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Rozmowy ·. f rancusko-bryty1sk1e Anglia chce skłonić Chińczrk611 do zaniechania oiton 

Wizrta Ribbentropa w stoJicr Francii jak dooosł dziennik ,Joszitsu", niu dalszego oporu przez Chiń· 
ambasador angielski w Tokio od- czył<ów, oraz wpłyn'.e na Rząd 
wiedził premiera ks. Konoe i za. chiński w kierunku zaprzestania 
proponował pOśrednictwo angiel· ruchu antyjapońskiego i bojk01tu 
skie w konflikcie jap<llńsko-chiń- towarów japońskich. Wzamian 
skim. Anglia wyraża gotowość Anglia żąda zastosowania zasady 
przedsięwziąć środku ku zaniecha ,,otwartych drzwi" w Chinach, 

granicznych, Ribbentropa, do Pa· 
ryża, twierdzą jednak, że dokład· 
ny jej termin nie został dotychczas 
ustalony. Wiadomość natomiast, 

jakoby min. Ribbentrop miał się 
udać również do Rzymu, nie pole· 
ga - zdaniem tych kół-na praw
dzie. 

Na frontach h~szpańskich·: 

Wczoraj rano rozpoczęły się w 
gmachu ministerium spraw zagra
nicznych w Paryżu rozmowy bry
tyjskich i francuskich mężów sta· 
nu, w których biorą udział ze stro. 
ny angielskiej: premier Chamber
lain. lord Halifax, sir Cadogan, 
frtały podsekretarz stanu w foreign 
office, Strang - dyrektor foreign 
office, Oliver Harvey - szef gabi· 
netu min. Halifaxa i Phipps, amba· 
sador brytyjski w Paryżu. Ze stro
ny francuskiej uczestniczą w roz
mowach: premier Datadier, min. 
Bonnet, Leger - generalny sekre· 
tarz MSZ. Charveriat - dyrektor 
departamentu politycznego, oraz 
dyr. Rochat przydzielony do am· 
basadora francuskiego w Londynie 
Corbina. 

Bombardowanie Barcelony 
Francuscr oficerowie sztabowi kierowali ofensrwa republikańska nad Ebro? 

** * ~oła polityczne w Berlinie po-
:tWlerd;.ają wiadomość o mającej 
nastąpić w końcu bietącego mie· 
siąca podróży ministra spraw za. 

Alaska 
dla łydów niem~eckich 

Komunikat wojenny ministerium 
obrony narodowej Hiszpanii ogło
szony w nocy ze środy na czwar
tek stwierdza, ie na żadnym z 
lro11tów nie zanotowano ożywio
nych dzlalaii wojeonych. 

Komunikat podkreśla, i.fi! we śrO 
d~ o godZ. 10.35 osiem samolotów 
faszystowskich typu „Savoia 79" 
dokonało nalotu na Barcelonę. Sa
moloty zrzuciły przeszło 50 bomb. 
Kilkanaście domów uległo znisz
czeniu. Liczba ofiar wynosiła 13 

Sekretarz spraw wewnętrznych · zab:tycb i bardzo wiele rannych. 
Ameryki, Ickes, oświadczył, iż Sta., O godz. 12 m. 45 ,nad mł~tem u
ny Zjednoczone mają rozważyć k~zało się ponownie 5 sa~lot~w 
możliwość zezwolenia żydom nie-

1 
nieprzyjacielskich, które zrzuciły 

mieckim na osiedlenie się w Alas- I znaczną ilość bomb. jest wielu 
ce. Minister dodał, że w sprawie · rannych i zabitych. 
tej opracowano już kilka projek· li Wreszcłe o godz. 19.30 Barceto
tów. (PAT). 

na była znowu bombardowana. 
Nad miastem ukazał się samolot 
nieprzyjacielski, który zrzucił kil
kanaście bomb. Artyleria przeciw
lotnicza ostrzeliwała samoloty. 

Wedlug doniesień z Barcelony 
42 osoby pontosly śmierć. Liczba 
rannych wynosi 110 osób, a straty 

wyrządzone przez bombardowanie 
są bardzo wysokie. 

•• • Generał-major sir Watter Max-
\\'.eU Scott w liście do „,T;mes'a" o
mawia sprawę zastosowania fran
cuskiej taktyki bojowej przez do
wództwo republikańskiej armii hi-

lorrtarz nien1iecki 
przeż. · terrtorium · Czechosłowacji 

szpańskiej podczas ostatnich walk 
Generał twierdzi, że ofensywą re
publikańskich wojsk hiszpańskich 
na froncie rzeki Ebro, kierowali 
francuscy ofic~rowit sztabowi. Ge 
nerał Maxwell Scott powrócił w 
pierwszych dniach bież. miesiąca 
z Hiszpanii. Podczas swego po
bytu '!' Hiszpanii generał angiel
ski był m. in. przyjęty przez gen. 
Franco. Wed~ug gen. Scot:a armia 
ge11. Franco liczy oko'.o 750.000 lu
dzi, zaś liczba ochotników wło
skich nie przekracza 18 OOO lu
dzi(?). Poza tym gen. Franco po 
siada 82 samoloty," pilotowane 
przez cudzoziemców, podczas gdy 
w szeregach wojsk czerwonych -
jego zdaniem - liczba pilotów cu
dzoziemskich jest bardzo wyso
ka{?). 

uznania zasady równych moili
wo~ci oraz gwarancji" uszanowa
nia interesów Anglii. 

** • Według źrMeł .japońskich war 
ska japońskie posuwają si~ w kie 
runku południowym i po zaJęcl1t 
Szeklung znajdują się w niewiel
kiej odleg:ości od Honkongu. 
Wczoraj wylądowało na bnega 
rzeki Perłowej 2000 Japończyków. 
Zadaniem obserwatorów. wO.ibk& 
te będą mi8ly za zadanie oczysz. 
czenie terenu z partyzantów. Woj 
ska chińskie znajdują się . w ńieda 
lekiej odległości od Kantonu. 

•• • • 
Prasa chińska przynosi urzędo"' 

wą informację, te spalenie miasta 
Czang - Sza pociągnęło za ~ 
ciężkie kary dla winowajców; Na 
rozkaz Czang • Kai - Czeka roz„ 
strzelony został dowódca gamlza 
nu . m. Czang.sza płk. Fin·tsi, przy 
wódca orga!fłiacji „granatowych 
koszul". Rozstrzelany został rów
nież komendant policji m. Czang
sza, W en-dżun-fu, oraz dowódca 
jednego z pułków, Tsiu·kun. OS.: 
karżono ich o walkę o ·Kuominfan 
giem, sprzyjanie ' Japończykl)lft ·I 
niewykonywanie rozkazów wojetr 
nych. Zdegradowany został guber 
nator prowincji Honan, gen. 
Czang.tsin-czun za przestępstwa 
przeciw narodowi chiflskiemu. , 

Miasto Czang-sza zamieniło .się 
w ruinę. Pięć tysięcy robotników 
pracuje nad usunięciem gruzów, 
powstałych ze spalonych I •zdemo 
towanych domów. W mieśtie pa-
nuje straszliwy głód i nędza. · 

· ł1in. Pirow u Hitlera 

Berliński korespondent ,,Stampy•·, omawiając umowę n!emiecko
czeską w sprawie budowy autostiady Wiedeń - Brno - Wrocław, 
zauważa, iż autostrada ta pod wzg !ędem wojskowym i celnym uwa
żana będzie za pas terytorium niemieckiego. W ten sposób dawna 
Austria otrzyma bezpośrednie poł.'.iczenie ze śląskiem niem:eckłm 
poprzez terytorium czeskie. jest · rzeczą cielcawą - pisz\! korespon
dent - jakim kolorem oznaczona będzie ta autostrada na nowych 
.mapach geograficznych: czy będzie to kolor państwa czeskiego, czy 
też niemieckiego. 

Rozmowr ur s1raurie kolanil dla Niemiec Nieprawdziwe wiadamości 
Strajki górników i kolejarzy · 

w północnej Francji 
Minister gospodarki i obrony kanclerza Hitlera, po czym o go

Unil, Południowo-Afrykańskiej O- dzinie 11-ej ro-zpoczęla się w obe
swa1d Pirow przybył wczoraj o cności min. Ribbentropa rozmowa, 
godi. 11-ej do Berghof celem zlo- trwająca do godz. 12-ej. W towa
żenia wizy;y kanclerzowi Hitlero- rzystwie min. Pirowa znajdował 
wi. Ministra Pirowa powitali na się poseł unii po?udniowo - afry
dworcu zastępca szefa protokułu kańskiej w Berlinie. W godzinach 
von Halem, a diutanci kanclerza o- popo:udniowych min. Pirow po
raz przedstawiciele partii. W wrócił samochodem do Mona 
Berghof został południowo - afry- chium, aby wieczorem udać się ko 
kański minister powitan)t przez leją do Berlina. 

-· Król Rumunii u Hitlera 
Wczoraj o godz. 9 ra no przybył zollern oraz Franciszek Józef Ho

Cło Monachium pociąg nadzwyczaj henzollern. Po kilkuminutowym 
ny króla Karola rumuńskiego z postoju pociąg udał się w kierun
S igmaringen. W pociągu znajdo- ku Berchtesgaden do kanderza 
wali się krewni króla, ks. Hohen- Hitlera. 

rza nad Anglią 

o ustąpieniu Wysokiego Kom1sarza Ligi 
W 6dońikU 

PAT. donosi: 

Narodów 

W dniu wczorajszym nie'Uitckłe bruro informacyjne doniosto 
z Gdańska, że wiadomości, jakie ukazały s:ę w pras.e zagranicznej 
11a temat ustąpienia ze stanowisl<a Wysok· ego Komisarza Ligi r-Jaro. 
dów w Gdańsku, prof. Burckhardta, nie znajduj% potw:erdLenia 
w gdańskich kolach polityczn)ch. 

W sprawie tej Polska Agencja Te1egraficzna została poinformowa
na, iZ wiadomości te nie znajdują również potwierdzenia w polskich 
kołach politycznych. 

· Zderzenie statków wojennych 
Wczoraj nastąpiło w zatoce I dzeń, podczas gdy szkoły, które 

Tarante we Włoszech skutkiem .poniósł kontrtorpedowiec są bar. 
fałszywego manewru włoskiego dzno znaczne. Sześciu marynarzy 
kontrtorpedowca „Lampo" zderze zginęło. Uszkodzony kontrtorpedo 
nie między nim a włoskim krą- wiec wprowadzony został przez 
żownikiem ,,Pola". Krążownik do holownik do portu Tarante. 
znał nieznacznych tylko uszko-

Nad wys pami brytyjskimi z za-1 w dalszym ciągu przeszkadza~ wy 
chodu na wschód przeszła burza, ruszeniu okrętów na pełne morze. W południowej Kalifornii szale
która spowodowała poważne stra- N::wet wielki „Queen Mary" mu- ją wielkie pożary lasóN. W oko
ły i zakMcenia w komunikacji. siał zawinąć do portu. Manewry, licach Topanga Canyon i Santa 
Szybkość w !atru do .. chodziła do 70 które miały się odbyć w pobliżu l Monica oraz . na wzgórzach s ~ in 
km na godzinę. Wieczorem hura- Weymauth, zostały odwołane. Bernardino pożary lasów wyrzą-
gan uspokoił się, ale silny wiatr dziły szkody, wynoszące miliony 

dolarów. Przeszło 200 budynków, 
m. in. pałac jednego z dyrektorów 
towarzystw filmowych padło pa
stwą płomieni. 

Straty wynoszą kilkanaście mi
lionów dolarów. 

Wczoraj rano wybuchł nagle 
strajk 1200 robotników kolejo
wych w Anzin. Przerwa nastąpi
ła jedynie w ruchu towarowym 
podczas gdy ruch osobowy odby
wa się normalnie. RównocześnH: 
rozpoczął się w Anzin strajk gór-

ników. Z pośród pięciu szyb~ 
Zag'.ębia Anzin musiano ewakµo
wać trzy z okupujących je górni· 
ków. Strajk w zak'. adach metah.ir· 
gicznych w Valencienne trwa. 

{PAT.). 

'Wizvta Chamberlaina 
u ksiecia Windsoru 

„Daily Mail" donosi, że premier 
Ch:JJllberlain podczas swego po
bytu w Paryżu złoży wizytę księ
ciu Windsoru, z którym odbędzie 
dłuższe rozmow')'. 

W angielskich kołach politycz
nych podkreślają, że premier Cham 
berlain, który zawsze utrzymywai 
przyjazne stosunki z b .królem Ed 
wardem VIII, przedstawi księciu 
Windsoru punkt widzenia rządu 
angielskiego w spraw.e powrotu 
pary książęcej do Anglii. 

Jak twierdzą w kołach painfor
mowanych powrót księc ;a Wind
soru 1 jego małżonki do Anglii 
jest rzeczą przesądzoną i n .:: stąp • 
w· ciągu najbliższych miesięcy. 

Rozmowy premiera Chamberlai
na z księciem będą dotyczyły 

spraw związanych z ~amleszka
niem księcia Windso!"u i jego mał
żonki w Anglii, a przede wszyst· 
kim kwestii tytułów i stanowiska 
księżnej Windsoru, która, jak wia~ 
domo, nie jest członkiem angiel
skiej rodziny panującej t nie po
siada dotychczais tytu~ królew
skiej wysokości. 

Trzech oficerów brytyjskich 
wśród nich pu.kownik z.ostało za 
bitych przez żołnierzy szczepu 
Cipayów, w czasie zamieszek w 
obozie wojskowym w Mowshera. 
(Indie) . 
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Co pisze or~sa francuska KontrJ~U[ja na ly~Ow · w Ui!mnH~ 
o deklaracU fracusKo-nlemlecklei I 

Obra dr nad sgraw1 bisz111isk1 
PARYŻ (PAT) . - Aczkolwiek I ręki co do przyznawania gen. Pran 

deklaracja francusko - niemiecka I co prawa strony wojującej. Dalszy 
o nieagresji na wzór deklaracji mo m1 zagadnieniami mają byt stosun 
nachijskiej Hitler - Chamberlain ki Londynu i Paryża do Niemiec i 
oczekiwana była już od kilku ty- Włoch, zagadnienie rozbrojenio
godni i ostatnie informacje s:wier- we Europy środkowej I południo-

wo - wschodniej oraz generalne 
zagadnienie &tosunk6w ekonomlcz 
nych międzynarodowych. Prasa le 
wicowa ustosunkowuje się do za
powiedzianej deklaracji raczej ne
gatywnie. 

BERLIN (PAT). - Dziennik u
rzędowy Rzeszy ogłosza podpisa
ne przez miniastra finansów Rze
szy przepisy wykonawcze w spra
wie złożenia kontrybucji przez ży. 
dów. Na zasadzie tych przepisów 
wszyscy żydzi - obywatele Rze· 
szy oraz nieposiadający obywa'el
stwa zobowiązani są do złożenia 

kontrubucji w wysokości miliarda 
marek. Rozporządzenie to dotyczy 
wszystkich żydów, którzy podle
gałi rozporządzeniu z dn. 28 kwiet 
nla 1938 r. o obowiązku zameldo
wania majątku. posiadanego w 
granicach i poza granicami Rze
szy. żydzi - obywatele innych 
państw nie podlegają obowlązko-

wo kontrybucji, od której zwotnlel być przez tydów obywate11 ni.,. 
ni są równiei żydzi, k:órych mają mieckich I nieposiadających oby
tek nie przekracza 5 tysięcy ma- watelstwa wpłacone rtychmiaat 
rek. · w najbliższym urzędzie skarbc>-

Oanina wynosić będzie 20 proc wym, przy czym zaliczone zostanł 
posiadanego majątku i płatna hę- one na poczet kontrybucji. W W'f 
dzie w czterech ratach. padku, jeśli premie te są wyższe 

Premie, wypłacane przez towa- od należności kontrybucyjneJ, ró! 
rzystwa asekuracyjne, powinny nica przypadnie skarbowi Rzeszy. 

dzaly, że rokowania na ten temat -------„----·-------------• między Berlinem a Paryżem są w 
stadiam końcowym, tym nie mniej 
zapowiedż wizyty paryskiej min. 
Ribbentropa na początek grudnia, 
lub na koniec listopada bezpośred 
nio po rozmowach francusko-an
gielskich wywołała pewnia sensa

lini1ter IPfłW lilf liUDJ[~ Kzeny 
io[ialii[i franmtJ ~omaoaia ńl 
zwalania lzbv Deputowanrch 

ma Jechat do Paryia 
cję w Parytu. 

