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Poniedziałek

na dwie zmian1

;~ ..An~ielska µrasa przywiązuje narady z pla::iem lnskipa przej-

wi~lkie zi;:.acze:i.ic do narad, sc1a w przemyśle zbrojeniojakie w środę premier Cham- wym i lotnicz)m na system

~~tlain i min. Inskip odbyli z dwuch zmian, co pozwoli : za-

angielskich trudnić w tych przemysłach
IHetownict wem
dalszych 100 tys. robctników.
z.wiązków zawodowych.
: . "Daily Telcgrnph" łączy te

I

Australia zbroi· sie

,;

premier Lyons oizłosil
trzyletni plan zbrojeń. przewiduillCV nadzwyczajne wydatki w wy
funtów
SOk<>ści 24,75 milionów
&Zt, Z tego przvpada na marvnar.
ke 7,5; na wojs!<a lądowe 5,75, na

__

produltcię

amunicji 2,75 mili<>.now
·
'
funtów szt.
O!!ółem wydatki na uzbrojenie
Aust1alii wvniosl} w ciąl!U najbliższvach trzech lat 83 miliony fun:
tów.

„

·--·--- ·-

.

ś~iadcz~ni_ach, ziożonych · prasi~,
min_tstcr' firi"ansów Suarez oznajmir,
iż Rząłt. 'J)esfanowił - emitować po.
:tyczkę wewnętrzną w wysokoś•i
I?O ~ilionów pezów dla zapewnie
ma. row?owagi sytuacji gosp?darczeJ, !dora uległa poderwanm w

'

TOKIO, (PAT.)

I

Zaciete walki wHiszpanii

·orzestroJ)I .ostatniel· .,

.gubic;e nasz ·_ polski.ton•••
W

WU

Wed!iug prowizorycznych obli.
czeń świ<.towy ekspor! w 1937 i.
wynióśł 1'1.543 mil.n. dolarów zło
tych. średni eksport miesięczn)'
w roku sprawoz.
\vyniósł zatem
dawdyrn 1.21 J miln. dolarów w J
złocie wobec 992 mi!n. dolarów w

z!'ocie w IY36 r. Wykazał rów:1ież wzrost światowy import, któ
ry w r. 1937 wynosił przeci~tin.ie
l.173 miln. dolarów w złocie wo.
bee 1.035 miln. dolarów w złocie

I zowane

pr~ez Warsz~wski Okrę~ czel~a określiła w~raźn:e. ~ostawę

Wczoraj

zakończył

swe prace

XI Kongres Centralnego

Związku

Górników. Treść uchwał i prze.
bieg dyskusji postaramy się przed
do"kladnie w
możliwie
stawić

-

lwowsk:cb

zostało

Ollveiru

Mowa ta była płomiennym
prntestem przeciw agresywnemu
taszyzmowi, gorącym wezwaniem
o pomoc dla republiki hiszpa1'1skiej oraz pozdrowieniem dla bohatersklch robotników J\Ustrii, któ.
rych . klęska stała się klęską ich

I

pań~twa.

Dalej mówił Tramael o Czecho.
s!owacji, Jako o jedynej wyspie
J•, mokratycznej na morzti faszy.
'towskim, zalewającym środkową
Europę.

rannych,

Katastrofa samolotu francuskiego
lotnictwa poniosła śmierć na miejscu. Wła
Włoskie ministerium
komunikuje, że w nocy z dn. 25 na dze przeprowadzają śledztwo dla
26 b.. m spadł na wybrzeżu Sar. usta1enia powodów, dla których
dynii kilkumotorowy samolot fran samolot francuski przelatywał nocuski. Załoga ptonącego samolotu cą nad terytorium włoskim. (PATJ

Wyścig

do vvysp

Fata Morgana
Po:i:a tym · obie
ekspedycje intere„ują się bardz-0 zagadmeniem tajemniczych wędrówek Ekimo•
s1)w, którzy przed kilk!łsel laty z Arne·
ryki przyb! li na Gren!andię.
Ek;pcdycja norweska zajmie e ię praw
dopodobnie takie zbadaniem możliwo
ści zorganizowania tramatlanLyckiej ko
poprzez Spk·
mun~kacji powietrZ!nej
bergen i Grenlandię .
Sprawozdawca dziennika „B. Z. am
Mittag" utrzymuje natomiast, że .obie
t:k~pedycje będą usiłowały jedną dru.
flagi
gą wyprzcd~ić, celem zrzucP.•da
na s~ego kraju nd wy spach Fi..... Morga·
bę na, b ę dących celem wyprawy.

„'B. z. a.m. Mittag" donosi o oryginałnym wyś~igu dwuch ekspedycji nauko·
wych, duil9kiej r ··az norweskiej, do le·
genda·rnych wysp i"ala Morgana, po·
między Spicbergiem i Grenlandią. ; 'a
CZl'te eka-l>ed)cji duńskiej :toi znany hl!·
dacz okolic grenlandllkich dr. Laugc·
dniach riajbliżs:r.ych. Kong.res po.
Ekspedycja norweska prowarizo.
Koch.
kierownicze CZO •
wołał władze
jest przez Norw,,ga Willie KnntSt' aa
na
.
na okres do Kongresu następne.
Micarda. E.k;;ped}cja
o~az . Francuza
go.
dnń&ka korzystać będzie w głównej mie
rze z olbrzymiego niemi ~ ckiego dwu·
motorowego wodnopłatowca typu ,.Dor
,

Wie;~a man·1~~iuia ro~otnim w~il1

Przed łl-piętrowym gmachem
Ludowego w Oslo, na wiei
Domu
w 1936 r.
kim placu stolicy Norwegii, Odbyła się w ubiegłą środę olbrzy.
mia demonstracja norweskiej kia
sy · robotn.iczej. Na olbrzymim
głowa
robotnicy · stah
' placu
p rzy t>"łowie.
Do zgromadzonych przemówił
Dz~ennlkarzv
Tramael przewódca socja.
Martin
'
powołano
·
zarządowi,
pującemu
W nied,:ielę odby .o się doroct.i zwią 'lków zawodowych
listów
)
PrezeSyndykatu.
wiadze
nowe
ne. walne ,:gromadze111e Syndykanac;zelnego organu
redaktor
oraz
.
.
reJ
aklamację
przez
wybrnno
sem
l
tu. Dziennikarzy Lwowskich.
socjalistycznego.
'
Laskownickiego.
Bron.
Po udzieleniu absolutorium ustę

ybory

1

1

Karowej w Warszawie odbyło s:ę
'zgromadzenie publiczne, ·zorgani- nie l<ady Naczelnej PPS. Rada Na-

swój budiet

Swialowe obrotr handlowe

miejscowości

Beirro powstał pożar w czasie wy.
Orkiestra fabry'ki „Lilpop'' była ~wietlania filmu. Wśród licznej pubWczoraj w wielkiej sali przy ul. j dZały zgodę z tezami referentów.
Tezy te - to byiy uchwa:y ostat- \Vitana i żegnana burzą oklasków. liczności wynllda panika. 100 osób
W

gowy Komitet Robotniczy PPS. 1 Partu, zgodną najzupeh11e1 z popriez Radę Zawodową m: Wars-:a stawą klasowego ruchu zawodowego. świat Pracy chce „wyjś(
.::wiązku z wywłaszczeniem kom4 wy.
poza ramy systemu", chce dźwig.
Z.
tow.
Zagaił zgromadzenie
pc:nii naftowych i koniecznością ich
1 Zaremba. Przemawiali
nąć demol{rację w Polsce i zlikwitow.
tow.
e.
dla
Ponieważ
odszkodowania.
mitowania tego roazaju pożycz-IM. N;edziałkowski, K. C_zapiński i dowac system, che~ rozpocząć
dzieło przebudowy społecznej i
ki konieczna jest aprobata parla- A. Zdanowski. .
nie chce zarazem tej polityki, któwszystkie
przedstawili
Mówcy
·
że
amentu, prwdopodobnym jest,
lzb~ zwołane b~dą niebawem na lzagadni~~ia p.olityki polskiej pań •• ą r~prezentuje. ob~z „naro?owy'',
stwowcj 1 pohtyk1 świata Pracy. a ktorą ow. N1edz1alkowsk1 okreoesję nadzwyczajną.
Zebrani, otrzymali obraz sytuacji ślił jednym zdaniem:
światowej po zdarzeniach, które
„Wy w rytmie marszów nłe.
zaszły w tygodma:::h minionych, i
mieckich gubicie nasz POLSKI
obraz naszej wiasnej sytuacji wew
ton",
nętrznej. Burzliwe oklaski stwier-

ta przeznaczona jest przeważnie
n1 zbrojenia i przysposobienie
wojskowe państwa ora.z ulepsze•
aie nawierzchni dróg i podwyż·
szenie płuc funkcj-anariuszy pań
s•twowych.

Pozar w -k inie100 rannych

LIZBONA, (PAT.) W jednym z Id

Rumunia powieksza
Rada
pod przewodni<:twcru
króla Karola obri:dowała nac!
buoietem państwa i poetanowiła
powlęks: . ć o 3.287 miliunów lei
hud~et poprzedniegQ roku. Suma

li

P.P:S. ·i związków zawodowych· noteati'ów w
Wczorajsze zgromadzenie publiczne
:srszan•ite

I

BUKARESZT, (PAT).

