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Dziś: Najbardziej zazydzone miasto Sląska - Katowice 

Dziś 8 stron Cena numeru 10 gr 

CodzieDDe 1Istrowane pismo Darodowe i katolickie 
lir. 2 51 t; Rok 65 Czwartek, 31 października 1935 

W Cl'bszernej, jasnej BaJd letą na wielkich stołach książki. Rozmaite: dute i małe, szare i barwne, nowe i zniszczone. Przy
jaciółki człowieka. Leta, i cze~ają. at przyjdzie do nich szary człowiek o dobrem, mądrem obliczu i zacznie z ich kart pić 
wielość dni, które były, poie eię mądTością życia, szukać rady i rozrywki. Ludzi przychodzi wielu. Przychodzą także mali 
ludzie: dzieci. Twarze blysza:ą cie-kawością i radością., oczekiwaniem przeżyć wielkich i dużych wrażeń. Siadają kręgi.em 
przy wielkim atole i pochylają głowy nad ksia,t'ką. która nazywa się: nowy świat. Barwne ilustracje są tak piękne! I tak 
ich dużo I Godziny idą szybkim krokiem, joona za druga, i druga za pierwszą goni, at na dWOII'ze rooi się IDrQ:k. Czas jIDŻ iść 

do domu. A szkoda I Tak by~ miło ••• 
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Rząd włoski 'Wydał dekrety ogranfcz.ające spozycie mięsa, tłuszczów i niektórych ar-
tykułów spożywczych . . 

R z Y' m. (Tel. wł.) W związku ze lity plon, wyrażający się w 150 miljoO-l nych śniadalń i restauracyj, hoteli 
zbli:bającym się terminem wejŚCia w ży- nach centnarach zboża, co wystarcza na i wagonów jadalnYCh na kolejach wło
cie sankcyj gospoclJarcZJ"ch. rząd włoski pokrycie zapotrzebowania w kraju. ski ch, które w tym czasie będę. mogły 
,przedsięwziął wielką. kontrakcję.. która R z y m. (Tel. wł.) Wydane we wto- podawać tylko pojedyńcze dania mię
przede.wszystkiem zmierza do obni,żenia rek popołudniu w formie odezw i okól- sne. Przeprowadzenie tych radykalnych 
ilości konsumpcji artykułów spożyw- ników do stowarzyszeń i korporacyj zarządzeń powierzono danym zwię.z
czych. szczególnie mięs&.. POZll tern ob- przepisy, wprowadzające zarządzenie kom zawodowym i zrzeszeniom han
niwne mają. być jak najbardziej koszta szefa rządu w sprawie ograniczeni"a spo- dlowym i kupieckim, itp. Specjalne u
administracji państwowej. nie wyłącza- życia thuszczów i .niektórych innych ar- stawy w tych sprawach nie zostanę. 
jąc również szkół publicznych i prywat- tykułów spożywczych, wejdą w życie w jednak wydane. Jedynie dla wprowa
nych. dniu 5 listopada i będą obowiązywały dzenia dalekoidę.cych oszczędności w 

Licząc na bezwzględnI!, już, niejedno- tylOOz'llsowO na przooią.g sześciu miesię- instytucja,ch p'aństwowyeh, rząd przed
krotnie wypróbowaną, karność społe- ey. Wszystkie sklepy rzeźnickie w cią.- łoży parlamento~i odpowiednią. us~ 
ezeństwll, MtlSS()lini kategorycznie od- gu wtorku ka.td~g'o tygodnia będą. za- ~ o pełnomocm.c~w~ch dla Musso.h
rrocił m'YŚl wprowadzenia kartek żyw- mknięte, a w środly dozwolona będzie mego, które UmOZhWlłJ. temu ostatme-.
nościowy(lh i ra.ejonaliucji SpoŹyeill. tylko sprzedaż inńych wyrobów mi-ę,s- mu wydawanie według . własnego u
Nllto~iast w nioograniczonych ilościach I nych, zaś sprzedaż wołowiny, wieprzoO- znania i we własnym zakresie koniecz
pozostanie do sprzedaży i konsumpji winY i skopowiny będzie ponadto nych dekretów. 
cbleb i 'mą,ka, gdyż we~ danych sta- wzbroniona w środy ,każdego tygodnia. Jeden z takich opraeówanych de
t)1;t,emyeh tegoroczne żniwa dały ob- Ograniczenia dotyczą również publicz- kretów wprowadza poważne ograni-

tyWiec: typy ludności w strojach obywa-
. teJskich. 

czenia W %Utyciu papieru, szczególnIe 
dotyczy to urzędowych publikacyj iko
munikatów, które zostano ograniczone 
do minimum. Ograniczeniu mają. ulec 
również urządzenia wszelkich biur, 
oraz wymiana mebli itp. urządzeń 
techniczl'1ych in.stytueyj państwowych. 
Wszystkie państwowe telegramy i 
rozmowy telefoniczne mają. być w naj
wyższym stopniu ograniczone. Dla zao
szczędzenia zapasów węgla biura pry
watne, oraz urzędy państwowe, praco
wać będę. tylko od godziny S-mej do 
~6-tej; przyczem zalecone wstało 0-
szczędne korzystanie z węgla przy 0-
grzewaniu lokali. Ma to na celu rów
nież zaoszczędzenie w okresie zimo
wym l»'zez mniejsze %Użycie prądu e
lektry~znego większych zapasów wę
glowych. 

Woj. Mamszewski 
wraca do Poznania 

War s z a w a. (PAT.) P. Artur To
.masz Maruszewski, wojewoda, przy
dzielony do ministerstwa spraw we
wnętrznych, mianowany zos~ał woje
wodą. poznańskim z uposażeniem we~ 
dług grupy trzeciej. 

, 

Ir~ l lJań~ W!m - [IJ IJlń~ 101 naro ~m1 
Państwo jest tylko organizacją narodu pod wspÓlną najwyższ~ władzą 

Pan premjer Kościałkowski w swem 
programowem przemówieniu uznał za 
jedno z najważniejszych zadań rządu -
"przy,s.pieszenie procesu zrastania się 
narodu z pall. twem". Takie sformuło
wanie stosunku narodu do państwa 
nasuwa zasadnicze wą.tpliwości i 00-
krywa glęboką różnicę w pojmowaniu 
państwa i władzy państwowej między 
obozem rządzą.cym, a obozem narodo
wym. 

"Zrastanie się narodu 
z państwem" 

Cóż to bowiem ma oznaczać owo 
"zrastanie się narodu z państwem"? Nie 

Napisał prof. Stanisław Głąbiński 

oznacza ono formalnego zjednoczenia 
narodu polskiego w państwie polskiem, 
albowiem to zjednoczenie dokonało się 
już w okresie, który historycy .. sanacyj
ni", rozpoczynający historję Polski od 
przewrotu majowego, uważają za okres 
przedhistoryczny. Wówczas to nastą
piło dobrowolne, ochocze i pełne ufno
ści zlanie się we wspólnej organizacji 
państwowej b. Królestwa Kongresowe
go, Małopolski, Wielkopolski, Pomorza 
i Śląska, a także Ziemi Wileńskiej i 
kresów wschodnich - pomimo pew
nych przeszkód czynionych w Sejmie 
- w jedną polityczną całość; wówczas 
dokonało się także organiczne zjedno-

czenie przez stopniowe ujednostajnie
nie ustawodawstwa, waluty, admini
stracji i sądownictwa we wszystkich 
dzielnicach; już w r. i923 budżet pań
stwowy objął wszystkie dzielnice Pol
ski i nie było żadnych oznak widomych, 
jakoby cały polski naród, objęty orga
nizacją państwową, nie był ściśle zro
sły z Rzocząpospoli tą. 

Musiała więc w nowym okresie .. hi
storycznym" zajŚĆ jakaś ważna przy
czyna, która obecnie wywołała u p. pre
mjera pragnienie przyśpieszenia "zra
"tania i'ię narodu z pań twem". Zycze
nie takie wydaje 'ię dziwnem wobec 
llotoryczcnego faktu. że zjednoczenie na-

rodu polskiego, a także kresów wschod
nich, w państwie polskiem, nastąpiło z 
powszechną wolą, radością i entuzja
zmem. Widocznie p. premjer nie wy
raził się ściśle. 

Bez narodu niema państwa 
Nie może bowiem być mowy o zra

staniu się narodu z pafu5twem, gdyż 
państwo jest tylko organizacją narodu 
pod wspólną najwyższą władzą; bez na
rodłu więc niema państwa, naród z pań
stwem stanowi organiczną całość . Z 
dalszych słów p. premjera wynika, ze 
miał on na myśli nie tyle zrastanie się 
narodu z państwem, ile zbliżenie się 
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narodu do ,,,Jadzy państwowej, albo
wiem ID JWU nast~pnie o potrzebie 
"zbudowania stosunku zaufania i bli
skości rządzonych do rządzących". 

Zrozum1iałe życzenie 

2,Yczenie takie jest zrozumiałe w 
świetle wyników ostatnich wyoorów 
sejmowych i senackich, ale przypomina 
trochę znane przysłowie o górze i Ma
homecie. Jeżeli p. premjer mniema, te 
mi~dzy rządzonymi a rządza,.cymi nie
ma za ufania, to wedle now<lc~esnych 
pojęć i zwyczajów nie naród ma się 
"zrastać" z państwem. a raczej z władzą 
rządzącą, 1eez taż władza. winna ustą
pić in iejsca innym, którzy to zaufanie 
mają lub łatwiej i prf,'dzej pozyskać mo
gą. Tylko zdobywcy obcych ziem i 
państw, zakładający na obcym terenie 
państwa zdobywcze w starożytności, 
wiel,ach średnich i nowszych czasach, 
mogli uważać się za naturalnych panów 
ziemi i przygarniać stopniowo narody 
podbite do "zrośnięeia si~" z ich pań
stwem w roli parjasów, helotów, nie
wolników i poddanych. 

Świadkami takich usiłowań byli tak
ze Polacy w trzech zaoorach, każde bo
wiem z trzech państw rozbiorowych 
starało się ująć sobie ludność polską, 
zagarni~ta pod swoje panowanie. stając 
"frontem" to do szlachty, to do chło
pów, pod hasłem "divide et lmpera" 
-'dziel i panuj!)~ to do Żydów, jako ży
wiołu najbardziej "lojalnego". Nawet 
mądry Bismarck ludził się, że swoją 
polityką. .cel ochronnl'ch przygunie do 
narodu niemieckiego społeczeństwo r 
wielkopolskie i stworzy mur ochronny 
nietylko g<lsp<ldarczy, ale i pOlityczny, 
przeciwko idei wszechpo!skiej. Tymcza
sem właśnie Wielkopolska l Pomorze, 
k tóre pod względem gospodarczym naj
więcej zostały dotkniete przez utratę 
rynku niemieckiego. z najwi~k3zytn en
t uzjazmem i żelaznym uporem garnęły 
si~ do Polski. 

Trwanie przy dotychczasowym 
systemie 

Nie myślę wcale podsuwać p. pre
mjerowi intencyj <lwych zaborców w 
dą.żeni u do zbliżen ia .. rządzonych". ale 
stwierd,zić musz~, że hasło przyśpiesze
nia .. zrastania się narodu z państ\' .. em", 
a właściwie z dzisiejszą władzą rządzą
«, świadczy o tern. że nowy rud -
'mimo programu swego naprawy flUIIn
sowej i gospodarczej, - trws konse
kwentnie przy dotychczasowym syste
mie polityki rządoweJ, który uważamy 
za zgubny dJa Polski ł dla jej pnyszło
ki. 

Istotną cecha łeA'<> systemu jest u
trzymanie się pr:ty władzy za wszelką 
eenę. Temu naczelnemu pro~ramowl 
musza być POdporząd-kowane wszelkie 
potrzeby i interesy państwowe. a \\"i~ 
interesy d<lbrej administracji. nie7.sleż
nego sądownictwa. wychowania szkol
nego. nauki polskiej, finansów i go~po
darstwa narodowego. Wszelkie zmiany 
łUsta woda wstwa i wszt'lkie reformy li
czyły się i liczą z tym naczelnym poi'tu
latem, jako z imperatywem, którego 
naruszyć nie wolno. 

Owocem takie~o imperatywu są u
rzędy. zakłady. przedsi~biorstwa pań
stwowe, obsadzone przez ludzi bez 
kwalifikacyj, sa dziesiątki tysif;'Cy mło
dych emerytów. zwolnionych d-la braku 
entuzjazmu dla panującego systemu, 
jest stan finansów państwowych i za
nik inicjatywy i samodzielności gospo
darczej społeczeństwa. Etatyzm pań
stwowy i system protekcyjny są głów
nym pr<lblemem <lddalenia społeczeń
stwa od władzy rządzącej (wcale nie od 
"państwa"!). o czem wspominał p pre
mjer. i owych .. błędów w polityce finan
sowej i gospodarczej" o jakich mówi! 
'P. wicepremjer Kwiatkowski. przyzna
jąc . że .. <lbjawy kryzysu przybrały u nas 
czl;'st<l natężenie znacznie silniejsze, niź 
w innych państwach". . 

System tego rodzaju zniech~a i od~ 
strasza niezależne spoleczeństwo. pra
"mace samodzielnie żyć i pracować dla 
siebie i całego narodu. od poddawania 
się dyrektywom organów państwowych: 
mających inne zadania. Dopóki tak] 
system trwać będzie, nie będziemy 
świadkami istotnego zbliżenia i .. zra
stania si~" narodu z władzami i orga
nami państwa. 

Etatyzm polityczny 
Rozumiem trudności finansowe. w 

jakich państwo się znalazło wskutek 
bł~dów i przewinień wykonawców owe
go systemu, ale środki. proponow.ane 
przei p. ministra skarbu, polegające 
głównie - obok no\vych podatkow -
na wyrzeczeniu się etat:n:mu goswdar
t"leg". nie odbiją się wdzi~znem echem 
w spoleczeństwie wobec utrzymania 
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W Hiszpanii no . y rząd 
P a ryż. (TeJ. wł.). Nadzwyczajne 

posiedzenie parlamentu hiszpnńskie~o 
oczekiwane jest z oll7.rzymiem zainte
resowaniem. 

W kołach politycznych liczą. się z 
wybuchem przesilenia. rządowego. W 
najlepszym wypadku tylko dwaj mini
strowie radykalni Lerrouks i minister 
oświaty Rocha będą. za.s~pieni przez 
innych republikanów. 

tychczasowemu premjerowi utworze
nie nowego gabinetu. 

M a d ryt. (Tel. wł.) Przesilenie 
rzą.dowe w Hiszpanji zostało zażegl1a
ne. Nowy rząd utworzył Chapaprieta. 

Skład imienny nowego gabinetu jest 
następują.cy: Premjer I minister finan
sów - Chapaprieta (nlezalezny), spra
wy zagl'·aniczne - Martln&& de Velasco 
(agrarjusz), sprawy wewn~trzne -- Pav
lo Blanc<> (racllykał), sprawiedliwość i 

P a ryt. (Tel. wł.) StOSownie do praea - Salmon (Kat. Akcj.a Ludowa, 
zap,owiedzi kryzysu gabinetowego w t . zw. ..Ced.a"), w<ljna - Gil nobles 
cię.gu południa premjer hiszpański (,.Ceda"), marynarka - Rahola (Liga 
Chapaprieta. wręczył, )ak. dono~~ę. z I Katolicka), oświa~a - Bard.aji (radł'
Madrytu, prezydentowI ' HISzpanJl dy- kał), roboty pubIJczne i komunikaCja 
misję swego gabinetu. Prezydent przy- - Lueia ("Ceda"), rolnictwo przemysł 
jQ.ł dymi8ję i polecił równocześnie do- i handel - Uzabiaga (radykai). 

Powódź w dWÓ[h kanłona[h Szwajcarii 
B a z y l e a. (Tel. wł.' .Jak donoszą. 

r; Berna, wskutek długotrwałYCh i u
lewnych deljzczy kantony Glarus 
i Uri nawiedziła powódź. Z powodu 
zalania drogi górskiej Klausen
strasse, łQ,czę.cej oba kantony ze so
bę.. poł~czenie pomi<;dzy niemi jest 
przerwane. W pewnem miejscu droga 
została zupełnie zasypana przez ka
mienie i piasek, oraz częścIowo rów-

nież i przez osunięcie się ziemi. 
W okOlicy Rougemont w wyżynie 

Waldlaender osunęła. 8iQ ztemla. Zwa
łami ziemi zasypany został dom gó
ralski, przyczem cztery osoby ponio
sły śmierć. W innem miejscu woda 
porwała domek chłopski, w którym 
zginęła cała rodzina, składajl)ca się z 
małżeństwa i dwojga dzieci. 

. 

Z fronłu walk w Abisynii 

::s 
W ciQ.gu osŁatnich walk na tym 

froncie woj~ka włoskie zdobyły 732 
karabiny ręczne. Loty wywiat.low~ze 
I strate.giczne samolotów włoskIch 
trwajQ. w dalszym ciągu. 

Zgon instrukłora 
armji abisyńskiej 

A d i s A b e b a. (P A T.) Instruktor 
armji abisyńskiej por. Roger Cambier, 
członek misJI wojskowej belgijsk iej, 
żmarl w ubiegłą niedzielę w Irgaalem 
(w proWincji Sidamo). Cambier od U 
mieslę<:y ćwiczył bataljon wojsk r.:-gu
larnycb abisyńskich. Szef misji mjr. 
Dothe.e ośwadczył, że zgon Cambiera 
zostnł wywołany przez chorobę. Ciało 
zmarłego przewieZiono samolotem do 
Adis Abeby. 

Sankcje, salnkcje ••• 
War s z a. w a. (Tel. wł . ). Minister 

Komarnicki złożył sekretarzowi gene
ralnemu Ligi N/1,rodów notę ujmującą. 
sta.nowisko Polski w sprawie sankcyj. 
Nota zajmuje pozytywne stanowisko 
względem większości paragrafów pro
ponowanych sankcyj, innych rezerwu
je sobie wolnę. rękę. 

