymagania -_ąt. 
wybór dąbków i chryzantemów om z mteszkalllem oraz urzadzemem 29 Prawa oficyna ng 16792 --- GrygIer, Szamotu,ll' Prez. Mośclc-
cepy niskie na miejscu ceny zni: z piekarnią k,!p : ę gotówke. - n~ ,rl,?godny.ch ,~a~u1)akkachSt zaraz' - .. _--~----- Leśnik • polowy k.iego. ng 16 '119/80 
żone. Pabjanice. Gawrońs'ka 14. Oferty OrędOWnIk. Poznań KYI~?llk!,hwl<i'3 "oum • de60ł9f Gosposiul lat 23. obeznany w swym zawo- P t b 

n16709 zrj 60 _~ O"IC lego. z. ____ G . k k' ś" t dzie, dzielny tępiciel drapieżni- O rze na 
i " R ź " t - eJn. aqz l. ,wmH~ )l U<;ZYSZ ków i klusowników dobremi oa zaraz ek;;:pedjentka do składu 

Duży plac . Kup ę kuź~ę ze .nlc wo . najprędzeJ na pra~d!llf"e~ MlCha- świadectwami · poszukuje posady ,rzeznickiego z praktyką.~zetnicką. 
w Zgierzu (śródmieściu) do wlos.ce. dobreJ okohcr zal>udo- skład l 'Y,ząd!leme~. l(eźma. h1J11~- ! ~~~~~~o w Cg~:~f~~l:;YCh o~~t~~ od zaraz lub później. Grocholski II Potrz.ebne 200 zł ~a.pCJI. 4d'ree 
sprzedania Wiadomość Orę_ l wamem. paru mOl"gaml roI! lub l jr, °lo500wma'Wm!a~ Ok' R~c lwa j Stefan. Majętność Halin. pocz- wskaze .. Oredowmk GdynIa. 
downik", Łódź. ng 16793 ' ~ame ~abudowani!l z. rolą nada-, KU lCą k' . 13 ozma. d":Je."9·2· 11C U!ZJ311.4§gmma::;s,4.A' ",*,,"""""'1I ta Mchy. pow. Śrem. zd 60 534 AA' Hi 700 

Jące "le na ku~mtl wplaty 4000 OSIC lego. z u "l 26. SZUKA POSADY I . 
Cukiernia dp 5000. 'l'omkow.lak. Małe ;re- PI6WiE4 . .""" K27 WOLNE-M~IEJSc>&alAlI Wytwórnia chemlcma 

d · Zlon. poczta Zamemyśl. POWIat 40 • I. • 
1,~prow.a, zvTIP. . 5 m'nut od Pozn!!- Środa. zd 60560 l L . ' b d '.. IOgłoszenia do 30 slów dla poszu· =_ poszukUje dZIelnych 
ma illHlSz,kall ero do sprzeda,ma.. li li (oL'l"eJ. za U owama. ,,'YWY. mar- l' kujących posady w tej rubryce podro' z· ujących 
2.300 zł Oferty Oredownik Po- _~m ... " twy JTIwentarz. b~.rr1zo korzyst- bl' . d' "; '170 ł le a ' . 
znań. zd 110 144 '17. LOKALE nie. obiecie 1000. Woźniak. Stę- I o lCZamy po Je neJ trzecieJ cen,e . A n ro r do zwiedzania przedsiębIorstw 
------ • _, =""5 szew. Kosickiego 13. zd 60 495 drobnych. mkasenta nR ~talą posad~ od z{l- przemyslow~!!h. Zgłoszenia Fr. 

Pleszewte ------ raz, Warhnek wypo~yczeme Lesiński, Krotoszyn. Mickiewi-
dom czynszowy. pi ętrowy, morga Kuźnia ' Restauracja Sumienny 1000 zł . OfErty Or-edowmk. Po- cza 8. zdg 60 745 
sadu owocow ;>go 1,2000, wplata obszerne zabudowania, 8 m6rg, znań zd 51/ 6.,6 'rJ' • " 
4000,- re57.tQ kilka lat. Malo- wieś l(óścielna. kolej. Cena ko- w peł.nYlI! b if-g'l z k.o~cesją z po- lat 2.'). 8 klas gimnazjum. jezyk a.aWlamlę 
lepszy. Pleszew. zd 60 083 rzystl)a. Ws.k~że agentura Or,!); wf?du śmlercl wl,aś<; l cle.!a .natych- niemiecki. francuski. angIelski Stróż _ Cukie m e . pierwszorzędną 

100 Ó 
dowmka. KSl ąz. Wlkp. ng 167"" m1!ist. do Wydzl{o rzawlema. DO'poszukuję jakiejkolwiek posady. nocny ~araz POtrzebny. Waru- świetnie prosperUJącą Z przyległą m rg oblęc·a potneba 3-4 tys. zł. -I Ofert y Orędownik. Poznań k " goo I Ofe t O k 

prywatne zabudowania masyWne ..... ts D:ill:R2AWY"""'" P 6175-M.131 "downik, POZI qń e,C 59625 wocześnie urządzone, w centnlD ~
_ . :JI Oferty do •. Par", Torun. zd 60 74' ne • pozycz .. a " z. r y rę- r estauracją "elny wyszyn. no-