•

• •

„WJ w rJtmlB marszdl , DlBmlBGklC~

i

Jhinłl?'lrów

Odraczając

sję parlamentarną, książę

·Szef sztabu generalnego U. S. A.

•
·
·
Me.ksrk Z"Cląga poz·JICZke I
W a•

wojna sie ·do11iero razoaczela

j

„ · ·:~ /Słovia

Agencja ~ządu japońskiego jako gwaranta
(PAT.)
·,MOSKWA,
l;ass donosi, iż Rząd Mandżukuo tych spłat z energicznym proten.je . wp'.acił w terminie w dn. 2:-ł stem. Protest ten pozostał bez skut
mar<:a, raty w wysokości 6 milio- ku. Wobec tego Rząd sowiec~i
nów jenów jako reszty należności przesiał do rządow w Tokio i w
z . tytułu sprzedaży W schodnio- tfsin-King ponowny protest przeC_hińskiej linii kolejowej. Ambas.t-1ciwko uchybieniu zobowiązanaiom
dor ZSRR. w Tokio zwrócił się do zawartym w akcie sprzedaży.

--'. ·,· _
: MĘ_XICO CITY, (PAT.)

zbroją

Wschodzie

tła ·Dalekim

se- niektórych kołach łudzą się;· iż za..
Konoye gadnienie chińskie jest już zlikWiztożył parlamentowi podziękowa- dowane. W rzeczywsitości zaś
nie za uchwalenie 86 ustaw, które mówił premier - walka się dopie.
Belgijski minister Wojny Denis 'szego czasu w stanie zaniedbania. Rząd przedlożył w związku z za . ro rozpoczęła. Rząd pragnie wspól
W kolach politycznych Brukseli targiem zbrojnym w Chinach. pracować z całym narodem dla o.
uzasadniał przed Immisjami Obu
to przemówienie mini~ Premier zauważył przy tym; że w siągnięcia celów świętej wojny•.
komentują
ze
wybrzeży
obrony
Izb znaczenie
w.zględu na koniecznoiŚĆ zapew- stra jako. przygrywkę do zamienienia dowozu żywności dla Bel- rzonego planu ódbudowy belgij.
skiej tloty przybrzeżnej, którą po
głi.
Minister stwierdził, że obrona wojnie światowej niemal zlikwido.
wy!)rzeży belgijskich jest od dłuż. wano.
SALAMANCA, (PAT.) Główna 32 kilometry i zajęly Valfarata, Pa
kwatera powstańcza komunikuje: nalba i Gandasnos. Inna kolumna
·Na· froncie aragońskim wojska na- przekroczyła rzekę Uaudalope ria
sze posuwają się dalej. Oddziały po:udnio - wschód od Caspe i za.
działające na prawym skrzydle za Jęła trzy pobliskie wzgórza. W
jęły miejscowość Santa Barbat:l, rejonie tym wzięto do niewoli .300
żąda
szczyty Tardera, Castillar. jagan- żołnierzy nieprzyjacielskich. Na
Szef sztabu gene.ralnego armil zację armii i na podniesienie jej Uta i kilka sąsiednich wzgórz. Ko- odcinku na północ od los MoneStanów Zjednoczonych Am. Półn. ge czebności do miliona lud:U potrzeba
działające na odcinku l•jS , gros zajęliśmy 12 wiosek i . ł11ń
lupmy,
,neral CI-tAIG oświadczył komisji Bu- mu miliarda dolarów.
posunęły się wgłąb o cuch sąsiednich wzgórz. Straże ,
Monegros,
· dżetowej -Kongresu, iż na reorganiprzednie posunęły się o 3 km. po.
za Alcubierre. Wojska, działające
na lewym skrzydle, zajęły 22 wio·
ski i dotarły do miejscowości La.
bata. Casbas de Huesca, Anguas, '
Bespen, Antilłon i Pertusa. W pobliżu Pertusa przekroczyliśmy rze
kę Alcanadre. W stoczonych fań\
walkach wzięto zgórą 800 jeń
ców.
c1nrnrrmw
~Cl'łl\9.Mł

;; .Mindi!~~~ pr~!!tu~łact '·"~ ~

ll

28 Marca Uli r.

miliarda dolarów

-·· Z Canberry, stolicy Australii, do iłolę powietrzną 8,75, wresz~ie na
nt>~ll1 iż

Warunki prenumeraty• w todzl 1 ednosren!em do lllamv rł. !.50 mle•
slęcznle, n1 prowincji zł I. 11 zmian, adresu gr, SD Cena o~hueń: . Zll ..vlers1
1 mlllmetrewy przei tedn' szpaltę (Dl strohlty I up11t. w te~łtle gr, SD zwy•
Nekrolog! Illo 100 mm. gr. ID, powyteJ 1oo mm gr, n •.
czajne gr. co.
li trełt ogłoszell red1kcj1 nte o d po wI 1 d 1
Drobne 11 WJrll gr. 15