PARYŻ (PAT). Grupa parla· 
mentama eoejaliMów, obradująca 
pod przewodnictwem tow. Blu· 
ma, ochwaliła domagae si~ nfe
gwłooznego zwołania Izby Depo· 
towanydi, zapowiadaiQC interpe-

lację w sprawie polityki Rąda 
i onatnich dt-kretów rmanotwo
go!f odarczych ,.celem wyjaWe
nia, na jakieJ więk!lzoM-i Rzłd aa
mierza się oprzeć, reallzujtc ewt 
nową politykę„. 

,,Le Matin" sygnalizuje z Londy 
nu, jakoby ogłoszenie deklaracji 
francusko - niemieckiej, k:óre pro 
jektowane było bezpośrednio 

przed przyjazdem ministrów an
gielskich do Paryża, zostało odro
czone na okres po rozmowach pa
ryskich franC'Usko-angielskich. W 
1wlązku z zapowiedzianą deklara 
ef• „Le Mafi.n" wyraża przypu
szczenie, że rozmowy francusko
brytyjskie na temat w51półpracy 
wojskowej zabiorą mniej miejsca 
w rozmowach paryskich niż to by 
łG początkowo projektowane. Na 
temat programu paryskiej konfe
rencji francusko - angielskiej cala 
niemal prasa s~wierdza jednomyśl 
nie. że na naczelnym miejscu będą 
stały zagadnienia hiszpańskie. Z 
obu stron - jak twierdzą wielkie 
dzienniki Informacyjne - istnieje 
tendencja do pozostawienia zagad 
nień hiszpańskich londyńskiemu 
komitetowi nieinterwencji. Tym 
nie mniej premier Chamberlain i 
lord Halifax mają - jak twierdzi 
.te Matln" - zasugero~ać w Pa 
ryta, by Francja I Anglia wystą
piły na komitecie londyńskim z 
projektem pozostawienia poszcze
g61n,m członkom komitetu wolnej 

LONDYN (PAT). - ,,Dany Telegraph" zamieszcza łnfonnację 

z Paryża, jakoby ambasador niemiecki w Parytu zawiadomił wczo
raj min. Bonnet, że młnłster spr. zagr. Rzeszy nłemleckłej von Rlb· 
bentrop gotów jest przybyt do Paryża. Przypuszcza sit - pllłZe 

dziennik - że von Ribbentrop powziął swą decyzJł po ostatniej roz
mowie z nowomłanowanym francuskim ambasadorem w Berlłnłe 
CouJondre. Co sfę tyczy zagadnienia lcotonlatnero, to w Berllnle 
uważają, że włdcłwa dawna dla pnedytkutowmła tej sprawy a
stąpl pótnłej. 

Prof. dr. H„cha 
Dreudentem ReD111lliki 

CztdHHlowackieJ 
W «laiw waorajnJm efiejałnie uko· 

-ikown• lr.oreepoedeutowi pn1kfe. 

•.a ATE ie prof. lbclu 19dsi •it • 
..,..._fteie jego bndydatorJ do god
ooiei presydeala repałilikJ. Pon~wai 

dr. Cbnłko't'iky - poaolłać na ~Je 
1wego resot'łlll, kandydatura prof. Baehy 

Je•t Jedyu. 

HinuańnJ lanJf[i mor~nia 'ez,ronOJlll 
41 zabitvch ·i 90 rannrch 

Stan obleienia. 
na Ru~i Podkarpackiej 

HUSZT. {ATE.). W Aro~ uef -1 sit ao wałom gee. S't'alb, be.-, •· 
skteb •ił mrojnycb na Rosi Poclkarpae. proponował wprowadzeDle aa eałym te

ldej get1. Svatek. zako1DU111iko-ł p.1ro- ranie ll11!Jii lllaaa oblęieaia, oraz ..,&;w 
chowi Woło11yuowi. ie r.e wagi~ u weJea.,,.m. 1116re brać bfdt Nltiem. 

powag<: sytuacji, w je\iej majduJe ti~ u ujdnibniej- WJkroe1enla pneeiw. 

w cltwili obemej Roi Poclbrpaeka. ko ~ 
centralrie władMJ aeekie pnydlyłiły 

Rzesza przeholowała 
• okupacji Sudetów 

1P' anrtek oddslały umil .... 
mieckiej •Jm• dalne 12.1 pUn'f .„. 
pomd 29 eud. HfejeeeweW le ,... 

daJt ePłe• „„d " ~ ...... 
pr111- '°"' tie; Jaclnoed .... owił C.. 
d. Oltalllle „ .maa, ... -n „ 
tde ..,.e1ne„ • _„ .... .,,&mat 
ar,.dnieela ..deci:fep. 

Osiagneli kres głuDStwa =:=:-::~~ 
Iowa edycja rasistowskich pomysłOw w &daftsku :a=.'=~-=:= :; 

ODAHSK (PAT) W środ f W .& d ··-1..1- .„-..„_._. tyeh w L -· 5-eJ .att.lie. ftp. "' mfa. 
• - O• ,..y OwDIUlll ł~--·e --. Polłalb -Jdilje aft a.. I ..,_ 

WJ111 wyclaJlła gdat\skłego dzłeo· domowym nłe mogą byt zatrudnło r-ouiom .., •Jno-eseinlejne arqc1.. 

9l1ca astaw ogłoszony jest dekret ne kobiety aryjskie ponłiej 45 łat. nla, .,.. .., „c1m_ imealaeJe „..,._ 
Senatu gdaóskłego o wprowadze- Poza tym żydom zabronione ka a~~ ee de ~J Jeftl ale _ 

Ilfa ustaw rasistow9kłch,. dotyczą- jest wywieszanie Dag nar.-,,socja- wfadomoAri. "' nie pesolłała po me: 
cyeb za~leranła małzeństw i listycznych". nie aietniedtieJ. 

:• llużby domowej w Odat\- Za przekroczenie powyiszych \Vłado- takie, ie n.... ale IWr&-

Dekret określa kto Jest ż dem postanowień dekret przewiduje eda Csecbo• ~ialłeezib Koprzrwiea, 
....-. ml . Y ' kary dężklego więzienia. gchle -Jthtje Pt ..... fabryka 18mo· 
-v jest eszancem iydowskim I . .Ld.L.... T - M'---.-1.. • 
._._ . cuo - a..... „~e te -•ane 
_,, 1 narodowości zydowskiej a· ZASTRZEŻENIA RZĄDU b ł c ...L.L.... -J 

-~ J J '1 • pnell me ....... • ... __.- u 
.wiUGny est ako żyd. POLSKIEGO nea a„pabllkL (ATE>. 

BARCELONA (PAT). O godz. 
12.30 d.ziesitć samolotów gen. 
Franco ponownie bombardowało 
Barcelu~. Ofiart nowego bom-

lłowa[ii na ~ro~ze kU lanyzmowi 
Rozwiązanie partii sodalistJcznęi 
PRAGA (A TE). Rząd słowaC* I przyczym wielu przywód~ów eocja 

ki roawią.ceł partię socjallitycm:i, li9tycmych zostało are.towanych. 

Poseł czechoslowicii 
chce pozodac w Sowietach 

PR.AGA (PAT). Poeeł meakf socjal • demc>hatycmej. M. in. 
w Moekwfe Fieringer, który %09tał z•jmował on .tanowisko posła 
odwołany do Pragi odmawia po- rureskiego w Wiedniu podczas wy• 
wrota do kraiu. Poseł miał wyr•· daruń lotowyeL w 1934 roku. 
-aió iyezenie przyj~it obywetel- tnanr;ł on ncie01'.ltł • Wiednia 
4lWa sowiedtiego i pozostania na Bauerowi, którego przewi6-&ł aa· 
!llałe w Z. S. S. R. Poseł Fieringer mochodem do granicy cseekiej. 
był chiałaerA'Jllll . ezeilfej partii 

Bryan 6rovers wciąż uwieziony 
UsUowania odnośnych czynni· nleń na ten temat 

ków brytyjskiego MSZ, zdątającc Orovers usiłował uzyskać po. 
do uzyskania zwolnienia zaaresz- zwolenie wyjazdu dla swej tony, 
towanego w dn1u 14 listopada lot- będącej Rosjanką, i udał się w tym 
nika angielskiego, Bryana Orover- celu 5amolotem ze ,Szwecji do ZS 
sa, pozostają. jak dotychczas, bez RR, nie uzyskawszy jednakie po· 
skutku, albowiem władze sowiec-1 przednio zezwolenia władz sowiec 
kie odmawiają wszelkich wyjaś· kich na lądowanie. (ATE). 

Na podstawie dekretu za.warcie . 
związku małżeńskiego pomiędzy GDAŃSK (ATE). Kom1earz ge- ________________ ..,,._ _____ lliDllDlll!F'!'l'4'm"'il ___ ... _l'!ll"ł __ _ 

:~:~~elr:o:re~,::~:ia,~~ ~;;a:~s:~j~· ~!:t:.~=~~r:,~~; 'r l.! ~ 1· 1 ! n,.!. r l I~ o w! n a w~ gr l ! [ ~ 
lnneJ raay aryjskiej z drugiej stro man„ inf o"!1acJe o zam1enonym 
ay JeSt zakazane. wprowadzenm mtaw rasowych w 

•tub zawarty z ominięciem po- Gdańi.~11,. Senatowi Cda~iemu 
wyższych PQStanowleó zagranicą 1Htrzezen1a Rzłdu polek1ego. BUDAPESZT (ATE). Bezpo· hr. Betblena, Tihor Eokhardta, I ł:thy 120 - 130 posłów w pada-

awaiany będzie za nieważny. Zastrzeżenia te idą w tym kle. średnio po głflsowaniu odbyło si~ Daranyi'ego i s~tranyavEky'cgo. mencie. 

Stosunek między żydem a oby- runka, że ustawy ruowe w Gdań· posiedzenie rady m:.Uiatrów, a rów Według dalszych pogłosek ma BUDAPESZT (ATE). - W póż 

watetem gdańskim krwi niemlec- :i.ko nk ~ogą 08„.cmplać, ani na· nocześnie obradowały także zarzą. być en1orzona koalicia rzą·dowa oych godzinach wieczornych o-

• ls-k · h I b b dy poszozególnTcb partii politycF.- dla nowego gabinetu, flkładają.ca świadczono pó!urzędowo, że pre-

kłeJ lub Innej rasy aryjskiej jest I mszac praw po ' C u o ywa· nycb. Regent Horthy przyjął pre· się li se~esjoni~ów obecnej partH młer lmredy podC7..as drugiej au-

llłedozwolony. · t.eli polskich w GdaMku. rniera Imredy'ego n.a dłuższej kon rządo-..eJ (gr. ~draniavsky'ego). dłencji u regenta Hońhy'ego prze

ferencJ:, eo do której wyników drobnych roln.1ków Eckhardta, d'c>żył ma dymłsJt całego gabłne
ni~ nie wiadomo. chrttścijańsko - społecznych oraz tu. Regent zastrzegł sobie czas do 

~'OZJ ~i Dt~O~l[ÓW iJ~OWl~U~ 
w Ho~andll 

BACA (PAT). Jak donMi pra· 
• holendereka Rząd holenderski 
jefzeze nie zdecydował sprawy o
"tdz,enia obozów dla uchodźców 
łydow&kich. Rząd pt-rtraktuJe o
heenie & zarzą1fom miasta Rotter· 

··~d•ma w sprawie założenia kwa· 
, rantllłllDy i przejściowego oloko· 

' wania nchodźt·ów. 

Z uchodiccSw dorosłych dotmsz
czono 800 Of!Ób, mających krew· 
nycb w Holandii oraz 200 osób, 
me jdujących ~ię w llZC7.ególnycb 
W'Jrunkach. 

Według pogłosek, obiegających posłów hezp~rtyjnych. Według namysłu ł rozpocznie we czwartek 

w kołach parJamentamyeb, zmia- obUczeń koaliicja ta roz.tJonądza· rozmowy z kołami polltycmyml. 

na na stanowWm rrzef ~ Rządu nie 
jest wykluczona. r>rzr czym jako 
k'.lndydata, maj~ego poważ.ne 
sza"Be na premiera ~ienia sł~ 
P"'.rwód~ sef!esjonifłtów b. mini· 
eotra Smanyavaky'ego. Twierdzą 
także, ie re~~t ma przyjitć wybił· 
nych poUtyków parlamentamych 

O ziednoczenie Irlandii 
Oświadczenie de Valery 

Premier de Valera wygłosił we 
wtorek wieczorem me>wę do człon· 
ków swej partii. Polityka jego -
s•wterdził premier - zdąża oo 
stworzenia republiki w całym kra· 
ju, nie tylko zaś w części Irlandii. 

ne. De Vatera oświadczył, że pierw 
szy jest gotów pracować nad po· 
prawą tych stosunków, dodał ject
nakże, że jest to możt :we dopiero 
po zmianie obecnej granicy. (ATE) 

bardowania padło 10 zabitydt ł 39 
rannvch. Li~ba ofiar rannege 
bombardowania W?-rosła do 41 ... 
bitych '. 90 rannych. 

BURGOS (PAT). Rztd pe. 
Franco powołał pod broń rocznik. 
który odbywał czynoę duźbł woj
„ową w r. 1927. Powołani raes
wiści n.ają 31 lat. 

PRZECIW UZNANIU 
ROKOSZAN HTSZPA~KICB 
LONDYN CATE). Rada naezeJ. 

na ang~els.kich związków zawode
wych wysłała telee:ram pod ad,... 
sem Nevilla Chamberlaina do r„ 
ryza. Rada protestt?je przeciwb 
?fZ!7JDaniu po'lntańcom hiezpu\. 
skiin prawa strooy wojaJitttj. 

m1,erlain i Hilif u 
w Parytu 

PARY.Z (PAT). - ChanMMI 
ł lord Halifax pnybylJ do ..,.. 
wczora' o godz. 11 -. 50. 

lonlerenda 
w J~rawie Pal~JIJRJ 

LONDYN (PAT). Mibi8ler keo 
lonii Malcolnt Macdonald oiwła& 
czył w Izbie Gmin. ii Rąd My
tyjski wysto!!Ował oficjalne •al'"
szcnia do Egiptu. [raku, Tramjo„ 
dani!, Sou.dii i •!!encji iydnwełdel 
na kon.f'erencję w &prawie P.ie.a,. 
ny . 

Dala robotniaa 
w Hitlerii 

Sl!fł pracy w Berlinie onekl. łe 
branie od.ziało w 1111npaayelt 
pnez kierlłwnika przed.ię.biOl'o 
etwa apelach załogowych Jest dla 
W11Zystkieh robołlników obowi.-. 
jąee. 

Niestawienie się robo111lu „ 
apel bez uprzedniego wynźnegoe 
zezwolenia kierownictwa zakłada, 
pociąga za mob' nat~hmiutowe 
wydalenie & pracy. {PAT.). 

He~aktnr •. M~r~urinn1" 
skazany 

Sąd Okręgowy w W'aNuwłil 
ogło~i w dniu 23 b. m wyro• aa 
ttdaktora ,.Merknrimza PoJekie. 
go'\ J Babimkiego, elcanjtcy ge 
na trzy miesią-ce areezta • zawieo 
S1Zemem na pirć lat oras chie!eie 
złotych grzywny. W azaeadnieniw 
wyroku sitd pod.nióeł, ie red. n„ 
bi~ nie przeprowadził aai Je- · 
dnegu dowodu prawdy aaniatów, 
~!a1ti11·.1yob „Społem66, a zwłauma 
dotych?:ącyeh propagowania iclel 
komnni'!tTczne.i. Dzieci uchodźców Rząd postano 

wił romni'eścić na razie w &ehro· 
ni.kach, urządzonych przez kom~
teł opieki nad oieletn'.mi uchodź. 
eami li Nic-miet'. po czym rozważ'." 
eprawę ewentualne!!o powi<'rzf'nio 
dzieci opiett rodzin holender· 
ekłch. 

Miediynarodowa manił estacja 
ku aci mall Curie, Rentgena i Hertza 
PARYŻ f PAT). Uroczyste po

~iedz«:cie mi~rbynarodoweito zjaz. 
do w &prawie zwnłC7-at1ia raka. po
-'W'ęct.one oczrzenfu pamięci od· 
krywców radu, promieni X. fal 
He:-tza i eJ„ktrcnńw, rozpocręfo 

~ię o ,:Jdz. 9 wierzorem w wiei· 
kie} sali amfiteatralnej paryekiej 
Sorhonv. 