Inwentarze kompletne sprzedam ~. __ wi ększego miasta. najruchliwsz,. 
na ~pla ty lub wydzie,:żawię, - p' k ł Mistrz piekarski Rejonowych punkt. ;;powoi!u zmiany stooun-
Hoffmann. StrzydrzewleC. Jaro- P"ek" le arn a J;ll"zedstawicieJi na każde powiaty ków rodzLln,>ch sp~zedam. Cena 
~n. zd 60 576 . .1 . a~ma zar':.! do wydzier2:awienia. duta lat 82, z kartą rzemieślniczą sz.u- Byt zapewniony. Życiorys, zna- 20 000 zł , Powtini r .. flektanci pro-

40 i!o Wyd,zlerza wlel!lla od zaraz. wi<.~ kościelna. Znaczek na odpo- ka posady. MCYŻe z!cyżyć kaUCJę. czek. adresować: .. Polskie Biuro ~ zeni o '1.I<'21en e ofert di) "Par' w 
Rudnicka, N elkla. pow. Środa. wi('dź Kazimierz DrosseI. Nekla. Oferty Orędownik, Poznali Sprzedaży Okularów" Kościan. I Poznaniu pod "Zaklad Gastrono-

buraczanej śliczne zabudowania 
przy szosie pow. Poznań, 13000. 
Znaczek, korzystnie. Woźnia'k 
Steszew. Kosickiego 13. . 

n 167'50 POW'ht Środa. zd 60 743 zd 60 i54 d 4556 . miczny". Pil' 6176-56.430 

____ ..:z;::.d 60 496: ____ _ 

40 
dobrej. zabudowania. !!:yWe, mat'- F1ryd~"""a Ch"""JIIl' a" ~'81" do twe inwental"ze 4000. reszta Bank '" . '... __ .... ' v 
Rolny. Znaczek. Woźniak. Stę- :LM9) w wylk. J. Smidowicza 
szew. Kosickiego 13. zd 60 497 ś od 30 'd"k (fort.). A. Sz,lemińJs.ka (śpiew) i 

r a. paz menu a. onk. symf. P. R. llod dyr. G. Fi-
45 buraczanych 6.30 aoo. IPOO".; 7,20 dzierunl'k: tl!lberga: 21.45 J.wa-d.rame iPoetyC-

dom. 4 pokoje inwentarze kom- 1~.57 Sy.gmaJ czasu: l~.m.l d2Jie'TJ.- iln: 22,00 pogadanka dla le:karzy: 
pletne 14 000, ~p!aty 7.000' Rut- łl1'k; ~.ló lPog.: .,K.9'!J1eta sklllPa .• Nadnercze": 22,10 muzyka lek
kowelu Poznań Półwiejska 5--7 I kO'bleta oowzędna , 12.30 kon- Ika w wyk. Mk. P. R.: 23.05 m,u-

, zd 60 !lU . . cert o,rk. P. R.; 13.25 ch:wiJ:ka zy.ka tanOO2llla & SXIyt. 
-----:::::...::::...::.::'!...--___ dla: 'ko,biet: 1Ii,11i gieMa: 15,30 

Dom ~ru.d. w ~-rocznice śmieorei zal0· 
2 k ' k h . d zyclela Cz. Krzyża H. Dlmata; 

PO, oJ~. uc ma z ogro eOl przy 16.00 &n1cho.wisko dla d,zieci: . . 
S~szewle .? ?OO. Znaczek od~o- " Kuba chd wiec'" :1.6,20 rec. Środa. 30 \IatdZlemua. 

, .K~·AJOWE 

~Iedź. Wozmak. Stęszew. KoslC- ~kr,zY1P,cowy A. :kriegla: .. 1645 Katowice - llI.30 uwertu'TY i 
kIego 13. zd 60 493 lSI!rnzynka muzyozna; 17.00 POg.1 fanltruzje OIPerowe z plyt: lli.20 

Do'm LP. t.: "Sza.ry oołowiek": n.JW gielda: 18.30 śląskie nowości lite-
Ik()lJlcert orik. Furunań.,;k i ego: 17.Ml! TRockie; 19.00 odczyt: . ..8łkutki wo-

2 pokoj .. , kuchnia . 4 buraczanej "świat się śmieje": 18.00 komcert jen śląsk.ieh"; 19.20 p>rneg;ląd pra
okolica Poznania korzystnie 35011 ser enad w wyk. J. Hennert: 18.30 ;;y; 19.31i SlPort; 23.05 muzy!ka lek
Woźniak, Steszew. Kosickiego 13 Skrzyruka ogólna: 18.45 mU\zyka z !ka II: ,plyt. 
____ ..:zd 60 494 IPlyt:.19:35 apo.rt: 20.f.lO ,,Ktoś. kto A oda..... ~... nik 

/P,nzYJd,zle ... " komedJa muzyczna r .... pa~'Zler a. 
60 mórg 'P /g &zot u,k,i Bungera. mU{ly.!;: a Be- Kraków - 13.S9 koncert Ol"-

cert u.tworow Delbuesyego (Pl,.
,ty). 