89

~~~u~owa ·maryn1r~i ~el1ii!~iei

, .: Alel!~i pnemnł 1~rnieniowy
pracować

.tł

Cena numeru 10 'ł'·

Demokracje: sie
\: / zaczyna

===

nier·~al".

Odlot ekspedycji duńokiej na.stąpi
Spicbergl'n a trasa lotu prowadzić
dzie do wybrzeży grenlandzkich, a na·
na
stępnie do archipelagu Parry'ego

.Oceanie Lod1Jwatym i. z powrotem do
Spicbergen. Ogó.na tra•a tego długo·
dy.i.ansowcgo lotu bez lądowania W)nie·
sie około 2•200 kim. Załoga wodno·
vłatowca ekspedycji duńskiej składać
się będzie z 2 pilotów: Duńczyka i '' iem
•
,
•
•
ca, radrn~elegrafuty Jumkiego oraz me
chanika niemieckiego.
Obie ekipedycje, zarówno dnńska ,iak
norweS<ka, po dają jako cel wypraw,
przeprowadzenie badań geologicznych i

u: ~leorologicznych.

p ogo d a ChtI* 0 dni.I:.
nocą przvmrozki
przeo1eg pogody
Przewidywany

W

dalszym ciągu pogoda chłodna o zachmurzeniu zmlen·
nym, stopruowo n,a1ei<tcym, lecz
jeszcze z przelotnymi opadami. No·
cą przymrozki, dniem temperatura
zaWiatry z kierunków górokol.o 5 st.Dolne
umial'lwwane,
chow.ich.
nc do 45 km. godz. z porywami. Wi·
dn. 28 b. m.: W

azialność dobl'a.

Str. 2

Pols ka, Litw a

Przegląd

a wscho dnia polityk a Niemie c
Ambasador polski w Waszyng.
tonie, hr. Po tocki, oświadczył pra
sie - jak doniósł „Temps" - że
uregulowanie 8'poru polsko-litewskiego umoż!.iwia polską inicjaty.
wę, zmierzającą celem oddzie.
lenia Niemiec od Rosji sowieckiej - do neutralnego bloku na.
rodów, sięgającego od Bałtyku po
morze Czarne. Blok ten obejmo-

„Deutsches NachrichtenbOro".
Wiara w bezwartościowość dotych
czasowej orientacji litewskiej w
kierunku Moskwy i Paryża - pi.
sała niemiecka urzędowa agencja
w depeszy z Kowna - jako .gwarancji nienaruszalności Litwy oraz
litewska opinia obejścia się bez
Niemiec (ohne Deutschland auszukommen) doznały najsilniejszeg0
.wałby Finlandię, Estonię,
Ło twę, uderzenia. „Ci, którzy przed taką
Litwę ł Rumunię, zjednoczone tyl- polityką zagrainiczną przestrzega·
ko umowami dwustronnymi.
li l występowali za orientacją nte.
Pomijamy kwestię, czy Finlan- miecką (Orientierung nach Deu.
dia, która od lat wyznaje orienta· tschland), dziś są mocno słuchani".
cję skandynawską, zechce brać u.
Wyłom, dokonany w dotychcza
dział we wspomnianym bloku. Po
sowym opornym stanowisku Li.
mijamy nasze zastrzeżenia, czy
Polska może wogóle u1>rawiać po. twy za pomocą polskiego ultima.
tum, wyzyskiwany jest przez
lltykę neutralności. Pomijamy wre
Niemcy,
celem odzyskania swych
szcie nasze wątpliwości, crr.y wspo
wielkich
dawn.lejszych wpływów
mntiana wyżej neutralna bariera
i
celem
pchnięcia Litwy ku orienmiędzy Niemca.ml a Rosją, bez po·
tacjl niemieckiej Tego manewru
mocy innych wielkich mocarstw,
zdaje
się nie dostrzegać nasza dy.
byłaby dostatecznie silna i wytrzy
plomacja.
mała,
Zobaczmy jaka rolę chciałyby
Prasa polska, insplrowami przez
Niemcy wy;naczy.ć owej neutral- biuro prasy i propagandy, nie tylnej barierze od Bałtvku po morze ko przechodzi w milczeniu nad an.
Czarne.
•
j typolskiimi głosami niemieckimi,
„Oś Berlin - Rzym _ pisała nie tylko z t~ndencyj-nym optymiz„Koelnische Zeitung" w artykule I m.~
prz~inac~a . au~orytatywille
p. t. „Nowe obllicze Europy"-się· os"."'1adc~e~1a n1em1eck1e, choćby
gająca od morza Północnego po na1~ardz1e1 spn;eczne z pol~~ą
morze śródziemne, należałoby 0 • r~cJą stanu, l~ez nawet wy~taw1a
kreślić, Jako barierę wobec Rosji. , Niemcom ś".""1adectv.:o życzhweg~
,,Kraje, które od Bałtyku po morze • 'Yobec Polski stanowiska. \V chw1
Czarne są położone, jako szerok\ . !I, gdy ambasador polski w \a.rypas między tym wałem (osi Ber- 1 żu prote~tował przeciw nlektorym
lin-Rzym) a granicą sowiecką, sta tendency.rnym głosom, czy też myl·
nowlą wobec przeciwnych linij wy nym poglądom prasy .francuskiej,
sunięte bastiony (Vorwerke). Zde·
cydują się, na której Unłi powinny
cjl

I
I

I

na (unverkennbar)". Skończyło s!~
zaś marzenie „hegemonii" francuskiej, która na fundamencie wer~
Ja.tsklm budowała na mcłtodzle
„bastiony przeciw· Niemcom".
jeżell wlec nasza dyplomacfa
projektuje „barierę neutralną od
Bałtyku po morze Czarne, to Niem
cy bez ogródek żądają, teby ta
„neutralna bariera" pełniła rOlę
bastionu przeciw Rosjł sowieckiej
I wyra:tają z całą butą swe przeJ<0
nanie, że francuskie bastiony na
wschodzie nie tylko już straciły
swą wartość pirzeclw Niem<;om,
tec:z :te niektóre z tych bastionów
zdecydowały się domyśleć, kog'J
Niemcy hitlerowskie maja nit my-

Trudno się zorientować, czy
proniemiecka ocena ze strony pra·
sy informacyjnej wynika z nieśwła
domości, c;zy też ze zgodności z po
Utyką Niemiec. Jeżeli z nieświa
domości, to wystarczyłoby wyra.
zić ubolewanie, że nasze M. S. Z.
nie rozporządza lepszymi informa·
cjami. Gdyby zaś płynęła z jakiejś
niepojętej
gry polsko - niemiec.
kiej, to nie Jl19Żlllaby sii; dziwić,
że w ~przymierzonej Francji ro~
nie podejrzliwość I nieufność. Tylko jasne i wyraźne uzgodnieniie
politycznego stanowiska obu sprzy
mierzooych krajów, Polski 1 Pra.n.
t'ji, moze usunąć podejrzliwość i
nieufność prasy francuskiej i poło
żyć kres polityce ~ąmierzonej niejasności.

tegoroczną pomoc slewwt~
tłfa dotkniętych posuchą rolników

Na

w całej Rzeczypospolitej

uruchomiono 5~ mi.Ji01na zł. Sama ta skła
da się z następującrch funduszów:
1) ·z budżetu. Ministerium Rolni.
ctwa l Reform Rolnych przeznaczo.no 1 milion zł. na dostacczenłe
na~ioo pod warookiem odpraro.
wania równowartości pomocy przy
robotach publicznych- oraz na ob.
niżenie oprocentowania gotówko.
wych kredytów siewnych:
2) z funduszu Pańs~wowego Ban
ku Rolnego przeznaczono t,7 mi.
!Jona zł. i z Central111ej Kasy Spółek Rolniczych 1,5 mil)ri. zl. na ul.
śli.
.
Co do polskich planów stworze- gowo oprocentowane gotówkowe
nia „porozumienia bałtyckiego", pożyczki siewne; oprocentowanie
twierdził warszawski korespondent tych pożyczek wynetsi 4 procent w
„Koelnische Zeitung", że nastąpił.
by moment krytyczny, gdYby pe.
•w11ego dnia Polska zaproponowała swe przystąpienie do ,,bałtyc
kiego porozumienia". Dotychczas
wr1aliliśmr
łączy „bałtyckie porozumienie" in.
tcresy trzech rnnaejszych państw
Jak wynika z ostatnich danych,
'(Estonii, Litwy i Łotwy) przeciw w roku ubiegłym wypaliliśmy o.
polskiej przewadze. Przystąpienie gólem 7.302 miln. sztuk papieró.
Polski do tego „bałtyckiego Poro. sów, podczas gdy w r. 1936 zbyt
zumienia" musiałoby z natury rze- papierosów na terenie całego kra
czy spowodować ich ,,p<>dponąd- ju wyraża~ slę cyfrą .6.219 miiln.
kowanJe" (Unterordnung).
sztuk.
Jeszcze wyraźniej wystąpiło prze
Wzrost konsumcji papierosów
ciwieństwo Niemiec wobec wply- . zaobserwowano na terenie wszy.
!Wów polskich na Bałtyku w urzę· ~ stkich województw. \V wojewólz
dowym komentarzu prasowej agen twach centralnych zbyt papiero-

ale Anglia

kiego z

życw

siewną

stosunku rcx:mym;
3) ostatn·ią grupę fu.n<la.s row sta
nowią 1.3 milj. zł. z ftcnduszów
Państwowego Banku Rolnego na
ulgowo oprocentowa111e pożyczki
dla wydziałów powiatowy-eh, · prze
Z'naczone ria zakup i rozprowadze
nie nasion.;, imtycz.ki' t~ rolirl'icy
zwracać będą mogli w zbożu lub
w gotówce.
Województwo lubelskie, jako
najbardziej poszkodowane zeszło
roczną OO'Szą, otrzymało na tegoro
eziną p.omoc siewmf 950 tys. zł.
\Vi~kśzość środków pomocowych,