Mościckiego. Na&tt'llłnie prezmówił 
Prec&. Repu.bliki Fra"cu'!'klei JJe• 
bron, odpowiadaję<' Prez. Poleki. 

Wystarczy w tym celu odwołać 
akt z r. 1936. ,,Nie jest fednakże 

dobre zbytnio przyspieszać spra
wę" - oświadczył premier. Naród 
Irlandii ob('iąża Wielką Brytanię 

odpowiedzialnośc!ą za utworzen1e 
linii podzia!u. Unia ta jest zresztą 
na dalszą metę nie do utrzymania. 
Cały świat musi w~edz:eć-stwier

Kar i da woiskow i 
państw bałkańskich 

Sen. Jan Debski 
Dla uniknięcia nieporozumień Uroczyeitośe ro?:lJ>Ocz.ęła si~ ode· 

mueimy stwierdzić, że p. Jan Dęb· ·grani~m Marysliankl, po której 
w, powoł&ny przez p. Prezyden- rektoT uniwersytetu pary ·kiego 
ta Rzeczypospolitej na stanówisko p!'of. Ronst1y w krótkim przemó· 
eenatora, nie jest członkiem czyn· wiedlin powit&ł ohPoovch na imH. 
nym Str. Ludowego, i nie może Po przemówieniu rekton nada
byó uważany za wyrazU:iela po• no drogą radiową przemówienie 
f)pw Str. Ludowego. J>rc,zyd~nta B. P. prof. lpacego 

LILLE {PAT). W 40 fabrykach dził premier de Valera - że krzy· 
w okolicac~ W alenciennes, i.trud cząca niesprawiedliwość, jaką jest 
niajl!cych ogółem 26 tya. robotni- podz!ał Jrlandii, uważana jest 
ków wybuchł etrajk okupacyjny. przez cały naród irlandzki za pro
Żand&.nneria i gwardia lołlna przy• blem, który musi być rozwiązany. 
stigpiła do zdjęcia oku.pacji. Dwie Zanim ło nie nastąpi, wszelkie 
okn·powane fa.brykł w okolicach ł usiłowania ułożenia stosunków po. 
Doniki.erki zostały ewakuowane. mi«;dey Angl~ i lrlandl~ Sł darem· 

Szef owi~ sztabów 1eoeralnyeh 
poroz.um · en :a bałkańskiego Tur· 
cji, Rumunii, JugoMawii i Grecji, 
którzy zbiorą się oa narady w A· 
tenach, dnia 28 b. m. pod przewo· 
clni.ctwem szefa greckiego sztabo 
generalt.„go generała dywizji Pa· 
pagosa, przybędą specjalnym po
ciągiem w sobotę rano. 

W czasie dzie6ięciodnfowego po 
bytu członkowie delegacji b~ą 
gośćmi ltztdu Feckiego. Delega-

cja l'Direc·ka będizie eł~ !kładał • 
15 członków pod kierowniotwem 
mar'9Załka Fcwm Cak.mak azefa 
s:zitahu Jtf'neralnego, nmaońR• a 
12 ezłcnków pod k.ierownicitweia 
generała dywizji Stefana Joneeem. 
sz~fa srztabo g~neralnego, jago. 
słowiańska s 11 członków pod 
kiC'l'ownictwem gen. l>u4nna Si
mowica. szefa utahu gen~ 
go. (PAT.) 



Str. 4 

Socjalistyczny humanizm Marynarze ... 
Z nowrcb prądów w Sadalizmie .Tow. Marek Pawliński relaaJe • CZUll • Jednym lłatłca, bltdf w Jeśli matynarz zachoruje w ob-

artyk.ule dzisiejSt&ym dalaz1 eiy ,.. jednym I tym samym Towarzy- • cym porcie, koszty leczenia pono
llł.olatów marynarzy pobkicb. Cz,uł- stwłe Okrętowym. si armator w myśl umowy z Ubez 

·W osłałinłch latach coraz częś- atoli tak.że chłopi (część) i inteli-1 (Selbstzweck), nigdy zaś narzę- nic, nasi przypominaj• sobie art,&• Nie należą do sporadycznych pieczalnią; stosuje on jednocześnie 
ieieJ spl>tykamy w literaturze socja gell'Cja (część) brali udział w tej dziem dla innego człow.eka; moż- ły poprzednie tow. Pawli.ńllkiego. wypadki, kiedy marynarz zostaje jaknajdalej idącą „ekonomię". 
listycz.nej słowa „socjalistyczny walce, wobec tego hasło humani- łiwe to jest tylko w ustroju socja- · B.ED. przeniesiony np. ze statku ,,tegla.gi No~°'valiśmy różne wypadki, np. 
humanizm" dl.a określenia etycz- styezne stało się czynnikiem łączą- listycznym. Jeden z wybitny<:h no- URLOPY. Polskiej", na statek „Polsko-Bry- chorego marynarza amieszczono w: 
nej, a zarazem politycznej, zasad- cym. jeszcze dziś warto przejrzyć wo-kantystów prof. Vorl!inder w tyjskiego Towarzystwa" lub na korytarzu szpitala na sienniku po 

n;czej postawy ruchu socjalistycz- książkę T. jakscha, który uchodzi książce „Vom Machiavelli bis Le- Pozornie wydaje się, te urlopy statek „Gd11tia _ Ameryka Linie łożonym na pod'.odze _ by:o ta„ 

nego. Przyczyna powst.:flia tej ter za głowę tego ru~hu, p .t. „Lud nin" stwierdza, że sam Kant n:e uregulowane są w marynarce zgo żeglugowe". Wynikiem przenie- niej. O zasi ku jakimkolwiek nie 

minologii jest jasna: w odpowie- i robotnik" (Bratislawa). jaksch był SQcjalistą (był liberałem, dzie- dnie z obowiązującą ustawą na słeilia jest utracenie aabytych już by:o mowy. Po wyjściu ze szpila„ 

dzi na okrucieństwa faszyzmu (i nazywa swą książkę przyczynkiem ckiem okresu W. Francuskit!j Re- lądzie. Po roku pracy marynarz praw do urlopu, ponieważ Polsko-, la, do czasu powrotu sta.ku, ma"' 

bo'.szewizmu) powstała potrzeba dyskusyjnym do współczesnych wołucji), ale w etyce swojej zbłi- ol'rzymuje osiem dni, po trzech la Brytyjskie TOwarzystwo, lub Ody· rynarz musiał „wlasnym przemy„ 

silniejszego pod.kreślenia ludzkie- zmagań się ideologicznych " so- żył się do socjalizmu. lach 15 dni płatnego urlopu. Teo· nla _ Ameryka nie honorują okre 

1 

s:em" zdobywać środki na utrzf"' 
go s'.anowiska wobec cz~wieka. cjalizmie.. Podstawowa idea t:i, W socjalizmie współczesnym De retycznie wszystko w porządku, w 
pod!•reślenia praw, godności i wol że ROBOTNIK SAM jest zbyt sła- Man zbliża się do human.styi:zne- praktyce - jest inaczej. su przepracowanego przez mary- manie w zupef.nie obcym mu śro-
ności jednos~ki. Bolszewicy też by, aby złamać faszyzm. Powsta;e go stanowiska, podkreślając w Nie przypuszczam, ażeby w Pol narza na •tatka ,,.teglugl Polskiej„ I dowisku (Ameryka Po:udniowa). 

ć I odwrotnie, pomimo, ie wszystkie Skutkiem takich warunków leczem 
chętnie posługują się słowem „hu- problem sojuszów. Chłop jest waż- „Id e socialiste" ogromne zn<icze- sce znalazł się zak:ad pracy, w Towarzystwa Okrętowe asadnł· I' nia, marynarz, który przed paru la. 

manizm", ale prawa do tego mieć nym sojusznikiem, ale jednostron- nie etyki w działal·ności ludzkiej; którym tak pochopnie stosowano- czo oale7.ą do jednego właściciela, . ty byl okazem zdrowia i si.y, kol\ 

nie mogą ze względu na s.rną za- nym; powstaje zagadn:enie inteli- te p!erwiastki etyczne - powiad:. b)' zwo:nienia z pracy, jak w na- którym w tym wypadku jest Pań- I czy swą „karierę" na łóżku szpl ... 
sadn'.czą, totalną postawę i okrut- gencjl (np. tecbn:cznej), rzemio- De Man - tkwią w naszej pod- szej marynarce handlowej. 
ną praktykę. Słowo „humanizm" sła, młodzieży. Tak powstaje LUD świadomości; etyczny czynnik B:ahe przewinienie wystarcza, stwo <92 rroccnt udzia:u). talnym przydzielonym ma łaska· 
może być stanowiskiem programo- walczący w szerokim tego s~wa jest ba.rdzo silny; uczu.de so- ażeby marynarz został zwolniony. UBEZPIECZENIA. wie przez Opiek~ Społeczną, lub 

wym TYLKO DEMOKRATYCZ- zn~IC'Zeniu. Jaksch cytuje Lassale'a Udarności ludzkiej st~nowi ' istotę Duży odse.ek zwolnień następuje „Za co my płacimy!" - słyszy w baraczku zapadłym w ziemi~ 
NEGO SOCJALIZMU. i Engelsa, aby wykazać, że robot- tego czyn.nika. Bardzo ciekawe na skutek żądania Bima angaio- się z ust każdego marynarza. gdzieś na Orabówku lub Witomi.;. 

Słowo oczywiście jest stare. nik fabryczny musi mieć sojuszni- (warto obszerniej porówllaćl), :te wania załóg pp. anna·toi'ów. Składki na rzecz świadczeń cho· nie • 
.Znany jest humanizm epoki Od.ro- ków. Ten zjednoczony lud będzie u naszego Edw. Abramowskiego Tego rodzaju postępowanie -afa- robowych, lnwalidzkich, emery- Przykladem tywo ilustrująeyna 
dzenia (Włochy od 14 w.). Wów- walczył O DUSZĘ: NARODU, - znajdujemy dość podobny bleg twia ustawa z 1902 roku_ 48-go- talnych są niewsp6tmiernie duże. istniejący stan rzeczy, Jest ostaln.B 

iczas humanizm był „od~ryciem pisze nasz autor (str. 113). ł.atwo myśli i t~ samą myśl o solidarna- dzinne wypowiedzenie- i prawnie Potrącenia z uposażeń marynarzy wypadek. . 

~złowieka" (jak się wyrazal Mi- pojąć, te Jaksch rozszerza klaso- ścl („tożs~lftloścf• 'ludzkiej); patrz armator jest w porządku. wynosz;a w stosunku miesięcznym Dnia 18 września b. r. zmarł • 

chetet) - w przeciwieństwie oo wą podstawę socjalizmu, a zara- np. t. li „Zagadnienia socjat:zmu·• Skutek_ ogromny procent ma• od 18-tu złotych (ch:opiec okrę:o- Kopenhadze marynarz z za:ogi ma 
ponurego średniowiecza, zajętego zem wysuwa pozytywną probie- str. 129. rynarzy mimo całego szeregu lat wy 65 zł. miesięczny zarobek) do szynowej naszego transatlantyka 

Przede \\'szystkim problematyka. matykę narodow\·ą, aby przeciw- W ten sposób eh·"'„ się nie o- 42-ch złotych (marynarze, palacze I m/s „Batorego", ś. p. Mikołajewicz 
1uo. efektywnej pracy na morzu z urlo- . ) 

życia pozagrobowego (piekło!) .. stawić się faszyzmowi. W nawia· mylimy, jeśli powiemy tal,: nowo- paw lmrzys.al na;wyżej dwa razy, 1 t. P· • Władysław. Zmarł na skutek da• 

Wszechstronny rozwój osobowoś- sie zaU\\a.lymy, że postu:aiy jak- czesny humanistyczny prąd w so- bardzo wielu z:tś wogóle nie mia- W zamian marynarze nie otrzy. ' kko posun'.ę'.ej ~rużlicy i wadJ 

ci (tu, na ziem:) stał siP hasłem scha są w dużei· mierze uwzgl~•. c1·a1izmie wypływa z cztere:h pu- • · A b " d • mują prawie nic. I serca. Przed paru laty kiedy Mi-
~ „„ .o mozno ... cl :!lpo„re mego zapo N 1..~ 

epoki. Pięknie przedst;rn ia te.n pro nione w nowym, Ra.dumskim nro- trzeb - I) z potrzeby przeciw- · · · J a leczenie drouu;·ch dolegliwo ko'.ajew:cz opuścił szeregi Mary-
r- zmm.a si~ z art. umowy zb.orowe , 

ce" Hurchhardt w sv.eJ klasyczne1· 1 gram:e PPS. Jaksch podkreśla mu staw:cnia się bcstials:wu ra::;zy- ·d 1 1 • ści, k:óre jednak są początkiem narki Wojennej 1 przeszed~ do hall 
prz~w. u.::;cym ur!opy, pon ewaz 

Pral·y ,,Kultura Odrouzen:a y.e ra!ne ,kulturalne i narodowe pier- stowskiego totalizmu; 2) z potrze · · ,.. i poważniejszych chorób, marynarz d~owej był w pe!ni sił i zdrowia. 
nie mają mozno„c pracować rok p , 

W~oszech". Human.ś:i zwrócili się wiastki, łączące cały pr:..icują ... j' by rozszerzenia klasoY.ej bazy (o- nie ma możliwości. arodniowy Po nicspe'.na 8-miu łatach pracy 

ku kulturze starożytnej (Platon, lud niemiecki. parcia) ruchu socjalistycznego; postój w porcie, w czasie które- prŹy wiecznie żądnych węgla, og-

Cyceron), by stamtąd zaczerpnąć Ale wróćmy do riaszego humani- 3) z potrzeby wzmocnienia psycho go marynarz najwyżej na parę go- niem ziejących paleniskach (s/s 

materiał dla nowej, renesansowej zmu. Naturalnie, humanistyczny logicznych i moralnych elementów dzin może opuścić statek, ilniemo- „Kościuszki" i innych naszydi 

kultury. Z czasem ten zwrot ku li- punkt widzen:a - to przede wszy- YI socjalizmie; 4) z potrzeby od- tliwia mu zgłoszenie lif do leka- transoceanicznych sta:ków) został 

teraturze stairotytnej zdegenerował stkim pewien MORALNY punkt grodzenia sit od "despotycznych" rza. Poza tynt )ełli marynarz z niego strzęp dawnego człowi~ 
~J~ w formalistyczny fitologizm, I widzenia. · form socjałłzmu. zwraca JiC zbyt często •do kiero- ka. Lekarz Ubezpiec.zalni oriekftt 

słowo nauki „humanistyczne" na- Wobec tego ełlny element Im- jest to wifc prąd ciekawy, za- M1ictwa statku o udzielenie prze- te nie nadaje się on więcej do pm 
brało nieraz nieprzyjemnego po- manistyczny tkwi w nowo-kantow-. wierająq (z powytej podanymi kaza do lekarza (np. raz w miesią· cy na statkach. Poradził mu n„ 
smaku ••• Ale początkowo chodziło skim pojmowaniu socjalizmu, któ-1 zastrzeżeniami) nie~·ątpliwe etc- su) spotyka •it z uwagą nWY coś wet „musi pan poszukać sobie ja-

o żywego człowieka, o jego rozwój re wysuwa hasło, te człowiek po- menłJ wartościowe. za często chorujecie• i w konse- kiejś lekkiej pracy". Na pytani 

a· prawo do szcz~ścla. Naturalnie winien być „celem dla liebie4' K. CZAPll9SKI kwencji, pomimo, te wypełnia swe odnośnie renty inwalidzkiej Mik~ 

ten humanizm Odrodzenia nie- obowi,zld nale!ycle zostaje zwol- lajewlcz "trzymał odpowiedi: .."6i 

. ::.dk~~:aa' re~lglsr:;:o~'erwi·- Fra n c1· a n a roz d roz· u nic:.n: ~~:~a!~~:!~r:~:~:n do ;~a~~~c~i.:r::tz:.~idaje w taldcla ~ 
Zachodzi pytanie, ay nowoczee- póqd mote atrzymat sit na r.o-1 Co miał robić? zasiłek d!Grobcfa 

ay humanizm socjalisłyl"zny jest gadt, nie zgłasza sic o przeka.i do wy skończył si~. Ubezpieczalai• 

podobny do humanizmu Odrome- leka~a, bo wie, te groz~ mu Io re leczyć dalej nie chciała, wróci 

nia? Cechy wspólne oczywiście są Rząd Da1adiera uczyna aałta- lJCZftYdl we l'ranc)I stan~a na l>O cznycb. A to uu\etnienie sit od dukcs.,. W k~sekwencsi c'!'>r~ba wifc na s:atek. Po jednej dobi8 