Przed ofensywą 
wojsk abisyńSkich 

Adfs Abeba. (PAT.) Ras Gua
taszu, gubernator prowincji Kaffa i 
Maggi, b. poseł abisyński w Paryżu, 
przybył w tych dniach do stolicy na. 
cLele 'O 000 ludzi. W najbliż!!zy po
niedziałek udaje się on na czele swo
icb wojsk do Dessje, a stamtąd w 
kierunku Mussa Ali, gdZie ma polę.
czyć si~ r; innemi wojskami abisyń
skiemi. W kołach abisyńskich mó-

Atak wioski #08tal odparty wiQ., że armja ta ma zaatakować od-
L o n d y n. (Tel. wł.) Z Adis Abeba no, 31 urzędowy komunikat wojenny.. działy włoskie, które w pieJ'wszYl'h 

donoszQ. urzQdowo, że próba. ataku na froncie erytrejskim w dniu 28 paź- dniach października wtargnęły na 
włoskiego na froncie południowym, dzienika wojska włoskie kontynuo- tym odcinku do Abisynji. 
przeprowadzona przy pomocy tanków, wały swój powolnie postępujl)cy marsz. Ras Guetaszo w rozmowie z przerl
zosŁała odparta przez wojSka abisyń- Dwa większe oddziały pierwszego kor- sŁawicielami prasy oświadczył, że w 
skie, przyczem nieprzyjaciel pozosta- pusu przedsięwzięły w okolict: Hausin ciQ.gu listopada armja abisyńska ~o
wił na. placu kilka zniszczonycb tan- wypad wywiadowczy. towa będzie do rozpoczęcia ofenzywy. 
ków. Do Adui przybyły w dalszym ciągu Ras podkreślił wartość bojową żonlio-

L o n d y n. (Tel. wł.) Jak donosz" r d l . d ó rzy abisyńskich. Na wtrąconą uwa-
v lczne e eJaCJe o szczep w które gę, I'Z' na • z· ołnierzy abl'syn' skich przy-z Adis Abeba, dotychczasowy minister zdeklarowały swoJ'e p dd .' Z pod ~ 

. o ame. pada 1 karabI'n, Ras odparł: "Jeżeli wojny Ras Mulugeta ma być zast"pio- Aksum przedsI'ę'''zJ'ęła . k 
'f: ty grupa wOJs jeden z uzbroJ'onych pada, broń jeno ny przez byłego ministra wOJ'ny Birru, nieregularnych wypad' k T ... 

k Ó az po rze ę a- bierze n"stępny, który był bez brOIli. t ry codopiero powrócił z wymania kass-El nie at al' . t .. 
B · ~, .. n r laJ'łc przy em "ł, Na-j ludzie _ mówl'ł R"s Guetaszu _ UTU naskutek nieporozumień, za- !nacznJe'sz 6 ry,. .. 

ł h ·....,.1 N J y. op r. . nJe obawiaJł się śmierci, nie oddamy Sz yc mJ .. .,..2;y nJm a obecnym cesa- a (roncIe somaliJ~klm odd!lały ani piędzi naszej ziemi, wyprzemy 
rzem, ~sł4lł swego aasu. -aresztowany walsJ' tubylc~y~zmusl/y d. o uCjecJk.i pr~ecjwnika z naszych granic; w ciA-
i 8ltatany ha wrgnanie. Ras Mulugetd mlQdzy mleJscowoś i S n Y-
ma obJ'''c wyższe stallowisko w dA_' " c am) 7. , aWle gu 2 miesięcy nie będzie ani jednc150 

'~ v 1 Go:ahal wlQ~sze od.działy dobrze u- Wloeha w Abisynji." 
wództwic wojsk abisyńskich. z~l'?Jonych wOjsk. abIsyńskich. Rów- Dziś również przyby1y do Attis 

ny nn pod~tawie meldunków, nade- szym CI~gu akty podda i .t" ... 
R z y m. (Tel. wł.) Jak głosi wyda- nlez n~ tym odcmku tr.waJQ. w dalT I Abeby 2 poci"gi z Dire-Daua, wioz"c 

szłychz główneJ' kwatery gen. d .... Bo- ma s ~ szeregu transport 1500 żołnierzy, przeznaczony 
.., szczępów abisyńskich. na front Ogadenu. 

ie liń~ i, io[ erg i 
• 

J. U e i I 
Charakterystyczny trójgłOS na saił sejmowej 

War s z 8 w a. (Tel. wł.) Obecny prosił Boga o to, aby powlod1y się rZI)
tok obrad sejmowych odbiega zupełnie dowi jego zamiary. Pos. Mincberg wró
od dotychczasowych i staje się mono- cił do tego momentu: .,Jako Żyd reli
tonny. Posłowie przemawiają jeden po gijny, mówił, muszę wierzyć w powo
drugim, wszystko we własnem imieniu, dzenie teo życzenIa., gdyż podczas ka
jakkolwiek bardzo często mówią per dencji sejmowej nie słyszeliśmy nigdy 
"my". jak to miało miejsce dzisiaj, by refa-

Z przemówienia posła Surzyńskiego rent generalny p·rosił Boga o pomoc. 
należy podkreślić szczegół. w którym u- Jeżeli prosił Boga to On mu napewnCJ 
wydatniał on kryzys P5vchiczny i twier- nie odmówi". 
~ził. że sposób podejścia nowego rządu Poseł n:rukowski jeden z posłów 
do opinji publicznej pest odmienny, niż Związku Pracowników Umysłowych 
był w lat·ach osta.tnich. Przyczyną tego prosił, by zniżka poborów była zasto
faktu widzi w zgonie śp. marszałka Pił- sowana. tylko dla. tych, którzy pobiera.
sudskieg.o, a nie ma nikogo, ani zespo- ją conajmniej 400 złotYCh i wniósł o 
lu, ani metody, które mogłyby stratę tę odpowiednią. poprawkę. 
naprawić. Musi nastąpić w Polsce no- Charakterystyczne było przemówIe
wy okres w metodach rządzenia. Nie nie ks. posła Lubelskiego z Tarnowa, 
b~dzie sejmowładztwa . Nast~pnie poseł który domagał się odstąpienia od sto
Surzyński poruszył sprawę społecznego sowania tego podatku do naj niższych 
państwa przyszłości i zakończył apelem grup i stosowania. tego podatku dopie
o współdziałanie obozu legjonowo-peo- ro od wyższego stopnia pracy. Wy
wiackiego z wielkopolskim obozem równanie należy osiQ.gnęc przez pro
walk wyzwoleńczych. gresję I znaczniejsze podniesienie po-

Poseł Madejski z Zagłębia mówił o datku dla wyższych ~rup. Należy roz
sądach pracy. Pos. ks. Downar poru- ciągnąć ten podatek również na człon
szył rozmaite og6lne rzeczy, podobnie !{ÓW Sejmu i Senatu wraz z marszał
jak i pos. dr. Gładysz. I karni. Należy zniżyć o 50 pr<lc. dodatki 

B.ardzo ciekawy był fragment prze- reprezentacyjne i różne fundusze dys
mówienia. Żyda MincbeTga. Podcz~pozycyjne. Uposażenie emerytalne po_ 
swego' przemówienia pos. Miedziński winno być zredukowane dopiero ód 8 

głównej pódstawy rządów dzisiejszyeh, 
iaką jest etatyzm polityczny. 

Trzeba nareszcie zdjąć pychę z serca 
I przyzna~, że naród. 8 nie kto inny. jest 
powołany do gospodarowania w swo
jem państWie, i że żadna grupa ludno
ści nie ma m<lnopolu na rz~dy w pań
ł1twie poIsklem.. Dopiero wówczas zgo-

dzlmy sil;' wszySCY na to. że powinno 
nMtąpić zbliżenie się i ~rastanle wła
dzy państwowei z narodem. a nie na
rzucanie narodowei władzy takfej. ja
kiej on ńil! chce, skoro jawnie ókazał 
iej brak z8.qfania.. 

PROF. STANISLAW GLłBllItSEI 

stopnia. Posyłanie młodych ludzi na. 
emeryturę powinno być zaniechane. 
NaJeży zniżyć opłaty notarjalne, taksy 
komornicze, czosne w szkołach śred
nich, stopę procentową w bankach 
państwowych i prywatnych, w dzie
dzinie sądownictwa powinny być do
konane zmiany w dzi~dzinie wyroków 
zaocznych. Dalej, wspominając o usi
łowaniach rządu w celu współdziała.
nia. ze społeczeństwem, zauważa,e że 
nal~ży zupełnie zaniechać dawnych 
praktyk dawania posłuchu denuncja
cjom, a natomiast trzeba kierować się 
sprawiedliwością. wobec wszystkich 
obywateli bez różnicy przekonań poli
tycznych i religijnych. Należy wydać 
amnestję dla wszystkich wiQźniów, 
sto.iących na gruncie polskiej państwo
wości. Trzeba unikać wszystl, iego, co 
drażni uczucia i przekonania re.ligi ine. 
Polski Kościół katolicki nie doznaje 
prześlad<lwań, ale nie można ukryć, że 
istnieją. czynniki, które chcialyby wal
czyć z nim i wspomnieć należy o in
spektorach i wizytatorach, którzy wy
stępowali przeciw pozdrowie.niu kato
lickiemu. Społeczeństwo śledzi rów
nież z niepokojem r·ozwój koedukacji, 
tam. gdzie jest zupełnie niepotrz.ebna. 
Niektóre czynniki prowadzę. walkę z 
organizac:ami katolicI,iemi. Zapro
wadzono redukcJę godzin reJigji na te
renie Ma.łopolski wschodniej, redukcja. 
go~zin wynosi 40 proc Należy temu 
zapobiec. Społeczeństwo przY.iQ!o za
powiedt o podniesieniu pierwiastka 
moralnego z radościę. przyYJUszcza.iąc, 
że chod7.i tu o etykę, opartą. na 10 przy
b3niaeh. (w) 
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Prysłor - Kwiatkowski 

ieru ek od miasta ku wsi ... 
Nakręcanie konjunktury na p1atformie programu deflacyjnego 

Z nazwiskiem nowego wicepremje
ra i ministra skarbu inż. Kwiatkow
l!kieQ"o, które od trzech miesięcy uno-
siło ~się w atmosferze przesileniowej, 
łączono zmianę dotychczasowego kur
su polityki gospodarczej i wejście na 
drogę t. zw. nakręcania konjunktury, 
którE> znowu powiązane jest pojęci()o 
wo z mniej lub więcej śmiałemi zabie
gami inflacyjnemi. Na podstawie pism 
i przemówień p. Kwiatkowskiego przy
puszczano, że program jego będzie 
bliższy tendencjom grupy b. amhasa
dora Fili-powicza, czyli t . zw. aktywi
stów, aniżeli temu, co za swój pro-
gram uważały dotychczasowe rUJ,dy. 

Przewidywania te nie sprawdziłY 
się. Wprawdzie nowy kierownik poli
tyki gospodarczej rządu mówi chętnie 
o aktywizacji żyda gospodarczego, ale 
czyni z niej drugi dopiero etap swPgo 
programu. Pierwszy natomiast etap 
pozostaje nadal deflacją. - i to ,.inte
gralną·'. Tak przynajmniej określił 
program gospodarczy nowego rządu 
najgorliwszy w obozie "sanacyjnym" 
wyznawca i głosiciel deflacji, b. rui". 
Matuszewski, który w niedzielnej "Ga
zecie Polskiej" pod wekslem rząd()
wym, jakim jest projekt ustawy o peł
nomocni.etwach, położył swoje 080biste 
tyro. Naszem zdaniem, ta inte,grat
ność nie jest zupełna, czyli integralna, 
ponieważ zawiera ona dalszy ",zrost 
ciężarów podatkowych, stanowi,!cych 
u nas stały wyją.tek od powszechnej 
reguły deflacyjnego "równania w dół". 

Razem z tym Vlryją.tkiem pro3Tam 
gospodarczy l'Zą.du Kościałkowskt
Kwiatkowski jest w ogólnej strukturzb 
i poszezególnych punktach - jeśli nie 
identyczny, - to w każdym razie bar
dzo zbliżony do pierwotnego progra
mu deflacyjnego, z jakim przy końcu 
1932 r. wystąpił ówczesny premjer p. 
Prys tor. Filarami, na których opierają 
się obydwa te programy, są.: 1) stałość 
waluty, 2) dążenie do równowagi bud
żetu przez nOwe pod.atki i obcinanie 
pensyj urzędniczych i 3) usiłowanie 
przestmięcia środka ciężkości dochodu 
Społecznego w kierunku od miasta ku 
wsi. 

Temu podobieństwu nie odpowiada
ją warunki gospodarcze i polityczne, ~ 
jakich wykonywał swój program p_ 
Prystor i w jakich wypadnie działać 
obecnemu rządowi. 

Różnicą. na korzyś6 obecnego rządu 
jest trwajQJCa od dłuższego już czaru 
stabilizacja stosunków gospodarczych, 
a nawet lekka poprawa w niektórych 
dziedzinach. P. Prystor marzył o tem. 
aby znaleźć się raz nareszcie na dnie" 
jednak to marzenie nie ziściło '~ię. P: 
Kwiatkawski na tern "dnie" - przy
najmmeJ narazie - stoi. 
_ Ale. zac~odzi i różnica na gorsze. a 
Jest mą. WIększe wyczerpanie organI
zmu 'gospodarczego. \V r. 1932 konse
kwentnie przeprowadzona deflacja m()
~e. i osiągnęłaby swój cel, którym było 
l . Jest nadal. wyprowadzenie nas z kry_ 
zysu. Obecme sama deflacja już pra1\>
dopodobnio nie wystarczy. I dlatego 
dodaje si~ d.o niej jeszcze aktywizacJę. 
Ale w tem !'lęk, ską.d na tę aktYWizaCję 
wzią-ć pieniędzy? 

Z Kowna dcmoszą, ~e na uniwersytecie 
k>olportowa:no ulotkę, zawierającą treść 
memorandum, jakie b. prezydenci Litwy 
złoiy1i Smetonie. Memorandum ma być 0-
strą krytyką panujących na Litwie stosun
kó:". Policja; d<>~onała rewizji w uniwersy
teCIe, k<>nflSkuJąc kilkaset ulotek. W 
związku z tem aresztowruno kilku studel\
tów. 

* Donoszą z Buen'os Aires, ~e według o-
trzymanych wiadomości z Paragwaju, w 
szeregach aa-mji boliwijskiej w Villa MCl'n
te w Chaoo wybuchł groźny bunt, który 
doprowadził dO' krwawegO' staTcia, przez 
cały bowiem dzień słychać było odgłosy 
strzałów karabinowych, a nawet armatnich. 
Przyczyną, buntu było odrzucenie przez 
w-ladze :tądan ia młodych oficerów boliwij
!kich, postawienia przed sądem honoro
wym wszystkich dowódców, którzy brali 
udział w wojnie Q Chaoo. 

* W Nowym Jorku, w cza.sie holowania 
nowe!!o olbrz\'ma . sterowca armji amery
kańskiej .. CC 13", .:ostał on powatnie u
szknrl7.0ny. p:dyż pl'zy manewrQlWa.niu ude
rzył kilkalil'vtnie hardzo silnie o ziemię, 
tnk. że J!"ondola b~d7.ie mU6iala byt podda.
na spccja.lncj naprawia 

Znacznie jeszcze większe różnice za
chodzą. w warunkach politycznych. 

Rząd p. Prystora, jako jeden z ko
lejnYCh rządów marsz. Piłsudskiego. 
miał dla swego programu poparcie 
całego obozu "sanacyjnego". Czy obóz 
ten będzie podobnie jednolity w popie
raniu programu p. Kwiatkowskiego? 

Przebieg dyskusji w Sejmie nie u
poważnia do twierdzl;l.Cej odpowiedzi 
na to pytanie. Wprawdzie narazie ni
by wszyscy za p. Matuszewsk~m r;no
wią: "Tak", ale intonacja tego wyrazu 
jest u różnych bardzo rozmaita. By
wają. takie sytuacje w życiu, w któ
rych przyznanie komuś racji bywa dla 
niego gorsze od jej zaprzeczenia. 

Wreszcie rzecz najważniejsza: sto-
sunek społeczeństwa. 

Rząd obecny bardzo mocno podkre
śla, że chce współpracować ze społe
czeństwem, a nawet uważa tę współ
pracę za jeden z zasadniczych warun
ków powodzenia swej akcji. Nie wie
my atoli, na jakiej to platformie za
mierza rząd zaprosić społeczeństwo 
do tej współpracy. Ale wiemy, że nor
malne tereny współdziałania społe
czeństwa z rządem, jakiemi są. parla
ment i samorządy, w obecnym swym 
stanie do takiej współpracy nie są. 
przystosowane. 

Przedstawicielstwem społeczeństwa 
jest przedewszystkiem parlament -
niezależnie od tego. jakie ma on upraw
nienia W danym ustroju. Jakkolwiek 
Sejm poprzedni pod względem składu 
liczebnego nie był wiernym wyrazem 
sił polityczn)"Ch i nastrojó,w sp~łeczeń
stwa, to jednak faktem Jest, ze były 
w nim reprezentowane wszystkie waż
niejsze ugrupowania polityczne. ByłO 
to jakby krzywe zwier'ciadło, w k!O
rem odbija się obraz całego przedmIO
tu, acz w nienaturalnych kształtach 
i proporcjach. Jeśli wyniki głosowan 
nie odpowiadały woli społeczeństwa, 
to jednak z trybuny sejmowej roz
brzmiewało to wszystkO, co tej woh 
było wyrazem. 

Obecnie jest inaczej. W dyskusjt 
nad pełnomocnictwami jeden z posłów 
otwarcie powiedział, że pozaSejmen. 
są. znaczne odłamy społeczeństwa, 
które w nim swego przedstawicielstwlt. 
ani głosu nie mają, stwierdzając prze-4 
to, że kadłubowy charakter obecnegu 
Sejmu uznają. także jego członkowie. 

Takie różnice zachodzą. w warun
kach realizacji programu deflacyjnegu 
w r. 1932 i obecnie. Jeżeli p. PrystOll' 
napotkał w tej realizacji na duże trud
ności, to obecnie nie są. one mniejsze. 

M. K. 

Zwłoki zmarłego niedawno marsz. Francji Lyautey prz:eWleZl'Ono w myśl testamen
tu zmadego do Marokka, gdzie marsz. Lyautey pełnił urząd gubernarora. Na zdjęciu 
defilada oddziałów wojskowych przed trumną zmarłego w Nancy na krótko przed 

eksportacją zwłok. 

Burzliwe zajśda na me(lU w Kole 
Zydowski "Nasz Przegląd" podaje 

z m. Koła wiadomość, którą. dla w7.glę
dów informacyjnych przytaczamy bez 
komentarzy: . 

"Skandaliczne zajścia rozegrały się 
tu na meczu piłki nożnej między "Ma
kabi" a K. S. "Olimpja". Na kilka mi
nut przed zakończeniem zawodów, gdy 
stosunek bramek był 1 :1, jeden z gra
czy ",Olimpji" kopnął gracza "Makabi" 
Lipnowskiego. Z tego powodu, a tak-

że wobec wrogiego zaehwania się pew
nej części publiczDŚci "Makabi" opu
ściła boisko. 

Gdy widzowie żydowscy i gracze 
"Makabi" wracali ze stadjonu do mia
sta, napadł na nich tłum, liczący około 
500 osób. Napastnicy byli uzbrojeni w 
laski i tępe narzędzia. Kilku Zydów 
zraniono, w tem dwu ciężko. 