przyznany-eh wcj. lltbel-sl:iemu uży.
ta będzie c11a rolril<ów Podlasia w
powiatach: Blalskirr 1 tul\owskim,
Radzyńskim, Siedleckim, Sokałow.
&kim, Węgrowstdm i Włodawskim.

publicznego.

Czyn-

przedmiotem

wła.dZ'IJ,

a

WWJ&

Novve książki
Aldous łluzłey. NIEWIDOMY W
OAZIE. Przekład MarJ i Godlew.
skiej. Warszawa, Rój , 1938; str.
288 (tom I).
Aldous Huzley, n::ijświctniejsZ)'
wśród młodszego (cho ć nie najmłodszego) pokolenia pisarzy an.
gielskich, jest autore:m trudnym,
przede wszystkiem ze względu na
5wój wybitnie indywidualistyczny
i krytyczno - refleksyjny stosunek
do rzeczywistości. jego powieści,
stroniące od banałów i łatwi'Z'O fa.
bularnych, stanowią w znacznej
mierze jakby rejestr palących i gló
wnych zagadnień dni dzisiejszych.
zaś pisnrz bierze na siebie niełatwe
zadania dyskusyjne, bez chęci zre.
i::ztą i bez możliwoścj rozwiązywa.
1t1ia problemów, któremi się zajmu.
,ie z dociekliwością i pasją teorety.
iJ<a - intelektualisty.
„Niewidomy w Gazie" jest bar.
dzo typowym dla twórczości Huzłc:·'a dzi ełem. Mnóstwo dygrei:;yj i

I rozważań polityczny'Ch, socjologicz

nych, csletycznych I na inne najroz
maitsze tematy, a kwe:;tją główną
zainteresowat'! autora zdaje się być
to. nad czem się biedzi i bohater
powieści w swych „Zasadach so.
cjologii", mianowicie: czy jednost.
ka tudz!<a w swym osobniczym ro.
zwoju jest zwartą, pełną jednośc!ą,
podlegającą prawom powszechnej
przyczynowości i prawami temi w
bycie swym zdeterminowaną, czy
też człowiek stanowi tylko „sumę
stanów psychicznych", doryw.
czych reakcyj wewnętrznych na
pewne bodźce i dzia!ania szczególne, między któremi to reakcjami
rozciąga się bezlik demnych, p·;is.
tych i bezkształtnych interwal6w
istnienia.
Antoni Beavis jest f>1n „nlewl.
domym w Gazie", któ:·ego losy
przypomina symboliczny tytuł powieści. Jak biblijny siłacz i ślepiec
wśród wrogich Filistynów, tak i

bezpieczetl.stwa kraju. któcy za
ma do stracenia, aby wyr;tę
pować al do c•a.m - w obronie innych, połot.ony był al<:cent
t&k silny, tak m.ocny na zbrojenia
angtelskłe.

„Najbliższym zadaniem polltyld
polskiej powinno być stworzenie

tołeZ1ciego

by

bloku

mUitamegłJ,

zamknął drog~ nłemleckim

bom

jaki
priS

ek3ptlnajł

na ~cMd ł polud•
toacMd Bu.ropy. Wl"lldej si„
le dynamicznej nowych Niemiec
naleźy przeciwstawić mur ochron
ny tak silny, by o aiego rozblly
el~ wszystkie próby zakmlów dzła.
ftfO •

Ten gigantyczny prog:-aM zbro·
je!\ świadczy dobitnie o tym, ~e
wbtetc> toHelkim powter•clww·
nym interpretacjom, Wielka Brytania. nie rezygnuje • roll najwyż·
~go arbitra na kontynencie europejskim i w chwili decyd11ją.cej
wypowie swoJlł wolt, tak /a,'le to
bylo w roku 1914.
Język
dyplomacji angielskiej
trzeoa umieć rozumieć".

łani&

ofensywnego. Polska, z na-

tury swego

połoźenta, z racji swej
militarnej, wreszcie z powodU
wpływu połltycznego, ja.Id wywiera na. swych są.siadów, jest desy gnowa.na. na. stanie si~ otrod~
siły

ta1cłego

b1oku".

K.

cz.

Cl'lraz

568 straj kóur
w trzecim kwartale ub. r.

Bardzo słus-i~e. Coprawda,
„Czas" nie raz ~am &tawał na
G1. Urząd Staty!rtyczny opraco· kładów pracy, objętych majka•
stanowisku biurokratycznym. ale wał najnoW!Ze dane, dotyczące mi o 2.150, oraz ilośe strajkują·
mniejsza o to. Rozpoznanie trafne. .li.ciiby tll:rajków w III kwartale cych o 61.742 osoby•
Ale czy „,Czas" zdaje sobie spra· 1937 r. \V ciągu tego okrem za·
Z o.g ólnej liczby etra~„ przy~
wę, jal{.i jest środek zaradczy?
notowano na terenie całej Polski pada na przemysł włókienniczy
Z GóRY CZV Z DOLU?

„Gazeta Polsl<a" zastanawia
nad tym poruszeniem, jakie w

się

dokonało

się

ogółem 568 strajków, które obję 119 strajków, na budowlany-77,
ły 3.142 zakłady pracy; l~ha na mmeralny 75, odzieżowy9traj:kująoeych wynosiła 123.637 o· 49, na rolnictwo 40, przemyeł
epożywczy 33, drzeTvny - 30, na górnictw'()
- 20, hutni-Otwo - 5, ponad to
4 strajki objęły więcej, niż 1 ga·
łąź pracy.
·

w sób, Hczha Fitraconych rohotni- metalowy - 43, ns

sprawie litewskiej. Przychodzi je- ko·dini - 593.łf73. W porównaniu
dnak do wniosku (spodz1ewane. ~ Jl kwartałem ub. r. liczba etraj·
gol, że konkretne cele muszą być ków zmniej~zyla się o lll,
stav1iane przed społerz.eńst..vem !;o rmlfliejszyła Bi~ rÓW!Dież liczha T.a·
niecz.nie ,,z góry". Wiadotno ,,kierowana demokracja".
„Kto ma tę Ideologię „ konkretnych celów" wysuwać!, kto ma 1nicJatyw~ ich realizacji
ująć
w
swe ręce? Ulubiona alternatywa
naszych oponeittów lll le-wej ~tro
ny: ,,z g6ry" czy ,JJ dolu"1 Moglibyśmy !tę tu powołać na. . De
Mana. (.,O psychologii socjalizmu" str. 18 -.... H), k~ry naj)\ryra~ej i najbardziej przekonywu·
ją.co mówi o pJ;Zenlkanlu idei 1
programó\V poUtyezno - społecz
nych, o tworzeniu ruchó'"' m&.~
wych „z góry ku dołowi, nie znś
z dołu ku górze".

I dalej:

Na stopnienie

Ostatnie działa111ia wojenne w
prowincji Szansi zwr&clły uwagę
londyńskioh kół politycznych
na
pogłębiają-ce się sta.le napięcie sto
sunków ja·potisko.sowieckich.
Według oceny angielskich sfer
wo}skowych, japońska akcja wo.
jenna na tym terenie - która
wzmoże się poważnie z chwilą
zniknięcia śniegów w Mongolii i
ruszenia górniego biegu Huangho

Tow. Seitz

znów na

stwa.".

sów w f. 1937 wyniósł 3.187 m.
sztiuk wobec 2.615 miln. w roku
poprzednim,
w w-0jewództwc11
wschodnich 487 mlln. sztuk w0.
bee 379 miln. sztuk, w wojewódz
PO MOWIE
twach zachodnich l.940 mHn. wo.
CHAMBERLAINA,
bee 1.805 miln., wreszcie na terenie województw południowych
,,Kurier Pofski" słusznie (barzbyt papierosów w r. ub. osiąg. dzo słusznie} stw1erdza, że Anglia
nął 1.688 miln. sztuk wobec t .4~J jeszcze nie powiedziala ostatniego
miln. sztuk w roku 1936.
!?owa. Formuły Chamberlaina są

śniegów

czeka·~- Japończycy

„I tylko a góry, z ośrodków 1·
!:lotnej. m:.jwy~szej dyspozycji racji państwowej, głoszona i reali- 1
zow3.na ideologia. konkretnyl;h ce·
lów zdoła w'.;zwolić żyWlołowy
ruch mas w służbie Narodu i Pafl
W

w roku ubie11vm

„'

zbroi.

duże

mniej współtwórcą. jej decyzji.
Objaw ten obserwujemy za.równo,
jeśli chodzi o organa. centralne ~
jak również o samorząd".

7 miliardów papierosów

&JAlli&,_.IAIN iifidi

NOWA MYśL P<>LJTYCZNA.
W ,,Polonii" p. Drojowski mó„Dla.tego tet w mowie premiera
wi o konieczności sformułowania
Chamberlaina, nawskro9 wy11p1arnowej myśli w polityce zagrankzsklej, brutalnej w IWyDl aystem
nej. Tę myśl formułuje tak:
gwałtownie się

nik ten we wszystkich po kolei
dziedzinach zostaje
za8t4ptony
Bardzo trafnie. Do albumu na.
przez czynnik błurokrotyc~y. o. szym hitlero • entuzjask>m.
bywatet staje 81~ coraz bardziej

społeczef1stwle

BENEDYKT ELMER.

Na pomoc

!ię oprzeć; u więksZości tych
państw ta decyzja jest Już widocz.

nader

SPOŁECZEtilSTWA.

SĄDY

skie".

ostrożne (Czee?tosłowacjal)

BIUROKRATYZACJA

PRZYSIĘGŁYCH.
„Kurier Poran,ny'' znpewniał, że
,,Czas" broni sądów przysię
jakoby „obiektywny i przychylny
ton prasy niemieckiej wskazywał, głych, obecnie znoszonych przez
że opinia niemiecka rozumie sta- p. min. Grabowskiego. „Czas" widzi w tym - słusznie dalszy
nowisko polskie".
objaw biurokratyzowania kraju.
Właśnie, gdy Niemcy zmierzają
„Myśmy bronili sądów przysl~~
iupełnie Jawnie dO narzucenia Polgłych. Bronthśmy ich dlatego, te
sce roll antyrosyjs~ego bastionu w tych dzłelnlcach,