(pełny rozwój osobowości czlowie dować snnuncj pami~ Rz.lld Lava rz.11d\u dz.ienn)m. „ol'.i" jest z kolei rezultatem zate- rozwi1a •ię,. nisi~ 1 biegiem pracy, kiedy m/s „Batory„ dojelif 

~~~:~z~• =~=-~e (1~:~:~~ \a, którJ m. in. wsławił stf 1wym lnstytuc:je te są zagrotone nie żności polityki mi~t.lzynarodowejł czasu organazr.i. • . dtal do Kopenhagi, krwotok z · płae 
„dekretowym•• tp01ubc:m n•dzc- tyle w związku z tru.Jnościami, ja- Franl·ji oJ sojui;zu z Anglił, co Jeśli marynan za,rudnic:>ny na i atak serca zwaliły Mikołajewł-

su) był humanizmem z odcieniem nia, ogłaual aetlu dekrdów, IUó· kie napotyka Oał~1er w sweJ po- .rnaczy w praktyce dzisieJ'szej od przfklad na ~tatku, uprawiaj~cym ,1 cza z nóg. Pozostawiono go W: 
arystokratycznym. Był to huma- I tegi.„.„ W1elk!11" za ... horaJ• 

rych parlament •ie był nawet w lityce, ile wskutek sytuacji miPdzy· pro-faszystowskiei poliityk.i Cham- „ . ·ur;~ „ • ... " w szpitalu, gdzie na drugi dzieł 
tiżm "dla wybranych, dla wykształ T J porcie Ojczystym ocz Ista a 

stanie rozpatrzyć. Obecnie min narodowe' i ll.IJIVłf'U ,,osi", z którą berlaina. . yw m zmarł. Mikołajewicz nie był pier„ 
conych. Zagadnienie SOCJALNE, ' ·---· opiek„ łekar"'·"• Ch b J 

skarbu Reynaud pragnie t1zdrow1ć sprzymierza,·„ si„ ·elementy łaszy- T .• ść • ... · F ·i T ~'"'I oro a ego, wszym i nie jest ostatnim maryna 
zagadnienie praw politycznych dla „ T ruuno po.o.i.en1a rancJ po- po ·edzm 1 a d , d 

l ..... u zu...in1·e „ 1·„ 1·stni"a"- „,a bu- tycie gospodarcze francji za po- stowskic Francji. Dosz:o już do chodzi stąd te ona nie m,.....e roz wa y, "" wa iygo me. n;em, którego przy obecnym usfad 
:uu .,... •• ... ""' - ó • ""' • W mi...tzyczasie statek opuścil d · k. 
manlstów Renesansu. śrcdnictwern JO z g r• dekretów. tego, te Bonnet zgodził się prze- wiązać swych najwatniejszych za- "" . . . wo awstw1~ ta 1 los czeka. 

Dziś w socjalizmie Inaczej. je- O treści tych dekretów nie warto mycić dekret. ograniczający wo!· ga?ni~ń wewnętrznych, jak zaga- r:::~~:~~:;::1: :a=~l~h:~~ MAREK PAWUŃSIQ. : 

śli jednostka (każda!) ma swobo- się rozwodzić. ldł one po linii sta- ność prasy, by za tf cenę kupić o- dnienia spo.leczne, ~ospodarcze, fi bowy i marynan: do czasu powro 
dnie si~ rozwijać, gwarancją po- rycb kapitałiS'tyczno - liberalnych świadczenie Hi:lera, podobne do nansowe, niezależnie \ł<1 ~.•·'Un- tu sta:ku (4 do &-ciu tygodni) po-POMAD 

winny być prawa polityczne (de- recept, uchylają 40-godz. tydzień tego, które podpisał Chamberłai- ków z~wnęt~znych .. I. .POłuewat zostaje bez tadnej pomocy mate

mok.racja) i wyrównanie społecz- pracy, wprowadzają masę obcią- nowi. Ta szlaczka się nie udała, ~arunki te u .. o. żyły s. 1 ę niepomyśl-. rialneJ·. 0 ile jest kawalerem, ła-
( · 1· ) H · b" teń podatkowych, przeważnie po- ale świadczy ona, 1"ak silny J·est dl f' b ł 

ne soc1a izm • umantzm na 1e- ?'~ . a rancJ• :-- .me ez. w ~&neJ lwiej aobie poradzić, gOfzej jeśli 
ra charakteru POWSZECH- średnich, znoszą roboty publiczne, prąd we Francji za rorozumieniem J·~J winy, oczywiście -. wi.ęc 1 po- J'est tonaty i obarczony ticzn'" ro-
NEGO, DEMOKRATYCZNEGO, przewidują redukcjf 40 tys. kole- z „osią„. A cała polity.ka Bonne· lttyka e n tr t h „ 

O k la J·est nastawr·ona · na to .poroz.u- dną powt·t wk. ę zna s .aJe sjię poc. ~ dzinł. To, co otn:ymać mote 
SOCJALISTYCZNEGO. jeszcze jarzy. e rety spotkały się l o- 1 y 1 zagramcz.re ! :.rac1 t 1 f B 
konkretniej mówiąc, humanizmem strą krytyką. Odrzucili je socja- mienie. Ale porozumienie z „o- swą samodiziem~ś~. ~wen ualn e z .:~uszu e~rob~ 
socjalistycznym nazywamy dąże- liści, Generalna Konfederacja Pra- sią„ oznacza - cios, jeśli nie I ·· a wy~arcza wie. na op~c~nief _ 
nie do POSZANOWANIA JEDNO cy (związki zawodowe), komun1· śmierć, dla instytucji demokraty- (JMB.). badr~eśzo skromnego m1eszkan1a 1 to 

STKI ludzkiej, a to przez jej WOL ści. Kongres radykałów, niedaw- g zi na peryferiach mias:a. Ma-Jlł 
NOść, GODNOść, WSZECH- no odbyty w Marsylii, przyjął ksymalna zapomoga z funduszu e ~ 'I 
S.TRONNY ROZWOJ. A gdy mó- wprawdzie te dek.rety, ale w kli1- . Bezrobocia wynosi 21 złotych na • ~ 

wimy o „jednostce", nie zamyka- bie parlamentarnym radykałów ,,Jalz w· 1· adomo'' dwa tygodnie. ---- Uhd~ 
my jej w obrębie koncepcji nacjo· była jut opozycja i mimo nal~ail n 
naUsty.:znej, leC? mówimy 0 jed- Daladiera, by dekrety przyjął je
nostce ludzkiej w ogóle, bez rói- dnomyślnie, 9 pos:ów g:osowalo 
nicy rasy, narodowości wyznDlrlia. przeciw nim, a 15 powstrzymało 

Czy wolno jednak nasuwać ety- sit od głmu. · 
ciną przesłankę socjalizmu „hu- Daladier wbrew opinii robotni
manizmem„? Oczywiście; ale z za czej i mimo opozycji we własnym 
strzeżeniami. Chodzi o to, by „hu- stronnictwie oświadczył, te nie 
manizm'' nie nadał. socjatizmO"•i cofnie się z obranej drogi. Ale w 
ogólnikowego, mdłego charakteru. parlamencie nie znajdzie on dla 
Wiemy przecie, te istn:eje także swych dekretów większości na le 
humanizm chrześcijański (pattrz wicy. Będzie tedy musiał wybrać: 
np. Maritaina ,.Humanizm Inte- albo urwanie i dotychczasow4 
gralny„), istnieje chrześ:ijański większością lewicową, która go ob 
socjalizm „personalistyczny" (Bier. darzyła zaufaniem i stworzenie no 
dlajew), który buduje swój huma- wej większości centrowo - prawi
nizm na duszy nieśmiertelnej w cowej, albo tet rozwiązanie parła 
katdym człowieku. Musimy więc mentu I rozpisanie nowych wybo
pamiętać, te nasz socjalistycz.ny rów. Daladier ł Bonnet chcieliby 
humanizm jest związany z watką uniknąć wyborów. Ale jeteli ze
klasową o nowy ustrój i jest nie- chcą rządzit przeciw lewicy, to 
motliwy do zrealizowania w pem• wGbec sk!adu obecnej Izby i nie
łnaczej, jak w socjalizmit. wielkiej chęci prawicy do współ-

Przyjrzyjmy si~ jednak literału- pracy z radykałami, Oaładier.mu
rze socjalistycznej na ten temat; sialby ilnikać parlamentu i rz11dzit 
zobaczymy ,te humanizm soc,iali- bez niego. Ale czy w takiej sy
styczny nasuwa niektóre ciekawe tuacji otrzyma nowe pelnomocni
:z:-gadnieni.a. Niedawno wśród so- ctwa od tegoż parlamentu? Naj
cjałnej demokracji Niemeów su- prawdopodobniej - nie. 
deckich ~tnlał n<>iA.~ prąd t. zw. I oto i we Francji rjawia sif wł· 
• .socjalizmu ludowtgo„ (Volksso- dmo dyktatury. Posądzaj~ o dy
zlatisnrJs) . W licznych wydawnic- kta:orskie zamiary Oaladiera, Bon 
twa.eh ten „Volkssoziatismus" sil- neta, jeśli chodzi o c:ilonków Rzą· 
nfe podkreślał stan<>Wisko huma- du. Kandydatów na dyktatora z 
nlstyczne ,jako niemal główn~ swą poza Rządu znajdzie sif, oczywi
podstawf. Naturalnie chodziło o ście, bez liku. W każdym razie. 
lllalk~ z hitleryzmem. Ponieważ sprawa obrGay iaatytucji demokra 

Nit wiem dlaczego ludzie naj
bardziej 'ffllzdrJi,."<ljq sit przed wy
powiedzeniem wyrazu „nie wiem". 
Prtdzej kogoś wprowadzą w błąd, 
nara.tą na stratr czasu i pieniędzy, 
aniłeli przyznają się, że czegoś 

nie wiedzą. 
- Panie, jak tu pójśł na ul. 

Fredry? - zapylujr grzecznie prze 
thodnia, a ten zamiast przyznać 
sif, u ni~ wie, powiada mi: 

- Na Fredry? A to pójdzie pan 
lu zaraz na prawo, a potem proś
tiultńko i będzie Fredry. 
Nachodziłem sit, straciłem czas 

i musiałem laksówkq wracać kołu 
miejsca, gdzie informowałem się 
u przechodnia, który zamiast przy 
znać sit do ltgo, że nie wit, wpro
wadził mnie 111 blqd. 

Ten fałszywy wstyd przyznania 
sit, .te sir czegoś nie wie, wyzys
kują r6.tne typki i spryciarze. 

- Wie pan, że procesujr sit z 
Iksińskim? - zapytuje mnie pe
wien przygodny znajomy. 

- Nie wiem - odpowiadam -
nit o tym nie slyszałtm • 

- A tak, proszr pana, mam z 
nim poważnq sprawr w sądzie. 
Niech pan posłucha. jak panu wia 
domo, lksińs'<i jest znanym hochs
taplerem .•• 

- Przepraszam - przerywam 
nuiit nic ni1 wiadomo q tym, by 

Iksiński był hochstaplerem, a tym Apel ID stek hi·szpan· sk·1cb 
bardziej znany„t. Prus:.; :ve :nnie li 
tego nie wmuwiat. d I k I • • I 

Szc:..e. ze „1Jwiqc, cała ta spra- a ma e Cil ego SWll a 
u:a ani mnie grzeje, ani ziębi. Gnie Katkł hlapa6akie ogłosily na· przypomnijc;e sobie, ze ta wo)na 
wa mnie tylko, że laki liczy na Io, •-p"""- wzntl!Zał•.... odezw.,. taf 
· · d · „~ ...,...... ~-- y zos a nam narzucona, że nie my. 
tż nie o ważę sit przyznać do le- ..o .uatek całego Awtata: 
go, że nie wiei.i • .' śmy ją zac?.ęli, że my bronimy ele-

Oorzej, gdy na ten sposób bio- „Dzieci b:.zpańalde wdlodzą w mentamycb wartości naszej wlUo 
rq się agencje prasowe, informują- trzecią ~ wojny okrutnej ł llCZ· nej egzystencji, 1 przypomnijcie ao 
ce opinię publicznq. litosnej. Z prawdziwym ruepoko- bie, przede wszystklm, że nasze 

Chce taka age.icju oszkalo.vać jem matki ł kob:ety laiszpańakie wi dzieci n:e ponoszą tu tadoeJ wt• 
Jakiegoś ministra chwilowu nie- dzą Zbliżającą się zimł. Nie cb~i ny. Matki i kobiety całego świata! 
sympatycznego kt"JU. tu o nas, ani o. naszych wojo~· jakakolw:ek jest wasza Ideologia, 

Gdyby napisała, że minister. Y. k?w•. lecz o dZiecl nasz'=' ~·eci, jakąkolwiek wyrobłlyścłe IObie „ 
ukradł złoty zegarek, to niejeden n1ew.nne ofiary wojnr OBJezdmczej pinię - sprawiedliwą czy n:c i' o 
czytelnik wzruszyłby ramionami il Ani my, ani nasi wojOWnłcy, kłó· naszej walce, bądtcie przede WflZ'f 
miałby poważne wątpliwości co do rzy prow!"'~łmr wa~kł pełną wy· stkim matkami i dajcie posłuch '9-
tej wiadomości. Ale agencja ina-I rzeczeń Sił a of,ar, n.e boimy ałę jej mu wezwan:u, płynącemu z rozdat. 
cze} postępuje. Pisze np.: Mini-' My będziemy a:, opierali, będZłe. tego serca matek h:szpańsklcb, pa
ster Y., który - jak wiadomo _I 111)' walczyli, błdziemy cierpieli, aż tnących jak ich dzieci cłerp1' I „ 
ukradł zloty zegarek... i t .d. I wyrw:emy naszą oJcz~ z rąk ~ mierają. Matki I kobiety całep 

Czytelnik <:!upiejt i myśli: A naf jeżdców, at I Hiszpan.i Zniknie świata! s:ostry krajów mówłącydt 
opuściłem tę wiadomość. /a wpraw wszelki ślad po cudzoziemcach. po h:szpańskul Wy wszystkie! Nie 
dzie nigdy nie podejrzewałem mi- ' Hiszpania może nale:iet tytko do dopuśtcie, by dzieci nasze giflłł1 
nistra, by był zdolny do cztgoś Hiszpan. Ale potrzeba, by dzlecl z gł<>du i zimna, odpGwłedżcle a 
podobnego, ale s'~oro agencja pi- · nasze zostały uratowane z tej dzl· nasz apel, odpowłedżc:e tak jak 19 
szt, to tak zapewne }t>st. j kle) walki. one nie naleq tylko do potrafi 11etce kobiety". 

Uważajmy przeto na wiadomo- nas, one " także odzieją ludz~o- •: 
ści zaopatrzont> w zwrot ,Jak wia- ści. Głód, zl'!'no, bOrnbardowan.a. We2>Wanie podpisały znane dzta 
domo" i miejmy odwagę powie- domostwa ZftiSZ~ - oto eo cze taczki hiszpańskie, a na pierwszym 
dzieć: Nie, panie, nam nic nie wia ka nasze lllL'e w Zblliającą •ft zJ. miejscu widnieją podpisy małżonek 
domo. My nic nie wiemy/ I ~ JeżelJ nie przyjdziecie nam z prezydenta His2panii - Azanl I 

pomoą. I rrezydenta Kataloniii - Compaa,,.. 
X. Y. Z. Maltd I koblełJ calelo 6wlata, sa. . 



Sir. I -
Dwa -ekrety Refleksle 

O chronie Państwa Dekret prasowr 
Jakby• dla wbJkszego uc=cze- wytrzymywać taki stan, by „~O. 

nia 20 ·ej rocznicy odzyskania munikaty urzędowe", nadeałane 

Niepoclległ.oaci Rząd obdarzył przez prez(!,y], Rady Minutrów. u.. 

społeczeństwo NOWYM PRA- ka.zywaly •ię „w tajemnicy" przed 
W EM PRASOWYM. ludnoacią-to znaczy, by l.aulnoió i · rozwiązaniu zrzeszeń wolno-mularskich U stawa prasowa jest mwsze nie wiedziała, ie · są „urz~ 