Przybyła policja zatnymal.a kilku 
napastników." 

FabrVlzki żvdowskiewKrakowie płonił 
Kra k ó w, 29. 10. W poniedziałek I Dzięki trwającej 6 godzin akcji ratun

nad ranem zauważyli mieszkańcy z kowej zdołano ogień zloka.1iiować, 0-
okolicy ul. Nadwiślańskiej wydobywa- calając w ten sposób cz~ściowo fabr)'
ję.ce się z mieszczącego się przy tej kę papieru oraz prawie w całości fa
ulicy budynku fabrycznego - kłęby brykę mydła. W gmachu fabrycznym 
dymu. Zaalarmowana podgórska straż spłonQ.ł dach, strych, ubikacje . zajęte 
pożarna po przybyciu na miejsce przez farbiarnię skórek, część fabrycz
stwierdziła, iż rozmiary pożaru są. tak ki wyrobów papierowych, wtem paw
wielkie, że trzeba wezwać pomocy cen- na ilość surowca, mas'zyny introliga
tra1i miejskiej straży pożarnej, przy torskie oraz drukarskie, mieszczQJCe się 
ul. Potockiego. Kiedy obie straże przy- na I piętrze w składzie papieru. 
był na miejsce, ogień ogarnę.ł już całe Przedsiębiorcy i właściciele budyn
lewe skrzydło dwupiętrowego budyn- ku są notoryjnie znani z lekceważenia 
ku przy ul. Nadwiślańskiej 9, gdzie warunków bezpieczeń,stwa, a sprawa 
mieszczą. się trzy fabryczki. zabezpieczenia gmachu przed pożarem 

Parter gmachu zajmuje wytwórnia była już wielokrotnie przedmiotem do
mydła i świec "Orzeł", własność Mich. niesień i to już od roku 1932. Mimo 
i Le~)Da Herschs~inów, I i. II piętro to właściciele nie przedsięwzięli prze
nalezy do fabrykI zes'zytów l wyrobów pi!'lowych środków ostrożności. Wedle 
papierzanych "Kajet" (właśc. Hirsch l przypuszczeń ogień powstał prawdopo.
Goldman. a na tern samem piętrze p. dobnie jeszcze w niedzielę popołudniu 
Banet urzłł'dzil sobie farbiarnię skórek. od wypadłych iskier z żelaznego pie-
Ogień rozszerzał się gwałtownie, tem- cyka w suszarni skórek, a iskry tlejące 

bard1.eJ. iż wszystkie materjały nagro- przez całO niemal noc spowodowały, że 
ml!.dzone w budynku były łatwopalne. doph~ .. o nlld ranem wybuchł ~żnt". 

W armji irlandzkiei wprO'wadzono nowe 
mundury galowe dla oficerów. Na zdjęciu 
oficerO'wie kawalerji w starych i nowy::h 

mundurach. 

Gdvnia i Gdańsk 
G d Y n i a, 27 października 

Gdańsk domaga się zapewnienia 
swemu portowi większej ilości ładun
ków. Gdańszczanie idę. jeszcze daleJ. 
żądają. od Polski wzrostu wartOŚCI ob
rotów portu gdańskiego, chcą. miee 
ładunki wysokocenne. Niedość na teml 
Niemieckie sfery gospodarcze w Gdań
sku obstają. przy żądaniu, aby rząct 
polski wyrzekł się kontroli nad dro
gami naszego handlu zagranicznego, 
zwłaszcza w zakresie przywozu. Gdań
ski postulat brzmi: "Wydawać zezwo
lenia na przywóz bez żądama wska
zywania portu, przez który towar ma 
iśćl M " 

Czy żądania te mają jakiekolwiek 
uzasadnienie? Dla odpowiedzi niech 
nam posłuży materjał statystyczny. na 
który Gdańsk stale się powołuje, uża
lajłł'c się, że Gdynia podcina syslema.
tycznie jego egzystencję. Oto ze5tawie
nie obrotów zamorskich Gdyni i Gdań
ska za pierwszych 9 miesięcy roku bi(\
żą.cego w porównaniu z analogicznym 
okresem roku 1934. 

1935 
1934 

1935 
1934 

1935 
1934 

G d y D (a : G d a ń s k~: 
wyWó~ w tonnach: _ 

4.740.486 3.168.922 
4.464.336 4.289.643 
przywóz w tonnach: 
726.437 522.045 
741.711 452.074 

obroty ogólne: 
5.516.923 3.690.967 
5.206.047 4.741,718 

Z zestawienia wynika, że obroty 0-
gólne Gdańska spadły, ale tylko prze. 
zmniejszenie się wywozu. Nasz wywóz 
przez porty składa się prawie w 80 
procentach z węgla i dochodowość por-
tu i żyjQJCego zeń aparatu handlowegu 
by'llajmniej nie z wywozu czerpIe 
główne swoje zyski. Zresztą, port gdań
ski do koń,ca roku jeszcze wydatnle 
zwiększy swoje obroty, gdyż teraz do-
piero rozpoczął się intensywny wywóz 
zboża, który Gdańsk monopolizuje, co 
da większe zyski, niż załadunek węgla, 
głównego artykułu eksportowego Gdy
ni. Spadek wywozu w tych warunkach 
nie może Gdańskowi dawać powodów 
do narzekań, że jest upośledzany na 
rzecz Gdyni. 

A teraz sprawa importu. Gdynia za
notowała wprawdzie większy od Gdań
ska import. W porównaniu jednak z 
rokiem ubiegłym Gdynia zwiększyła 
swoje obroty w imporCie o 34.971 tonn, 
a Gdańsk aż 69.971 to nn. 

Gdańsk ma więc wzrost importu o 
~zeszło 100 procent większy od Gdy
m. I wzrost ten nastąpił mimo zna.
nego konfliktu celnego z Polską, który 
na czas {lewien (w lipcu i sierpniu) 
spowod,?wał. wydanie zakazu przepro
wadzama Importu polskiego przez 
Gdańsk. Z iisty przeładowanych towa.
rów wynika, że import Gdyni składa 
się przeważnie z towarów o charakt&
rze półmasowym, Gdańsk natomiast 
ma .w~sokowartościową drobnicę, 
szczegolllle towary kolonjalne. Nadal 
więc Gdańsk jest portem, przY którym 
koncenrtuje .się handel importowy, 
st.ale wzrastl!'Jący, górujący nad GdV
mą.. To mÓWIą. cyfry; świadczą one, te 
obroty Gdańska przynoszą, daleko wię.
cej zysków. niż obroty Gdyni. 

. Zdaniem naszem. w mteresie pol
skIm umowa portowa p~winna być 
zmodyfikowana w ten sposób. aby 
G.dyni dana była wszelka sVvoho')a 
dalszego rozwoju. Umowa dotad oba
wiązująea pod wicIu wZJrIt:darrii w v". 
t"l'tfnł" 7n t "",ow"h r07wó i Gtl yni. 
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Sytuacja . OGADEN 
na froncie południowym -

NfI fronCie polullniotf1ym ., prowincji OKoJen mięJ:y brY'yiską n wlo~llt, Somalią, korp'''')' wloskie Ren. Crll:itmi zolę!, fron' 
od miejlcowo;ci Dolo pne& Sa,. Dur;, KuUdio, Da~"f'rei, Cerlo/{ubi. Ual·Ual do miasta Dumo'. Obecnym celem o/enlłY",Y .,1. 
,kiej je.' miGłIO Gorahei, k'óre abombardowa/y iu: wlo.kie e.kodry ło'nicae, ,uucaąc m. in. ,'odę rodjową. Wlo.k~ e.lradry 
to)'wiadowc:f! dOl orły ;u: do mif!j.cowoid Se"abani. dokąd pnybyły ormif! rlUa Nasibłl. i Wehib Pas:y, Armie te przybyly 
s IJarraru, prayc:em dro~i międ:y Seuabani • Ilrrarem niuczy .ię. Dru~a .rmia obilYlilka ra.a De'ty przybyta do mi~i.cowo;cl 
Cobanu i wyrównała Ironl abilyń.hi. Zdobycie IJr:eJl Wlochów miei.cowoJci Corahei przekreśliłoby zupełnie plony o/en'rwy 

. • bilyńllciej i tllytwor;(,.loby n. Jruncie południowym nową .y.uoc;ę. ułalwio;ąc moru no Harrar. To tej woj,ka obisyńlki. będą 
.ię .'araly .la ",.aell'ą cenę .. "armać miei.cowo;ć Corahei. 

Na froncie północnym, na IInJI 
~ksum-Adua-Adigrat, pozycje wło
.kle rozcię.gaję. się okolo 100 kilome
trów. Hipoteza wojskowych, że do:' 
tychcza.sowe siły włoskie nie wy· 
.tarczę. do podjęcia marszu wgłę.b 
Abisynji od pólnocy, znajdujlJ potwier. 
dzenie w tern, że ostatnio ładuje się I 
wysyła pośpiesznie nowe transporty 
żołnierzy z LLaIJi. 

Punkt ciężkości działań przeniósł 
8ię dla odmiany na front połud/liowy. 
FI'OlIlem somalijskim dowodzi generał 
Grazianł, doświadczony Afrykańczyk, 
który w d~ieJe włosl,{fch , PQczy,nań ko- ' 
lonjaJnych zapisał się chlubnie przy 
odzyskiwaniu Cyrenejki. Trlpolitanji, 
Fczzanu 1 Kurry. Plęćd:r.iesiędotrzy 
letniemu generałowi podłega na po· 
łudniu okolo 140 tysięcy żołnierzy bia
łych i kolorowych. 

Na armji gen. Grazłanl spoczywa 
zadanie opanowania kamiellno-pla
S%czystej pustyni Ogaden na przestrze-

czeflstwa Somaljl l bazy południowej 
ekspedycji oraz w męczę.cem i wyczer· 
puję.cem ubczpleczeniu 'I}czności fron
tu z tyłami. 

OdzywaJ" się licznie głosy francu
skich I angielskich znawców strategjl 
kołonjalnej. którzy utrzymuję.. że przy 
obecnej taktyce wojennej negusa, nie 
podejmuję.cego walnych bitew. lecz 
wciągającego Włochów cora7. glębiej 
do krajU nieprzyjacielskiego, siłyeks. 
pedycji włoskiej okaŻ$) się niedoRtl1tecz· 
ne. Wystarc7.yłyby, gdyby opel'owallo 
niemi na jednym froncie. Rozszczepie
nie jednak na trzy Ironty. nfe pozosta. 
ję.ce z sabę. w fhlycznej łączności poza 
radjowę.. stawia powod1.enla a nawet 
bezpiec~eń!ltwo Wielkiej wyprawy pod 
poważnym znakiem zapytania. Każda 
kolumna operacyjna musi unlerucho
miać poważnę. część swoich sił na wy· 
żej wspomniane ube:r.pleczanie łączno
ści z ty/aml. W mIarę zagłębiania się 
w njeprzy jac1elskl kraj łańcuch poste· 

ni między SomaJi" brytyjskę. na • 

runk6w dla bezpleczeflstwa łę.l'zno'cl 
wydłuża się. Nie trudno go będ7.fe 
przecięć, Jeśli Ablsyńczycy, lepiej o
be7.lIani l terenem, po wcię.gnięciu 
Włochów na obszar najbardziej odpo
wiadający Ich planom wojennym. ze
che, pr7.ejść z pelnię. sil do det'ydujQ
cej walki. WOjska włoskie będ'ł wóW
czas miały poza sobę. kilkaset kilome
trów uciążliwych marszów przez pu
stynno obszary. 

Sę. to zagadnienia, które wloskie 
dowództwo w Afryce niepokoJę. coraz 
więcej. Dochodzi do tego Jeszcz~ lakt, 
że wiara po!Clllda.aa ·w,. jVfelkę. utytec;
noŚ"Ć ,nowoczesnej broni mechanil'znej, 
karabln6w maszynowy('.h. tanków l ar
tylerji. nie znajduje uzasadnienia w 
dośwladc7.eniach pierwszego okresu 
wojennego. 

Omówienie tego tematu stanowi 
jednak osobny rozdział, do którego po
wrócImy. 

Dr. T. P. 