Lw6w - 18.30 kon.cert tyczeń # 
II: !plyt; 16.00 .. Kuba chciwiee" 
obrazek &liu-chowi'Slkowy dla dlZie
ci: 18.30 szkic Hteot'acki; 18.45 .. W 
światku dziecięcym" 6plY'tY): 
19.00 .. Ozem jest d:Ia naos oszczęd
ność": 19.35 soport: 23.05 mu,zyka 
lekka ~ płyt. 

środa. 30 pafdzlernlka. 
Łódź - 18.30 mueYlka lekka z 

u,dzia~em solistów ('Płyty): lli.12 
giełda !ód:IJka: 18.30 .. Póllll:Ocna 
stra2mica - GdańJSk": 18.45 U'two
ry f Ol"te'P i a'll'owe w wyk. l. Fried
manna ~p.lyty): 19,5Ii 1lIP0000t; 23.05 
mu.zy'ka taneczna z ,p./y-t. 

środa. 110 października. 
Toru-' - 18.30 ro1me instru

menty - muzyka z ~yt: 15.20 
giełda: 18.30 slklJ'zY!Il:ka teeh'f1icz-

Humor zagraniczny 

bUsko Poznani a, kompletne in· n:l.Ck iego. GeT'lS{lwi na. Kerna i kiesbr z płyt: 18.30 flIkrzYTIka 
wentarze. cena 14000, wpłaty 8 L oSlS - Va,lel"jo . Radjofonirzada ogólna: 18.45 Adam Didul" ąpie
tys. Pawlak. Poznań. Zamkowa Gerżaibil:a : 20.45 dziennik: 21.00 wa @lyty); 19.09 potadnilk rury-
4 a - 15. zd 60 572, IX audycja z crtJ1u .. Twórczość s-ty.czny; 19.35 ~rt; 23.09 k{)lJl-

na: 18.41i z OIPel" Puccieniego (!J)ly- Kasiu, kotek si~ nudzi, zanieś go do kina, niech ....... 
ty): 19.00 wiad. grepod. z POOlI()- b M ' k ---
l"Za~ 19.35 13;IXJ.1't; 23.05 muzyka aC'Zy" l i-Maus", 
-t-Mlecm8 li plY't. (Triłl. 111. - Rzym). S. lI'. 

Co futro - to Edmund Ryebter:....; 00 ,palto;,.... to Edmund Rychter ....; co Ulbranie "- to Edmund Rycbter, Poznań, Ostrów Wielkop. 

P d ł t na miesią.c listopad 1935 r. wląC'ZI1ie Jmiąltkowego doda.tku powie- Ogł O S eOl· a na atl"onie II-lamowej 15 gr. na stronie 4-Ia.ruowej przy koJ\.cu Ulk8t'l r Z e p a a !leiowego. w Po.zn3Jl1iu w el!:iSpedycj.i d 1.95. w lIJgeJ1ejaeh Id 2,26. z 00- Z redakc)'jnego 80 gr, na stl"onie czwartej 50 gr. na st.ronie ,Irugie.l 80 wr 
nQsztmie:m do domu :rJI 2,20. na prowbncji na IPQcmt8lOh ,iut & odnosze. Przed wio'łomościami potocznemi 100 gr od 1-lalJlIJwt!go miliw"'ra 

niem do domu kwantalnie 7,01. miesięcznie 2,34. pod opaską mies\ę=ie w Polsce zl 5,00. Ogłoszenia skomplikowa.ne z zastneżeniem miej~ca od poorezellóllll'go wypadku 2n~ nQ,lwytki 
w hnnvch Jcraj.a ch zl 5.00. P ,rzy 7-miu wyodaniach tygod~iowo kosztuje .. Or~own~" m1esiecz- Drobne ogloszenia (najwYł.ej 100 si ów w tern 5 naglówkowych) słowo nRlllńwkowe (tI"~'el 
n ie 2 35 z! bez odil!(iszenia do domu. \V rarzle wypadkó,w s 'powodowanych silą wyilszą. ,pmesz1l:ód lS gr. każde dals~ słowo 10 gr. Og/os~llIa do bieźa('ego wy,lania przyjmujemy <lo Ilo.h'n, 
'w za:kloo'zie. siJraj,ków i t. P. wyda:wn:ctwo nie odpowiada za dostarczenie pisma. a abonenci 10.ao. a do lII<yda~ niedzielnyoh i AwiąteczlIYch do .go<lz 10,IS rano. Za rltżnice m,.~.lzy ~"!8 
nie malj\ prawa doma.ga!!l.ia sie mooostareZOll1yeh numeJ"6w lub ods3Irodowa.nia. wem II wysokOŚCIą olr!08zenia. powstala wskutek matrycowania. wyrlawnictwo nie oop.'Wi,,<lA 

Redaktor odpowiedzialll7 Andrzej Tre1la I Poznani&. - Za WIQ'lItltie wiadomoA~ l arl7kul7 • m. ŁodIJi odpowiada ~ Trella Ł6dt. Piotrkowska 81. - Za olrllPzoonia 1 rekl"m, 
odpowiada administracja w osobie p. A.ntoniewo Lem.lewicn ., POJlllanlu. - Niezamówionych rekopis6w redakeja nie zwraca. 