PROBIERZEM WOLNOSCJ i mi" - i by powodowały one pe111-

Rz I• • sądu narad lub głosowanda sę· 1 Art. 3. ( t) Kto uczestm.czy w taf wyrazem STOSUNKU RZĄDU n.e&Jo rodzaju „qui pro quo" I 

Dekret Prezydenta eczvpospo 1łeJ dzió~; nej działalności zrzeszenia. roz· DO OBYWATELI. ' Mówił o podszywanie nę pod cudzą firfJlf. 

c) w toku postępowania sądo· włązam?go na podstawie art. I usl tym mJego czasu Marsz. Piła~ Sądzę. ie &wia<Wmość, lcto le 

Z dnia 22 llSloDldl 1938 r. wego przedstawia fałszywie prze. 1 (2) tub taką działatnośt popiera, ski, wyrai:ając życ:en.i~ by kie- kom.unika:y vedagowal i wyslal. 

podlega karze wi1>zienla do lat dyś w Pol&ce :e Jownika ję:yka „nie zmniejszy ich znac:enia" -

b · · kł6 la • le a 6•n Pai..an·a· bieg rozprawy głównej, albo po- -z polskiego ZNIKN~ŁO NA ZA· i ie żaden premier nie chciol"1 
a GI rGJlle nie 1JfCu IR r„s - lllW dejmuje w druku ocenf dowodów 5 i grzywny. WSZE SŁOWO „CENZOR". A się chyba kryć za redakcif jtJc~ 

.,D:rienaik Ulł.Clw„ w DlllDett.e 91 • 
t1n. M lietopada og1- tf.keą dwvch 
dekretów a. Prezyden&a RzecrypollpO

lit.eJ • odlTonU!i nieklór,,Ja inuru6111 
Plll'iattoA I o r~ .:rrse.uei _,_ 

nonaularaki.cl&. Obydwa tebty podaJe-
1111 w bmmienha doełownym; opqg. 

ezamy tylko przepae7 po11Jlłdkowe • 
maacreoia wtórn,m. Podk.rwea.ia Da· 

przez pracodawców, albo ćo winy Mkartonego lub zasadności (2) Tym samym karom podlega, przed dwoma laty p. gen. Skl.atJ,. go; pisma... Przypruzczam w„ 
wstrzymania dowozu ływnoś.:i do roszczeń stron; kto bierze udział w związku, po.. kowil'ii zapewniał, ie NIE CHCE ie każdy zgodzi się na umiencz:e,. 

miast. d) poddaje złośliwej ocenie wy· siadajl)cym nitujawnłooą organlZa- MASOWYCH KONFISKAT. bo nk w migłówku, ie Ml to „ko .... 

podlega karze więzienia do llri rok sądu, podlega karze aresztu elf bierarcbiczną lub odbierającym uniemożliwiają mu one :a;ozna· n.ika:y urzędowe". 

3 lub aresztu do lat 3. do roku. od swoich uczestników przyrzecze• wanie si'} a myilami i uc:ucUu7ti w końcu nie mogę .;ę oprul 

Art. ł. Kto bierze udział w zwlą- Art. 13. § I. Minister Spraw We. nie bezwzgl~dnej taj~n·icy lub ludnoki - i ie, jego zda.niem, chęci wyrażenia i:alu, że delird 

zku, majl)cym na celu zbiorowe za wnętrznych władny jest w drocne bezwzględnego posłuszenstwa, al· "! one eylko wyrtuem machu n11$%, wydany w r. 1938, mu# „dl. 
mknięcie zakładów pracy. rozporządzeń wprowadzać zakazy bo tet działalność takiego związ. Rządu. dobra powszechnąo" Pols1" akrt-

podlcga karze więzienia do łlłt 5. publicznego odbioru określonych ku popiera. . . Dzi3, pod przewodnictwem re- pować wolność słowa - btJTtbkj, 

zagranicznych stacyj nadawczych ...Art. 5. Minister. Sp.raw. We- „0 -mego P• premiern „wszedł niż robiły to M3Ul•'..~.1·..,.. Jo•-"' 
... ""' Art. 10. Kto, powołując sic na h d 1 k :„ j " .... .., -J · -r-~ ..,... 

,8"'1.1, d . radiowych. wnętrznyc zarzą ZI I wruac ę dekre• o który- i o- .„ ... i P· ust,.._, nnń..•tw zaborczycL s lctó-
swój wpływ na urzędnika. po eJ- bi! 1 k. h .., „. •• -·· --J r-- ,.., 

l PRZESTJ:"PS1WA PRZECIWKO muje się pośrednictwa w załatw1e- --..c.b d k ó ... • - -1 • .......,." . § 2. Kto w m!eJscu pu cznym zrzeszeń wolnomu ars 1c oraz min.:•ter •prawiedliwo&c: • .,,.,.._ azili I rych 1·edna ei.6>"4 7& lat życia - I 

't! lub w większy.m gronie mMJ o • wskate Instytucje, na ·t re prze- opi.ni.P. że 1·e6 t ciężki i aur ... ·-. dla wydana b·..1- w r. 1862. To _._ 
OBRONNOśCI PAASTWA I OO· niµ przy jego pomocy sprawy urzę ś d. h . k --~ • ~--• ,..... r· -r 

SPODARSTWU NARODWEMU. dowej i za to przyjmaje dla siebie biera przez gło nik ra iowy sta· chodzi ie maJąłe · pruy. A.le gorzej. bo jego przepi· kre, że dziś w Polsce trzeba utrzy. 

lub innej osoby korzyść majątko- cje, objęte prawnym zakazem Art. 6. ( 1) Zarządzenie 0 roz- &y są ciężki-e i surowe nie tyll'o mywać „prawomyalnoać" POL. 

Art. 1. § 1. Kto uszkadza łub władz, wiązaniu zrzeszenia, wydane na dla prruy, lecs również dla CA· SKICH OBYWATELI aoobeo 

czyni niezda.nymi do u!ytku przed wą lub osobis:-'}, albo jej obietnł- podlega w trybie adm.fnistracyj· podstawie art. I ust. (2), nalety ŁEGO SPOŁECZEŃSTW ..4 i dla w~snego Rządu więkazymi kuo-
. t 1 b d · , ż C", bądź też korzyści takiej +..da, . b d 

m10 y u urzą zenia, s.u ące ce- ~ ""ł nym ka.rze aresztu do -3 mles:ę. 1 ca!kowic1e do swo o n ego uzna· same i IDEI WOLNO~CI. mi. niż te. które wystarczały ob. 
10111 WOJ.skoweJ· obronv Pan·stwa pod '. ega karze więzienia do lat 5 . d 3000 ! tl h . M' . t Sp a Wewn,,.trz d . do . • 

· „ cy i grzywnie o . z o c , 1 ma 1ms ra r w ~ - Ale trudnp, _ trzeba si*J pogo- cemu rzą. ow! „. zapewmenua 

lub Sil Zbrojnych, lub aresztu. albo jednej z tych kar. Aparat nych. dzić z /aktiimi, przy&tosować się „prawomyslno&ei POLSKT<;_H 

pod:cga karze więzienia. Arl 11. Kto publicznje rozpo- radiowy moze ulec przepadkowi. (2) Zarządzenie ogtasza się w do nii:h i przyzwyczaić, jak ten Po- POD_DAN.YCII. Je~no pocie-

§ 2. jeżeli czyn, określony w wszech.nia fatszywe wiadomości, IV. DOZćR POLICYJNY w SPRA- gazecie rząd~wej. . . le&zuk, który w błocie „&ied:z:i, bo sz~me: ze ••• w Sowietach _czy ao 

§ I, spowodował wielką szkodę mogące wyrządzić do:kłiwą szko- WACH 0 ZBRODNIE STANU. (3) W razie rozw1;izan1a zrze- przywyknął". /lty też przywyknie- N~Ptnczech potr7e~a na 10 ~es:cu 
dla wojskowej obrony Państwa al dę interesom Państwa. bądź os!abił Art. 14• § I. w razie skazania 

1 
szenia w trybie prz~widzianym ~ my. Nieraz., dawniej jeazc:e, kie· wi-:kszr.c~ kar a ieucze więknej 

bo pope!niony został w czasie ducha obronn_ego spo:eczeństwa, za zbrot!nif stanu sąd mote za· ustępach pop~zedzaJą~ych stosUJC dy przyjaciele moi wybuchali surowosci. 

;wojny, bądź tei obniżyć powagę naczel- rządzić, jako środek zabezpiecza· się odpowiednio prz~p.1s. art. 5... przeciwko iakiejś niesprawiedli- z pewnością i a ftlU wy&0ki4J 

sprawca podlega każe doiywot nych organów Państwa, jęcy, rozciągnięcie nad skazanym :-.Art. 8 •• Dekret. mnieJS~y wcho- woki. wolaiąc. że tego czy owego kary odniosą 6100j skutek, ~ al. 

ntego więzienia lub lwze śmierci. podlega karze w~zienia do lat dozoru policyjnego na czas od ,.,_ dzi w tycie z dniem og.oszenla. ludność już „nie wytrz.yma"-za- trzeba pamiętać, że SKRęPO. 

Arl 2. Ktn utrudnia lub anie- 2 i grzywny. ka do lat s... Prezydent Rzeczypospołltej: ,M-.unialem, że „wytrz.yma.„, bo W Ać nimi można tylko PIUSJ 

możliwia prawid:owe działanie za Art. 12. Kto publicznie: V. PRZEPISY KO~COWI!.. L MOlkłdd. musi, - bo nie ma możności nie i SŁOWO DRUKOWA.NE. MYSL 

kładów wytwarzających broń lub a) roipowszechnla fałszywe -Art. 18. Dekret ninlejazy wcllo Prezes Rady Minlstów wytrz:ymać. POZOST .ANIE ZAWSZE IVOL. 

inny sprzęt wojskowy. władomośd. mogące byt podsta- dzi w tycie z dniem ogłoszenia. i Miałater Spraw Wewnętrznych: Tak aamo i d:U. WYTRZYMA- NA, a to niej '/cryje •UJ-~ 

podlega karze wi~zienia do lat S w4 do wszczęcia postpwania Praydent ~11tef: SlaWOj-SkładkOwlld. MY .onysdto - i .,,,-.oki.e 'kory I ae- niebap~ 

lub aresztu. karnego lub dyscyplinamego; L MDłddd. Mlallłw Sprawiedliwołd: od~ić sbiorową... Nk • L 

Art S. Kto publicznie rozpow- b) ogłasza akt oslcartenia lub In. .Preles Rady Mlnłstr6w W. Grabowlld. elaeialbyna tylko. byanay ..waieU 
aiechnia fałszywe wiadomości tub ne ptsmo procaowe przed Jego l Mlnllter Spraw W~7eh: 
mywa innych środków podstw- odczytaniem na rozprawie w 91>ra· SlllwoJ-S1dmdllowlld. 
•ycb w celu podwatenia zaufania wie karnej. albo wladomołd o Millllłer &prawłedliwoset: „Ewolucje Ideowe" łło ~aJuty polskiej lub do kred)'UI przebiegu niejawnego posiedzenia · W. OnlMJwllll. 
publicznego, 

=·~~~=~:=~~=:n~ d;r!:~! Dekret Preudenta RzeanaSDalfteJ 
towar sfałszowany lub falazywie · 1 ••• konik p~lny 
oznaczony, jeteli atąd wynikła 
Hkoda dla interesów cksporiu poi 
akiego, 

podlega karze więzienia do lat 3. 

D. PRZEST~PSTWA PRZECIW· 
KO NIEZALEżNOśCI żYClA PU· 

BLICZNEGO. 
Art. 5. Obywatel polski, który 

IW związka z działalnością polity
czną w Państwie Polskim przyj
muje od osoby dzia~ającej w inte
resie obcego Rządu dla siebie lub 
Innej osoby korzyść majątkową al 
bo jej obietnic~, bądź te1 korzyści 
kkiej tąda, 

podlega karze więzienia. 
Art. 6. Obywateł polski, który 

•chodzi w porozumienie z osobą 
4łziałającą w interesie obcego Rzą 
du lub or.ganizae!I międzynarodo
wej w celu działania na szkodę 
Państwa Polskiego, 

1 dnia 22 l1sto11d1 1111 r. 
, M6J artykuł z przed kilku dni1 okreilićl>, motna naz~ „część kurat aymbo1 ~ albo 1-

G. razwl111il~I meszel ••lna•~•IMtll o ,.ewolucjach Uleowych·· apotkał azfabu p~zybocznego'' P·. Romana ryczące~o, albo chocia.tby dzikie 

rzecz Państwa. się z pochwał, ;,Kuriera Poca.n· ·Dmow1~1eao w okr~ne. Ob?zu go slorua. 
Art. 1. (I) Zrzeszenia wolnomu· 

larskie (masońskie) uznaje tą za 
rozwiązane z mocy samego prawL 

(2) Minister Spraw Wewnętn· 
nych rozwiąte zrzeszenia, ialetne 
od wolnomularstwa.: 

(3) Majątek rozwi'łzanych zrze
szeń przeznacza slę na cele dobro. 
czynności publicznej, archiwa zaś 
i dokumenty przekazuje alt na 

Art 2. (I) Kto bierze udział w nego". jako, te niema w tym arty W!e.lkieJ Polski. ~udzie _ci tw1er- Dlatego ld p~ślamy tak 
kule.„ imynaacyj. Przyjmuję po- dz1h kategorycz.nie a rueubłaga. ~?cno postu~at znuany ordynr 

związku wolnomularskim lab dzla· chwałę, ale z pewnym tdziwie· nie, że 

1 

c11 wyb?rcze1 i n_owych wybor6UJ. 

łalnC1!ć takiego awl~złcu popiera, niem. bo .•. WOdó/e "'' zajmuję się a + b = c. Tu •• nie . chodzi o „doktJ:t:;ner-
podlega karze więzienia do lat 5 • N · k J al 1. t a .a.ad n demol1 a 

itUynuacjaml. ie rozwmem Ta twierdzili w ponie zl etc. s. wo„ •. °;' ~ c: e " • • 
1 grzywn1. więc, sk~ raptem pochwała 1 Aliści klóreaoś wtorku ogłosi· ' hzm • iezeli Ju! dost~ować Stfł 
(2) Kto związek taki zakłada Mniejsza 0 to. • li św.iatu: I ~o tego pasku~nego Językowo 

lub nim kieruje, Niemniej muszę stwierdzić, że a + b = m. ~argonu. Chod:z1 o coś naprawdę 
podlega karze włę'lfenia na C'?H artykuł o „ewolucjach ideowych" Zabrali lary i penaty, po czym istotne~o: . „, 
nie krótszy od lat 2 1 grzywny. nie dotyczy właśc~wie .grupy, kie .wylądowali na peryferi..ach obo· w .,sdwiede lrkey1 6w „„R:: 

----------•••••••••••••- rującej redakcją ,.Kuriera P•a.n .z.u „sanacyjnego". Jeżeli mnie pa narł ot 0 "'.0 • • ~ańs~wćo"!Ybł mka ... 

A I g „ · ć · 1· w I Sł k z a wosc1ą 5run1e 1 ys "• 

P e , ne o • mtę 01e my i, p. •wy awe 1 
. ć. . . · ć ało-

. Dlaczego? ujmował zacnie kn wypa<kk. ja po ępia 1 urue~nrua • -
Przyczyna jest bardzo prosta. ko nie.małe zwycięstwo osob:ste. we~ -:- grać wrelkq ~olę. 

d O n a SZYC h CZY te I n I k J!(,,, 111 "Ewolu.c:ja ideowa„ lej grupy Minęło miesięcy niewiele. I o- ś ~ .swzede
1 

rzeczr,''Jtym,
11 

: 
U 1ft zadała kłam leOł"ii Darwina o kazało się, te - z.daniem „Ru-I' wiecte .rea ?ego ? a u ~. • 

stopniowym rozwoju gatunków. chu narodowo. pati$fwowego„ _ sp~lecz.enslwze .te~~e „Ru.~h mt 

Rodzina. ał1n1n S~on1!ct11a 1ui111a111 odsladuJa· 
podlega karze więzienia. (990 kar~ wlezlan·a za straD, z11ajd11Jąn sle W SJlUHJi 

Ruc/1 narodowo • państwowy•• + b _ knie. „1ak sen 1ak1s złoty (przy 
;tanowi racz.ej przykład klasycz.. . , a - ~· miotnik: ,,zloty" uważałbym za 
n teorii de Vriesa, oczywiście - . ~tanęl1.smy w o~Ii:zu nie na- przesadny) bez ~ladu. • 