instytu·
w kOnfłikcie nlemlecko • BOwiec· cja t& obowiązywała,gdzie
zdała. ona,
kłm i z tego punktu widzenia oce.
:naszym zdaniem, dobrze ~wój cg·
niają
zadania „neutralnej barie.
~amin.,
była. przez społeczeństwo
ry" od Bałtyku po morze Czarne
ceniona. i darzona, zaufaniem. A
wra•z z nowym polsko - litewskim
poza tym skłonił nas do za.jęcia
porozumieniem, znajdujemy w poi.
takiego stanowiska pew1en ~gJ4d
skłm komentarzu, inspirowanym
zasadniczy. Jesteśmy mianowicie
zaświadczenie, jakoby ,,opłnla nieświadkami stałego, konsekwentne
miecka rozumiała stanowisko poi.
go U8"-'Watda czynnika obywatels-

pra

wglności

(rzeki żółtej) - za.g rata Mongolii Zewnętrz.nej i może od.ciąć
wpelnie Chiny od ZSSR.
Incydenty graniczne młęd~Y.
Mandżukuo a ZSSR. trwają nad~l
i są dowodem naprężenia sytuacji.

nad

o opiekę uchodźc~mi

z Niemiec i Austrii
Sekretarz sta1111 Ameryki Hull

wystąpił z projektem stworzenia
międz)"narodowego komitetu, który zająłby się uchodźcami z Nie-

ubiegły czwartek wypuszczo.
no w Wiedniu na wolność areszmiec i Au&trii. Koszty przewozu
towanego podczas przewrotu hiuchodźców poniosłyby różne ortlerowskiego b. socjalistycznego
ganizacje w krajach, które zgodziburmłstmt
Wiednia sędziwego
łyby się ich przyjąć .
.t0iw. SElTZA.

1Maja świetem 1'1os?RA

•
huxleyowski bohater ,,Kręci żarna" I łożonych poza obrębem bardzo inswej jałowej egzystencji, bez na. dywidualistycznej wrażliwości, dziei właściwie na jakąś korzyść z to jest uwarunkowanie „bezbrontej ciężkiej i zabójczej pracy. An1o. ności" Beavisa, o której przenlkli.
nr Beavis, mężczyzna w pełnym wie mówi!a pani Fox.
rozkwicie sił fizycznych i umyslo.
\\' „Nie,vidomym" zastoso·wa!
wych, jest człowiekiem wysokiej Huxley chwyt konstrukcyjny, zna.
kultury i wielkiego wykształcenia. ny już z „Ostrza na Ostrze". Jest
W parze z tern wszystkiem idzie je to rodzaj kontrapu.nk.tu powicśt'io.
dnak jakby duchowa ślepota w stó weg'o, opartego na pokrewienstwie
sunku do pewnych spraw i zjawisk i konsekwencji pewnych motywów
tego świata, niemożność zżyci :'.! psychologicznych. Niema tu ciąglo.
si~ I współżycia z zewnętrznością, ści chronologicznej j jedl!lOści ak
izolacja i ucieczka w rejony prze. cji; przeciwnie sprawy dotyczące
żyć ściśle własnych i jednostko. bohatera rozgrywają się kolejno na
wych. To kalectwo psychiki Be:i- różnych planach (dzieciństwo, mło
visa wywołuje stałe nieporozumie. dość, wiek męski), splatają się z so
nie pom!ędzy nim a otaczającą rze bą i pozornie rozplatają, uciekaj<}
czywistością. Gdy Antoni był jesz- w przeszłość mniej lub więcej odcze chłopcem, matka jednego z ko 1ległą, to znów powracają do terai.
legów zdołała zauważyć, że jest to I nlejszości I z jej biegiem płyną. Ma
chłopiec „dziwnie bezbronny, po . . my więc szereg poszczególnych e.
mimo całego swego sprytu, i roz- pizo<iów, powiązanych wewnętrz
sądku i śmialości: jest w nim ja. ną, bardzo nieraz ukrytą i tajemni.
kas cząstka jakby całkowicie zda- czą konsekwencją, lecz swobodna na łaskę &wiata". Właśnie, ten nych w ustosunkowaniu czasowem.
psychiczny niedowład Antoniego 1 Przy tem Huxley zdaje się przyzna
ta niedomoga władz poznawczych wać słuosmość freudowskiej zasaf u~r.Jciowych w sferze zjawisk, po dzie, że ,,najbardziej roz~trzygają.

życiu jednostki są
przeważnie mało widoczne i mało burzliwe; te właśnie najcichsze,
a nic najgłośniejsze, momenty decy
dują o naszym łosię" (Th. Reik).
Ciekawą, choć bynajmniej nie !a

ce zdarzenia w

twostrawną powieść

Huxley'a, któ
rn zawiera m. in. sporo doskonałych studjów charakterologicznych,
bardzo starannie przełożyła p. Ma
rja God!cwf!ka.
*~

* FER1>YNAND I
Herman Kesten.
IZABELLA. Przełożyła M. W aser ·
manówna. Totn 11. Królestwo obojga Hiszpanii. - Tom Ili Wszechświatowe mocarstwo. - Warszci.
wa. „Lektura", 1938; str. 360 (Il)
i 262 (Ili).
Pisaliśmy już na tem miejscu o
wielkiej, szeroko zakrojonej powie
ści historycznej Kestena z okazji
wydania w pr.zekładzie polskim
pierwszego jej tomu. Ostatnio, uk:i
zały się dwa pozo!Jtale tomy, obej.
mujące dzieje Hiszpanii XV stule.
cia, aż do śmierci Izabelli i Ferdy.
nanda i objęcia rządów przez ró1
habsburs·ki. Schyłek w. XV - to

epoka bogata w wydarzenia, decy
o potędze państwa hiszpań
skiego i kierunku jego wewnętrzne
go rozwoju. Zjed~oczenle Kastylii
z Arogonją - równoznaczne z jednością całej Hiszpanii, prądy h'<lmanistyczne i reakcja religijna, uo.
sobiona w ponurym inkwizytorzeTorquemadzie, wc::lki z „kacerzami" i wypędzenie żydów z Hisz.
panii, spory z papiestwem, odkry.
cie Ameryki - wszystko to tworzy dziejowe tło bujnych i niespo.
kojnych cza5ów, kiedy to między
wielkością a
upadkiem, przepychem a ubóstwem, życiem a śmier
cią zacierały się szybko i niespodziewanie granice.
Trzeba przyznać, że Kesten wydobył bardzo wiele z tego obfitego
a różnorodnego materiału history.
cznego: uwydatnił styl i odrębnoś
ci epoki, d<ił życie i trafn.e charakte
rystyki głównych posta.ci, zróżnicz
kował umiejętnie i wyraziście ogro
mną galerję ludzką, otaczającą µro
tagonistów tej godnej przeczytania
dujące

powieści.

BOLESLAW

DUDZIŃSKI.

Str. 3

Hiszpania, Hiszpania!
esu"
Echa „proc
socjalistów
Głosy

Moskiewski „proces" (Bucbarln bierność mas! Masy bierni~ przy. Przy tej sposobności o~wiadcza,

I znowu Hiszpania repubtikań.
ska, od 20 przesz~ miesięcy od.
pierająca ataki międzynarodowe.
go faszyzmu, jest punktem ciężko
ścl i ośrodkiem zainteresowania
polityk! europejskiej.
Hiszpani<t ma być zapłatą 1
nagrodą Hitlera dla Mussołinie.
:o za Austrl Taka stan. la ml
~zy nimi um~~a 1 Hitler ~jąt~~
wo _ w Interesie w~asnym _ u.
mowy tej dotrzymuje. Nigdy je.
szcze udział Niemiec w wojnie
hiszpańskiej nie był tak wydatny

temu, co się dzieje. Tym że w .Moskwie rozstrzelano poJ.
czasem kluczem do ratunku rosyj ską. komunistkę ,,Krasną" - z~
sklej rewolucji byłaby czynna po. wydawanie w Wiedniu w latach
stav.:a ~as, demolaatyzacja Rosji 1919:-20 z polec~~!a pol?kiej Kom
partii pisma „$w1t • Jezowowscy
sow1eck1ej.
Jeszcze ostrzej pisze tow. Abra. agenci dowodzą bowiem, że ten
m<>wlcz. Większego ciosu nic _„świt" był subsydiowany przez U
mógł wymierzyć prestiżowi Z. ~· ?ddzlał obcego mocarstwa, a
S. R. żaden nałgorszy wróg,11 Gdy. sam. '!Kr%sny'' (Rotsztat) był
by gdzieś zasiadała „rada mię. „szp1eg1em •
K. CZAPIŃSKI.
dzynarodowego faszyzmu l obmy.
ślała środki „szkodnictwa'' celem
wwwaa
zastosowania w ZSSR, to właśnie
zastosowałaby nie te środki „szko
dnictwa'', o których opowiadano
na procesie, lecz postarałaby się
zorga·nizować podobny „proces"!
Pokazuje się bowiem, że na czele i'
masy pracujące miast I wsi wystąpią tłumnie, by pod sztanw
ZSSR., I czerwonej arm.i, l 1\•;rn!r.
zamanifM•
ternu stall przez 20 lat sami darami P. P. s. ł bratnich Związk6w Zawodnurvcb
-·· 1
'
.... ........ J
„szpiedzy'' l „zdrajcy!" Przecie 1 tować swoją cześć i przywięzanie do
kłch słowach.
ł
•
rewolucję październikową organ!p
rtykul
D
T
RIJSZCZV
SOC!I
sta~I~· gr~~!;;.. a powla~;: ~ t~ Z:OWall „szpiedzy" - Trocki, }5u.
„.
.~
na
Przecie
Rakowski!
110wy nroces był nie tylko bardziej· charrn,
ł"
walk
bohaterów
fąc:
wspomin"'·
W dniu ~więła MaJ"owelło,
lecz czele Kominternu stall kolejno sa..
W5łrętny, nit. ronrzednle,
...
5