Wychodzi oodziell!l1ie z wyjartJk,iam niedziel i świąt 1lfoozYstych z d8Jt4 na diziet\ naat~1l7. Nakład I czcionki: Drnkarnia Polska Spólka A.kcyjna 
Poznań. św . Marcin ;O, 

Telefony: U-61. 14-76.33-07. 3S-2ł, 35-25. łC-72 ,. niedziel... świ,ta I p6mJIIl wieczorem tybko 40-72 . .... P. K. O P()znań nr 200 U9 
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38) 
Stamtę.d zawieziesz jl) do Li-

. verpoolu i tam wsadzisz na pierw
szy statek, odpłYWF ją..ey do Au
stralji. Dowiedziałem się z dziennika. 
Że .. Cydnus'f odpływa jutro. Czyś go
tów uczynić to dla mnie, Humprey'uT 
Powtarzałeś mi tyle razy, że od.d·ałbyś 

życie za mnie. Czy chcesz odwieźć żo
nę moj~ do Livetrpoolu i czuwać tam 

111M nią, dopóki statek nie odpłynie' 
- Owszem, panie Filipie - odrzekł 

Humprey - gotów jestem wszystko 
u(:zynić, co pan każe, gotów jestem u
sunę,ć tę kobietę z pańskiej dł"ogl, boć 

to nie jest rzeczą ta.k trudną.. Ale czy 
ona Jl'l7.ystanie tak dobrowolnie' 

celyn. nigdy a 'nigily, zanadto dumna Humpny Mel'Voud - to gatunek nie

jestem na to. wiasty, której nikt ł ni~ pokonać nie 

ŻOna Filipa Iocelyn nie grzeszyła potroli. Pan Filip b~zie mUJliał dae 

wstrzemięźliwością., W chwili, gdy u- za wygraną., bo z tą. babą nieprędko 

kazała się na progu oberży, by zastQ.- zdoła przyjść do jakiegOkolwiek ładu. 

pić drogę mężowi, była całkiem oszo- Czy chodzi o czystą. czy o brudną. 

10mioM trunkiem. Dopiero, gdy runę- Sprawę, to wcale nie jnteresowało 

la pod kopyta końskie, otrzeźwiała nie- Humprey'a. Był to chłop prosty i miał 

co. Wygh~dała na obojętną, ehociaż' w natUJrze sWQjej wszystkie dzikie in

czarne, duże jej oczy pałały złością zą.- stynkty. Służyć wiernie tym, których 

wziętą. się kocha, mścić się na tych, których 

Humprey Melvoud przystanQ.ł we si~ z jakiegokolwiek powodu nlena

drzwiach i bacznie studjował jej widzi, oto jego przekonania moralne. 

twarz. Zrozumiał niebawem, Iż z tą. Nie umiał ani czytać ani pisać, a w 

kobi~tę. niełałwa będzie sprawa, zro- kościele nie był ani razu od lat dz!e

zumiał, że nie potrafi jej nfkt skłonić cinnych. 
do wyjazdu do Australji, Jeżeli jej sa- - . Przejdź na chwilO do tamtego 

mej projekt t~n nie przypadnie do gu-l pokoju, Humprey'u -rzekł na.~le lo

stu. \ . celyn - bo. muszę sam na sam pomó-

- To z pewnościlj. nigdy nie nn.stQ.- wić z moją tong. 

pi - powiedział sam do siebie 

- Musi przystać! - zawołał Ioc&
Iyn. - Może ją. tneba będzie oszukać, 
może wypadnie przyrzec jej, że za 
nją. pojadę. Okropna to kobieta, gdy 
się rozgniewa, ale miałem dosyć wpły-

wu na nią ł może ją potrafię namó- S k k d 
wić. Nie wie nic o mojem położeniu o.. zmer as a V 
becnem i nie powinna się nigdy o tern 
dowiedzieć. Wyjdziesz przez malę. Pok~j, w którym się znalazł, o

furtkę na końcu korytarza. Otworzę świetlały jedynie różowe odblaskt 

ei znowu, jak powrócisz, Nie chcę, aby przygasającego już ognia. 

kto widział tę kobietę, albo dowiedział Na stole stały resztki deseru. Chwy-

s:i9. że tutaj była. cU karafkę z winem i napełnił szklan-

- Ale gdzie ona jest, panie Filł- kę. Nie istniały dla niego żadne wzgłę-

pieT dy przyzwoitoś.ci. Nadstawił uszu, aby 

- Pod "Głową. Kr6la" w Shornclif- słyszeć, o czem rozprawiają. w są.siad

fe. leli tam zaraz, Humprey'u, zobacz nim pokoju i niezmiernie był ciekawy, 

się z ni~ I powiedz, że Jocelyn Gilbert ~zy Filipowi uda się dojść do jakiego 

pragnie się z nią. widzieć. Więcej nie porozumienia z kobietą-obdaortusem, 

mów ni~. Przyprowadź mi jł koniecz- kt6ra wyglądała na djabelnie upartą.. 