wschodzie i rzek, Webl Szebell na po- Z d··· ł· t 
łUdniowym-zachodzie. oczyszczenie le- :I amv ZnlZenla OP a 
~~~~ez S~~~~lii~~\~ ~~~~~ń~~i~~~::~!a~: 'ł 
bogim w wodę posladaję. zuaczenie i za prąd i tramwaje miejskie w Lodzi 
punktów strategicznych i zbliżen ie się 
do Hal'aru oraz Iinji kolejowej Ożibu- Ł ó d z, 29 października pensje o polowę i wyrzucono na bruk 
ti-Adis Abeba w okolicy mostu kole. Po wojnie światowej kryzys ogar- moc ludzi. Żeby z tym stallem rzeczy 
jowego na rzece Hawasz. W działa. nął różne państwa, a od kilku lat trapi skończyć, trzeba obniżyć pensje preze
nlach tych ma wspomóc trzon ekspe- Polskę. Molochem, pożerającym moc som, dyrektorom i zagranicznym ak· 
dycjl, wojującej obecnie na silnie roz- pieniędzy, sę. rÓŻne monopole, kartcle cjonarju~zom. trzeba obniżfć cenę 
cię.gniętym froncie od studni Ual-Ual i przedsiębiorstwa uż)'toczllOści pu· światła z 7b gr na 50 gr za kllow.-godz. 
-Gerlogubi-Dagnarei-Webi Szebeli, blic7.llej. I Łódź nie jest wol/la od naj- i siły z 29 na 20 gr. I w tym wypadku 
korpus o~rujący w okolicy miasta różnorodniejszych ssącycb pomp. elektrownia ~dzJe jeszcze miała po. 
Dolo. unieruchomiony jediJak groźbę. Ltilzka elektrownia Spółka Akcyl- ważne dochody. 
asyblńskiego wypadu do Somalji I na jest w ręku szwajcarskidl kapitali· · Trzeba obniżyć opłaty licznika z 50 
przecięcia łę.czności korpusu z laple- stów. w której miasto ma jeszcze (re- do 25 gr, tembardziej. że za licznik daje 
czem. sztę sprzedał magistrat soc:alistycz- się zMtaw w sumie 15 zł. Należyob· 

• Gen. Graziani dowodzi osobiście ny) 20 pro<:. u~zialu \\I maję.tku. ~O.PI·OC. niżyć opłaty ograniczników miesięcz. 
trzema dywizjami piechoty, wspomn.. w. za~ządzl~. I 33 pro.c. w I~otnISJI l.le. nie za 50 wat o 30 proc. i żądać zwol· 
ganemi przez samochody. tanki I Sft. wlzYJ,neJ. Elektro(\~llIa łódzka d~sz!a nienia abonentów światła od podat
moloty, które maszeruję. przez wschod- z kon.cem roku 1~33 d~ .wytworzellla ków od światła. nie przekraczaję.cych 
nIę. połać Ogadenu, kolo Ual.Ual. en.ergJ! do 120 ml.IJ. I{\\h, długość ka· 10:r.ł miesięcznie. 
gdzie z końcem ubiegłego roku rozpo.1 bIJ wrn~1 7.84 kllon~etry, prz~\Vod?\V Tramwaje L6dzkJe at Spółkę Ak-
czą.ł się konflikt włosko-abisyilski lIapwle~rznych 440 kllometr6w, mla· cyJnQ, w której miasto jest zaangażo.. 

. sto p08uuJnło 184 kllomt>.lrów ulic 0- wane 27 proc. Wartość majętku z koń-
Czterdziestotysięczny korpus dotarł &wietlonycb eleklryczllości/ł. o ilości cem roku 1934 wynosiła w placach, 

do studzien Ual·Uał nie bez trudności, 2973 lamp. Elektrownia miała Iiczni- budynkaCh. torach. taborach, illwen
poc:r.em opanował cały rejon. Da!!!'" ków około 49 tysięcy J przeSZło "3 tys. tarzach itp. 35 miljonów złotych: tram
posuwanie się ku północnemu'Lacho- ograniczników. Wartość objektów waje cię.gnę. się na d łu ";'Ośc i 50 kilo
dowi nastręczało jednak duże trudn'" Łódzkiego Tow. Elektrycznego wyno- metrów, Wozów dziennie kursuje 
ścł wobec ruch li woś.cl abisyil!'k!:,h siła w placach. maszynach, kablach, pr:7.Cszło 200. osób przewieziono w roku 
partyzantów, operujQ.cych na obu budynkach. licznikach aparataeh itp. 1934 - 60,5 mlljona; dochodu 7. biletów 
skrzydlach kolumny gen. Gra1.1a li okOlo lt4 miljonów złotych. Ze sprze- osiągnięto przeszło 11 mlłjonów z/o
DIa oczyszczenia terenu znapastni· daży siły i światła elektrowflia miała tych. z tego zy' , dyrekcja tramwajo
ków. zagrażaję.cych clę.gle pr7.erwa- dochodu 23 mol.łony 320 tys. złotych, wa miała 2 mftjony 378 tys. zł. 
niem dowozu żywności I amur:i('jl, 10. z czego zysku 3,5 milj. 1.łotych. Pracowników na tramwajach za
wódca musla/ rozcię.gnąć front zarów.. Wobec tak dużych zysków. jakle trudnionych Jcst .około 1.5 tys .. którym 
no ku wschodowi, jak polu JnloweOlu clę.gnle elektrownia łódzka, należy również zniżono pobory f odebrano róż. 
zachodowi. Front kolumny clę.gnle ~lę stwierdzić. że kitowat godtlny światła ne dodatki. Potaniała robocitna, żela
teraz od Kabrinu przez Berldalh i ~1a. 76 gr. a siły 29 gr jest poprostu wyzy- zo, dr:r.ewo, cement, szyny, a jednak 
!'arf,' ku Gerlogubi, osłnnlaję.c studrl!e sklem! Ale nietylko dlatego: przecież ceny za przejazd tramwaJami w sto· 
w ')i\ó'licy Ual-Ual w odlel!'łoścł Ino Jo węgiel i robocizna potaniały, taryfa sunku do innych miast utrzymuję. się 
120 kilometrów od granicy włoslft(>j kolejowa na węgiel zniżona, prawie na łednym poziomie j SI) za wy~okie. 
Somalji. wszystkie elektrownie. podlej'łe min. Żę.damy wprowad7.enia w życie 

Generał Gratianl prl,etywa rdaj,! pr7..emysłu i handlu. dZialają,ce na pod- wniosku klubu b. radnyr.h Obozu Na
II~ te same tnldnoścl. które na półn-r stawie ustawy elektrycznej z roku 1932

1 

rodowego. którty domagali się w ra· 
ty zatamowały ofensywę gen. de Be obniżyły cenę prę.du, tylko elektrownia dzfe miejskiej obniżenia taryfy tram· 
no. Wielka część· sU militarnych grzę- łódzka trl'!yma się dalej kurczowo wajow.ej do 10.i 15 groszy ,za przejazd 
tn!o bezużytecznie dla ekspf'ldycji w sztywnych cen. mimo ze pracownikom I normalny. 20 groszy kombinowany 1 Q 

7ułogach, pozostawioDfch dl. bezple- poodbierano różne dodatki, zniżono .25 proc. biletów mi-esięcznych, 

IJ.'rzeba społeczeństwu da~ moinośf 
taniego zaopatrywania się w świaUe 
elektryczne ł korzystania z tańszego 
przejazdu tramwajem. 

Narodowcy walczą o słuszn{' postu· 
laty szerokich warstw społeczeilslwa. 
walezę. i żądają obli iżen ia celi \\ pn.l!l1-
slęblorstwach użyteczności publicznej. 

1\10 chce sillle30, zLlJ'owego, potęż
nego i zasobnego Narodu, ten musi po
móc mu w rozwoju jego życia gospo
tlal'ctego. 

LEON GnZEGORZAK 

28 paidzlernfka 
Było już dobrze po północy. Poslo

d7.enie sejmowel komisji. rozpatrującej 
projekt ustawy o pełnomocnictwach, 
było skończone. Przerl ~machem stało 
SPOI'O aut. Grupkami WYChodzili po
słowie, wsiadali do samochodów: 

- Bank Gospodarslwa J(rajowc~ot 
O tej porze do Banku?! Tak. Gmach 

mimo, że północ minę/a. był oświetlo
ny. ~ył. Co chwila skręcal na ró1l' A lei 
JerozoJjm~kich samochód. co chwila. 
ktoś ginął w oświetlonem wnętrzu Na 
tncciem piętrze żarzyły 8ię Światlll. 

O takiej porze narady? Co się stą
lo? Jakież wydarzerJIa powodują., by 
nocą. 1.jcżdżnć się na debaty? 

To tylko zebranie ... grupy posel. 
sklej! Żaden spisek. A, nie, przepra.
szam. Klubów żadnych niema, każdy 
poseł ma Indywidualnie. według swego 
sumienia postępować, działać, głoso.
wać. pr1.emawiać. 

A mimo to ... Zbieraję. się te~Jonf~ 
ści. peowiacy. słowem kombatanci. Nie 
brat< wśró,1 nich i twórcy nowej kon
stytucji płk . Sławka. Nawet przema
wiał. I(rytycznie wobec posuni~ć obec
nego rzę.du. 

* Tymcza~em gmach sefmowy pusty. 
Mnóstwo sal stoi pustych. Niek tOra 
odnawiają. porządkuilJ. Ale ani telefo
ny nie założone. ani wo~óle niema żad. 
nego mles1.l<nńca dan{'\ !lali Tylko w 
wielkiej sali dawnego BB. 1.bieraję. si., 
nieraz posłOWie I senatorowie. po
chod7.Q.cy z poszczególnych woje
wqrł,7.tw na ~li:bran;a regjona/ne. Mam~ 
jut kilka (ak ich or~an'7.llcyj a ' pferw": 
SZą, która 51ę zadeklarowala. była KM1-
pa wielkopolska. Nawet jut. jei imIe.
niem pr1.emawiano. Ukon,,:tytuowała 
się I mnnift'st wydała grupa wołyń
ska. wspólna - poł!lko-ruska. A czy 
się łnnym wojewód1.twom uda stwo.
rzyć grupy mieszane? •• 

* Spotykam raz pewnego znaJom p--
Jro. który po latach znów wszedł do 
Sejmu. 

- Jak bardzo się cieszę. gdywidz9 
fnkę·ś twar7. znajomą I - powiada. _ 
Bard7.o lest d1.lwnie człowiekowi. ~dy 
się znnirlu,tt' \V ~rodowi~ku. w którpTn 
nie zna się wIQks7,0~l'i obecnych. I \\'0-

~~Ie nif'l wie się, kto to. skąd, co my
śh .. , Pan nie ma pojęl'ia - clę.(mle 
rłalej - iak bardzo tę~knię za klu
b('m . .. Oopil'ro teru. gdy f!O nl('ma, 
orlC'7.t1wn się I('~o waczen je Bo d7.isiaJ 
się błąd?i no korytarl.ll. pije <~ kil"'", 
na ~7.Czę~cit' spotyka się jn!; ef!OŚ zna
.iomeao. iak Pana. I ~awęd1.l. nie ("7.ę~to 
donrawdy, nlewlnrtomo. f!d7.lp !o!ię po.
dzin~ I 1. kim !lię nnrn 1ł1.ić. Dawnie, 
to się !'I7ło na Tlcwninka do swrao klu
b~. gd7ie m.o,:!lo IlVĆ .mniet 11Ih wl~reJ 
mIło A łe SIę czuło. zf>je!-lt się w Z~ 
~,"ole. Ale teraz zawisło się w powIe
trzu ... 

- Nlprthl/!,o. niprthlll'n - podesznm. 
- .Tl'lk to pan r071lmip? 
- Rnrd1.o pro"'to Nie Wyobrażam 

~oble. ż"hv stnn ohecny mógł potrwn~ 
r1łu!fo. Nnwpt w~nńlal1tOl·1.Y nowych 
form ortr,.IIwa11;\ Ich niprlomnrrJtnla f 
l'oraz l''I't'Rciel 7.inwi~ się myśloko
nlpc700śri '7.mi"n Narnzip !llę mv~1I 
lnh ",vTlowil'lrla b~rl17o dv.,krptn lp .. ale 
wsoom"i nan molp !'łown. jnk "Ię o 
W~'7.V",tl( iem będzie pisało, choćby na 
wlosne! 

- Mo:l:I> Pan ma I 1'l'lrię! 
- C,.v Pan nip 7wrńr-il IlWrM!i. i!'l"!( 

słę to te1'l\1. nn1.vwn: rnhimv "ksper,
ment. ur""'I'IInmy tymczasowo ..• 

- r.,wfbv, 
- Pr7.v.lt'1i PAf"Iowie t,rm""AClI'l"'O 11-

chw"'łę w !!p1'l'lwie fvmr7n"'O",p!10 rpl1l)_ 
laminn. o t:vmC'7R~OW()~ri ł pk",""rv
mpn tn r;4TPi~ now(>; nrri vn" cii ,,""h,.,r. 
C7.(>j hvło do~nl) R 11,,1,,;,,; hlO: l,., ni~t 
nie broni A. (;.R7PtR PnlQkf\'" ni"'<ll~ 
nawet o qkonłrn1n"'Anhl "r7,e7. życie 
realnM!'! nowp; knn",h·hl('i!... . 

- Ach. że nl"mR 'lA"np'!n klntm. 
by mól' o w!I?vqtklE'm I1nQllwpri'7lr _ 
źeo:nnl "'fę nn~nł""'?nlp l1o",pł qT'n,!l~rłn_ 
ję.c. czy nikt nie słuchał naszej poga.
wQdkL 
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ŚRODA 

Kaleodau nvm.·k.t. 
Środa: Edmunda b. Mar

c('J!ego m. 
Czwartek: Wigilja. Wulf· 

!ranga b. 
Kałendarz slowtaiaskl 
Środa: PrzemYólla wy 
Czwarlek: Godz:mira 

Słonca: wschód 6. \3 
zach6.1 Hi.28 

Długość dnIa 9 g i:l mln 
Kslę~yca: wschOd 10.22 zachód 17,39 

Faza: J dzieu po nowiu. 

A~re~ re~ak[ii i a~miniUlatii W tg~li 
te:e%oD redakcJi I admialstraqi 113-.55 

Piotrkow!lka 91 
GodziD' PRY jęc dła illl.r ....... 

od 10 -12 
E2! 
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Abram Drezdener zgłosił się do policji 
Najpierw wllwl6~1 ruclłomości, a tera~ wraca 

Ł ó d t, 29. 10. - Jak donosiliśmy niecierpilłcycb zwłoki, obecnie zaś go
przed paru dniami, policja rozesłała li- łów jest rozpoczQ.Ć rokowania z robot
sty gończe 7.a żydowsl{im fabrykantem nikami. 
Abrnmem Drezdenerem, który mimo o- Czy i maszyny też musiały nagle 
bietnic, danych robotnikom, Że wypła- wyjechać w sprawach nlecierpilłcych 
ci im zaległe zarobki, wywózł całe \1. zwłoki? Oczywiście teraz, gdy wszyst
rzą.dzeollie fabryki i towary, a sam ko ukrył, żydo\vski przedsiębiorca bę· 
zwiał. dzie rokował z robotnikami, z których 

Obecnie Drezdener zawiadomił poli- każdemu winien jest po kilkaset zło
cję, że musiał wyjechać w sprawach tych. 

Zjazd pediatrów w Łodzi 

g 

Niemcu dwa punkty. Bienga na l e-t y do 
typu starych bokserów rutynowanych, 
choć obernie przechodzi wyraźny spad('k 
formy. WojcieChowski będzie m I ał z nim 
trudną przeprawę Kowalski w wadze lek
kiej ma przed sobą wielką przyszłoŚĆ. 
Formą i /Stylem przypomina n.eco nasze'go 
Woźniakjewicza to też spotkan:e tych 
dwóch zawodn:kOw oczekiwane jest z 
wielklem zaintPre80waniem. Bies przed
stawia niezwykle twardego zawodnika.. 
nie w:emy równiet \\ iak iej rormie znaj
duje się TaborE'k. ktOre/oto jeszcze w b:eż. 
sezonie nie widzieliśmy \V rin~u to tet l' 
ta walka będzie niezwykle emocjonująca. 
W \\ adze średnIej spotkają się Zaremlba z 
Chmielew,;;kim. Chm : ełewskiel-l'o aż nadtG 
dobrze znamy. natomiast Zaremba w o .. 
bernE') fazie _ie!ro karjery p:ę~ciarskiei 0-
biecuje wiele. P0dczas pobytu trenera 
Smitha na Pomorzu widzial ten ostatni w 
Zarembie wiele obiecujący materjal i ro .. 
kowal mu wielkie triumfy w ringu. Wt'Z-

Ciekawe rele.ratll będq te-matem ~ja~du - W IIstawa ner. plastujElc tytuł mistrza Pomorza w 
Ł Ó d ź, 29. 10 Miasto nasze w dn. głównych referatach omawiać sil> bl>- \\adze półcię.tkiej. w obecnej chwili repre-

NOCNE DY"'URV APTEK '" '" z!'ntuje bodaj najleD<3zego pięściarza Pot-
&. l, 2 i 3 listopada będzie gościło w dzie: 1. Zapalenia mózgu (prof. Szywa- ski w tej kategorji W wadze dężkiej Kło-

Nocy dzisiejszej dyżurją aptek!: Ka.· , swyc~ murach piąt.y ~Jazd pedjatrów Iłowski). 2. Wychowanie fizyczne a wy- daa będzie mial nielada przerJra\\ę z ol .. 
sperkiewicza. Zgier~ka 51 .. nytla, KOP(>~·I polskich. Dla Lo~zl nlezwykl.y lo z~- chowanie wewnętrzne (prof. Groer). brzyme-m Chomą. Choć pięŚCIarz ten jE'st 
nika 26. Zumłe!e\vlcza, PIOtrkowska. 2a. I szczyt, a dla pedJatrów łódzklCb dwe 3. Przemiana wodno-mineralna a za- mało rutrnowany. posiada wielki plus -
Bojarskiego. Przcjazd 19. Lipca. Plotr· uznanie. burzenia odżywiania niemowląt. 4, h~·ard.ość niez~q'kłą i nieczułość on . wsz~l-
kowoka .193 (żydowska). nychtera i Lobo- W tym samym czasie odbędzie się Gościec stawowy (doc.'. Stankiewicz), kle ~lo(\Y. P?",czaa ~dy sam rozdaJ~ n:8-
dy, 11 LIstopada 86. również zjaZd mikrobiologów i epide- dalej na tel'enie wystawy w ostatnim! bezp:eczne ~lerpy. od których .ZWYClęt1IWO 

Pogotowie.: tel. to-~-90. mjologów, oraz wystawa, maJlłca zo- dn.iu ~jazdu - 5. Rozwój opielf-i nad I ~:~: okdb~di~:tc3i~r~~b~~~~~ 1~1~~~:łr ~~~ 
S~raż ognl0wa: tel. 8. bl'azować .. Opiekę nad dzieckiem i dZieckiem j matkIł w . Po.l.sce (dr: ~o- - harmonii przy ul. Narutowicza. Bilety \v 

mlodzieżą. w Lodzi i woiew. łódzkim", peć) I ts. Postępy pedjatrjl polskIej w przerłólpI'zedażv znajdujq si-: 'ut w l-mie 
Zjazd odbywać się będzie w gmachu oslatniem dziesięcioleciu (prof. Micha- Z. Kowalski, ul. Piotrko\\ska 62. TEATRY ŁóDZKIE 

Teatr MieJski - 7,30 wiecz. "Szesnasto· l. M. C. A., natomiast wystawa w 10- łowicz). 
latka -·. kalach Banku HandloweJo, Aleje Ko- W czasie zjazdu przewidziane są. 