iw1"ernos'J:
Zinowiew. •1 wozelką przemocą, niewolą i uciskiem •. śluhuJ"•c
Trocki,
szpiedzy
fakże - bardziej zbrOdni'"'"'. Wv_ ml
"
B h
w-,
Pamięci
bold
nas"'
oddamv
,
Spra1\'ie·
nkh
przez
''"'"-teJ·
.
"'
arlnl
uc
jakiej
w
przypomnieć,
star"'"'
„
1
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Rezultat tego osłabien!::i ZSSR.
chwili dziejowej ten proces zorga.
Ś • •
11110
Cl I "•
I •
nlzowanol Niepodobna sobie wvo J'est ten, że w obecnych decydu1"ą.
._
\1 w
·ę
dzie
chwilach
Europy
dla
cych
Hi.
dla
brazić lepszego podarunku
1
ft
•
tlera, MussoJi.nlego i wszystkich I się wszystko tak, jakgdyby ZSSR.
ły ch, 1cł"i'""" .nrzugotowują wojnę I 1 na świecie nie było! Stalin zorga.
trudów i zasług hę·
Symbolem naszej wdzięczności dla felło
,
•UJ t'
&
Niepodobna sobie wyobrazić lep. !nlzował poprostu jakąś „samoblo dzie
S?ego prezentu dla tego skrzydła kadę''...
:!li
n
I
O
'I
I'
Tow. Abramowicz widzi w dzie
an~ielskiej konserwy, które szuka
nabyć.
powinien
Majowych
Obchodów
uczestnik
każdy
.
którą
I<omint~r.,
(I
porozumienia z faszystami! Niepo. i jach stosunku ZSSR.
Niechaj więc w dniu 1-szyo:i Maja karne szeregi maszerufą·
dobna sobie wyobrazić ~iększego nu) do proletariatu europejskiego
..i
ciosu dla tych we Franci!, którzy trzy okresy. W pierwszym ZSSR. cycb mas k u p rie łomowi i po lec:e LUl.lowej
- na znak sweJ
Polski
tej
heroldem
z
łączności
duchowej
,
europroletariat
osłabiał
rozbijał,
SO·
•
francusko
broni<J umowy
wleckiej! Stalinowsk!e samowladz pejskl l powodował Jego porażki.
two doszło Już do ostatnie1 grani. w drugim (obrona demokrac11,
ey. Krwawa karuzela Stalina nie fronty ludowe) ZSSR. zaczął zys.
.
pnyoz4ohłlł swą pierś Znakiem z Jego podobiznę.
zatrzyma się, ai Stalin wymordu. kiwać popularność. w trzecim
symbolicznym
z
wszyscy
wysl4pfmy
Maja
1-siym
dniu
w,
sw6]
cały
traci
ZSSR
je całe najblltsze swe otoczeni~ (procesy)
albo tet to otoczente ze strachu wpływ i prestl:!„. Przecie w tad„
ń
I
ztłlcwłdal• ~ doprowamo. nej amill !wlała nie było wypad.
nego strachem do nat~łlstwa. Trl m, by kierownictwo {nlema1 całe)
:r' ::~:
•.-_
~fatorem w tym całym pocho. oka"Zało słt; "band1t ldrajeówl"
Cena aaazli.a wylionaaego w młe'dm, srednlca 20 mm. (fOZ·
dzte iaf)e'W'lte stanie si~ ~ młod. Przec~ w :!adnym n•dzle na
.,ze pokotenłe sta1łnows1dej błtrrQ. swlecle qle było wypadku, by ml. l.Dłar znaczka 1-sio mafowego) _wynosi _ 50 gr. za sztukę.
OrganJaofom partyjnym, zawodowym ł kulłtu'alno--oświafa·
llraeJł, które właśnie Stalin wysu. nletrow1e ...... całymi paczkami
za sztukę.
oddaJ.my w ~cenfe 40
wym,
.
"szplegamł''1
S/f
okazywall
wa, JsJco natępc~ „starych bolsze
Taki HJD znaczek wykonany w srebrze na iakrętkę - 1 ił.
Tyle ttow. Dan I Abramowicz.
wilców''. Zwraca trwa1gf nłedbal.
.
ltwo rety1e1ów ostatniego proce- Na zakończenie zwrócimy uwagt 50 if· - oddafemy w cenie 1 zł, JO ir. za sztukę.
2.am6włenla wraz z gotówkę naldy nadsyłać na adrn Se·
aa; t:rJ czasem 1)0ln0Cnłcy Stałtna na ciekawy aqykuł (w tym sa.
nłe traq Jut włary w powodze. lmyrn plśmlt) Krywłcldego - b. , kretarlatu Generalnego C.K.W.: Warszawa, Warecka 7, lub z.
bolszewika, „nlewozwraszczełlca" pośreclnlctwem PKO. Nr, 3,174,
ftfe twego aiefa?
A najokropn~jsze w tym wszyst - który szczegółowo przedsta„
tEHTRALKY KOt11TEt' WYKO.NAWCZY P. P. S.
ldm - kończy tow. Dan - to 1wla straszne represje w ZSSR.

Ud.) wywołał ostre,

bezwzględne patrują się

pot91>ienle w obo~ie eocjalistycz.
.nym. Przypominamy mocny głos
· ~. Bluma w „Populalre". Przy.
pomłnamy list t. P. Adlera do tow.
Dana. Przypominamy depeszę SJ.
tjallstycznej 1 zawodowej Między
narodówek do rządu sowieckiego.
Ostre artykuły zamieściły belglj.
slcł „Le Peuple", prask.1 niemiecki
szwajcarski
,,SOzlaldemokrat",
,,Bemer Tagwacht" ltn. PPS. sfor
mułowała swe stanowisko na Ra.
tt!łe Naczelnej przed tygodniem.
Najclekawsią atoll anallz~ „pro
~su'' ~aJą ttow. mieńszewicy Dan
! Abramowic~ w ostatnim (5) ze.
nycle pisma „SocJallsttczesklJ
:Wlestnłk". Oba artykuły warte są
-.-..ta"la. Streścimy je w krót.
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Mussoliniego wycofania „ochot.
ników" z Hlszpanlt. Ald Mussoll
ni jut przed tygodniami „zgod21ł
sl11" n.a angielski projekt wycofa.
nia vochotników", z tym skut••
klem, :te nletylko W~sl nie opu.
szczają Hlsz~anU, ale przybywa.
j14 jeszcze Niemcy! Ch~mberlaln
gra na 7JWlokę l spoduewa się,
że po ewentualnym zwycięstwie
fasiystów sprawa hiszpańska wej
dzle w okires likw:ida~ji. W chwitl
obecnej, gdy losy Htszpainll wa.
żą si~ na polu bitew, w chwit!
Wioch z Hiszpanią,· faszyści bi. takiej - mów.ić znowu o wycos:zpańscy graj4 rol~ pachołków, łamu wojsk, jest nalgrawanitm
zarówno w kierownJ.ctwte akcją sft z Hiszpani4 jest współdziała.
wojenną jak w samej ·armtl faszy niem .i faszyzmem prZl'Ciw Hisz.
stowskiej, na froncie aragońskim panlł.
bowiem sta·n-Owłlł zaledwie •/11
· Europa przygląda ~Ił wlec
ogółu armil.
krwawym zmaganiom RepubliJcł
·
W Aragonll rozstrzyga st1 los hi11zpańsklej i niby tknięta parapo•ostawia rzeczy własne •
pokoju europ~'J'skiego, a mote i ti"„m
''"' • „
światowego. Tak się jut złożyło, mu biegowi. Znowu Hiszpania
że tyllro za cenę k.rwi root.na po. 'udowa sama jedna dźwiga nad.
wsllrzymać dalszy pochód faszyz. Judzki prawie cl~tar, nie otny•ego co J·est dla
mu. ZdaJ·ll sobie sprawP z sytuacji mu 1·ąc zzewn""trz
'
~
..,
T
"
socjaliści ..• w n·e·
przede wszystkim
1 l ,„ chw1·11· obecnej n.ajważnieJ· •
broni· je"el1· Republika
CzechosłowacJ'i, Dr Czech, przy. sze
Lo
•
wódca 60CJ"alistów niem. w Cze.. prze t-rzy ma nawa"""t'cp
" obecną ' to
"u
ostateczne bo>dzie
chosłowacji, dał w tych dniach z ci·ęstwo
T
wyj · t n·e za k1'lka bowiem
do zrozumienia, ie sprawa Repu.
po eJ s ro 1 ,
będz1·e ona rozporządza
błik.1 hiszpańskiej ,·est tei sprawą m·es1·ęcy
1
własnej·
"'"J'ennym
Republiki czechos!'<>wacklej, P'>· ła ."prz„tem
„..,
ir
„ kc··
w 1'lośc1· dostatecznej
od
nieważ klęska Hiszpanii byłaby
pr u Jl
wst•ępem do ataku faszyzmu na nawet do pójścia do ofensywy.
Czechos(!owacj ę. Taka jest kolej.
W tej godzinie najcięższej dla
ność: najpierw Hiszpania, a po.
Hiszpanii próby, demokracja ca.
tym Czechosłowacja.
łego świata myślą i sercem jest
tej ziemi aragon' skie1·, uiyź.
"a
socjaliści
takie
to
Rozumieją
••
•
1 j .&
R
f
rancuscy. ozum e ą, ,e w razie n!on~j krwią bohaterskich jej ob.
upadku Republiki hiszpańskiej 1 rońców i tysięcy wymordowanych
powstania nowego frontu taszy. dzt.ect.
stowsklego n.a południowo.zacho
„W ostatnich dopiero dniach
dni ej granicy 111oże znaleść się
pod znak.Iem zapytania por~czo. zaczqlem nienawldzieł, a nauczy.
na przez Rz~d f.rancuskl pomoc Iem sit nltnawt4cl na widol&
dla Ciechoałiowacjt. Tym bar„ mordowania narodu, łt6'1 cha
dzleJ, te ri•d Chamberlaina nie zyl na wolno,cl„ - ołwla4CJJ.f
~ dat Prancjl popa.r.cla w ra- •CdzlWJ, Tl-letni Va.nctervelde ,...
zie jej wyst11plenla !'O ltrOGle wiecu " Brultaelt •
Tak• nlenaWfkfł oddydta dsłl
Czechosłowacji.
A rz:ąd Chamberlaina wył4c.iył całJ jwifat wolności do katóW
wogóle Hlszp~nłf Zł swych kal. Hłnpan.U. NlenawlU ta jett ocS.
kuta·cjJ politycznych. Co do tego pow:łednltm~m miłokł do lud• 111„
nie powlnm> być tadn~b ilu. ~pa:l\skle(O, bronltcego wotnołd
cheń. ~ pod obstrza~ wzble EuroPJ. By wotn~ ZWJcl~