. nie. Z początku r02mawiano baruzo pó 

Zamienili jeszcze kiJka słów, po- cichu. Potem nie było słychać nic, 

Czem Filip Jocelyn wyprowadzi) swe- tylko stłumione szlochanie kobiece 

. go mlecznego hrnta na wąski korytarz, i kroki Filipa, spacerującego po po

; przy końcu którego oszklone drzwI koju. 

_ P.r'owadziły do ogrodu. Ale po pewnym czasie podniosły 

. - Co za ciemnlea piekielna - szel'- się naraz głosy. Humprey USłyszał, że 

nęł hrabia. - Pójdziesz Chyba do Filip Jo~lyn mówił popędliwie i z 

. ShOl'ncliffe gościńcem, nie nad wad" nadzwyczajną złościQ.. 

.1lURlpł'ey'U?" '. Xołłleta odP~wiadała :'mll,- ~, 

;>~~ r Dlaczego, Jlil'oszę 'Pana' szcząc prawie. . . 

- Bo lamtQdy bardzo niebezp\ecz· A. potem naraz zaległa zupełna et-

nie. po cleUlku możesl. ła.two tle stąp.. sza. Nar:-ada coś długo trwała. Humprey 

nąe. Melvoud spoglądał coraz na. zeg;u· 

- Tak, ale droga nad rzek" jest i liczył minuty. Nie taka to znoWlI 

prtynajmniej .krótsza o pół mili. NIe rzecz wesoła siedzIeć naprzeciw wy. 

--oba,viam się wypadku, za B0dz:łoł bo- palonego ogniska z załoźonemi r~ko-

dO apowrotem. ma, kiedy tam, w pokoju sąsiednłm. 

W skale było wykutyCh kUka stop- dwie rozsierdzone osoby obrzUcaj08f~ 

. ni, otoczonych JlIltTęcZą., a chociai zej- t1siącmemf zarzutami. 

chciał niemi niewidr.ialnego wroga. 
Ale zaraz opuściłl'ęce i westehnął 

głęboko. Wino podziałało nań sku
tecznie. Ozwała się w nim cała jego 
dzika natura, patrzał na boleść Fili
pa i tracił panowanie nad sobą. 

- Nie mogę pozwo·lić na to, panie 
Filipie, abyś znosił podobne męki. O
świadczam panu, że zrobię coś szalo
.nego, jeżeli się pan nie USpO}iOi. 

- Nie jestem w stanie zapanowaC 
nad sobę., mój Humprey'u - odp()
wiedział Jocelyn, padając na fotel. -
Wiem, że wydaję ci się człowiekiem 

słabym i podłym, ale wzruszenie moje 
przechodzi moje siły. Widzę pne<l 
oczyma moje Laurę, przybraną w strój 
ślubny, wiJzę jej twa.rzyczkę zarumie
nionę.. Jlrzezierającl}. z poza koronko
wego woalu. I ona ma się stM ofiar'ł 
takiego jak ja nędznika. Oj. jakże ja ją 
kocham ·mił()ści~ tak wielką, tak czy
!tą; .la'ką.: -chyba żauna k()bieta nIgdy 
. jeszczekochaną. nie była. I to- uczucIe 
muszę zdeptać i zdruzgotać to mło

dziutkie, niewinne serce, bo ta ot() 
wstrętna istota wyzyskiwać chce mój 
błąd z czasów smutnej mojej niedoli. 

MÓwfQ.c to. wlepiał oozy w ognisko. 
zupelnie już wypalone. 

Humproy śledził go cłtgte f nara» 
w czarnych Jego QlCzach pojawiła slO 
złowroga błyskawica. 

sl6w Fi1łpa. 
Wreszcie ocltn1!ł !!Iię i spoJrzał mUl 

prosto w oczy. : 
Kaskadę z pod skały słychać byłą 

głośno wpośród nocy. 
- Jestem skończony głupie1: - ode

zwał się stanowczo - i nie znajduj, 
innego sposobu na dopomożenie panu, 
jak ehyba jeden tyłko, jak chyba ..• 

Zniżył głos i nie dokotlczyl zdania. 
Szum kaskady odrywa} widocznie 

jego uwagę, bo czarne oczy jego powra.
cały bezustannie do okna i jakby 
szmer ten mimowolnie śledziły. 

- Czy ma pan nadzieję, że odejdzie 
sobie spokojnie dziś wieczór? 

- Chyba. że razem z nią pójdę. 
- Ależ pan z nią. iść nie możesz. 

Mówiłeś jej pan wszakże, że należys~ 

do służby domowej. Mówił pan jej o 
tem, prawda? 

- Mówiłem! 
- Łatwo chyba moze zrozumfet!, te 

pan nie może oddalić się bez pozwole
nia lorda. Powiedz jej pan, że jeżeli 
chce, to ja ję. odprowadzę do Shorn
eliffe, a pan jutro, zaraz z samego ra.
na, przyjdzie tam do niej, do oberży. 
Przyrzeknij jej pan, że razem z nLą 
pojedziesz do Londynu. Może usłucha 
pana, co? 