Y t 'u n·e do bi" n.ll'\.lłi·i· wroconych arzeszmkow, którzy A w przededniu trudności Wiei m. PRZESTePSTWA PRZECIW· bardzo krJ~J(ZDeł Dosi o Dli Jlfde z DDmoca. 

Ko PORZĄ0Kow1 Puauc.zNE- Of a... prasłmJ k I er o "at d o a d m I n I s t r a c I I 
MU. •• 

Warsza11a ul. War8'lla 1 ...Art 8. § I. Kto publicznie na
wołuje do powszechnego porzuct· 
nia pracy przez pracowników 
(strajku powszechnego), bądt d'> 
powszechnego zamknięcia zakła· 
dów przez pracodawców, bą1łz też 
do wstrzymania dowozu tywnoścJ 
do miast, 

Przegląd prasy 
podlega karze więzienia ao lat S. 
§ 2. Kto w celu ro7.powst'!ch

lllenia sporządza, przechowuje rui, 
przewozi pisma. druki łub wite· 
ll'Unki, nawołujące do powszechne· 
go porzuc„ma pracy prz<'z prac·JW· 
alków lub zamknięcia 2akladów 

~DZIAt LEKARSKI~ 
WENER LEC Z N I C A 

• ,.Dworcowa" prywatna 

płciowe 49 Mężczyzn przyjmuje 
C1łMIELIU lekarz 8 r. - 9 v.'. 
Kobiety · przyjmuje lekarka 9 r. 9. 

POKADl' BEZPLATNE 

„MONOPARTYJNY„ SEJM. 

Po nominacji 32 senatorów przez 
p. Prezydenta, zakończył się pro· 
ces formowania się nowycb Izb 
Ustawodawczych. ,.Kurier Polski" 
przeprowadza ocen~ nowego Sej· 
mu: 

Maria GURRNKIEL ·. 

Dzisiaj, skoro proces formowa• 
Ilia nowych Izb został ostatecznie 
zakoflczony, motna pozwolić eo
bie na klika uwag ogólnych o akia 
dzle l obliczu obu Izb. Co do Set. 
mu, wiemy wszyscy, ie jest OD 

niemal monopartyjnym, a mlanowl 
cie ozonowym. Jednakte Ozon nie 
jest dotychczaa czymś akrysta11· 

towanym politycznie, zwartym l 
j:lanym. Przeciwnie, prawie wsz~ 
atko jest tam jeszcze płynne, Jak· 
by okryte mgławic.\. O Pałlne 

p1erwm:eństwa walczą tam róż11<' 

grupy 1 kierunki, z których najwię 
cej uwagi akuplaJlł aa sobie ewo. 
lennicy l przeciwnicy totalizmu. 

N:e&llmutnym - ustępstwo 

BADAN A, JRYGACJE, TAMPONY 
I wszelkie ZLECENJA LEKARSKIE 

11. · CHŁODłf A 38 m. 11, tel. 233·57 
~odzln7 przyjQĆ 10-1 - 2-8. 

Natomiast - twierdzi •• Kurier 
Polski" - większość senatorów 
wypowiada si~ przeciw totalizmo
wi: 

Znakomita wfclalzoj6 Senatu na 
pewno jest antytotaln&. Totalnła· 

cy natrafit w Izbie aenac:k.leJ ale 
t,ylko na opór, ale apolkaJł lit a 
~odpra~ 

W Sejmie - nłespodzłanJd, w 
Senacle-zdecydowaą front prze. 
cłw totallzmowL 

DEKRET PRASOWY. 
Prasa nadal :)1HW•:t d~krct pr:a· 

sowy. 
Tygodnik „Depesza„ pisze: 

W katdym n.zie a dniem wejł
cla w tycie tego dekretu Polaka 
nie mote Ilię jut zali~ do kra
jów, posladaJlłC)'ch wolnoAć pra.ą, 
jak to jut w Anglll, we l'raDcjł, 

w Stanach Zjed. i wielu lnDJcb 
pe.flatwacb. W tej daledzlnle zbll• 
~ a!f wielkim krokiem do 
pat&at.w totallatycznycb. Wlelokrot
ałe mfellśm7 Jui okazjo wyluaz. 
caM bardzo przekonywujls.ce do. 
wody rozumowe, te Polaka ale ~ 
winna Iść tymi d1'0gam1, bo one 
Die Sił aD1 clla nu włdclwe, ani 
w ogóle dobre, aD1 ale W7~ 
dodatD7dl W)'Dik6w. 

S-ek. 

w zas osowaru i ..... ~6 • kt· · · · R · . · lkich 
t lko do stosunków ludzkich. wyrze- 1 się u~oczys~ie pana . o kich i niebezpieczeństw w.ie 
y Według de Vriesa przemiana mana I?m<>wskiego l wszel~1ch należałoby .usunąć z tycia poi• 

gatunków odbywa się najczęściej spraw 1ego, -:: tylko w o~hcw skiego - mtotłą żelazni\ - Hk„ 
. _,_ d e •topnlowania i'eno „kompanu szlurmowe1 cje. 

llle w uro z a • Ob Z. d . N od 
w drodze awaltownych 1kokow. ozu Je noc~~?1a • ar ow~: M. NIEDZIAŁKOWSKI. 
W&orem byłyby nieskoordyno· go, - „~ompanu , .ktora g.rzm1 1 .... WWW'!!lmlł''lr.P:"'"!l&!llla .... ._ ____ ll[lml„ 

wane ruchy konika polnego. Raz błyska, niczem Jowisz Gromowła ·. . 

na prawo. Raz na lewo. Raz na- ~y. potępia i udziela absolucji, I Spełń nakaz serca 
przód. Raz wtył. Tak to mniej • ruczem ksiądz ~roboszcz przy za. • • 

więce; doko~t~ się „ewolucja i- kratowanym okienku konles1ona- 'I S U m I e n i a: 
dt:owa" itodow1ska, które oazy. łu. 

od •• 
: ~~=:;~~chem nar 

0
• A mnie słę _.;daje tak. Złóż grosz oftamy 

1 Ja:k b ł 7 Jeżeli ktoś twierdził w latach 

i.~iii~o ~~o tadzi, ~6rych młodości dojrzalej, że na Pomoc Zimowt 
Pokwitowania 

NA GŁODNE DZIECI HISZPANII. 
Od r'obo&AllLów remonla domów w 

C7.f111Dcbowle ZL T. 
Bronisława lt.almanowa - Stanid•· 

wów Zł. s. 
NA ROBO.TNJCZE TOWARZYSTWO 

PRZYJACiół. DZIECL 
' Bronisława Kalmanowa - Stanieła· 
w.S. Zł S. 

OO DYSP. CENTR. KOM. ZW. ZAW. 

a+ b = c, 
a potym - po &kokach przeróż-
nych w stylu konika polneao UZ.· Komunikat 
nał, te + b _ lai ukazała się broszura P• t.s· 

a - z, Ob1a$nienia Vslawy o wybora. 
to powinien przeprosi~ pięknie radnych p-omadr.lcu;h, 1mtnnycla · 
~sp6łoby~ateli za bl-ędy poP.el-1 i puwiatuwych. 
nzon~, wdziać worek po·kutny t U• Ta aktu.ailna i bard7.o ważna dla 
łatwi~ współobywatelom - ~a- j k:iidego działacza wiej~iego b!9" 
pomnienie o błędach po pełnio- &zura jel!ll zarazem a1ezutftH„ 
nych. nym przewodnikiem w nadch„ 

Jeteli natomiast taki „ktoś'' dząc) l'h wyburach wiejskich. 
grzmi i błyska, nkzem Jowisz Cena 10 gr. za egzemplara. Prą 

• myil eoa-ia • dn. 14.1.1936 roku. Gromowładny, i wzywa uroczyś- zamówieniach ponad 20 ep. 011o 

BroaisłaW11 K.almaaowa - Sea.niała· cie do swego ,,konfesjonału", by ganiz1a~je otrzymują po 7 Jf• Za· 
riw Zł. S. grozić i karać, - to, doprawdy, 1 mówienia wru 1 gotówk• należy 

NA DOZBROJENlB ARMII. wykaz.uje tylko jedną cechę - : nadsyłać na a.drea ~kretariahl 
Dr. Ma&ew1 Bergtt a Delatyu Zł. 20. nier.byt dodatnią - - brak po- Generalnego CKW. PPS„ W-wa I. 

NA Buooą DOMU IM. IGNACEGO czucia humoru. I Warecka 7, lub aa konto oaeko„ 
DA.3ZYŃSKIEGO VI KRAKOWIE. Nas- los obdarzył poczuciem P.K.0. 3-174. 
Zw'.eaek Litografn ł Chemigtafów i humoru. Dlatego nie spos6b namł Sekretoriał CeneNIAJ. 

Poa..-aJda Z.wodótr w Polaoe Zł. iao. wmówi~ te konik polny - to... CKW. PPS. 
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o potrzeby szerokich -mas'' 
szeregu· gram~d pod łodzią stają da walki 

kandrdaci P. P. s. i Kl. Zw. Zaw. 
. Tow. W.a/czak Adam, czoło
wy kandydat listy PPS i Klas. 
Zw. Zaw. w VI okręgu, członek 
Rady Naczelnej PPS, członek 
CKZZ., gen. sekretarz Zw. Rob. 

· Przem. Włókienniczego w Pols
ce, przewodn. RTPD w lodzi, 
~awnik okręgowego Sqdu Pracy 
oświadcza: 

Robotnicy - włókniarze z<irg::41i
zowani w klasowych związkach 
są przeciwnikami rządów komisa
rycznycłt, gdyż stoją na zasadni
czym stanowisku, że klasa rooot
nlcza w Polsce dojrzała już do 
tego, by mogła kierować przez 
swoich przedstawicieli gospodarką 
miejską. Rządy komisaryczne w 
9.,,•ej gospodarce nie pod·leg~.ją 
kontroli społeczeństwa wykonywu
jąc jedynie wskazan!a władz cen
ttalnych, które nie zawsze liczą się 
~ istotnymi potrzebami szerokich 
111as robo:niczych 1 pracowniczych. 

PPS i Klas. Zw. Zaw. idąc do 
Wyborów samorządu miejskiego w 
Łodzi stawiają przed sobą Jako 
eel prowadzen:e gospodarki miej
skiej w kierunku spełnienia po
trzeb nie drobnej części, lecz ca:e
go społeczeństwa łódzkiego. 

brukowania i oświetlania ulk na nie się stosunków politycznych w 
peryferiach miasta, budowy gma- Polsce. Zwycięstwo listy Nr. 2, - W obecnych wyborach gromadz I Mieszkańcy biedni tych podmiej-
chów szkolnych, rozszerzenia opie listy pracującej demokracji w Ło- k~ch w Powiecie łó~zki~ w sz~an· skich osiedli, których nędzne zarob 
kl nad matką i dzieckiem itd. dzi będz:e bodźcem do walki o ka walka wyborczej staje w kilku ' ki, g!ód mieszkań w> Łodzi zmusi· 

Bardzo dori.!osłą sprawą dla sa- Polskę demokraty:-zną dla mas grom.a~ach PPS i kl .. Zw. Zaiw. Ma ły do osiedlenia ' się poza granice 
mor:i:ądu socjalistycznego będzie pracujących na terenie całego kra to mie~e szcze.gólnie na ter.ena~h miasta, żyją w strasznych warun
szerzenie kultury wśród mas pra- ju. 18 grudnia wszyscy będą mo- w P0?hżu Łod.zi, . 0 ludności. ~ie· kach. Bezrobcim.i bowiem pozba· 
cujących przez rozszerzenie sieci gli stwierdzić, że wynik ostatnich szaneJ, robotnoiczeJ i chłops.kieJ, z wi.eni są bowitm w szerszym za
bibliotek miejskich, urądz :.nie wyborów do sejmu nie odiwier- . prze.wag~ . eleme~t_u .robotmc~eą?· kresie opieki spolecznej i pomocy, 
przedstawień teatralnych i koncer- ciadla n..str-0jów robotniczej ł.-0-1 Takie mieJscowosca, Jak Stoki, Si- ulice z zasady są nieoświetlone, 
tów. · dzl. kawa, g~. Nowo~lna, w.ieś Wł· niezabrukowane, niedostępne z po· 
Zwycięstwo PPS i Kl. Zw. Zaw. Wierzę głęboko, że ł..ódź robot-

1 
dzew, gminy .cho1ny, zamie~zkane wodu kafuż i błota. O udogodllie· 

w wyborach do samorządu w Ło- nicza, tak jak w roku 1936, wy- przez robotm~ów,. zatrudmony~h niach komunikacyjnych, o kulturze 
dzi, w drugim co do wielkości i b:erze radę miejską o przytłacza-1 ~ fabryk.ach łodzkich, a szczegol- życia tych lud~i szkoda mówić. 
największym skupisku robotni- jącej większości socjalistycznej. rne w Widz. Man. S. A., są podat: ' 
czym w Polsce musi mieć z ko- I Bo Łódz była jest i będzie Czer- nym gruntem, na których krzewi To też PPS I kl. Zw. Zaw., idąc 
nieczności wpływ na kształtowa- wona. ' się i rozwija idea socjalistyczna. do wyborów w dn:u 18.Xll .r. b., 

w dwóch gromadach na Stokach 

Zamiast . wykupić Rzeźnie· 
Zarząd Mieiski przedłuża dzieriawe da r. 1947 

Spo!eczeńsl.wu łódzkiemu zna· 
na jest wall<a, jaką toczyła socjali 
styczna Rada Miejska o wykupie
n:e Rzeźni Miejskiej z rąk prywat
nych akc.)onariuszy. U~astowie
n~e rzeźni d!Loby miastu ogromne 
korzyści materialne. a zarazem u
możliwiloby obniżenre opiat za u
bój zwierząt, co w konsekwencji 
przyczyniłoby się do wydatnego 
obniżenia cen mięsa. 

Wreszcie rzeźnia imuszona do kim zalatwU tę tranzakc,tę Tymcza 
pertrakiacjł zażąda:a od miasta za sowy Zarząd Miejski. 
odstąp!enie swyclt praw przed.er· Tylko 4 tygodnie dzielą nas od 
nllnowo :U. 9.088.5:i4, przy czym wyborów, które wyłonią Radę 
wob~ po~czen~a z odszkodowa- Miejską z woli i zaufania łódzkie
u:em za naruszenie praw prz~ go apoleczeńslwa. Czyi tymczaso 
rzeźnię ba:ucką łącznie 13.088.745 wy zarząd nie powlenien był tak 
zł. ważnej sprawy, Jak przedłużenie 

Pertraktacje nie dały pozytyw- dzierżawy rze.żni, pozostawić do 
nych rezultatów, natomiast Zarząd rozstrzygnięcia przyszłej Radzie 
Miasta ze wzgiędu na brak należy Miejskiej? 

w gromadz.ie Sikaiwa gm. Nowo· 
solna I gromadzie Widzew, w ode.. 
zwie przedwyborczej do mieszkań
ców Stoków i Sikawa wysuwa na
stępujące postulaty: 

1 .. Wytyczenie I wybrukowanie 
dojazdu dla ośledla Stoków do naj 
bPższej uli<:y Pomorskiej, gdyż nie 
motna dostać się do tej ulicy ina
czej, jak tylko polnymi ścieżkami, 
które w razie niepogody jesiennej 
i roztopów wiosennych zamieniają 
się w kałuże wody I błota. 

2. Wybrukowanie głównych ar· 
teryj (ulic) na Stokach I Sikawie. 

3. ZDiwelowanie i uporządkowa· 
nie ulic bocznych i chodl'llków, o
raz odprowadzenie śc:eków. 

4. Oświetlenie ułlc na koszt gmł 
ny i obniżenie ceny prądu elektrf· 
cznego z 70 gr. na 62 gr. za kilo· 
wat (taryfa łódzka). _ 

5. Urządzeni_a chodnika przy szo-· 
sie brzezińskiej od Sikawy do mia. 
sta. 

6. Sanitarnego uporządkowania 
osiedli Stoków i Sikawy. 

7. Urządzenie rynku między Sto
kami a Sikawą. 

8. Wprowadzenia wieczorowych 
kursów dokształcających dla mło· 
dzieży. 

9. Subsydium ·dla kultury. i oświa 
ty w stowarzyszeniach i związkach 

10. Rozszerzenie opieki spolecz
nej i zdrowotności pubłlcznej dla 
najbiedniejszej ludności. 

11. Rozszerzenie i powjększenie 
zapomóg, oraz pomocy zimowej 
dla bezrobotnych. 

12. Komunikacji dogodnej I ta
niej z miastem, przystępnej dlal kła· 
sy pracującej. 

Są to postulaty skromne i real· 