jak teru; Niemcy n.fe tytko do.
starczają więcej jeszcze nit dotąd sprzętu wojennego, tiechn;.
ków i instruktorów, ate wysłały
na front 30.000 szturmowców, po
za tym obsadzł'Y pogranicze fran
cuskie, zajęte przez faszystów.
Wszystko wskazuje na to, te
Niemcy wspólnie z Włochatn1
chcąc zadać Hiszpanii republ!.
kańsklej cl.os ~miertelłly, wzi~ły w
swe ręce kJerown.ictW10 -wojny. Ilfa
my jut teraz jatvnq, niczym nitmaslcowanq wojnę Niemiec i
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daruje Miastu Gmachr Teatralne

Na oMatnim posie~eniu Tym.
czaaowej Rady Miejskiej m. st.
.Warszawy, - jak głoszą sprawo.
1.dania, - Tymczasowa Rada, wyra.ziwuy ,,s,woje szczere uzna.
nJe Zarządowi Miejskiemu z prezy
dentem p. St. Starzyńskim na cze.
le", za „linie kierunkowe prac samorząidu''. za „zapewnienie stolicy
najlepszych kierunków rozwojo.
wych" oraz za 11 wielkle l gikutecz.
ne dla Wa'f'Szawy wysiłki".„ przy
stąpiła do debaty m. in. nad „wnio
skiem w sprawie przejęcia od Skar
bu Panstwa darowizny Gmachów
Teatralnych na rzecz Gminy".
Nieuregulowany pomięd:zy Mia.
stem a Rządem stos·.Jnek prawny,
dotyczący Teatrów Warszawskich,
f.rwa już od stu lat z górą; sięga
on czasów Wojciecha Bogusław
$kfego, twórcy i organizatora Tea
triu w Polsce.
Ideą przewodnią Wojciecha Bo.
gusławskiego było: stwon:enie z
.Teatrów w Warszawie „Instytucji
dobra publłCJ:nego••, ugruntowanej
wapólnłe prze~ Miasto 1 Rząd.
po ustąpieniu
Bogusław$kl, dyrekcji Teatru Narodowego 2ię
dow1 swemu Ludwikowi Osińskie
mu, - bieru od roku 1815 ży.
wy udział w pracach różnych Komitetów ł Komisji Teatralnych,
tworzonych przez Rzą d Królestwa
Polskiego.
Niemało zabiegów i stara11 dolo.
fył BogU$1awskt celem wprowa.
dzenia w życie pomienion ego swe.
go projektu,
W

tt>ku

•••

1817 Municyip a tność

,Wam:awy nabywa posesję t. zw.
„Marywil". Część tej posesji (od
łłł. Nowosenatorsklej (obecnie Fo.
--<:ha) i Seńatorskiej, do Gmachu
,Teatru Wielkiego, oznaczonej nr.
_Jdpot. 476.aJ Mia$łO na·bywą, bez
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wstał projekt wzniesienia nowego Int> zostały przez Miasto i Rząd '), j kit inny sposób uregulawania sto. I Teatrów, idą w mlllony„.
Tranzakeja, wedłwg której Za.
Teatralnego, gdyi budy. co zapewniło Teatrom. j:lko „Jn. sunku prawnego Teatrów w stoli.
gmachu
J
nek Teatru Narodowego na placu I ~;tytucji dobra publicznego'', nie. cy, szanując zarazem tradycje i do rząd Miejski ma wyst~pować tylko
Krasińskich nie odpowiadał swemu tylko ciągłość, lecz i opiekę zaró. ceniając genialny zmysł organi?:a. w charakterze ,,poplua.cza Ope.
ry", w załotenlu swym, jest nie reaJ
wno ze s!rony rządru, jak i Miasta. cyjny twórcy sceny polskiej.
przeznaczeniu.
przecież takich sposobów nie na..„
A
przetrwateatralna"
„Instytucja
nie.
do
należące
ofiaruje
Miasto
1
biura teatralne, archiwum i skl~py
•.•
pod Koti.llmnadą, stanowi bezspor. go grunta na posesji ,,Marywil" łn przez dzie~iątki lat, - przetrwa braik. jest ich kl!ika...
jeszcze jedna uwaga na margf•
*1
przy ul. Senatorskiej i Wierzbowej !a ona i zabór rosyjski, i okupację
ną · własność Miasta.
Obawy powyższe co do przysz. niesie sprawox.danJa z pomleniOlleResztującą część posesji ,,Mary~ (oznaczonej NNr. 475 I 474), rząd niemiecką.
losów „Instytucji teatralnej" g-:> posiedzenia Tymcza50wej Rady:
łych
'
"
..
"'
sta.
i
zabiegach
dtugich
po
zaś
wit•• (przy Senatorskiej od gma.
dalszy tok debaty w tym Miejskiej. Ustęp, który brzmi, li ,
wywołał
Boczasów
do
myślą
Się;;ając
:.idziezgodę
wyraził
raniaeh,
chu Teatru Wielkiego), przy Wierz
,,nteruchomokl dochodowe prą,
Otóż Tymczasowa
przedmiocie.
powsta.
czasów
do
gus!awskiego,
nowego
bowej i Trębackiej, do hotelu lenia funduszu na budow~
ut. P'ocha, Senatorskiej, Wtenibo-i
zastrzegła, iż Miasto
Miejska
R<tda
do
n1ej",
l
teatra·
„Instytucji
tej
nia
wysokości
w
Teatralnego
gmachu
Rzymskiego), oznaczonej NNr. 475,
wej 1 Tręb&cldej odebrane b7~
474 i 635, Miasto nabywa przy po. 750,000 rub„ tytułem pożyczl;i, jej majątku, na!eżą•cego wspólnie zobowiązuje się ,,nie prowadzić
w warszawie w roku 1815J l od•
i
ją"„.
„popierać
lecz
Opery",
woli
mimo
a,
mocy pożyczki rządowej w wyso. przy czym Urząid Municypalny minł do rządu l M.iasl
dane rz"1owt 1 Dyrekcji ~
Państwo przyczyniać się
ile
,,o
to
sJu-szczy
wątpliwość,
się
nasuwa
wieczystej
Księdze
w
akt
i:ez11ać
kości 80.100 rub.
tró\V bu tadnej rekom~
będzie do pokrywania kosritów o.
Ra.
Tymczasowa
obecna
czyni
nie
Nr.
oznaczonej
Marywil,
posesji
nn
Na „satysfakcję" dłagu rząd<>we.
dla Miasta", da Miej$ka, która dąt.y, aby rząd pery conajtMiej w takiej samej
go (po dokonanym obrach·unku) Nr. 475, 474 i 476-n.
nieścisły. Namiestnik Paskł•~
jest
Gmina"„.
jak
pozbył się swej wspOłwJasno~ci na wysokości,
"•"
następuje podział posesji (o zna czo
przekazał w rok'.a 1832 O)"l'ek:
wicz
tranzak
projekiowantij
Warunki
ten
w
pozbawlają-c
Gminy,
rzecz
\dolf
1
i
Coruzzi
Budowniczy
nej NNr. 475, 474 i 635) pomiędzy
fylko tt dochodow~
Teatrów
cjł
następuje~
jak
się
przed-stawiają
cjl
ta.
Tea1ramej"
„Instytucji
spo-sób
oipracowania
do
przystępują
Szuch
Rządem a Miastem, a mianowicie:
które :r.najdowafy,
nieruchomości,
przewrocie
po
będąc
polski,
Rząid
rząd
jest
jakim
do Miasta przechodz-i na wlas. planów nowego Oma-chu Teatralne kiego protektora,
1
i SenatGrskleJ,.
focha
ut
przy
się
ws.półwła
faktycznym
politycznym
Polsce.
odrodzonej
w
teatra!
widownię
Projektowaną
go.
ność grunta, oznaczone NNr. 475 i
NNr. 47G-1i
oznacz<>nej
posesji,
na
do.
teatralneg<>,
majątk"J
scicielem
swych
się
zrc:eknie
rząd
Gdy
(tyle
miejsc
3000
na
obliczono
ną
474 (przy ut. Senatorskiej i części
ut.. Wierzbowej, gdzie wzniesione właśnie miejsc. posiadała wictowni::i rraw do mająt·ku teatrął.nego, Mia tychcza·s nie ponosił żad1J1ych kosz. 474 t 4751 gdzie pod Kolunmad~
wlepy 1 pomlesz.
zostały: Omach Teatru Wielkiego, Teatru Letniego we Lwowie, wy- sto stanie się f~ldycznym właścl. tów na utrzymanie Opery, wycho. znajdowały •ię
a która to pose.
handlowe,
czenia
sa~
tego
z
prawdopodobnie
dząc
sfoll~
w
Teatrów
ów
Gmach
cieletn
pr-z:ez
czasie
siwoim
w
budowanego
„Roz.
Sal Red:utowych i b. Teatru
:,
mego założenia co I rząd poprzedni s}a nałeży do M!asta.
cy.
maitości'' (obecnie Teatru Naro. Bogusławskiego).
docJtC).
pomlesza:"1la
Natomiast
Teatrów
kompleks
i2
(zaborczy),
niczba
że
należy,
aioli
Pamiętać
obec(na
Budowę rozpoczęto
dowego);
do Rządu zaś przechodzą grunta, nym Pla•ca Teatralnym) w roku dana je~t mentalność przyszłych Warszawskich, przy racjonalnej dowe na gruntach, oznaczonycti
oznaczone Nr. 614/635 na prze • 1825 ( 19 listopada) a ciągnęła się władz samorządowych. Niezbada. gc~podarce, jest samowystarczalny Nr. 614/635 (przy ul. Wierzbowej
strzeni ul. Wierzbowej i Tręba.c. ona prawie przez lat siedem. Za- ne są I !eh „!lnie kieru~1kowe". Zda i obejść się może bez żadnej sub. l Trębackiej), stanowiących bez.
kiej (do hotelu Rzymskiego), na kończona ona została dopiero za r zyć się może, ie jakiś Zarząd wencji; deficyty zaś teatralne pow sporną własność rządu, wybwdowa
których wówczas m i eściła się Ko. czasów Rautenstraudt, który objął Miejski w przyszłości, ..- wzorem stają wyłącz.nie z nieudolnego pro ne zostały dopiero w roku 190l