- Może ję. namówię, może mnie u
wolni na d~iś wieczór, ale ... 

- Co ale? 
- Ale eo będ'1.ia jutro? Co mf Z'Y'()" 

bić wypada? Cly mam powiedzieć 
wszystko miss Laurze Dunbar? 

- O jutro się pan nie obawiaj. Do 
jutra daleko jeszcze. Do jutra może 
jeszcze stać się coś takiego, co usunIe 
tę djablicę z pańskiej drogi. 

Gajowy wypowiedział to wszystko 
po ckhu, nie odrywająre oczu ad potl
łogi. 

Filip Jocelyn zerwał się z krlesła 

i patrzał na Humprey'a Melvoud a 
dziwnym wyrazem twarzy. Widoczny 
w niej był szalony przestrach l radośe 
szalona. .~ .. 

- Co ty chces~ uczynić1 - zawołl11
Q

:) 

gl~em urY"'anym - nie masz zau\la
ru, nie masz przecie zamaru ... 

Umilkł i stanął jak wryty z tem za,.. 
pytnnlem szczególnem. 

Gnjowy nfe podniÓSł głowy, tylko 
wskuał rękę. drzwi zamknięte. 

- Czy ma przy sobie akt ślubu! 
- Nie. l'lowiedziała, że 10 zgubiła., 
- Zgubiła? śele to bYło bardzo strome i końCZYło Ga!owernu czas dłużył 8i~ pfekiel

się przy kaskadzie, Humprey Melvoud nie, aby wiQc na śmierć się nIe zanu

obrał tę drogę 1 schodził na dół po o.. dzić, nalewał sobie coraz to nowłJ, 

macku. szklankę wina. 

Filip Joeelyn wrócił wolno do salo- Pił rzetelnie, a że pertraktacje po.. 

nu. Zasiadł przed kominkiem, się- między mężem a żonł} cię.gnęły się jut 

gnQJ po pierwszą książkę z brzegu przMzło gadzinę, oparł się o stół lok. 

i zaczął ją przerzucać. Siły go prawie ciami i usnął ze szklankę. w ręku. 

-;- W.ięc stanowczo nie ~hce jecha~. 
pame Fl.lIpie? - odezwał się po pew
nej ChWllt szorstko. - Ta kobieta nte 
chce pana opuścić? Ale przecież jest 
pan teraz okrutnie bogaty, możesz jej 
dobrze zapłacić za milczenie. Czy nte 
próbowałeś pan tego sposobu' 

- T lik , ale z aktu nfc mi nie przyJ-
dzie. Uda się do kościółka, w którym 
ślub brała, 1 weźmie wypis z akt para
fjalnych. 

zupełnie opuściły i napół zaledwfe Naraz ocknął się, posłyszawszy ba-

. przytomny przysłuchiwał się szme- łaślhve otwarcie drzwi i ujrzał Filipa 

.rowi kaskady, bij~cej u stóp skały. Jocelyna. 

Było zaledwie po dziesiątej, o jede- Wszedł z lampą., postawił Ją nłll 

nastej spodziewał się powrotu stole, a potem zbliżył się do kominka, 

!lumprera ",-raz z żonę... Przypus!czał, oparł się o gzyms tegoż i zakrył twarz 

ze muslała by~ strasznie oburzona rękoma. 

i zrozpaczona. A jeteli odnu.eł jego - Nie przeni~ tego wszy!tkłego 

propozycje pojednawcze? A jeżeli hę. rzekł - to okrutne, to stanowczo 

d~ie ~hciała zmusić go do dotrzyma- nad moje \iły. Roztrzaskam sobie łeb, 

Ula przysi~i małżeńskiej? bo mi nic zgoła innego nie pozostaje. 

Zaczął się przechadzać po pokoJu Tak, muszę coś ZJ'obit ze sobą. ko

ł myśleć, co pocznie, gdyby Agata nie niecznie, muszł raz skończyć z tem 

chciała przystać na wyjazd do Au- wszystkiem. 

straljf. Jakiegoż innego w takIm razie Humprey Melvoud powstał i zbliżył 

będzie się musiał chwyci~ środka? siQ do swego brata mlecznego. 

Dziesięć minut po jedenastej u.sly- - Nie cbce wi~ jechać, panłe Fi-

sza, lekkie stukanie do drzwi koryta- lipie' - zapytał. 

rzowych. Pobieg-ł czem pl'Qdzej otwo- - Tak, nie chce! MYśli wisi~ przy 

rzyć I zobaczył Humprey'a i Agatę Jo- mnie do śmierci' Chco mnie !musić, 

celyn. abym zapomniał o wszystkich Drzysię-

Agata była ~młertelnie blada. Zra- ~ach, jakie złożyłem Laurze Dunbar. 

niła się silnie w głowę, padają..e pod O,. Humprey'u gd:vby§ ty mÓ);\'ł zrozu

stopy końskie. Czoło miała przewił- mleć, .lak my się kOChamy! Nie jestem 

-zane przepaską. płócienną., na której komediantem, nie udaję, nie .kłami~ 

wida.ć było ślady krwi. ale mówię całkiem poważnie. 