ne, pozbawione choćby clenia de
magogii, lecz nieodzowne dla ro.. 
botników. Do wałki przedwybor· 
czej w niektórych z wymieni-Onych 
gromad staje Ozon i SthroMictwo 
Narodowe. Zdecydowana jednak 
postaiwa robotników rozgromi wra 
że proletariatowi siły I zapewni 
zwycięstwo kandyda.tów PPS i kl. 
Związków Zawodowych. 

Przyszła frakcja radnych listy 
PPS i Klas. Zw. Zaw. dążyć bę
dzie do rozszerzenia opieki spo
?ecznej, pomocy lekarskiej i szpi
talnianej dla tych, którzy nie mają 
pra--wa do korzystania z op;eki U
bezpieczalni, walczyć będzie o od
powiednią politykę podatkową i 
budowlaną, zajmie się sprc:.iwą za-

Koncesjonariusze zwalczali za
wzięcie wszelkie próby wykupie
nia z ich rąk rzeźnł, czerpiąc z te
go źródła milionowe zyski. 

tych urządzeń i szczup!ośd po· W poczynaniach tymczasowych 
mieszczeń rze.żui przy uL lnżyn~er rządców w~dać pośpiech gorączko 
s!dej I zmuszony był z dniem 16 wy. W błyskawicznym tempie ku 
grudnia 1936 r. uruchomić rzeż- p:ono za pół miliona tereny od fłr· 
ruę bałucką. Równocześnie Zarząd my I. K. Poznański, obecnie do· 
Miejski wystąpłJ do Sądu Okrłgo- bija sił targu z akcjonariuszami 

Hiszpani 1 w wii1re , · •• I, 

Memoriał Zwiilzku Maistrów 
do lns >ekcil 11acr w łodzi 

wego w t.odzł o wyznacr.enie se- rzeźni. stronnictwo Demokratyczne w Ło-
11.-westratora nad dochodami miej· Pośpiech ten Jest, mówiąc dell· ł dzl or~ję w niedzielę 4 ~dnia 
skimi przy rzeźni Nr. t. Sekwestra katme, conajmnlej dziwny. r. b. o godz. 12-ej w poł. w lokalu 

tor takj został W)'Zlt\\CZOftY ł arzt
duje od dwóch lat. W zwtązku z wyjazdem delega 

~ji Związku Majstrów Fabrycz. 
11ycłt z Ło<Lzi do Warszawy, do 
Ministerstwa Opieki Sp<>leczucj, 
ro ma nastąpić na początku przy
szłego tygodnia b. m., dowiaduje
my się, te Związek Majstrów wy 
stosuje w dniu dzisiejszym memo
ria! do Inspekcji Pracy z prośbą o 
oapowiednie naświetlenie w Mini· 
sterstwle Opieki Społecznej żądań 
majstrów, oraz o wywarcie naci· 
sk~ na przemysł, w celu podpisa-

nia układu z.biorowego z majstra
mi i uregulowanie anormalnych 
warunków pracy i płacy w fabry
kach. · 

Jak wiadomo, przemy&lowcy nlc 
chcą podpisać układu z.biorowego 
z majstrami oraz chcą wprowa
dzić nazwę podmajstrzych, by w 
ten sp<>sób uchylić się od wszel
kich zooowiązań, przys:ugujących 
majstrom, zarówno jak i od ubez. 
pieczeń społecznych w grupie pra 
cowników wnyslowych. 

Chcąc napit sie . wódki 
nstawili... sfałszowanr weksel 
Przed Są.dem Okręgowym odpo· 

wiadali wczoraj 40-leto.i Edward 
:&ule i 42-letni Julimz Griiger. 

Od ~ospodyni otrzymali poił za. 
staw wcluila IO złotych i poszli na 
wódkr. Nazajutrz udali się powtór 
nie i pod zastaw weksla otr;iymali· 
ogółem 75 zł. 

Gdy przyszedł termitn płatności 

Po rozwiązaniu aocjallstyczaej 
Rady Miejskiej sprawa wykupu 
rzeźni ucichła, aczkolwiek istniały 
środki prawne, by koncesjonariu· 
szy do sprzedaży rzeźni zmusić, i 
to za cenę o wiele niższą od łąda 
aej przez nich. 

W dniu wczorajszym dowiadu· 
jemy się nagłe, żt: w wyniku per· 
traktacjł, prowadzonych przez 
Tymczasowy Zarząd Miejski, pra
wo dzierżawy rzeźni miejskiej jak 
ł bałuckiej ma być przed!ui.one do 
31 grudnia 1947 r. 

Wzamlan za to koncesjonariu
sze zobowiązują słę przeprowa
dzić szereg inwestycyj na terenie 
neźni. 

Zarząd Mlejskł, rzecz jasna, 
przedstawi nam przeprowadzoną 

tranzakcję jako niezmiernie ko
rzystną dla miasta. Jak ta sprawa 
wygląda w rzeczywis!o$ci, omó· 
wlmy innym razem, teraz należy 
podnieść kwestł~ pośpiechu, z Ja-

Przemysłowcy -a ustawa 
·o tzaste· pracy - · 

Jak nas informują z Inspekcji I myslowców łódzkich . na grzywny 
Pracy w Łodzi, w dniu wczoraj- w wysokości od 20 do 100 zł. gny 
szym podpisanych zosta'.o 100 na- wny za naruszenie przepisów u
kazów karnych, skazujących prze stawy o czasie pracy. 

,,Walnpir11 &.odzi 
wysłany do Kochan6wkl 

„Wampir łódzki'', osławiony wie dzom dla ustalen.ia oskartenia prze 
lokrotny morderca dzieci, Alfred ciw Griningowi o morderstwa, któ 
Grlning, wobec zaobserwowanych re popełnił. 
u ni.ego pewnych anomalii został Zaznaczyć wypada, że dochodze 
wysłany obecnie do sz.pitala dla u· nie przeciw G1Wi:ngowi prowadzo· 
myslowo chorych w Kochanówce, ne jest w dalszym, ciągu, jak do
gdzie przebywać będzie na obser· tychczas bowieni.-·lltie stwierdzono 
wacji, która ma stwierdz.ić ezy po· czy zbrodnie jakie miały miejsce 
tworny morderca cierpi na zbocze- w okolicach Łodzi, co do których 
n:e i w jakim stopniu zmniejsza to 

1 

istnieje podejrzenie, iż były rów. 
jego poczytalność. nieź clz~e:em Grininga, istotnie po· 

Wyniki badania postutą wła· peł.n-ił on. 

W li.poa r. b. obaj wyżej wy· 
mleiiieai spotkali się i po krótkiej 
l'OSJllowie poatanowili napić się 
wódk,i. 

Nie mająe jednak pieniędzy, 
wpadli na pomysł Jał.e.zowania 
webłu, by pod zastaw jego u.zys· 
kać pieniądze. W tym oolu kupili 
blankiet weblowy na sumę 200 
sł., podpisali nazw•o Hugona 
Gran.ka i udali się z wekslem do 
mieszkania go&podarza Boleaława 
Modrzejewe.k.iego, hy otrzymać 

:~~~~~ ;~;;~:;; 1=61=1=1=0=.1=1N=0=P.=4,ł=~10 „Jak świnia do ·ogrodu" 
ta~z:~:t;~er za podżegame do ' Ok1eł1en~e to trczvlo sie woisk niemieckich 

.• ·...i- .. 
ptetu'f'&'""'• 

W trzecim tygodniu wy9wietl&nl& 
Sl!!d w wynilku wczorajszej ros· Na ławie oskarżonych Sądu O- ska Zaolzańskiego przez wojsko 

prawy, eka.zał obu po 10 mieioięcy filmu P. t. kręgowego zasiadł wczoraj 68-let polskie. 
wi~ienia z zawieszeniem na 3 lata ni emerytowany robotnik firmy W pewnej chwili Jóźwiak miał 
i na zapłacenie grzywny po 20 . p R A w o Scheibler i Grohman Jóźwiak, od- wyrazić się, że wojsko polskie nie 
złotych. powiadając za obrazę Pańs(wa ctosta?o Zaolzia przez wojnę, ale 

Polskiego. „wkracza, jak świnia do ogro-

„ n f~[J.ODBJfte 1UVkftf lJ'ł80.Je UJ)OIJU"W. . DO w ~"~ni~~r~~;:nz1~rn~~j!ic b.- ;~,J~ du~ąs1edzi z!ożyłi skargę do władz u u n J a . ~~~h ':i. ~~11:!:j ~oź;::~ho~~~c f~~~r!~y~~;ta~po~i~z;~~:~:e d~~~~ 
., przez robotnlkdw · 5 z cz Ę 5 c I A przez podwórze natknąl i;;ę na kil powiedzialności sądowej. 
w dniu dzisleJ'szym zw"''.ana zo robotni·-ych w okresie kil sąsiadów, m. in. na Józefa Płoń Oskarżony do winy się nie przy 

u .... „ urlopów skiego, Walentego Piekar&kiego i znał, twierdząc, że to co powie-
stała w Inspektoracie Pracy nad- w przyszłym roku. (OSTATNIA BRYGADA) , Józefa Posena. dział, odnosiło się do wojska nie-
zwyczajna konferencja przedsta· w porozumieniu z org3Jt1izacja- Sąsiedzi zaczęll politykować na miecklego. 
wicieli wszystki.ch Związków Za. ml zawodowymi ma być opraco- zn·ż91ny ce ny ntle)sc temat wkroczenia wojska niemiec Sąd po rozpoznaniu sprawy u
w.od<>wych z przybyłą z Warsza. "".any sz~zegó!owy plan urządze- Ili l g li 

150 
I 

2 20 
kiego do Sudetów oraz zajęcia ślą niewi11nił robo :nika od zarzu!u ob 

wy Inspektorką Siedzińską, która n1a ooozow wypoczynkowych dla • .O 1 • • 1 • • j razy Państwa Polskiego. 

specjalnie zajmuje się kwestią hi· ~obotników, t~dzież wycieczek kra I na wazyatkie aeanae z H 

~:~~:a~o~e::i~j~da~~ ~~e~r~ 10~i~;~~~~~e 1 
!/tego omówione ~ oszustwo „ga dO!Orst NO 

omówienie sprawy racjonalneg0 zostaną mne sprawy wchodzące J I I 
zorganrzowania planu wczasów w zakres higieny pracy. a a wiez~enla 

_...,. _____ r.9m_,.... __________ _.._ ____ _..„-nn Przed sądem grodzkim odpowia zał mu miejsce, gdzie obejmie za 

Diwiekowr K:no-Teatr I Wielki p<'dw6Jny program! J1111 prerwsi, w ttdz 
I . amiertelne ZJllaganla ludzi z naj dzikazymł bestiami u R A N I A ';:; ::~:. =-BE~!~i!!!~!!'Dlll 

UG, ceg:eJałua 2 TeL 107•34 n Piękny życiowy film p. t. M a s k a r • d a 
rooz. eod2l. o godz. ł-ej w BOboty, w roli gł. LUISE kAINEB I WILIAM l'OWELL 

~ele .1 h1_~ta o J.odzlnie 11.30. - Nastepny program PANI WALEWSKA .s GRETĄ GARBO -

dał wczoraj Anwni Szymczak, bez kilka dni posadę dozarcy. 
st. miejsca zamieszkania. Szymczak pobrał od Kierbedzia 

Szymczak poznał w czerwcu r. 500 z:otych i kazał mu się zg'osić 
b. Boles'.awa Kierbedzia, który za kilka dni do gospodarza: Gdy 
przybył ze wsi do Łodzi. się wieśniak zg· osił do gospoda

Szymczak wiedząc o tym, :ie rza, stwierdził, że padł ofiarą o
wieśniak poszukuje posady, udał szustwa. 
się z nim w dniu 8 sierpnia r. b. W dniu wczorajszym wyrokiem 
na ulic~ Wólc;ańsq 220 i wska- sąda Szymczak został skazany na 

3 lata więzienia. -

Stow. Spiewaczego przy uL U U
atopada 21 - odczyt płk. Juuareao 
Grzędzińskiego na J>OW)'tsz)r tema~ 
Główne tezy odczytu: Geneza woj. 

ny cywilnej: wojna w ~e 1 
stosunków ~eh; kon· • 
fUlrty w Europie; polityka 08l Lon• 
dyn-P~; nieinterwencja, jej pr119 

szłość l teratniejs2'006; upekt f.ln.s.'IS 
aowy kon!likt6w; dośwladczenl& woj. 
ny, czy koniec. 

Bilety do nabycia w lokalu KJubd 
Demokratycżnego w Lodzi, uL Kl
lidsldego 48; parter (tel.' 200-88), 
codziennie Od 19-21. 

Radio łódzkie 
PIĄTEK, 2S listopada. · · 

UIS Ulubione ~elodle - mueyka 
poranna· z płyt. 6.SS Gimnastyka. 
6.50 Muzyka z płyt. 7. Dziennik po
ranny, 7.lS Muzyka z płyt. 8. Audy. 
cja dla szkół. 8.10 Przerwa. 11. Ati• 
dycja dla szkól: ,,Marsz, maraz, !>Ił• 
browski" - słuchowisko dla dzieci 
starszych w opr. J, Kempy. 11..25. 
Dawne ta!lce z płyt. 11~7 Sygna! 
czasu i hejnał z Krakowa. 12.03. 
Audycja południowa (z Łodzi na 
WRP). 13. Przerwa. H. Fragment)' 
symfoniczne z oper (płyty), H.60. 
Lódzkie wiadomości giełdowe l odc:zy 
ta.nie programtL lS. a) Rozwiązanle 
zagadki dtwiękowej z dn. 21.X br„ 
b) „Wulkan" --audycja dla młodzie
ty (z Krakowa). 15..25 Poradnik 
sportowy. 15.35 Muzyka obiadowa w 
wyk. Malej Orkiestry pod dyr. zciz. 
GórzyW!kiego 16. Dziennik popołud
niowy. 16.05 Wiadomości gosp0dal'o 
cze. 16.30 Mużyka klaayczna. Wy• 
konawcy: F. Ma.callk-viola da gam• 
ba, B. Szubra - flet, M. Sacewiczo
wa - fortepian (z Krakowa). 16.5S. 
„starzy i młodzi" - felieton J. Ka• 
den. Bandrowskiego. 17.10 PopulaT
na muzyka fortepianowa na • rece w 
wyk. z. Romanowskiej l J. Sulikow
skiego (z Lodzi na WRP). 17.4S· Ll• 
teratura przez mikroton dla wszyst• 
kich - ,Szabla na ldllmie" SŁ Ra• 
chalewski~go. 18. Muzyka taneczna 
w wyk. zespołu E. Stachela. 18.20. 
Jak spędzić święto? - poradzi L. 
Szwnlewski. 18.25 Wiadomości spor. 
towe lokalne. 18.30 „Wypędzenie 0o 
kupantów z Krakowa w liatopadzie 
1918 roku" _ fragment z kaiążkl llL 
Rusinka p. Ł „Burza nad brukiem". 
18.55 Koncert rozrywkowy. Wyli;~ 
no.wcy: zwiększona Ork. Rozgł. Po. 
znatiskiej, E. Raabe ( dyrek. i skrzyp. 
ce), J . BleAftowski (tenor) z Pozna• 
nia. 20.315 Audycje informacyjne: 
Dziennik wieczorny. Wiadomości me
teorologiczne. Wiadomości sportowe. 
Nasz program na jutro. 21. „Tempe• 
ramenty" - powieść mówiona Ant. 
Cwojdziitskiego. 21.115 Koncert sym. 
foniczny z Fllha.rmonll Warszaw
skiej. Wykonawcy: Orkiestra Fllhar· 
monii Warsz. pod dyr. M. P. Gułl'l l 
Francescati (skrzypce). 22.30 „Poe· 
zja wieku Złotego" - audycja w opr. 
J. Krzyżanowskiego, prof, U. J . P. 
22.45 Muzyka z plyt. 22.55 Wiadomo 
ści ble~ce 23. Oatatnle wiadomości 
dzienniką wieczorpego. Komunikat 
meteorologiczny. ~ 

I 
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Zwołuje w niedziele, dni1 27 list,op1da 1938 r. o g1dz. 10 r. 
' 

I 

8. Zgromadzeń przedwyb rczych 
na temat 18-go grudnia· dniem. z w r c i es I w a D e m o k r a ci i 

.. ZgrDmadzenle adbęd.ą s:ę: 
w sali ,.F:lharmonn•• przy ul. Prez. Narutowicza 20, przemawiać .bądą: adw; H'"'rlman, dr. WieckDWiki, H. WacbOwicz i ini. Z!rll!. 