8,15 w. "Pan Da- ściu$zkl 15. Obrady zjazdu rozpoczną. wycieczki naukowe, przyjęcia oraz zeTeatr Popularny -
mazy··. 

Z 16d~kich teatr6w 

KINA Ł6DZKIE 
Adria Metro - "Wyprawy krzy to we". 
Bratnia Strzecha - .,Noc cudów". 
Corso - "Powrót Frankentiteina". 
Capitol - .,Vane8cSa" 
Miraż - .. A. B. C. miłości". 
MImoza - "Czarna perla". 
Ludowy - •. Piotruś·· 
Oświatowy - .. Śluby ułańskie". 
Palace - "Epizod". 
Przedwiośnle - "Bengali',' 
Rakle:a - ,,:.1ała mateczka". 
Stylow, - ,,~lęiczyźni w niebezplecz· 

nym wieku". 
Rialto - ,.Człowiek· wilk". 

NOTUJEMY 

się w piątek. l listopada, o godz lO-ej. brania towarzyskie Orlbędzie się spe
Wystawa zostanie otworzona o godz. cjalne przedstawienie w Teatrze Miej-
13.00. Orgnmzacją zjazdu zajmuje się sklm. przyjęcie w szpitalu Anny Marji 
specjalny komitet. któremu przewod- oraz raut. 

"Każdy człowIek" 
w Teatrze Miejskim 

ni czy, jak wogóle całemu zjazdowi dr. W niedzielę, 3 listopada o godz. 13 ŁódzkI Teatr Mlejski w związku 2! o
Mogilnicki, dyrektor szpitala Anny odbędzie się walne zebranie Polskiego statniemi dorocznemi uroczystościnmi 
Marji. Towarzystwa Pedjatrycznego. .święta Chrystusa· Króla, nieszczędząo 

Na zjazd zapowiedzieli swój przy- W związku ze zbliżającym się zja- trudów i kooztów, wystawił potętne l 
jazd wybitni profeeol'owie oraz leka- zdem należy zauważyć. że przedmio- 'Wspaniale mis.terjlum reolill'ij·ne Hugona 
rz-pedjatrzy z całej Polski, a nawet tern zainteresowań będzie szpital Anny Hofmannt3tahla p. t. .. Każdy człowiek. czyli 

sprawa o śmierci b041:ate~Q człowieka" -
spodziewa się przyjazdu gości z za- Marji, jedyny dla dzieci w Łodzi, a naj- Premjera \Hpadła w.spania.łe. SlTa art y-
granicy: Czech<>słowacji, Jugosławji, większy w Polsce Szpital jest własno- stów I dekoracje staly na. wysokim po-
Buł1arji. . ściQ. "Chrześc. Tow. Dobroc.'zynności". zi()lffiie. 

Przedmiotem obrad będą około 40 W bieżącym roku obchodzi szpital ZamiaBt szczegółowego sprawozdania 
referatów, wygłoszonych przez profa- trzydziestolecie SW{lgo istnienia, liczy .pod adresem dyrekcji Tea.tru stawiamy 
sorów i lekarzy. Treść referatów do- w chwili obecnej 250 łóżek w Łodzi, publicznie następuJące pytanie: dłacze.t!o 
tyczyć będzie najrozmaitszych scbo- 50 łóżek w sanatorjum pod Ozorkowem. p()lw-i~rzyła iluólt!,'lcii mu~vczna I~o r>ię·k
rzeń, zwłaszcza u dzieci, w świetle Urz~dzenie sr.pitala, pOZiom i wyniki I nego ut..yoru tydowl, Borysowi Szymlrge1-
ostatnich badań naukowych i doświad- leczenia stawiają zakład ten w rzędzie dowi? 
czeń klinicznych, szpitalnycb. \V najlepszych. Notu1fą.c ten fakt z <>burzeniem - dooa-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~m~ it na promjeo~e ft KaM~o c~o~~ 
.~ ±L_ ka" bV'li 'becni jako reprelentanci wl-84łz 

Podziemna kolej w WarszawIe I w :to
dzl? W tych Ifn :ach przybyła do Polski 
specjalna dele'lacja pewnego. \Vielki~go 
farncuskiego kOrJóorcjull) fi naIlBO well'O, ce F,h kościelnych J. Rks. biskup sufraA'an Clir .. !I ItOI~ łótlz.ki dV'l'. Akcji Kato.llckiej ke. NOWiCk~ 
lem przeprowadzenia wstępnych badań Na ul. Nowom:ef/;klej porzucono lO-letnIą 
nad możliwością wybudf~wanla •. metra" w dzi(>wcz)·nk~. która nie mogła wyjaśn:ć 
dwóch naiw:E!l(szych m:astach kra.iu . a jak si~ n,1l)"\\8. - Na ul. Pilc;udskiego 38 
m ianowicie w Warsz8w :e i w Łodzi. lnty· w klake schoooweJ porzucono dziecko pici 
n :-- 'Si e francllt>cy b:l\v:1i IV naszem mie- teńskieJ, liczl\ce ł tygodnie tycia. L ...... atletvka W kelk ł h 
śr zez całe przedpołudnie. "" I U S owac 

a Lekarska stanowczo protestnf •• "RDNIKA POLICYJNA Trener CeJz!k w !.odz!. Staran!em za-
W zw ;ązku z .)mawianq w prasie sprawą Postrzelon, Da kradzieży. Do zagrody rządu L. O. Z. L. A. przrjetdta do Lo.iti Do mieszkania Tomasza POf()Ca w Id
kontyngentów zasfJkuwych ;. recePt.o\\}·ch. Marcina Kruga w UrbanowJe pod Lodzią trene! ~. Z. ~. ~,1" Cefz.lk. k_t6ry podczas f dtrminie wtarunął u,zbr<>jony w rewol
wpro\\"adzanyc~ przez VbezpleczaJnJ~ S~o- zakradł eię jakiś ogobnik i po oderwaniu sześ~lOty.godnIO\\C"o pob.nu :-' Lodzl prze- l wer ogobnik i zatądal wydania pienię.dzv. 

podaje do w:~domości, te <spowodował kradzlety zbot·a . Krug, Zlbudzony t~ snu , tami łódzkim.i Prócz. te~o. trener dwa ra· " /; ~r~f ~a u I':t'~fkow~ S!~śc~ plen i~ł~y~ z:: 
Jeczną. w Lodzl ZarZ'ąd Izby Lekarskiej I drzwi d08tał s'ę do śpichrzn z zam'arl'ln prowadzI racjonalne trenJDgl z lekkoatle- p a <I' t k . I d 

zwo!anie nadzwyczajne~o posiedzenia na· ujarfaniem pes. w,rszedł uz~rojony w duo I z~ .w tygodniU b~dzle dOJetdtał do wat- ~ p. p. . 1Z ą. pop .~. 
dV Lekarskiej przy Naczelnym Lekarzu betló\\kę i. widząc uciekające~o złodzieja, I nl~Js~ych ośru~ków sporto~yc~ '.la pro- leDlsk.a oc~~. Bandyta '>ŚleOIOnv rzUCI! t<IQ 
Ubezpieczalni w Lodzi. dla merytoryczne- oddał do niego strzał. raniąc c!~tko w ple- \,,:mc}! ~e s~ecjalnem ~względn:eDlem p~. do .uclec~kl. lecz został zatrzyman~, przt>! 
go' omów:en:a powyższego zarządzenia I cy_ Rannym okazaJ się Roman Nieslołow- bJan:c 1 Zgl(·~za. Prz1Jazd tre':!era p_ C~J- s~8Iadó~. P~roca _ Ban~y tą okazał al,,~ Leon 
oraz zwrócił eię z odpowicdniem p:smem ski, bez eta.łego mfe.ji3ca zamiCtllkania zlk.a cło Lotl:lI przeWIdywany Jest w dnIU PIC:'lt~z}D6kl z PWJamo. Areszf.ot\\ala go 
do Narzelnej Izby Lekarskie.'. cełem in· Przetran.snortowano go do szpitala. ł I:stopada. pohcJa. 
gerencjj u Odpll\\iedn!ch cz)·nników. W L d ł - ś ł J .- dzł L Re.·antowy mecz lekkoatletyczn, po- t P l' f lód 1. * dl ...... - I ~ .• o z coraz czę c e g ... a ec - i d ",' C o IC a z"a DO tlL<YLe ouserwacJl 

Pwt: ~n',l, zamiesz·ka!y ~r~y ul. Rokic!ń· ~a'-n~~o ~,:~~~~~~aW~ho~~~i~lepfzYCl~.~: zllkwido\\:ała spółke bo.(}km~cher8ką.. ~tó
/;~Iel ~ ~ameJ.dowal poliCJI, te S}"D jego go a Rumuńskim C. I. W, F. rozegra.ny zo- rll: w zW.1Elzku z wV~Clga~ konne:mt w 

Z RYNKU PRACY 
NadzIeje podniesienIa z upaclłoścl J3-łetnl ~lrU8law wyszedł z domu do szko- stanie w Bukareszcie w dniach 1 do 3 Ii- ł WarszaWIe. wpro-wadzIła ta .mY tota.JIt~tor, 

Schloessercwsk;ej ManUfaktury. Pro\\u- ły w. dnIU 25 bm. I od lej Dory zaglnl\ł stopad" r. b. Skład 1rutyny połsldej został ł Na czel~ Bt!LI Jak6b Nev.man .z .u·l. PlOt~
dzone od dłuższego czaBU rokowan:a z za- po mm wszelki ślad .. a p."zeP."9wadz()ne ustalony w następujący sp<l8ób: 10J m; kowskiel 8:.:, a . pomocnl~~,!l\ .1~o bylI: 
granicznymi w ierzycielami. a 06tatnio z przez rodzicó'W poszulclwaDla Ole dały re- Szczerblcki Ondcrek 400 m Lokajski Ja- i Józef KurkowskI z ul. Klhnc3klOll:O 89 l 
wierzycielami krajowymi zakładów T \\a z u.ltatu. kubowskl. 1.500 m Petkiewicz. Zwirek, 3.000 l Reinhold .Taet.or z ul. P!otrkfHv~ki~.i 251. 
S~hro~()l'c.\\"tSk.ie.i Manu-Iaktul:Y w O~ork?· ni Petkiewicz. Pszczóllto\ .. sk: no m przez"W mieszkaniach wyte] wymlenlom'ch 
WIe ll!aJduJą S Ię w przcdcdn:u realizacJI. GIEŁDA ZB020WA płotki Lokalski. Kluk. skok' wda.1 Szczer- \ znałeziono listv osób biorąc~' ch udział w 
~ _z.\\'I~7.kU z tern. na.le~y oczekiwać pod· . . • . bicki. Lokajski. wwyt Loltaj"ki. Maciukle- 'l'rze, łisty stawek i I i.;; t y wvplacO'n"ch wy-
nleslcn.a upadloścl tCj fIrmy, Na dZJ::ejsze.j fetdzl~ not~~a!l0' t~to wiecz, o tyczce Szczerbickl. Kłuk. rzut ku. g-ranych. Wc3zvstkich trzech osadzono w 

1100-14 . .;;). rszp'" -ea 202;)-20.~. J~czmleń l Z· l . k ' P b' L . ' 'ięz ' Con'u Ne' . t P d' b ł k 
KRONIKA SĄDOWA przemia]lo.wv H' -15.00: owies zbierany są I' IZO e~l(okv;8 dl, k~ ISZ. p~zb~zepemp oKdaJ- I r\\anyl za I b' ook)mmaachne~~t"~Qo rze D10 y a.-

16 OO--Hl?,-. .. . d 1"1 16"- JaT;:' {I. Wlre, ys lem a 18Z. 81'an a,. . . n • 

Nawl świadkowIe "Ślepego Maksa" • .Jak . k t~: ~wi5es Je n;ol.,Y 23 '~:?:- .:' sztafeta łXl00 mOnderek, Grzbiela, Lo- ł' * 
wiadomo, sąd okr. skazał w swo:m czasie ~"~f l_~la "f~c. 2215~- ':,' mą· a kajski, Sz:czerbicld. W związku z uchwaleniem nowej 01'-
osław!onego przestępcę lódzk i ego. Maksa } ,8 33~~ P:,,~·O~' -k . <l. mą albJ')S3":~O' f dynacji w~·borcze.i na dzień 25 czc>rwca b. 
Bornsztajna, zwanego .,Ś:epym Maksem". I ~a 3~ 50'-""-'1. l.O . mą a ~zen3~a_0-32'~~' Pięściarstwo r. komuniści zapowiedzieli demllnstrac!Q 
na 5 lat w:ęz : ('nla za oszUólt\\a, wymU8ze-! o' . ' : mą o OBze.nna _c .a .;) , I komunistyczną na Wodnym Rynku Wy-
nia ltd. Od \q' roku tego apelował on do I mą·ka ?S'Z_enna !d.30.50--31.00 mąka ~.zen- Pierwszy wy~tęp bokserów pOJilorsklch , wiadowcy obserwowali teren: areszto'Wa-
sądu apel. w War.sza wie. pudając nowych I n~ ~e 29 .. 10-30.5? ()~rę.bv ~zenne 8.~a do w l.codzL Jak .Jut . pokrótce dO,:!08i liśf!1Y, Iii t7-I~tn'el(o Hunę: Le.iba. Zelechowe:a.. 
św:adków. z których iedne.~o: Dwojrę! 8.~O. otręby tviDle 8.~.,..Q. otrę.by g:ube n!ldchodząca n.:edzlela będ~Je dDlem .w:el- który lUt Iloprzerfn:o m 'mo mloopg'o Wle
Bornsztajn. <ląd apel. nakazał zbada~ w 1850: rzęnak U.00-4".00: makuc-h I.nlony , kIego /;put~anl~ bok~el'lSklego pom:ę.dzy I ku był karany za komun izm. Od Zelpcho
drodz~ rekwizycji przez sąd grodzki w Lo· J~.OO-t7.00: makuc.h rzeoakowv Ił.OO do reprezentaCjamI Lodzl I Pomorza ImIen- \\era odebr'illo sztandar komun!t>tyczn y. 
dz!. Zeznan 'a te wypadły dla oskartonego 1.')00: groch ":fk~()Ir,~ ~00--32.00: śrót BOJa ny i3kład par. które będą w~l~zyl~ na me· I Wrzora.i sąd okręgo\ .... y w Łodzi skazal Ze
korzy"tn:c. Terminu rozprawy jeszcze nie I 21 ~'): m~k nl:oolP.c3.kl 58.<>?-OO.~: ~epl.k cn~ pu.wytsZy!" przedstaw:aJą /;1~ nastę· !echo\\oE'ra na zamkni.'~rie ~ domu po-
wyznaczano. 133.50-39.00: ziemniaki 3.a0--3.70: Slemle pUjąco. Bartn:ak (LI - WYozerki (Pl. Got· prawczym na czas n'eo~ramczony 

łnillne kresowe 90 proc. 34.00-36.00 gOrc2y' l fryd - Krzemiński (Pl, WOjciechowski (14) * 
KRON. K A WYPADKÓW ca 39.00-U.OO. LBoposobfenie: -spokojne. - B:anga (Pl, Woźniakiewicz (L) - 1\0- W dniu 24 kwietnia b f. na ul. Dąbrow-

- walski. Taborek !L) - Bies :P). Chm:e· skiej polic!a zatrzymała 2"? letnią :tvdów-
Harakiri romantycznego dorozkarza. ODPOWIEDZI REDAKCJI il'wski (I.) - Zaremba (Pl, Pietrzak (LI - kę Hildę Goldm:nc. która na parkanach 

Przecho-dn 'e ul. Piotrkow6kiej I Prze;azd I Walner (P) i wadze eiężk!ej Klodas ,L) - rozlep'ała ulotki komunistyczne. Wczoraj 
byli św:adłwmi okolo 3-iej nau ranem tra· Marfan Lisowski. L6dł. Forma wle.rsza Choma (Pl. Pi~ściarzy pomo!'skich Lódź sąd okręgowy skazał ją na półtora roku 
g;czne~o zajścia. Siedzący na koźle dorot- słaba: nie zamic~cimy. w ringu nie widziała jeszcze, sportowcy więz!l'nla. 
karz 2t · lctn i Jan Sadu\viak wyciągnął n61 Kazimierz W .. :t6dt. Prosimy o dok ład· nasi mają tylko luźne wiadomD-Ści o nich. 
i w obecności przechodniów począł zada· nle'GZe dane nic więc dziwnego. te dopJero w ringu po· 
wać sobie ciosy w klatkę piersiową I w Czytelnlk'K :t6dt. Owszem nalety się znają wartość przedstawicieli Pomorza. 
brzuch. W stanie groźnym odwieziono go Pani urlooo. ., , ~razecki,. repre.zentujący wagę. ~uszo., 
do szp :ta!a. Zy{llllunt KIJak, Mdt. Naler!y wnieść Jest ~becn:e naJlepi3zym z~wodn~klem. \': 

S~mob';istwo z nędzy. W ubikacji do. skangQ .10 sądu. tej wardze ,w okrę,l{u .. w \\a'ize kOf.{~clf'J 
mu przy uJ. Orzechowej 44 popełnIł samo- R L t.ódf. Ni t t i P !,rz!'m,ńsk . ego nall~Plej znamy choćby z 
ból-tw' bezrobotny Henryk Janicki. Ja- , O~QD., -' e& e y, mus aD jego \\~'stępu na m:strz.ostwa.:h Polsk: w 

• JO •• o _. . ś dkó d zap ae . Poznan1U, gdzie był naJlepe~ym ~awodni · 
n:c~l, pozo"tając bez .pr~cy. I ro w O W. W., LM!. Nie zamieścimy. kiem turnieju i zdobywcą tytulu mistrza 
tyCIa. z rozpacz} POW:C611 s:ę na pasku od . , '. R j d 
Bpodni i przypadkiem jed"n z lokatorów AboneDt, ZgIerz. p.o6tą.p.vl Pan słusznie. Po.skl. c~rezentu .ąc bar\\y naro ~we na 
zna l azł z:mne jut zwIoki w:/;!elca. (k) Sprawa. przedawnIona. meczu z Nlemcal'l'U, zdobył rówo:et na 

.!cslcze ofiary kryzysu. W wydz!ale 0-
p:ol,i t;pnłec7llcj przy ul Zawadzkiej 11 
p ,ZOc3 lU \\ iouu d\\ u~ctnjego chlu!Jc.t.,) 1.<1. ...". 'r::E SK~P PIENI~DZY NA PRACĘ łt\nDnOWA! 

* W dniu 18 ćzerwca b. r. Roman Op!tz. 
właściciel d0mu przy ul. I<ll'Jnowej 6. z ul. 
Vmllnt'lw.skiego J2ł napa(H na swą ko
chankę Slan'slawę MOller. którą spotkał, 
wracającą o g-odzin:e 4 rano z obc\'m mę1:
czyzną i na tem tle pO'l'ąhał jej !lIowę. 
Ranną zostawil w kajuty krwi I udflsił 
się d(\ kom'sarjalu. I(dzie zameld ·.wal. it 
zabił kochankę . Mill:eró\\ nę w ezp'tll'u 
zclo!ano utrz~'mać przv tyciu 'pcz 'i '7.n",ła 
ona calk(lwfteg-o OS7.pN~f'n!a twarzv \Vr7.o
raj Op!t?! zl'Il'< i adł na ław:!' 1r::karżf'm' ch 
pod lllrwtem usilowane.Qo zahó'.,;twa Sąd 
skazal niedoszłego zabó;cę na li łat wię-
zienia. 
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Wielki Skład Bławałny B. Jasiński 
Zakład krawł.cId ICZY WIESZ dlaczego cukierki 

Stanisława Nowaka - R~.'.II~GO Łódź, Piotrkowska 165 l.l ... il ~'".... Jr~ Są popularne" 
Łódź, 11 Listopada nr. 5 - tel. 157-60 

poleca na sezon ;esienny; wełny na płaszcze, suknie i na mundurki szkolne, 
jedwabie. płótna białe i lniane, firanki, kapy, obrusy. wszelkie materiały ' 
w zakres manufaktary wchodzące oraz pończochy, skarpetki i rękawiczki po 
cenach bardzo niskich. Obe;rzenie nie obowiązu;e do kupna . o 13800 

Poleca w dużym wyborze, 
mundurki i palta dla uczenie 

oraz garderobę męską. 
[Iay konkurencyjne. o 16 782 Dział miarowy 

ng 16126/7 

Kawiarnię Grzyby 
mieszkaniem ruchliwa ulica -
wygody spowodu wyjazdu ods tą
lLię 6000.- lub onrlam rachnnek_ 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Uferty Orędownik zr] 61217 

litewskie SZIJ, "one '" kI" zł 2.90 ł 
3.50 Flrma WybieraiskI. Poznań, 
Półwiejska lIS. telpfon 28-46. 

zd 61151 

Nagłówkowe .słowo (tłusto) 15 groszy, katde 