Laehmany i bladość twarzy nada- Fi1lp umilkł nagle, aby zaraz znów 

wały jej wyraz okrutny. Wchodząc dowybuchn~ć tern większę. rozpaczą.. 

pokoju, obrzuciła go spojrzeniem zdzJ- Humprey Melvoud, oszołomiony wi

'Wionem i zaraz potem zwróciła się ~ nem, którego sobie nie żałował, spoglą,-

wściekłością do Filipa. dał z widoczną. s,,:de~z!,<?ścią. na n.jego. 

- Więc ty sobie tutaj mfeszkasz - No, ~o, ~ame Flhple, odwagI tyl-

a ja żebrzę po ulicach Londynu? ~ ~~, odwagI! NIe poddawaj sl~ pan talt, 

wrzasnęła - winszuję ci tej sztachet-· otby przez litoM nademnę... lak 

ności, jakiej dałeŚ dowód rzucaJąe Słrcham tego pańskiego lęczenia. nie 

biednę., nietliczęś1iw~ swojł' zonę ""d' ~m doprawdy, ale eo~ się ze mn'ł 
.' .. .' . znv.nego robI. UspOkÓj się pan, bo 

- TWOJ9 przYJaCIółki powmny ctt Ja me wyłt'zymam ł zwarjuję To bo

były prlyttl1iĆ. Agato. do nich powłn- 'esne dla mnłe rzec?y, pan fe' Fi1łł'ie 

nu SIę bYła. udać.. . Czuję, że zaczynam być zdolnym do .. : 

- Co? MIałam iść do nieh' Miałam Gajowy nie dokończył rozpoczętego 

Im opowiadać. że mnie m'" m6J opu. Idani&. Zaeiln"ł zęby i wzniósł w ~ 

'eH? -. krzyknęła kobi~ta. - NIe. 10- lUIdśnhłte pl~f. jakby zdruzgot.a~ 

- Wszystkiego próbowałem, Hump. 
reyu, ale bezskutecznie. Na nie nte 
chce się zgodzić, ta pijaczka, tylko na 
to, aby mnie zgubić. To jej jedno się 
tylko podoba. Proponowałem jej wy
jazd do Australji, do Ameryki, stara
łem się ją okłamać, zapewniłem, te 
n!eba.wem tam za nię. pojad~, aonko 
dJabhca, w nos mi się na wszystko 
śmiała !!!Woim bydlęcym śmiechem. U
czepiła się mnie i ani myśli o tern że

by mnie opuśeić. Pojadę wszędzie 
,gdzie chcesz, powiada, ale tl'lko raze~ 
z tobą!. Byłem aż do tej chwili przeko
nany, ze ona mi wykradła syna, oka
zUje !!Iię jednak, że ję. niesłusznie po
dejrzewałem. Oświadczyła mi naJ
uroczyściej, że noga jej do dziś dnia tu 
nie postała, że nie widziała dziecka od 
chwili mego wyjazdu z nim z Lon
dynu. Mówiła zupełnie szczerze znik
nięcie więc Georgesa jest do~d nie
przeniknionę. tajemnicę.. Zleciała. pl&
szo całę. Angl.ię, wszędzie mnie poszu
kują.c. a do Shomcliffe przybyła dzia 
przed . połUdniem najzupełniej przy
padkowo. Przybyła . zaledwie na kwa
drans przedtem, gdy mnie zobaczyła 
~ejeżdżaję~ego przez plac targowy. 
NIe wie zgoła o nfczem. Powiedziałem 
jej, że ten dom jest własnościł 'pew
nego lorda, u którego pozostaję w służ
bie. Gdyby wiedziała prawdę, nIe od
daliłaby !!Iię stę.d za żadne skarby 
świata. O, Humpreyu, byłem do WCzo
ra, jak najba~dżfej przekonany, że ta 
kobieta me zyje. Co ' teraz poezę.e, 
Humpreyu. pawiedz mi, co teraz po
czą.ć? 

Gajowy nie odpowiedział w tej 
chwili. Wpatrywał się zapamiętale w 
k"t pokoju i z<lawał !!lit tom tak by~ 
pochłonięty. te nie słyszał rozpacznych 

- Prawda, zapomniałem o tern. A 
czy przypadkiem nie ma innych jakiCh 
dowodów przy sobie? Nie ma np. ja
kich listów? . 

- Wątpię! Lata za mnl' po calym 
kraju. A któżby mógł zresztą. pisywac 
do pijaczki, włóczęgi? 

Nastała chwila milczenia. 
Kaskadę z pod skały coraz głośniej 

było słYChać wpośród czarnej zimowej 
nocy. 

.Stali naprzeciw siebie, jed&n z .fel1-
ne}, dnlgi z drugiej strony komhtka. 
Gajowy clą.gle w ziemię patrzl;\Cy, FiI!p 
obserwujący bacznie jego twarz 

Wskazówki na zegarze wskazywały 
blisko godzinę pierw$zę.. 