W · sali Kina ,,Ars11 przy Bałuckim Rynku 5, przemawiać będą: E. Andrzejak, w. Jurczak, L. Mannowski, s. Pie1rzak i A. Leis. 

w sal~ Kina ,;Uciecha"' przy ul. B . . Limanow~ki'ego 36, przemawiać będą: W. Stawsńs11i, M. Fandrvch i W. Jedrzaiczak. 

w sali Kl na „K~~·' przy ul. Zawiszy 22, przemawiać będą: S. Goiiński. S. Krz1nowek i J. Miłatzewski. 
w sali „Angielskiej'' ·przy ~l 1-go . Maja 2. przemawiać będa: J. Potkańiki, A.· Portal, 8. Brzeziński i J. Hempińiki. 
w .sali „Dziel nicy Widzew P.P .S. 11 przy· ul. Rokicińskiej 62, przemawiać będą: A. Szewczrk i Z. Szulman. · 

w ·sali Kina „Resursa11 przy ul. Kiliń·skiego 123, przemawiać będą: adur„ KemJner, H. Domieradzki i K. Wilaszewski. 

w sali N. S. P. P. przy ut Lomżyńskiej 14, przemawiać będą; B. Kruczkowski, W. Matuia i M. Sumierowski. 

Na korzyść, czy na szkode demokracj 1z codzienn11h wa1k robotnilriw. 
• • . · W firmie Hirszberg i Birnbaum Ponieważ obecnie produkcja -.. 

działa Unia P•ac Umrslo•uvdl przy ul. Wolnej 20, robotnicy wy· stała znacznie rozszerzona i maJ• 
. . . . I; ~ , . W• stąpili z żądaniem szczegółowego strowie zatrudnieni są w godu.;. 

WJ1tawiai1r o~~iielne li!W 'o RiJ Mieiiłiei w lo,ii1 ~Jg~:!f ;g~~i~i;i~:l~ ~~~.~;}$Ę:l~~~E 
Do wyborów do Rady Miej- demokrację? Czyżby p. Milew

skiej w ł..odzi stanęła równiei ski nie zdawał l!JObie sprawy z 
Unia Związków Zawodowych tego, że akcja jego wyjdzie na 
Pracowników Umysłowych, wy kC\rzyść grupom reakcyjnym? 

potężnymi ugrupowaniami poli- tor pracy, który po zbadania na nych. W sprawie tej odbyć się ma 

tycznymi, na przepr<'wadzenie miejscu podr.iesionych przez robot konferencja. 

własnych przedstawicieli do sa n1ków zarzutów zwoła konferen- -----~---

. ·DOBRY WYBóR 
lf y:brono. Ukraińców mądrych, 
By durnej nie .było zaczepki. 
1P sejmie si.edri poseł Mudry, 
W aenacie - senator Łepki. 

Tad. 

f/,ti · o~tabtlaj 

--...-...-........ ·lali· 

stawiaj!IC swOje listy w 7 okrę: ~ się panowie & Unii za· 
gach. . słaniać t~ ~ .Pn~eż ł w 

Sprawa ta wymaga pewnych Warszawie Uma icłzłe do wy· 
wyjaśnień. Unia w ł.odzi, a wła ~6w s~orządowycla z od
ściwie jej prezes, p. Milewski. dzielnł! listą. Byłby to argument 
prowadzi swoją własną polity- kiepski. Francuskie przysłowie 
kę, nie idącą po linii dążeń i powiada: d:Waf robią to samo, 
ideologii większości członków. a jednak. nie fest to samo •.. '!' 

P. Milewski oszołomiPDJ jest \Yarszawi~ rz~~ przeds~wia 
swoim zwycięstwem odniesio- się . zgoła 1nacz~J. Kier<'~ctwo 
nvm przy wyborach do Sejmu. demo!'ratyc::zn!go zreszema pra 
Warto jednak zaznaczyć, iż w cowników idzie do wyborów, 
„walce" wyborczej o fotel po- mając pewne szanse przeprowa 
selski nie .poparli go byna!mniej ~enia swych kan.dydat9~ ko
wszyscy prac<'wnicy mnysł~Wi. sztem _ ugrupow~. r~c:yJnych, 
Najlepszym tego dowodem test czego .dow~em !est, ze ugru: 

ZWOŁ MU fakt, że nawet _ Związek Ban- pow~a róznynn sposobami 
-· ~E~E_14:; SEJ kowców którego prezesem fest zwalczają .listy Unii. Pt'S1Ulięcie 

PAT · d · - ·. w ,,M .„_ . p Mile~ki nie chciał an:gażo- Unii w Warszawie, mieście o 
. . onos• • on1 .... rze • - ku . • dni 

P I_,_! u · 25· " · _1_ • " wać się w akl'łi :.....L.rczet' swe- ·ogromnym s p1en1u urzę -
o 81U.m z o. m. ~azą się za-

1 
-• "1 uv moina , d 

r:Ządzenia ' Pana , Prezydenta Rzipli- go orezesa. • • . • C!JIDt uznac za uzasa • 
t.ej o ,Z-Wołaniu Sei·mu i Senatu. Obecni'? .Unia staye do walki ruone. • • 
. Zarządzenie Prezydenta R:łlpli· ~borczq o man~aty. radziec· .Ina~eJ nat~ast prz~-

t.ej o zwołaniu Sejmu·bl'ZDli: kie w samorządzie, me bacząc wia Się sytuac1a na teren1e'1.o-

. ~a podstawie art. 12 pkt. b) n~ szkodliwość ro~bijania gł~-, cizi. 'l!nia w ~zi, jak '!Ykazu
i c) mrt8wy · konstyłlUlcyjnej zwo- sow m~ pracown1~zrch. Czyz· j~ do~a~~z~e ostatnie~ lat, 
łpję Seim na pierwsze posiedze- by czymono to w mnę walki o me moze liczyc w walce między 
nie do Warszawy na dzień 28. liato 
pada 1938 r. godz. 10, otwierając 
z· tym dniem ·sesję nadzwyczajną 
dla ukonstytuowania się Sejmu. 
f.rzedipiotem _obrad Sejmu pod
czas tej sesji może być ponadto 
sprawa regulaminu Sejmu". 

Zarządzenie Pana Prezydenta 
R7lplitej o zwołaniu Senatu ma 
brzmienie analogiczne. 

Senat · został zwołany na pierw· 
~ posiedzenia do Warszawy na 
dzień 28 listopada r. b. godz. 17-tą. 

NI froncie .. walk. 
o samorząd .· 

. OKRĘGOWE KOMl'.l'ETi WY
BORCZE LISTY PPS. I KLASO
WYCH ~óW ZAWODO. 
WYCH .czynne 81t eodzłennle od g. 
10 r. do 8. wieczór. 

OKRĘG VD 

Priygoto·wania do o.!lroilr 
. . . . 

.. przeciwlotniczej 1 

Od kil1kn dni odbywa się w Ło- wszy~. ~aściicielc domów zaopa· 
dzi kollltrola domów mieszka1nyoh trzyli &ię w . spl'7..ęt, w "..związku z 
i fabryk. celem sprawdzenia, czy czym obcliodzące komi&je spisały 
właśc-icjele domów, względinie ad- szereg protokółów, celem pocią
ministira~rzy podporaą,dik.owali gnięcia winnych dlQ odpoWiiedziaJ-· 
aię wyda·nym przez komendantów neki admiinis.traeyjnej. 
OPL, względnie kierowników O. Jak nas i.o.formują, liatorzy 
P. L„ zarządzenio~ dotyczącym winni się zaopatrzyć w pledy, w 
obrony przeciwlotnilCtr.o-gazowej. mat„riał uszczelniający okna i 

Zarządzenia te nakładają na drmri o,raz ur.zl}dzić we własnym . 

właścicieli doniów obowiązek za- lniesmt.aniu eclu0n prziedwgazo· 
kt11pienia odpowiedn.ięgo sprzę!Jn, wy. 
fak bosaki; oek.adry, ·liny; pledy, W naiblimych dniach ma nastą 
oraz papiery uszczelniające drzwi pić azkolenie ko-mendantów blo
i ok.na i t. d. ków, kierowników oraz służby 

Jak wykazała kontrola, nie I bezpieczeństwa. 

6uspoda~ z pobił do .. ktwi lokatorke. 

morządu. Odegrać może iedy- cię, celem uregulowania spraw 
nie rolę destrukcyjną, odciąga- spornych. 
fatc głosy części pracownik6w W firmie budowlanej Getza, 
umysłowy~h. od jedyne! d!mo- przy ul. Radwańskiej 62 powstał 
kr'!~ney lis~!'' grupurącet .ca· zatarg. Mianowicie robotnicy, któ 
ły swi.at pracy! po~tępu - listy rym zatrzymano wypłatę ostatnich 
PPS l KL Związkow Zawodo- zarobków zwrócili się do inspek
wych. • • • tora pracy, który zajął się likwida· 
• Rzecz zrozmmała, ze mesze~ cją powstałego sporu i zwołał o· 
sUwa antydemokratyczna akcJa bustronną konferencję na 25 b. m. 
~nii w ł.Nłzi idzie na rękę oho 
zowi wstecznictwa i reakcji i W zakładach Haeblera, przy ut. 
jako taka już dzisiaj spotyka · Dąbrowskiej 24 w biet. roku po 
się z ostrą krytyką i potępie- długotrwałym strajku, wskutek o. 
niem wśród szerokich kół pra· I graniczenia produkcji zredukowa· 
;cowników umysłowych. no połowę majstrów. ' 

SDrrt D T nnr Moniki 
· zaprowadził ia do wiezienia 

W okreaie sierpnia b: r„ gdy takt z różnymi sklepami, Czekał· 
wskutek niepewnej sytuacji nie- !>ka w pierwszych dniach skrpnia 
którzy zaopatrywali się w zapasy h. r. zgłosiła się do szeregu skle· 
artykułów spożywczych starostwo pi.karzy, oświadczając, że ponow
·przeciwdiziałająic panice tępiło J nie odbywa się licytacja skoofie
wszelkie prz<jawy spekulacji. kowanyich artykułów i fost okazja 

Okoliczności te wykorzystała do zarobienia, ona jednak jako 
sprytna oszustka 26-letnia Monika urzędiniczika nie posiada więk
Czekalska (Fabryczna 7). Naby- szych sum, jakie potrzebne są na 
wała ona w sklepach większą ilość kupno. 
artykułów sp<>żywczych, przeważ- W ten sposób wyłllidziła zaliczki 
nie tak..ch, które nie ulegają szyb- od Bcleoława Królaka 950 zł., Ot
kiemn zepS111ciu i dają się łatwo tona i Oswalda Grosisów 800 zł. 

.zbyć, po ozym zgłasrzała się do in- Mariana Nowakowskiego 68 zł., 
nych eiklepów, przeważ.nie w oko· Stanisława Szc~paniaka 240 zł., 
licy Starositwa Grodzkiego i ofe- Stefana Kozańskiego 880 zł. oraz 
rowała kupno towarów po maez- od innych, których na.zwiska je
nie niższej cenie, tłumacząc, że to. dnak nie zdołano uistalić. 
wary pochodzą z licytacji. Oczy- W dnirn wczorajszym Monika 
wiście kupcy chętnie nabywali to- Czekakka stanęła przed Sądem 
wary: nie podejrzewając podstę- Grodzkim w Łodzi i skazana zo· 
PtJ. stała za wszysitkie te osz.U1Stwa na 

Nawi~a'W'8jl;y w ten sposób kon· łącmą karę 2 Ia.t więzienia. 

Falszvwrm prawem iazdr 
legit1mowal sie szofer tr;ksówki Nr. 215 
Dnia 27 września b. r. posterun-1 w 1934 r. Po śmierci brata Zyg· 

kowy P. P. powiadomiony został munt Błaszczyk, mając już pewne 
przez nieznanego bliżej osobnika, doświadczen1e w prowadzeniu sa
iż szofer taksówki Nr. 215 przy mochodu, wywab:ł imię brata i DzlA o godz. 7 w. w lokalu okręgu 

ul. Limanowskieg& 39, odbędzie się 

odprawa kierowników i mężów zau· 
fan!a wszystkich obwodów. 

W dniu wczorajszym wezwano 
pogotowie Czerwonego Krzyża do 
domu przy ,ul. ks. Brzózki 19. 

ra odniosła szereg ran tłuczonych zb:egu Legionów i Piotrkowskiej wpisał swoje oraz wkleił własną 

* . ** . 
.Jutro, w sobotę o godz. 7 w loka-

.IU okręgu ul. Limanowskiego 39, od 

będzie aię mas6wka przedwyborcza. 
Referuje tow. Stawiński. i inni. 

jak się okazało, gospodarz tego 
domu pobił do krwi lokatorkę, 

35·1etnią Wiktor~ Ziemiańską, któ 

głowy, twarzy i rąk. legitymuje się fałszywym prawem fotografię i jeździ! jako szofer. 
Lekarz pogotowia ratunkowego jazdy. Szoferem okazał się Zyg· W dniu wczorajszym Sąd Okr. 

po. udzieleniu pomocy pozostawił munt Błaszczyk. Okazało się, że w Łodzi skazał 36-letniego Zyg· 
ją na miejseu w stanie osłabionym. zm'arł brat jego Czesław, który munta Błaszczyka na 6 mies. więz. 
Władze policyjne zajęły się krew posiadał prawo jazdy wystawione zawieszając wykonanie kary. 

kim gosp~darzem. {>rzez Urząd Wojewódzki w Łodzi 

W teatrldl 
TEATR DLA MIECI 
,.KOT W BUTAde" 
(Al, Kośd1187Jd 57) 

„KOT W BUTACH" gra w bid. 
tygodniu w sobotę o go!z. ł.15 po 
poł. i w niedzielę o ·godz. 12.ej 1 4;15 
popoł„ piękną bajkę ll. Kownackiej 
„o żaczku Szkolaczku t o So~1· 

Zdrzale, co jeden koclplł szkołę~ & 

ten drugi wcale". Bilety .od 25 gr. 
do 2.20 w kasie teatru w dniu prżed 
stawienia. 

TEATR POLSKI 
WYSTĘPY LUDWIKA SOLSKIEGO 

W TEATRZE POLSKIM 
Widownia Teatru Polskiego l'Ot&& 

brzmiewa dziefl w dzied buragana. 
mi spontanicznych oklasków: to pu
bliczność dziękuje mistnowt Ludwl 
kowi Solskiemu za wspa.nis4 krea
cję, jaką stwarza on w ~Je 
Moliera „Skąpiec". „Skąpiec" grany 
będzie dziś, w piątek i w 110bot.t o 
godz. 8.30 wlecz„ w niedzielę zd o 
godz. (-ej popoł. 

Jutro, w sobotę o godz. (-ej popoł. 

.,Most" Szaniawskiego dl& młodzie

ży szkolnej (przedstawienia &bana
mentowe). 

W niedzielę, o godz. 8.30 wiec& 
raz jeszcze jeden „Major Barbara„ 
B. Shawa. y: 

TEATBY: 
POPULARNY I W SAU GJCYl!ZA 

Dziś, w piątek, o godz. 8.30 wlecz. 

śliczna komedio.opera Ka.mł:6skiego 

„Skalmierzanki". Przedstnwienie -
sprzedane. 

W sobotę o godz. 8.15 Wlec&, a w 
niedzielę o godz. -ł.30 popoi. 1 8.15 
wiecz., arcykomedia Fredry „Pan 
Jowialski" w reżyserii Z. Biesiadec• 
kiego. · -

Teatr w sali Geyera zaprezentuje 
w sobotę o godz. 8-ej weicz„ a w 
niedzielę o godz. -ł.30 popoł. i _ 8.ej 
wiecz. powodzenlowe widowisko Ka 
m~skiego „Skalmierzanki". 

No«ne driurr aptek 
Nocy dzisiejszej dyżurujlł apteki

M. Kasperki~wicz, Zgierska 54, A. 
Rychter i B. Loboda, 11 Listopada 
86, M. Zundelewlcz, Piotrkowska 25. 
S. Bojarski i W. Schatz, Przej!Uld 
19, Cz. Rytel, Kopernika 26, M. Li· 
piec, Piotrkowska 193, A. K01Walaki 
i S-ka, Rzgowska 1'7. · 

~----------------~------------------------------~------------._.-------Odbito w drukami „Robotnik„ •. Warszawa, Warecka 7. 