dalsze 6łowo 10 gr06Zy, 5 liczb = jedno słowo, 
l, w, z, a = każde stanowi 1 slowo. Jednl'J ogło
szenie nie maże przekraczać 100 słów, w tel"\ 

OGŁOSZENIA DROBNE 
5 nagłówkowych. Ogl06zenia wśród drobnych: 1-łamowy mllłmetr 30 groszy. 

Dzierżawy czterdziesto
morgowe, inwenta

Dom 2 pokOje kuchnia rzem, żniwami, objęcie 
ob~zel'ne. li, e'{rouu 4.000 wplatyl . 
3.~9.- Rutk<)wski. Poznań. Pól- 1000.- 36-mo~gO'~e bez. ~n-
WIeJska &-7. zd 61113 w!"ntarza. objęcIe 500. wydzlerza-

Wlę. Nowak PDznań Kramar-
Dom piętrowy ska 15. zd 61 204 

rzeźnictwo 
4 pokoje kl..Cll!lJ~ l" ogrodu. Cena 
5.:)01).- Hulknwski. Poznań. P61-
wiejska 5 - 7. zd 61110 

Piekarnia 
zaraz. 

SrDda. 

Piekarnia 
zllr'·. z dO' wydzierżawienia. duża 
wic~ kO'ścielna. Znaczek na odpo
wiedź Kazimierz Drossel. Nekla. 
po"·,,,,t Środa. zd 60 743 ------

I Wydzierżawię 

1
40 mórg pszennej. zabudowania I 
ma~ywne. kompl. inwenta 
objęci-e 1 500.- BartkO'wiak. 
piewo, Poznań. Znaczek. 

zd 60 926 

Gościniec, kolonjalką 
bez konkurencji 

1

13 mórg zleml. chlew. stod 
objęcie l OOll wydzierżawię. 
wak. Po.zn~ń. Kramarska 15. 

zd 61 2{)~ 

Pleszewie 
dom czyn,zv.\y t>.~ rvwy. morga 
;;arln OWl·CU\\ ~o 12000. ""plata 
4 UOD.- eS"1 kilka lat. 1\1 a/o
~. Ple~ew: zd 60 083 

·~:SZAWA· 

I 
niej śpiew3Jk6w z płyt CKicpu I ka. 21,30 StrasburIt. Koncert 
ra. Ada Sari. Gigoleto i in.: symf-

. . .' 18,30 O'dczyt .. Liga drogowa - 22,00 Sztokholm. Muzyka ta-
Czwartek, 31 paźdZIernika. op:ektmka dró.!1 na..zych··; 18,40 neczna. 22,10 ,",'Iedeii. Muzyka 

6.30 aun. p()ranne; 7,50 PJ"D- informa-cje tUl"y;;tyczne: 18,40 popularna. 22,15 Anglju (Reg. 
,g ram; 11.57 sy'gnal cza.su; 12.031 muzyka Bacha na organach: Progr.) }luzyka lek,ka. 22.15 Ko
dz. poludJliowy: 12,15 pora~lPk 19,00 .. Muzeum ormiańs,kie w penhaga_ Koncert Drkiestrowy. 
muzyczny dla szkól powszpch- Polsce": 19,10 program; 19,20 22,30 Kolonja. Muzyka .lekka i 
nych w wykon. uczniów SZkOłY/ plyty: 19,35 .sport; 22,25 muzyka taneczna. 22.30 KoenjJ~swust. 
dyr. Arnol~lówny - (Stefan taneczna. ..Nocna muzyczka". 

100 mórg Schle-ichlkorn - altówka) z Kra- C 31 ~d -'k 9 300 KoenigswusL Prooimy 
prywatne zaourlowania masywnp ikowa: 13,00 ~n!Uzyka francu-ska z zwar tek, pa" zlerm a. do· taJlca". 23,00 Anglii. (Nat. 
IIlwpnlarze kompletn!! .sPI'~edam plł't; 15,1~ WIad. o eksporcie pol- L6dź - 13.30. k(}ncert z. płyt; Progr.). KOllcert radjoo.rk. 23.00 
na ~platy IU,b WydZler.zawlę. - ~k~m; 10,20 przegląd gieldowy: 15.~2 przegląd glelrly lódz~leJ: - Poste Pariesen_ Muzyka lekka. 
l+offmann. Strzydrzewlec .. Ja.r,il- 15,30 ~?ncPrt tria salDnowegO w 18.30 l?oga:lan~a •. Z zalmhs T~a- 23,111 Budapeszt. Muzyka cyg3li-
cm. zd 60 ul61 wy,k. 1. .Zegarllo .(-krz.). H~hpr- tru Lod'Zlklego_; 18-40 POg. kr3JD- ska. 23,3ii Luksemburg. ~luzYka 

_ Imalla (wlOlonoz.) I \V1. SZPllma- znawcza: 18.41> muzyka p(}o\ll~r- kameralna. 23,30 Anglja (HeIC. 
80 buraczane) 'lIa (fort.) 16.00 opow. dla dzieci na z plyt:_ 19.10 progr!lm: 19.211 Progr.). Muzyka taneczna. 23.30 

10 mórg I<\k - okol:ca Gnie- m/od"zych .. J eszcze o kocie w bu- plyty; 19.3 .. "port; 22.20 muzyka Slrasbur". ~luzyka taneczna. 
zua. wzorowp sp'p.zn'e 27000. - tach·· (do.kDliczenie); 16,15 kon- taneczna z płyt. 2345 'Vfedeń Lekka mm:yka 
l.; ()OO .. -:- Hu~kowski Pozna(i -II cer~. or:k. 1 p._IE;gj. z ~·ilna; 16.45 Czwartek, 31 )Iaidziernika. wiedefl-'lka. 23,45 Radio Paris. 
Pńlwl(>.1~ka " - 7 zu 61112 .. "'leniec Plesnl ",l>l",kl('h·· w wrk. MlInka taneczn,J. 

D 
ch?ru mieszanegO' kolejarzy ślll- Toruń - 13.00 rewja wl(),~,kich 24,00 Frankfurt i Sztutl[art. 

om "kIch -:- aud_ z cyklu .. Cala Poł- :<pi(>wak6w z p/y t: 13.30 kDnC'e!"t Koncert nocny. 
ma~~wny trzyubikacyjny, "! .<,ka śPIewa·:: 17.00 o (l<·?'.l,'.t .. Pol- orkiC'lStry Da.iOoi'za Bf'li z płyt: 
morgi ogrodu przy Poznaniu ska w doble lcforma('JI ; 17,15 15.20 de/da; 17.15 tUlice poli'kie 
2600 - Bartkowiak obrońca IlltwOry J. S_ Bacha wopr. L. stylizowane z oly·t: 18.39 po.!r. 1'01-
Dopiewo. Poznań. • zd 60 922 Stokow"kiego: 17,50 książka.i wi.~ nicza .. Znaczenie gD"'podarcze za-

Dom 
masywny pięcioubikacyjny chlew 
stodoła. ogród owocowy. 10 mórg 
.l?szennej 4500.- BartkowialL 
Dopiewo. Poznań._ zd 60923 

Dom 
l)}..1.Sywnv trzy ubikacyjny. mor
ga ogro(lu przy Pozn'l11iu. 15 mi
nut od tramwaju 3500. Bartko
wiak. Dopiewo. zd 60 924 

(łza .. D pod;;taw o.rgamzacJI Jesienia nieu~ytlkó\Y·· : 18.43 POg. 
wojska polskiegD": 18.00 audycja krajomawcza: 18.45 Li ·'zta Ra
z okazji d·nia o<zczenności: 18,15 psodja nr. 2 wróżnem wY'kDnaJliu 
pip4ni w wyk. Kay-Kuczyfu;.kipj : z plyt: 19_00 pog. sportowa .. Pie-
18.30 "Film. plasty'ka i archi- ściarze prunor';('.v": 19.10 prf>gratm 
tektura": 18,40 koncert popular- 19.20 ,płyty: 19_35 ",port; 22.25 tań
ny z p/y t; 19,00 odczyt rolniczy ce i pi,o,senki z pht. 
.• Poznajmy przepisy finan"owD- Czwartek, 31 października. 
rolne'·: 19,10 program: 19,20 01:v-
ty: 19,35 wiad. f'nortowe: 19,50 Poznań - G.30 aud. por. z 
POg. aktualna: 20,110 muzyka Jek- 'Yar-szawN 7.60 prQgram: 11.57 
ka w wyok. OJ1k_ P. R.: 20,45 do 13.00 z WaN>zawy: 13.00 wa.1ce 
dziennik wieczorny: 20,55 ohru1.- z płyt: 13.25 z "'a.rs·z.: 13.30 mnl-

"5 mórg ki z Pol&ki w;;półczeo;.nei: 21,60 zyka lekka z plyt: 15.15 z Warsz.: '* Teatr Wyobra0ni premjera slll- 15.20 g<ielda: 15.!I4l do 17.15 z War-
pszennej. zabudowania wspaniałe rhowj'ska O'ry.gi'nalnego J. szawy: 17.15 muzyka saJonowlI z 
kompletnemi inwentarzami przy Ostrowskiego i Wł. Duha68 p_ płyt; 17.50 z \\'smz.: 18.40 POg. 
Poznaniu 13500 bez długu_ Bart- t. .. Ceza.r · przed Rubikonem": krajoznawcza: 18.40 rec. ś!liewa-
kowiak, Dopiewo. Pozna.1i. 21,35 pieśni ooJ",kip \Y WYlk. H. c.ZY tenorów Pertile. Schmidta i 
_____ .:.z::d::,:60 925 'VeyhergO'wej: 22.00 koncert ka- Taubera z płyt: 19_00 z Warl':z.: 

G d t mera!ny z <,yklll .. kwartet-<- 19.10 pr{)l/"ra.m: 19.20 życie kultn-
OSpO ars WO llaydna". W programie kwartet ralne Poznania: 19.2~ płyty: 19.~5 

20 pszenno - żytniej. zabudowania Rmvczkowy Es-dnr O'p. 33 nr. 2: wiarlom. 6'OO'rtowe: 19.40 do 22.25 
masywne. kom p], inwentarzami. 22,25 muzY/Ira lewka i tane-czna z Wans'z. i Kra.kowa: 22.25 kDn-
6 }i00 bez długu. BartkO'wiak, Do- z ołyt. cert życzeń z .plyt: 23.00 z Warnz . 
plewo - Poznań. Znaczek. 

na czwartek: 
17.00 Hamburg. Wooole popolu

dnie muzyczne. Monaebjnm. -
KO'ncert popoludniowy. 17_30 -
Wiedeń. 'V"mó/czesne oieśni an
gielskie. Mo..~kwa (\YCSPS) ... Cy
.rnlhk SewillS'k i" - Op. H()ossi,niego. 
17.45 Koen;gswusterbausen. 
.. Perły nJemieck'iej pieśni lu 
wej" . 

18_10 Budapeszt. Recital "krzy;>
cnwy. 18.15 AnJ(Jja (Nat. Frol%r.). 
~luzyka taneczna. 

19.00 Wroclaw. '!\{uzylka r=
n ·w,kowa. 1!1.10 l{03zyee. Recital 
§oiewaczy. 19.10 Budapeszt. \\'ę
der..,.kie pi~ni ludDwe. 19.30 -
Lipsk. P:eśni ludowe_ Wiedeń. 
Koncert orkiestrowy. 

zd 60921 

20.00 Oslo. Koncert symfonicz
ny. 20.10 Kopenhaga. Koncert 
.symf.on. pod dyr. :\1. ~Ialko z udz. 
H. Hoowaenlle (~piew). Ham
burg. " ... A wieczorem tań-czymy" 
LIPRk •.. NO'rma" - opera BeJli
niego. KoIolIJa. \"esoły wieczór_ 
.sztutJ(art. Muz"ka operetJr
Frankfurt. K{)ncert orkiestr. 

PROPONUJEMY 20.15 Bukareszt. KOOlCe.rt Bymf. 
LAMPOWICZOM ood dyr. George.-cu. 20.30 Lenln-

Piekarnia 
dO'hra. zatwierdzona. 2 składy, 2 
mieszkania, cena 15000. małym 
Dl ieście po",iatowem Kogcierzyna 
Pnmorze. Zg/O'szeni,a OrędDwnik 
Pnznań zd 61101. PDśrednicy 
~~I.uczeI'i. zd 61101 

Blisko miasteczka 
dwadzieścia morgowe 

pszennej zabudowaniem 
prywatne 4 UlJO, wpłaty 2000 spie
sznie sprzednm. NDWak, Po?'nań. 
Kramarska 15_ zd 612tl7 

Dom. chlew trzy morgi 
ziemi 

ogrodem be:. nip<)'.eJ< 2000. wpłaty 
1 :iOO N{/il HIt. Poznań. Kramar
ska 1=1 zd 61206 

Gospodarstwo 
71 m6rg ~ze,nno-buraczanej. -
6 mórg ląki z żywym. martwym 
,inwentarzeom. budynki masywne. 
3 kilometry od Ostrowa sprżeda.m 
zaraz. Ratajczyk. Rąbczyn. pow. 
ostrowSlki rWlk,p). zd 58396 

Dom 
z piekarnią kup'e gotówke. 
Oferty Orędownik. Poznań 

z<i 60 3Rl 

Posiadam 

Czwartek. 31 października. 
Katowice - 13.30 mU7,\'ka lelk

ka i operetkowa z plyt: 15,20 gieł
na; 15,22 wiadom. biEl'Żące: 15,25 
życie k-wltllralne Śla>s'ka: 16.45 
.• Wieniec ślą"kioh pieśni J.udo
wych" w wy,k. chóru mi~zane-
1/"0 kolejar.zy śJRsklch - aud. z 
cY'klu .. Cała Polska śpiewa": 
18,30 odczyt .. SJąl3k bunuie. bo 
oozczcdza": 18,45 p'vtv: 19.00 kar
likowa poczta: 19,fo program; 
19,20 przeg>Jad prasy: 19.30 pog. 
krajoznawcza; 19,~5 wiad. spo.rt.: 
22.25 muzyrka p(}pularna z płyt; 
23,05 skrzynka franC11ska. 

Czwartek. 31 października. 
Kraków - 12.t5 poranek mu

zyczny dla Mlkół powlSze.chnych 
w wyk. szkoły muzycZlTlej dyr. 
ArnO'ldówJlY (Stefan Schleich
ko.rn - altóWlka): 13,00 muzy,ka 
lekka I taneczna z płyt: 13.30 
fant8fl:je Q'P€rowa z płyt; 17,15 
koncert A. BrailowsldegD z plyt 

utwory !Jis,zta i Wagnera: 
17,30 or!ezyt .. J a:k powinien wy
<dądać film dla _'1": 18,40 pog'_ 
kraioznawcza: 14,45 płyty. pieśni 
w wyk. Voe1kera; 19,00 ._Wśród 
naszych orzyjaciól": 19.10 pro
"ram; 19,20 płyty: 19,35 s,!>ort; 
22.00 p'iąt:v tkoncert z cy'klu 
.. Kwartety HavilJla" - w progr. 
kwartet f'ITlYCZKOWY Es-dur Im. 
33 nr. 2: 22.25 muzy,ka taneczna. 

'-___ ;;.;.;...;;...;.;.,;.;;,;;.;;;.;;; __ .. llIrrad. KO'ncert ork_ symf. 20.45 
Ryga. Muzyka rmnantyczna. -

na śrooll: 20.50 Stockbolm_ Koncert radjo-
17,00 Frankfurt. Wesoły orogr. orkiestry. - Med.fulan. Koncert 

p01lo!udniowy. 17,00 \Vroclaw. wiecz. Rzym • .. Ill'Jatrimonio se-
M·u.zy.ka popollUdniowa. 17.00 Mo- greto" - CimaNl<'~. 
nach.ium. POllO/udnie muzyczne_ 21.00 flam. Muzy.ka 
17.25 Budapes7it. Koncert orkie- lekka. ..K{)Cia muzy-
strowy. 17,25 Moskwa (RCZ). ka" - muzyczn 
.. Jezioro łabędzie" - balcl Czaj- .m"tvw',,·~ traUE;6a. 
·ko ws·ki ego. 17.40 KoenilCswust. 
Soliści. 17,55 Praga. Kwartet 
kobziarzy_ 

18.00 Berlin. ..Śpiewamy i Jl;ra· 
my"; !.S,OO Lipsk. Muzyka ka
meralna: 18,30 Moskwa (\VCSPS) 
..V\'ooele Figara" - olJ)era Mo
zarta (montaż). 18.30 Radio Pa
ris. Muzyka symfoniczna. 

19,00 Koenigswllst ... N1>wa mu
zyka fort. ... 19.00 HambnrlC •.. Hu
mor w muzyge ludow-e-j". 19.00 
Frankfurt. Muzy,ka PO'Pularna. 
19,15 Ryga. Koncert symfonicz
ny. 19.20 Berlin. Pieśni Schuber· 
ta_ 19.30 Moskwa (Kom.). Kon
cert mUMki lekkiej. 19.30 Boda· 
peszt. .. l 06ca" - opera Pucci
nip'{O (tr z Opery). 

dyr. 
(Relt_ 
Pral[8, 

Muz~ka 
KOIJlcert 
M'tI'Zy'ka 

wie
Kom

cert kwintetu instrum %2.50 
Kopenhaga. MuzY'ka t aneC2lJl a. 
22.1,,1, BudapMlzt. MU'l!yka jazzowa. 

23_00 Fmnkfurt. KWRrtet 

20,00 Sztokholm. Koncert SYID
foniczny. 20,10 BukarC!lzt. Utwo
ry Scarlatil!go. 20,30 Wledeli. 
Koncprt Beethovenowski. Dyr. 
F. V\'pinga.rtner. 20,30 AnlCUa 
INat. ProJ(r_) Mu,zyka ta:neczna. 
20,45 Lipsk. Koncert symfonicz
ny.. 20,45 Kr6lewiec. Koncert wie
czorny. 20,45 Sztutltart. Wooola 
aud. rozrywkowa. 20.45 Frnnk-

Czwartek, 31 pddziernika. furt. Audycja środowa. 20,50 
Lw6w - 13.łMI muzyka lIo1>rka Mediolan. ,.Aida" - opera Ver

- z aper Moniu=ki w wy'k. di~go. 
1:1 000 l\"otówki i poowku.re g06pO- 8Jzlemiń.skiej. Bandrow".kiej-Tur- 21,00 Bukareszt. Lekka m'llZY
da.rstwa 40 do 60 mórg z hipotp- SIkiej. Lewick.iej oraz Ozaplickie- ka wiedeńska. 21,15 Anglja (Refl. 
ka. Spie,zne oferty Orędownik l go; 13,30 muzy.ka salonowa z udz., Progr.) Koncert orle smyezk. 
Poznań. zd 61170 tenora Tau'bera z plyt; 17,15 tur- 21.15 M. Ostrawa. Muz:vka lek-

smY'QZkowl' Martea'll_ Koenl~
wnsterbausen. . Mała radioonk. 
gra. .• MonaehJum. ..Penseul!Z i 
Andromeda" - O'Pers Hllpndla 
(,na stillu) 23.10 Bruksela Irane. 
m'\lzy,ka lano 2.'ł.20 Anglia (Nat. 
Pron.). Muzvka lekka. 23.30 
AnllrUa (Re/!_ PTon.). Muzyikn ta
neczna. 23.45 Radło Parh.. M'I
zyka tan. 23.45 Wiedeti. Mu.zY'ka 
tanec:rna. 

24_00 Hamburlt ••. Tanie-c instru-
mentów". SztutltUL KOl\leert 
llIoon:v. 

I 
Znak oferty naprzyklad: z 18924, n 2745, d 1790 

l t. d. = 1 .słowo_ 
Drobne ogłoszenia w dnI powszednIe przyjmuJe 
sie do godz. 10.30. w soboty I dni przęd'ŚwilY 

teczne przyjmuje się do godz. 10.15. 

Gospodarstwo l Panienka 
90 mórg dobrej ziemi. iednym no dzieci. lekkich prac domo
planie wydzie"7.8wie na 12 iat do wych. skladu. szuka posady. 
Dbjęcia potrzeba 3.000 zI- Tnwen-

I 
m:ejscowDśĆ obDjęt.Jla. f ... aska\ve 

tarze iladkompletnp poJżenie nad oferty Kostrzyn. Poste-restante 
szosą blisko Poznania. Zgło<zenia zdg li1173 
Paluszkiewicz. Poznali. żyrJow- I .. 
ska 5. m. 12. _ __zd 611~8 K27.WOLŃE·MIEJSCA.-

80 buraczanej 10 łąki J -

nowe zabudowania Rejonowych. 
miasto gillill'ljallle. wOdDeiagi - przedstawicięli na k.ażąe powiałT 
zabudowaniach - 4.0()(L Rutkow- Byt zapewnrony. ZYClOfYs. ~na-
ski. Pozr'Rn. P61",;"j~ka 5 _ 7_ czek. adresować: .. PolskIe E!\Uro 

zrl 61 111 Sprzedaży 01~uIS5g6" KO§ClaB. 

Piekarnia, miasto U czeń rzeźnicki 
powiatowe, urządzeniem potrzebny zaraz. Józef Fel\-

mieszkaniem mann. P,a&k!. ul. Dworcowa 5, 
objęcie 1 300 wiele innych. PiekAr- powiat Iw,tyń;;.kL zdg 60 169 
nie wydzitrżawię. NQw3 k. Po- Piekarski 
znań. Kramerska 15. zn 61208 pomocnik piecowy odpowiedzial-

Zaginął 

ny. cośkolwiek cukiernictwo po
trzebny zaraz. Zl{loszenia do 
Agentury Orędownika, Srem. 
____ -=n Hl853~ ___ _ 

pies czarny .Doberman. ohcif't~ Czeladnik 
~~::'D~:i~hepo~eoJ~f;~a~gi':!;~~= pjeka:rski potrzfbny. Warunek: 
mierzowska 14. zn 60957 · p!ermltarstwo: Zg/oszenla A gen

-----·--. ICJa Oręnownlka, Szamotuły ul. 
Zaginęła Dworcowa 14_ n 16 851 

legitymacja ]Junrluszu :pracy Potrzebny 
w~dana na ImlEl Jana OWICZyf!. , robotnik na stale Dcl zaraz 100 
sklego. ng 16797 zł gwarancji z prowincji. Zzło-

Zaginął 
k",it kau<,yjny Elektrowni Lódz
lticj Nr. 45408 na zł 15. ł,ucji Be