- !dt pan. spróbuj, czy l.er.hce p6j~c! 
spokOjnie ze mną, panie Fi!ipltl - 0-

dezwał się Humprey w tej chwili. 
- Ale cóż z nią zamys'asz 7.robić? 

- zapytał Joeelyn z pewTJl'm waha-
niem w głosie. - Powiedz, co mv~lisz 
zrobić, ażeby mój jutrzejslV ślub odbył 
się bez przeszkody i ska ndalu? J akte 
potrafisz ję. przekonać, żeby się WyNIo
sła z hrabstwa, nie dowiedziawszy Sl~, 
kto ja jestem? 

. :-. Nie t~lrbuj się pan o to, panie 
Flhple. ZaządałeA, abym ci przyszedł 
~ pomocą, więc jestem gotów ci słu

zyć. Mówiłem panu, te gotów .lestem 
wyt?CzyĆ . dla ciebie ostatnil}. kropl~ 
krwI, a me zwykłem gadać na wiatr 
jak się panu może zdawało. Dotrzy~ 
mam słowa! - wykrzyknął gajowy 
z pałają.cemf QlCzami. - Powiada pan 
że g~owę sobie roztrzaska, jeżeli będzi~ 
mt;slał zerwać z piękną JasnowłOSI!
dZIewczynę. z Ma.ndeley-Abbey. Otóź 

powiem panu, bą.dź spokojny, r.robisz, 
co do ciebie naleiyt Jednego tylko żą
dam, abyś pan namówił tę kobietę, ż&
by zemną. zechcłała pójść, Wiesz pall 
nape~o, że nie potrafisz nakłonić ieJ 

do WVln7.dll do All~tr61ii lub Ameryk:'l 



..... 
Śląsk - prastara ziend.a piastowska budzi się z odrętwienia. Lata niepodległości, a szczególnie ostatnich lat 

dziesięć przyniosły tu większe jeszcze, niż w reszcie kraju, załamanie moralne i gospodarcze. Znaczyło się ono objawa
mi z punktu widzenia narodowego i państwowego wręcz niebezpiecznemi, żeby wskazać choćby na znane fakty wstępo
wania Polaków - z biedy przeważnie - cło niemieckich organia.cyj i sztucznego niemczenia naj młodszego pokolenia 
polskiego. Znaczyło się to załamywante się jednolitego frontu narodowego równiei - i to w głównej mierze - szeroką 
falą Żydów, zalewających śląski handel, przemysł, kupiectwo, rzemiosło itd. Dzisiaj tak jest na Śląsku, że, kiedy jesteś 
na ulicach Katowic n. p., nie wiadomo, czy to polskie Katowice, czy tek Nalewki żydowskie... 

Niebezpieczeństwu jednemu i drugiemu - niemieckiemu i żydowskiemu - nie Przeciwstawiono zwartej orga
nizacji śląskiego społeczeństw'a polskiego i chrzeŚcijańskiego. Przeciwnie, od szeregu lat byliśmy świadkami rozbija
nia raczej tego społeczeństwa z wielką dla sprawy narodowej szkodą. Dopiero ostatnie miesiące przynoszą nadzieję lep
szego jutra i przebudzenie z odrętwienia. Na Śląsku coraz potęiniej rozwija się Obóz Narodowy. Chorzów, Katowice 
i inne miasta śląskie kroczą za przykładem narodowej Lodzi i narodowego poznania. Dowiodły tego niedawno odbyte 
zjazdy Stronnii:twa Narodowego. Śląsk się budzi, a społeczeństwo śląskie zaczyna rozumieć, że tylko poprzez jednolitą, 
zwartą i potężną organizację narodu polskiego wiedzie droga do Wielkiej Polski i droga do wyzbycia się niebezpiecz
nych wpływów obcych Polsce elementów, z żydostwem na czele. Rozmach nowoczesny stolicy Śląska symbolizuje nie
jako rG2mach naszej walki o Polskę narodową, o Polskę dla Polaków. 

Fotomontaż od dołu, z lewej strony: Śląska Szkoła Techniczna, utrzymana w stylu nowych budowli. Obok, na 
tle całości gmachu tejże szkoły, rzucana jest panorama starych Katowic: huty, kopalnie. Ostatnie zdjęcie z prawej ' 
strony przedstawia wspaniały "drapacz chmur", jakim szczycą się Katowice w posIaci... urzędu skarhowego. Wyżej, 
od lewej strony: piękny pomnik Monius~ki, wznieSiony sumptem śpiewaków śląskich. Obok dyrekcja Kolei Państwo
wych, a nad nią nowy pałac biskupi, do którego w najbliższym czasie przeniesje się Kurja Bisk"pia. Na prawo: całoś6 

. pcmnika Moniuszki. Od góry wreszcie z lewej: olbrzymia hala targowa w trakcie budowy, nad r~ą jedno z gimnazjów. 
W środku: imponująca nowoczesnością linjt sylweta fragmentu gmachu urzędu skarbowego. Na prawo wreszcie gmach, 
w którym mieści się zarząd zakładów księcia PAczyńskiego. Wszystkich zdjęć dosłar~zył n, . ~. p. Mieczyslaw Cybi9ski. 