rent, Ł6dź, Pomorska 145. 

ng Ul 798 

6zenia Oredow.ni·k Poznań 
zd 61 181 

Robotnik 
do roZ'wożelll3 towaru potrzebn,. 
z kaucja 300. Oferty Oręd(}wnik 
Poznań zd 61 ::.1:...:j7~ _____ _ 

Wytwórnia chemiczna 
poszukuie nzielnych 

Siostry Służebniczki podróżujących 
urzqdzają O'd 15. 11. kurs robótek do zwieclznnia ~rzedsiebiorstw 
oraz szycie bialej bielizny. - przemysłow~h. Zgloszenia Fr. 
Ochronka Wlel~ń n Not. Lesiński. Krotoszyn, Mickiewi· 

ng 16855 cza 8. zdg 60 745 

Pomocnik 
zegarmistrzo .·. ,ki potrzebny na 

I stałą p(}sade K. Mikołaiczak. -
Ogłoszenia do 30 sl6w dla poszu- 'Volsztyn zdg 60 620 
kujących posady w tej rubryce _--
obliczamy po jednej trzeciej cen:e AkWIzytorzy 

drobnych. w każdem mieście. miasteczku do 
------ sprzedaży zegarków i prawdziwej 

Mistrz biżuterji na d~)f~odl)e splaty ratal-
fryzj-erski. starszy szuka posady ne - po.sz.uklwam.. ł.Jatwy zbyt 
lub w pon óżlti Mie·scowoŚĆ obo- ls7!czegńlnleJ na GWlazd~e. W...Jso-
. y Of' t • 'O Jd 'k P kI zarobek. Oferty Umon. w ar-
Jętna. &r y rę DWru. o- szawa. Sienna 40. ng 16764 
znań. zd 61043 __________ _ 

Nauczycielka 
starsza. dY'plomowana szuka !l'I>
sady. Nowicka. Bydgoszcz. Śnia
deckich 29. zdg 61171 

Dziewczyna 
!l'I>trzebna. NRjchetniej wi-ejg.ka, 
która j\lż w miejscu byla. St. An
dersz. Kam eniec. powiat Ko
ścian. zdg 61108 

• Humor zagranIczny 

- Początkowo podarował mi płyty gramofonowe. po. 
tem kwiaty. pótniej perfumy. dzisiaj przysłał mi ~ek()o 
ladki _ .. 

- Uważaj! Z pięeiu zmysłów brak już tylko jednegoi 
(Trava.so - Rzym). S. F. 
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nie 2.35 zl bez odrnO'szenia do domu. ,V rllZle wypadków spawodowa.nycb silą wyŻsza. przeszkód 15 Itr. każde dalsze słowo 10 ~r. OgłOOlze'ua do bil'Żllcl'llo wy.t>tllla .WZY)luIIJf·my ·1" Ifo,t".n:v 
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-Wiem. 

!;h'ona' = Oft~nOWNm, 8roi!a, iłftf& ~ pUłh:łentfka t~ = Nllmer 25t 

- I bardzo dobrze zrobił, Agato. No, nem gbul'owatym. Potem głos,.. udchły 

P OWIES t 

- Wszystkich perswazyj już pr6-
bowałeś? 

chodź, jut chodt prędz~j l j nic już nie było słychać, tylko szme-
Westchnęła smutno i owinęła się ry kaskady. 

Pant AusUn wydała wieczorelt; 
Margerita ukazała się na nim w czar
nej jedwabnej sukni, która w dzieIl 
wydałaby się dobrze już poniszczoną.. 
ale wieczorem w oświetlonym salonie 
wyglą.dała eleganCko. 

- Wszystkich bezwarunkowo . . 
podartym swoim szalem. HI'abia de Haugthon powr6cił do 

- Dobrze, więc namów ją pan tyl-
ko, aby ze mną pójść chciała. 

- Kiedy jesteś teraz taki bogaty, wspaniałegG apa.rtamenłu stołowego, 
to może mógłbyś mi dać trochę pienię- gdzie stały Jeszcze na stole nakryCia 
dzy, żebym sobie kupiła przyzwoitsze od kolacji. Zasiadł przed kominkiem 
jakie ubranie. Widzisz, że łachman)' i patrzał czas jakiś w ogień, a potem 
mam na sobie. podszedł do otwartego okna i oparł się 

Za,r6wno pani Austin jak i jej g(). 
ście przyznawali, że młoda dziewczyna. 
prezt>ntuje się bardzo dobrze. Później, 
skoro Margerita zagrała na fortepianie 
i zaś~jewała, oczarowała wszystkiCh. 

Lord Haugthon nie odpowiedział 01& 
to, zamyślił się chwilę, a potem po
szedł ku blbljotece. - Dam et jutro na wszystlto. co et o szeroką ramę dębowł-

Humprey Melvoud podszedł do ok
na, które otworzył, wysun~ł głowt; 
i patrzył na taras. 

tylko potrzeba. No, ehodźł W kwadrans może później, gdy 
Filip Jocelyn podQ.żył do sQ.siednle- Humprey Mclvoud i Agata stancli na 

go pokoju, żona szła wolno za nim. ostatnim stopniu schodów, wykutyCh 
Humprey oczekiwał przy otwartem w Fkale, usłyszał jakiś jakby głuchy 
oknie na swego brata mlocznego. łoskot. zmieszany z ję.kliwem wyciem 

MIała prześliczny głos kontl'alt(). 
wy, grała zaś tak świetnie jak rzadko, 
a przytem z wielkiem uczuciem. PaQi 
Austin, uwijając się pomiędzy gośćmi, 
spostrzegła wkrótce, Że protegowana 
jej zyskała powszechnie jak najlep;sz~ 
opinję· 

Księżyc zaczynał się zaledwie uka
zywać i zrebrzył ciemne, zimowe 
niebo. 

Mimo to jednak ąumprey mógł do
strzec sylwetki drzew rysujących sIę 
na ciemnem niebie po drugiej stronIe 
rzeki i wody kaskady, migotające od 
czasu do czasu pod promieniamI księ
życa. 

Powietrze było ostre, jęczenie wia
tru przypominało jakby ludzkIe Jhkies 
jęki. 

Filip Jocelyn zastał żonę śpiącą w 
miejscu, w którem ją pozosta'" ił. Jea
pelusz zesunął się jej z głowy. Spt.ł., 
opa.rta o miękką porQcz fotelu, a roz
rzucone włosy zakrywały Jej czoło. 

Jeżeli mogłoby co natchnąć litośefą 
lorda Haugthona dla biednej Agaty, 
t o chyba widok drobnej, wynędzlliałej 
twa.rzy, która kiedyś była ta.k ładna. 
Powinnoby to rozczulić go, bOI! prze
cież kochał kiedyś t~ kobietę. 

Ale lord nie miał obeenie w sercu 
litości, bo widział w żonie swojej za
poro pomiędzy sob~ a ukochaną Lau
rą. 

Wygasła w sercu Jego wsz~lka sym
patja dla tej istoty nieszczęśliwej, dla 
tej matki jeogo jedynego dziecka, bo 
zasłaniała mu sobą. miss Dunbar. 

\Vszelkie szlachetniejsze uczucia 
zamarły w hrabim zupełnie. Zdawało 
~u się, .t.e S!oi nad brzegiem otwarte.J, 
nłezgłębloneJ przepaści, 
_ - Agato! - zawolał. 

<?C'kn~ta s\~, zadrżała' spolnała ua 
IDQza pÓlsennemi oczam\. 

- Agato, jest już bardzo późno! Nie 
możesz pozostać tutaj dłużej, już Jest 
pO pierwszej godzinie. 

Przetarła oczy wuchudłemf r~kOOlIl 
' J mrugała niemi chwtJę, zanim zrozu
miała co do niej mówiono. 

- Trzeba, żebyś już sobie poszła 
Agato. OberżQ w Shorncllffe niedłlJg~ 
zamkną na noc i jeżell na czas l1łO 
zdł!żysz. nie zechcą. ci otworzyć. . 

- A ty pójdziesz ze mną.? 
- Nie, ja przyjdQ tam jutro rano 

do ciebie. bo nie mogę odejść bez po
zwolenia pana. 

- Ej, Jocelyn, ty mnie usiłujes'! 
oszukać! - zawołała biedna kobieta 
zrywajQ.c się na równe nogi i Chwyta~ 
j~ mQża za rękę. - Ty chcesz mUle 
oszukać, F'ilipie. Widzę to z okropnIe 
bladej twarzy twojej. 

- Blady jestem, bom zmol'dowany 
odpowiedział Filip. - .chC63~. to 

wierz, nie chcesz, to nie wierz, A!!ato. 
ale powtarzam ci, że musisz oddal!t 
się z tego domul 

W głosie jego było tył e stllnowe7o' 
ści, ie moina było przypuścić, że 106wl 
8ZC7.erę. prawdę. 

Wynędzniała Agata nfe mogli\. "ra
wie utrzymać się na nogach. Dhlgie 
wędrówki I nędza wyczerpały jej siły 
zupełnie. Nie była też w stanie stawiał' 
oporu i uległa woli m~źa. 

- Ale przyjdziesz tam napewno ju-
tro rano? - zapytała. 

- Tak. tak, przyjdę napewno. 
- Kiedy? 
- O świcie. 
- To dobrze, ale pamIętaj dotrzy-

mać słowa, bo zresztą, jeżelibyś nie 
przyszedł, ja znowu tutaj się znajdę. 
Nie potrafisz mnie utrzymać zdała od 
siebie, Jocelynie. Dosyć się już nacier
piałam i nie cornę się p'rzed niczem. 
Dobrze. teraz pójdę stąd. tylko jakże 
JD; sama PO'Wl'ócQ do Shomcliffe, kiedy 
mo znam wcnle drogi? 

- Ten. co cię tu przyprowadził, od-
prownrtzl cię zpowrotem. 

- Któż to jest ten człowfek' 
- Jeden ze słuiłcyeh tutejszyeh. 
- Jakaś dziwna dopraWdy figura. 

- Musisz moją żonę odprowadzić wichru. 
do Shorncliffe, Humprey'u - odezwał Tymczasem nietylko i'Zmer kaska-
się lord Haugthon. . dy, nietylko wycie wIatru zmą.ciło ei-

Przeprowadził nieszczęśliwą pnez szę ponul'ej nocy. lecz pan hrabia sly
mały korytarz i otworzył drzwi. Wy- szał także przeeią.gły. przenikliwy gIo, 
szła, nie rzekłszy ani słowa 1 zacleka- ludzki. 
ła na tarasie na gajowego. Ale ten jęk czy krzyk dowrogi roz-

- Potrzeba ci będzie pieniędzy - płyn~ł się zaraz w wodach kaskady, 
szepnę.ł lord do ucha Humprey'a - huc7.Q.cej u stóp góry skalistej. 
masz więc woreczek, a jutro rano za- Filip Iocelyn zamknął okno, zabrał 
raz przyślę ei wiQcej. lampę ze stołu ł opu~-cil bibljotel{ę, 

- Na co mi pańskie pieniądze __ aby się położyć spać w wspaniałej 
odparł sucho Humprey - wiesz pan swo~ej sypialni. Postawił lampę na 
dobrze, że Ich nie potrzebuję. toalecie I jedno-cześnie dostrzegł przy

I nie cZE'kając na dalsze polecenia. padklem swoją postać odbitą. w zwier-
pochwycił blndl;!. kobietę za rękę i ka- cial'tle. 
zał jej iść tuż za sobą.. Ze wszystkiCh locelynów, jacy się 

- Czy pÓjdZiemy tą samą. drogą kiedykolwiek w lustrze tem pq'zeglą.da
którąśmy przyszli? - zapytała Agata. Ii, nigdy żaden z pewnością, nie miał 

- T~k - odparł krótko ga:owy. twarzy tak strasznie bladej, tak okrut-
- NIe podoba mt się ona, bo b ar- nie wylękłej, jak twarz, którą. Filip 

dzo niebezpieczna. mla! w tej chwili przed sobą.. 
- Będę czuwał starannie. Chodt- Cofnął się z głuchym jękiem i rzu-

my! . en się na łóżko w ubraniu. 
Poprowadził Agatę ku sehodom w Oto w Jaki sposób przep('dził pan 

skale wykutym. Zeszli bardzo wolno hrabia de Hauglhon swoją. noc p·rzN
jeden schodek po drugim, on na prze- ślubnę.. \V ciężkich snach, jakie go 
dzie, ona 2:a nIm. trapiły, słys~ał ciąRle ów krzyk prze-

Ostry wiatr bił ich po twarzy. Za- rllźiiwy, budżił siQ kilka razy i zrywał 
c~ę.ł padać drobny deszcz. się zlodowaciały. 

Filip Jocelyn stał. n(ł. progu drzWI Zimny pot występował mu nn C:1:Q.. 

od korytarza, gdy gll.owy z żoną. Je- ło, jakiś przestrach niewypo'Wledzian~ 
go opuszc~ał się ku l.'zoce .. _ ~>;aciskał ganiło. Ów krzyk sęnny, bYł 

Słychac było ich głosy na selio-: \ to wyraźnie ten sam krzyk ludzki, Cb 
da,ch.. . ~olec.iał ~o bYł z pod ka.skady, prze-

Agn,ta ~o chWila wydawała okrzykl lCWajQ.CeJ ustawicznie WOdy swoje po 
llrzerazema, Humprey uspokajał ją. to- skałach. 

N'IJwe życ:e 
Margel'fta WIłmot przestała Ślęezye 

od rana do wieczora nad jedwabneml 
f lekkiemi sukniami dla dam szczęśli
wych, czyI( porzuciła zawód szwaczki 
za radą poczciwej pani AusUn i syna 
jej JOemensa. 

Po raz pierwszy w życiu swojem 
Margerita Wilmot poznała. ćo to zna· 
cz~ mieć przyjaciół, bo zyskala praw. 
~Zl\vych l I>zczerych przyjaciół, którz) 
~n~eresowa~i się jej losem i pragnęli 
Jej szczęścIa: 

Coprawda nietylko przyjaźń wcho
dziła tu w grę. Było w tem coś daleko 
wznioślejszego. była szczera, pełna p~ 
święcenia miłość młodego, zacnego 
człowieka. 

Klemens Austin, kasjer banku ano 
glo-indyjskiego "Dunbar l Balderby", 
zakochał się w skrómnej szwaczce I 
zacz~ł się nią zajmować i interesowac 
wszystl{iem co jej dotyczyło, ChOClIlZ 
nie wiedział jeszcze napewno, czy po
dzielano jegO uczucie. 

Nie spieszYł się z wyznaniem swo
ich , uczuć, bo miał potężnego sprzy
mierzeńca w matce, która go uwlel
biał/\ I która z pewnościl;!. pozwoliłaby 
mu wprowadzić w dom młodą.. uboglł 
dZiewczynę, gdyby to stanowić mialo 
szczęście jego. 

Mrs. Austin odkryła też nie~awern 
tajemnicQ swego syna. Wyznała. mu 
~prawdzie, że wolałaby, aby wybór 
Jego padł na panienkę Choćby także 
bledną., ale więcej światową i pocho
dZQicą. z lepszej rodziny - ale zresztą 
nie miała j~j nic do zarzucenia. 

d7.I~. Chc~, teby ełę kochała coraz bar
dziej. 

Życzenia Klemensa Austina ziściły 
się zupełnie. 

Poczciwa wdowa istotnie coraz sł!
niej przywiGzywała się do Margerity 
Wilmot. 

Spostrzegła ona w niej niezwykły 
talent do muzyki. zaproponowała wiQc 
P~zyszłe) synowej, żeby. wynajęła so
bIe w Jakim domku nteduży aparta
ment I rozpoczęła dawanie lekcyj na 
fortepianie. 

- Ja postaram ci się o uczennice, 
kochane dziecko - mówiła panI Au
stin - bo mieszkając tu od lat trzy
dziestu, to jest od czasu urodzenIa sIę 
Klemensa, znam prawie wszystkich w 
sQ.siedztwie. CenQ ozna.cz niezbyt wygó
ro~aną. a zobaczysz, z jaką. chęCIą. ro
rtzlce powierzą ci swoje dzieci. Wy. 
dam mały wieczorek umyślnie po to 
a~eby przyjaCiele moi posłyszeli, jak 
plcknle grasz. 

Właściwie pani Austin chodzf1o o 
!o, aby Margerlta porzuciła szycie 
I aby arystokratyczni jej znalomi nie 
mogli mówić, iż Klemens zakochał się 
w szwaczce. 

. - Dlaczego moje dziecko wolałaA 
7.~JQ.Ć się szyciem, niż lekcjami muzy
kI? -:- zapytała ze zdziwieniem panI 
AUStlll. 

Margerita przeniosła się do nowego 
mieszkania i w niespełna dwa ty
godnie miała już dwanaś<cie uczennic. 
Dawały jej one dostateczny już lun.,.. 
dusz na skromne utrzymanie. 

Co niedzielę jadała obiad u panI 
Austin. co Klemens za~trzegł sobie 
wobec, matki, mimo że nie wyznał j&
SZCie miłości swojej dla Margerity. 
Niedziele upływały im bardzo prz)">
jemnie. Elegancki salon pani Austin. 
cisza wieczorna i Inteligentna rozmo
wa, wszystko to było cudowną. dla 
Margerity nowością.. 

Było to pierwsze dla niej zakoszto
wanie szczęścia domowego, pierwsze 
zaznajomienie się z oęniskiem rodzin
nem, w którem królowały Jednośt! 
I zgoda, w którem nie mąciły spokoju 
kłopoty i niepewność jutra. 

Mimo jednak całego swego obecn~ 
go szcz~ścin. Margerita 'Wilmot nie za
pomniała o Henryku Dunbar. Nte 
prze~tawata uważać go za mordeTc~ 
s:vo~ego o~ca. Spokojna i cfcha napo
wr nooIła w głębi duszy tajeIllIlicę 
swo1ą, nikomu jej nie rozpowiadając. 

~1ł.ody Austin zainteresował się po
waz!lle tą sp~awę. j dawał ukochaneJ 
swo:ej rozmaJto rady, ale wszystko na 
n.lc się nie zdało. Różne dowody prze
CIwko Henrykowi Dunbarowt nie b . 
ty zdolne go potępić. I{Jemens zwrócił 
się b~ł nawet do ag't>ntów policyjnych, 
kleru~ ących poszukiwaniami, ale et 
\Vysłu~haws7:Y wszystkiego, co im opo
wied7.lał, po-kiwalt tylko przecznco /tło
wami. Nie było dostatect:nych tytułów 
do oskarżenia bankiera. 
. - Miljoner nie nnraźll. głowy !lW~ 
Jej nn szafot, Chyba byłby zmuszony 
do t(!go jnkimś nadzwyczajnym powo
dem - oświadczył j~den z agentów _ 
?dnależże. pan takie powody, bo ja 
Ich nie "'ldzę w tej sprawie. 

- No, a tajemnica, jakę. Józef Wll
mot posiadał? 

- Mój panie, taki pan Henryk 
Dunhar jest w stanie kupić wszystkie 
tajemnice na świecie! 

POSłyszawszy tę odpowiedź Kle
~ens Ąusti~ oznajmił Margerl~ie, że 
nIe moze jej być w niczem pomocny. 
Wypa~n,ło zamordowanego pozostawić 
~P?ko~llI~ ~ grobie, bo nie było żadnej 
JUz nadZieI, by tajemnica jego śmierci 
mogła zostać kiedY'kolwiek wyjaśnio
na. 

C6rka ofiary mImo to jednak nie 
przestawała myśleć o Henryku Dunba,.. 
rze. Musi go zobaczyć koniecznie a. 
w:tedy z.ar~uc.i mu w oczy morderstwo 
ojca. Jezeh nIe zmiesza się i nie osł~ 
nie, .wtedy dopiero porzuci Swe podaj
rzema. 

Panna młoda, 
n.a którą deszcz pada 

w dzie~ ślubu Laury słońce nfe 
pokazało SIę wcale. Zimowe niebo tak 
było pochmu~ne, że gęsta mgła i drob
ny deszcz llIeustannle zasłaniały zu,. 
pełnie piękny krajobraz. 

Laura Dunbar smutnie westchnęła. 
zasiadaj.ę,c na ulubl?nym fotelu przy 
oknie. l przypatrUJlW się zalanym 
trawmkom. 

Nie wiedziała nic o przeszłoocl 1<>
zefa Wilmota i gdyby była wiedziała 
o listach. adresowanych na wyspę Nor
roIk, może byłaby się oparła małżeń
stwu syna z d;r.lewczyną.. której ojclee 
przepędził wlększQ. cZę&Ć żyda w kolo
t1jl skazańców. 

- Nie będziemy wspomlna~ o p.rze
.złoścl mojej matce - rzekł do Mar
gerite Klemens Austin. - NIechaJ 
dzieje twojego ojca pozOSta.nł międz, 
namI. 

- Dlatego, proszę pani, że daleko 
ł~twiej był~ o suknie do roboty, anlże-. 
h ? u-czenmce. Sukien wszyscy potrze
bup!. a ~ dodatku mało kogo obcho
dZI, kto Jest szwaczką. i jakie zajmuje 
mieszkanIe, gdy tymczasem nie kaŻdy 
może chciałby wzifl,ć nauczycielkę mu
r.ykl z małej błotnistej uliczki nad
r~eczn~j. Ja jeszcze nawet obawiam 
SIę zmIany mieszkania. 

- Co za dziwnie szkaradny pora,. 
nekl - wykrzyknęła - czy wldziałM 
kiedy coś podobnego, Elżbieto? 

Panł Medden przyrzl!dzała włdnle 
śniadanie na małym stoliczku przed 
płowem ogniskiem kominka. 

Zapytywałam go parę razy o eiebfe, 
pytalam .. jak dawno mieszkasz tuta.J 
i czem jesteś, ale Jtie chciał m1 JlOwle
d zi e ć. 

Matka moja kocha eł~ bardzo, nfI 
cheiałbym, aby dO'Wfetłzfała $Ię cztgoś 
takiego, eoby J/ł mO&ło do ciebie uprze-

- Aby nie mleć kłopotu z opłaca
niem komornego, nieprawda? Oto za 
piE'JfWSZY rok ja obo" Ię.zuję się zapła
cić za ciebie, a ty zwróeisz mi te pfe
niQcł?:e, gd,.. zdobęd1.lesz tyJe uczennIc. 
że Ich więcej przyjmować nie będziesz, 
co żapewoe nastąpi niedługo. Ufaj w 
łaskę Bożę., drogie dziecko 1 licz na. 
PT7:yjaeiół. ~łCyeh twoJeco UCzt
śr.1a.. 

- Prawda odpowiedziała pan' 
Medden - że nie jest bardzo powabny. 
jest troch~ wilgotny. 

(Cią.g dalszy nastę.pU 



Żydzi dążą do gos'podarczego opanowania Śląska 
• 

~ 8- a OWI[! 
De'kret k1rólewski z 1781 r. - W 1925 r. było w Katowlcach zaledwie 3 proc. tydów - Żydows'k'ie cen
trum Katowic - Rzemiosło także opanowane przez lydów - Stronnictwo Narodowe uświadam'ia społe
czeństwo - Zyd'zł bogacą się - O jednolity liroot społeczeństwa - Ruch narodowy rośnie z każdym dniem 

K a t o w i c e, 29. 10. Katowice na
Jeżą. do rzędu tych miast na Śląsku, 
które już w wieku 18. w przeciwsta
wieniu do innych nie sprzeciwiały 
się wpuszczaniu kupcók żydowskich, 
a przyznały im na podstawie d-ekretu 
królewskiego Izby Domen Państwo
wych (Domanen-Kammer) z dnia 3 
sierpnia 1781 r. prawo osiedlania się, 
Inne bowiem miasta na podstawie 
"Privilegium de non tolerandis Ju
daeis" (1587) zabraniały osiedlania się 
.zydów w charakterze kupców w oba
wie przed ich konkurencją. 

Skutki dla miasta Katowic były ta
kie, że już w roku 1866 na 4815 mie
szkańców było 573 Żydów, co stanowi 
około 12 proc. ogółu ludności. .zydo
stwo trudniło się przeważni.e handlem, 
który został im ograniczony do pew
nych dziedzin, m. in. otrzymali oni 
zezwolenie na handel towarami że
laznemi i to prawdoPodobbie było 
przyczyną, że do rozwiązując~gohrdm 
przyczyną, że do rozwijającego się 
miasta, na którego terenie powstawały 
lIczne budowle i wielkie zakłady prze
mysłowe, napłynęło z innych dzielnic 
polskich liczne żydostwo. 

Jakkolwiek ilość Żydów w ostat
nim czasie przed wojną procentualnie 
była znacznie mniejsza, to jednak, je
żeli chodzi o handel, udział Żydów był 
znaczny. Ci Żydzi jednak po objęciu 
Śląska przez Polskę w znacznej mie
rze opuścili miasto, wyprowadzając 
się do Niemiec. 

Wzmożony napływ 2ydów 
W roku 1925 Hczba .zydów zamie

,szkałych w Katowicach nie przekra
czała 3 proc. ogółu ludności. Od tego 
czasu datuje się wzmożony napływ 
elementu żydowskiego do centrum 
miasta przemysłowego, rozwijają
cej się z niem każdym sto
licy ziemi śląskiej, Katowic. Żydzi 
tak, jak wszędzie, rozpoczęli od wy
kupu domów z rąk chrześcijańskich i 
to w czasj,e dewaluacji złotego. 

zrozumienie wśród nielicznych do
niedawna warstw społeczeństwa miej
scowego. Praca w tym kierunku pro
wadzona konsekwentnie przez Obóz 
Narodowy, rozwija się ustawicznie 
mimo, że czynniki wrogie Stronnic
twu Narodowemu, usiłują wmawiać 
niezorjentowanym, jakoby ruch naro
dowy podjął się walki z .zydami tylko 

ze względów taktyczno-politycznych. 
Z drugiej strony stwierdza. siQ, że 

.zydzi bogacą się, że 80 do 90 proc. ko
rzystających z paszportów zagranicz
.nych. to kupcy żydowscy. Kupiec 
chrześcjański nie może sobie na to po
zwolić, bo nie korzysta z bezprocento
wych kredytów, bo sumiennie w mia.
rę możności płaci podatki, podczas gdy 

Jak wiadomo, Mussolini na na,legania Anglji, wycofał dywizję oddziałów W'loskich 
z Libji. Na zdjęciu w~oska stacja woj",kowa w miejscowości NaJut w pustyni li-

1ijskiej. 

Przed Zaduszkami 
W obliczu nadchodzącego dnia Wszystkich ŚwIętych 

i Dnia Zadusznego, zwracamy się z gorącym apelem do spo
łeczeństwa polskiego, aby nabywało wyłącznie w składach 
chrzeŚCijańskich świece i lampki, któremi dawnym zwycza
jem przyozdabia się w świ~to anarłych groby i nasze cmen
tarze, by dać w ten sposob wyra~ żalowi za tymi, którzy 
odeszli, i pamięci niewygasłej o nich. 

Nie godzi się, abyśmy miejsca wiecznego spoczynku 
naszych najbliższych, które otaczamy specjalną pieczą, przy
bierali przedmiotami żydowskiego pochodzenia. Szanujmy 
swoją godność i dajmy jej wyraz w nabywaniu świec, la ..... 
pek na groby itd. wyłącznie w składach chrześcijańskich. 

Spęłńmy obok obowiązku religijnego, także nasz 0bo
wiązek narodc;twy i społeczny. 

Żyd, kt6ry ma korzystniejsze warunICt 
u dostawców żydowskich, uchyla się 
od płacenia podatków, czego dowodem 
są stosy nakazów płatniczych niedorę
czonych, spoczywających w urzędach 
skarbowych. Zresztą wiadomo, .zydzi 
umieją zrobić sztuczną plajtę, jak np. 
właściciel Wiedeńskiej Pracowni Fu
ter, .zyd Kirschner w Chorzowie, któ
rego przed paru dniami aresztowano. 
W sQ!dzie znajduje się również sprawa 
przeciw właścicielom firmy Wohle 
Wohrt, którzy zamierzali oszukać 
skarb państwa na kilka-set tysięcy zł. 

Potrzebę zorganizowania społeczilń
stwa polskiego odczuwa nietylko za
g1'O'Żone kupiectwo chrześcijańskie, 
lecz znaczna część uświadomionego 
społeczeństwa. Nikt poza Str. Nar. nie 
chciał i nie umiał zająć się należycie 
propagandą na rzecz chrześcijańskie
go kupiectwa i rzemiosła, przeciwnie, 
do każdej akcji odnoszono się z nie
chęcią i niedowierzaniem. Ruch naro
dowy pracę mimo wszelkich trudności 
prowadzi z nieugiętą. konsekwencją. 
Wydano już cały szereg ulotek, zajęto 
się rozpowszechnianiem pism i bro
szur antyżydowskich. 

Dziś zagrożone w SWem bycie ku~ 
piectwo i rzemiosło chrześcijańskie na.
biera przekonania, że tylko Obóz Na
rodowy, którego jednym z naczelnych 
punktów programu jest odżydzenie 
Polski, jest zdolny do skutecznej wal
ki z zalewem żydowskim i dlatego pra
cę w tym kierunku prowadzoną po
piera" rozumiejąc jej doniosłe znacze
nie. Podkreślić nalży, że niebezpie
czeństwo żydowskie więcej rozumiane 
jest wśród najuboższYCh W8ll'stw lud
ności, aniżeli wśród inteligencji, która 
miast świecić przykładem napycha 
kieszenie elementowi żydowskiemu.. 

Nadmienić tn.eba, że na terenie za.
równo Katowic jak i Chorzowa Zydzl 
posiadają jU!Ż swoje Bezprocentowe 
Kasy pożyczkowe. 

Społeczensłwo organizuje się 
Ruch narodowy na ŚląSku, którego 

szeregi z dniem każdym się powiększa-. 
ją.. jest największym postrachem dla 
żydostwa, które przy każdej sposobno
ści z okazji bojkotu czy propagandy 
ulotkowej nawet na rzecz "Orędowni
ka", podnOSi wielką wrzawę interwe
njując u miarodajnYCh władz. To 
wszystko jednak. Chybia celu i wywo
łuje w efekcie tylko wzmożoną pracę 
propagandową ze strony zorganizowa
nych członków Str. Nar .. Pracę tę nie
wątpliwie poprze całe patrjoty~nie 
myślące społeczeństwo ślą,skie. 

\V domach przez siebie zakupio
nych zakładają swoje sklepy, organi
zują się w zrzeszenia kupców żydow
skich, za pomocą którego ŚCiągają nie
tylko kupców, lecz i rzemi'eślników 
swoich współwyznawców'. Napływ 
żydostwa ułatwiają poza tem chrze
ścijańscy właścic-ele domów, którzy 
nie widzieli lub nie chcieli widzieć 
grożąoego niebezpieczeństwa. I tak 
stopniowo na miejsce zwijających się, 
upadłych chrześcijańskich placówek 
handlowyh, powstają placówki ży
dowskie. Główne ulice miasta opano
wane zostały przez napływowe żydo
stwo. Dziś ulice te, jak 3 Maja, Marsz. 
Piłsudskiego, Bronisława Pierackiego, 
Marjacka i inne, przedstawiają bar
dzo smutny obraz. Wystarczy przejść 

,się nimi w okresie świąt żydowskich, 
by przekonać się o tem, że centrum 
Katowic jest kompletnie zażydzone. 

Napływ rzemieślników Żydów spo
wodowany został tem, że polska u
gtawa przemysłowa została na terenie 
Górnego Śląska wprowadzona w życie 
dopiero w roku 1932. Pozbawieni wy
konywania swego zawodu w innyt'h 
dzielnicach polskich fuszerzy, jak 
krawcy, szewcy, fryzjerzy i inni, ma
sowo przybywali na Śląsk, gdyż tutaj 
w tym czasie nie potrzebowali karty 
rzemieślniczej. Z biegiem czasu za
pomocą różnych sztuczek zdołali po
starać się o wymaganą do wykonywa
nia rzemiosła kartę rzemieślniczą. -
Dziś znaczna część warsztaatów rze
mieślniczych znajduje się w rękach 
żydowskich, podczas gdy rzemieślni
cy chrześc.ijańscy nie mają pracy, mi
mo, że s·q. dobrymi fachowcami. 

Olbrzymi pożar w Łodzi 
Ogień wybuchł w nocy w wlel'kiej posesji przy ul. Południowej - Miljonowe straty 

Cjsza i mUcze,nie 

L ó d ź, 29. 10 . .- Dziś nad ranem panikę, którą tylko z wielkim trudem 
około godz. drugiej łódzka straż ognio- udało się opanować. Zawalenie się 
wa została zaalarmowana wiadomo- płonącej fabryki było naj groźniejszym 
ścią o pożarze przy ul. Południowej momentem, gdyż teraz płomienie sta-
68. Paliła się posesja, należą.ca do ły się najobfitsze i straży z bardzo 
Przygórskiego w której zainstalowa- wielkim trudem udało się ogień zlo
no kilka żydowskiCh fabryk. Na miej- kalizować. Cały budynek fabryczny 
sce pożaru odraz u wyruszyły 4: oddzia- wraz z znajdującemi się tam maszyna
ły straży. W chwili przybYCia cały mi, zapasami surowca i gotowemi to-
4:-pi~trowy gmach stał w ogniu i o ra- warami spłonął doszczętnie. 
tunku płonącego objektu nie było mo- Jak dotąd ustalono jedynie, że o-
wy. gień wybuchł w przędzalni Berlińskie-

Szalejąca wichura robiła sytuację go, 00 jest tern dziwniejsze, że w za
bardzo groźną i ogień lada chwili mógł kładzie tym niema nocnej pracy. Na
się przerzucić na sąsiednie domy mle- tomiast bezpośrednia przyczyna poża
szkalne. To też natychmiast wezwano ru nie została jeszcze ustalona. Poza 
wszystkie pozostałe oddziały straży tem wiadomo, że mury fabryczne, na
ogniowej i przystą.piono do zabezpie- leż~ce do Przygórskiego nie były ubez-

Nie było na terenie całego Śląska czania przed ogniem sąsiednich za- pieczone. \\Tysokości zaś polisy ase
organizacji, kt6raby podjęła się walki grożonych budynków, ewakuując jed- kuracyjnej zakładu Berlińskiego i po
z zalewem żydowskim. Również i pra- nocześnie z nich mieszkańców. Szcze- zostałych przedsiębiorstw, znajdują
sa miejscowa nie interesowała się za- gólnie zagrożony był dom, sąsiadujący cych się w tych murach, dotąd jeszcze 
gadnieniem żydowskiem i dotąd nie- z płonącą. fabryką., w którym mieściła Oficjalnie. nie ll.stalono, podobnie, jak 
omal nic w tym kierunku nie robi. się ochronka dziecięca "Przytulisko". i sumy strat. W każdym razie straty 
Dopiero po ugruntowaniu się na te- Ni~mal be~pośr:ednio po wyewaku- są olbrzymie. (tr) 
renie Śląska wpływów Stronnictwa owanlU zagrozoneJ ochronki runęły L ód ź. 30. 10. - W związku z po
Na~o~o."vego, które za je,dno z naj-I mury płonącej. fa~ryki: HUk . wa~ą-I żarem. jak.i IJOCY u .. b. zniszczył 3-piętro
wazmejszych swych zadan postaWIłO cych SIę murow l duzy slup ogma, wy budynek fabnczny, należący do 
sobie za cel walkę z najazdem ży- miotany wichurą na. wszystkie strony, Lejby Przygór"kieg"o, przy ul Połiud~lio
dowskim, sprawa., ...... mu I. ~ wlk'ód. okolicznej ludności wej 68. wczoraj na miejscu bawiła po-

licja, badająe przyczyny pOżaru Ol"aZ 
szacując rozmiary szkód. Trzypiętrowy 
budynek fabryczny wraz z maszynami 
został całkowicie zniszczony, tak, że 
nawet ściany zwaliły się. 

Pogotowie strażackie przez cały dzień 
zatrudnione było dogasaniem .zgliszcz. 
Na parterze i pierwszem piętrze znaj
dowała się przędzalnia Abrama Berliń
skiego, która nie była ubezpieczona i 
stratę 250 tys. złotYCh poniesie właści
ciel. Na drugiem piętrze znajdowała 
się tkalnia Przygórskie,go, który wraz z 
budynkiem ubezpieCZYł fabrykę na 380 
tys. złotych. Trzecie piętro zajmowała 
tkalnia Piotrowskiego i Holanda, która 
była ubezpieczona na 100 tys. złotych. 

Ogółem straty wynoszą około miljo
na złotych. We wszystkich trzech fa
brykach zatrudnionych było około 700 
robotników, którzy rano, przybywszy 
do pracy, zastali dogorywające zgli
szcza. Pozostaną oni wszyscy obecnie 
bez pracy. Pożar wybuchł na parterze, 
przyczem w czasie pożaru miały miej~ 
sce eksplozje. Szczegółowe badania 
przyczyn pożaru zostaną przepfowadzo
new d niu dziSiejszym. Sąsiednie . bu
d,ynki nie ucierpiały zupełnie. 