prezesurę Teatrów w roku 1832. jednego ze swoich poiprzedników, wa<f2tenia gospodarki teatralnej, za na zasadach uzue trultu; po upty.
mora Składowa.
Z początku Rautenstra1lch zamie który w swoim czasie zamknął co rząd żadnej odpowiedzialności wie zaś 33-ch tat obfęte zostałY.
Podział ten został zatw ierdzony
1
przez zarząd Miejl$kl w roku 193e.
przez Namiestnika Ks. Zajączka rzał ob rócić mury nowego budyn- Teatr ,,i"lowości' ••), - również ponosić nic powinien.
Postanowienie Namlestnl·ka Pas.
Tymczasowa
natomiast
Obecnie
kit.
lu:b
(w dniu 31 grudnia 1820 i 9 sie-r:ri- ku Teatralnego na cerkiew prawo zadecydiaje zamknąć jeden
i roku 1852, nit sankcjo.
klewlcza
Rządu
oo
się
domaga
Miejska
Rada
bezsporną
będących
Teatrów,
ka
wybudowy
Komitet
lecz
s!awną,
nia 1825 r.)
własnością Miasta, celem ulokowa. nie tylko zrzeczenia się na rzecz nowane przez Radę AdminlstraicyJ„
Pomienione postan owienia l\ ::i . stąplł z ostrym protestem.
Omach Teatnt wykończony zo5. nia tam swoich blui Ju.IJ in111ych Omłny tytułu \\'S!półwła'Sności, lecz ną Królestwa Polskiego, nie mamo.
miettnika Ks. Zajączka mają moc
w roku 1833, a.le wprowadzone przcdsi~blorstw miej.skich. Było by stawia wa,runek, aby Rząd parti. cy prawnej; postanowienia rał Na.
tał
myśl Ukazu z roku
prawną w
zostały kardynalr.e zmiany: wldo- to niepowetowana &trata dla „In- cypowat w defltytach Opery „w mlestnlka Ks. Za·jączka z rotcu
1818.
wnlę zwężono do o·koło 1000 stytucjl teatra-tnej'\ stworzonej z równych częściach, jak Omina", 1920 i 1925 mają zupełną moc pra.
"'
'
.
*
W tym okresie, aż do powstania miejsc, natomiast z11acznle. pogłę. takim wysiłkiem przez Wojciecha szczegóbn!e przy obecmym ustroju wną, zgodnie z Ukazem z dn. 17J29
kwietinla 1818 r. (Oz. Pr. T. 8 m011.
listopadowego, bardzo poważnie błono scenę. Uroczyste otwarcie Bogusławskiego oraz „wybitnycłi Teatrów, objętych przez Miasto.
Czy ma to być ttkompensatą l7)
troszczono się w ówczesnej War . Teatru Wielkiego nastąpiło w dn. mętów nauki I zasłużonych patrioN'te wykluczono przeto, lt przeka
dt·a Rzą<lu za zrzeczenie się na
tów" jego epoki.
szawie o kulturę narodową l tea. 24 lutego 1833 roku.
Spodziewał się moma, :te Tym. rzecz Omlny ta·k powatnego mllio. :zante MiastJ „Domu DochodoweZiścHa iię idea Bo·gusławskietralną. Zajmowali się teatrem „wy.
go" przy ut. Wierzbowej l Trębac~
bitni mężowie nattkl I talentu, zasłu go: Gmachy Teatralne ufundowa. czasowa Ra'Cla Miejska znajdzie ja. nowego majątku?
żeni patrioci I działacze s,po!ecznf'•
TymczasowT, Rad:a Miejska pra. kiej łącznie z gruntami Nr. 614/,
- a pomiędzy nimi i · Wojciech •) Por.: Jgnaey BabiAskt: „Wo· ••) Por.: „Teatr - t niezbędna. wde>podobnie nie zdała sobie spra t>35 nastąpić mote w drodze \n-ta„
z wy z tl'~O, iż deficyty operowe, wy.
·
·
Bogusławski.
zeł gordyjskl Teatrów Wa.rsz11.w· jego reo~ianliacja.", „Robotnik"
dJila '1 marca r. b.
Z inicjatywy łego ostatniego pó. sklch", . str. XIII, XVI - xvn;
MACIEJ KRYWOSZEJEW~
przy obecnej S:trukturie ustrojowej

Za darowizne ·- „popieranie"
Rząd

w JaraJu cpc>ey~Jl, Cham. triebt.

berlaln stara sit J• ugłaskać o. ciyit.
b!etn!cnml, te wzamlan 1.1 uzn.a.
nie zaboru Abisynii u:tąda od

I

~·
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Gdz ie i kied y powstały pie rws ze muzea
od czasó w. Ptolom eusza Filade lfosa do czasó w obecn ych
Od czasów Ptolomeusza Filadel- tą przez Filipa Augusta w roku
fosa, który na trzy wieki przed 1204. Wielkimi mecenasami sztuki
Chrystusem stworzył wspaniałą we Francji byli wszyscy nas.tępcy
bibhotekę Aleksandryjską, spało- Franciszka I, a przede wszystkim
ną podczas wojny z Rzymem w r. Ludwik XIV, twórca szeregu wspa
48 przed Chr. przez Cezara, aż do niałych budowli w Paryżu i o.!<oUwieku XIX, to znaczy nieomal cy, z Luwrem i Wersalem na czedo czasów obecnych, muzea nic le. Wielka Brytania szczyci się po
istniały · w żadnym mieście euro- siadaniem największego i najbopejskirn, jako samoistne insłytu- gatszego muzeum na świecie. jest
cje, poświęcone gromadzeniu dzieł nim British Museum, znajdujące
sztuki. Sama nazwa „muzeum" się w Londyn~e, a założone przez
wskazuje zarówno na jego pocho- Jerzego Il w roku 1753. Drugim,
dzenie, jak i przeznaczenie; mają co do wielkości i bogactwa, jest
to być świątynie Muz, rotzaczają- South-Kensington Museum, połocych czutą opiekę nad zawartymi żone wśród wspaniałych ogrodów,
we wnętrzu przybytków bezcenny- stanowiących przedłużenie Hydemi nieraz ·skarbami kultury i sztu. Parku. Najstarsze w Anglii je~
ki.
·1Ashmole - Muscum w Oxfordzie;
Rzymianie, lubujący się w dzie- 1 dMufe się ono z roku 1679. W
łach sztuki, gromadzili je chętnie,
jednak wyłącznie dla prywatnego .
.
użytku. kh zbiory miąły charakt~r ściśle domow.y, · dostępny. je~y- 1, .
,'
nie dla gospodarzy domu 1 ich j
przyjaciół.
Do tych mecenasów
sztuki .zaliczyć należy
przede
Zastępca
d~rektora Instytutu
wszystk1m Cezara, Krassusa, Sui- Arktycznego ZSSR., profesor Urlę, Werresa i innych przedstawi- wancow, oceniając znaczenie wycieli ary~tokratycznych sfer Rzy.
prawy polarnej Paipanina, oświad
mu.
Epoka Odrodzenia, która wpły- czył, że badania rejonów arktycz.
nęła w znacznym stopniu na obu- nych prowadzone będą dalej.
dzen1e zainteresowań kulturą staW okolicach bieguna stopn.iowo
rożytną, przyczyniła się w dużej stworzona zostanie taka sama
mierze do rozwoju muzeów w Eu- 'sieć naukowo • badawczych staropie, szczególnie w Italii, gdzie
.
.
. .
stałe patronująca artystom rodzi- cyJ, pracujących bezustanme, 1ak
na MedyceuiS~ów posiadała prze. wzdłuż całego wybrzeża polarne.
bogate zbiory sztuki, powstał sze. go. Niektóre z tych stacyj będą
reg galeryj, w których zgroma- automatyczne (bez obsługi), niedzono co najcenniejsze malowidła które będą ruchome a niektóre
i rzeżby artystów starożytnych I
'
wreszcie stałe.
współczesnych. Po muzeum, załoMnym w Rzymie przez Cola di
Badania przeprowadzone doRien.zo w r. 1347, papieże Leon X tychczas wykazały, że bogactwa
i Juliusz li, obaj z rodziny Medy- surowców w Arktydzie są koiosal
ceuszów, założyli szereg muzeów, ne. Same zapasy węgla obliczane
w tym Watykańskie i Palazzo de.
gil Uffici we Florencji.
są na 600 miliardów ton.
Wpływy Renesansu włoskiego
Na terytorium Arktydy północ.
przeniknęły szybko do iMych kra- no • wschodniej, na wschód od
jów europejskich, a przede wszy. rzeki Leny aż po Czukczów, odstklm do Francji,
gdzie
kró! kryto wiele łofysk '-'Y'"Y· Na tym
Franciszek I przystąpił do otwar.
cia szeregu zbiorów muzealnych I sa.mym terytorium z:najduj4 s1~
dzieł s7Jtulci, kontynuując między bogate łożyska ołowiu, srebra, cyn
łnpymi budo~ Luwru, rozpoczę- ku i łn·nych rud. W rejonie pół-

I

INiemczech

najstarsze muzeum zO- w Sukienn:cach, założonych w we, które zaliczyć moma do najKrakowie w XIV w. Aczkolwiek ciekawszych muzeów tego rodza1559, przez Augusta Saskiego w zdawałoby się, że w Warszawie, ju na świecie. Muzeum obejmuje
Dreznie. Posiada ono szereg cie- jako w stolicy kraju, znajdują się dwa działy: marynarki wojennej i
kawych ·dokumentów z epoki Re- najcenniejsze pamiątki i zabytki handlowej.
nesansu niemieckiego.
kultury 1 sztuki polskiej, dopiero
W dziale marynarki wojennej
Największy' rozkwit muzeów w po obejrzeniu muzeów Krakowa, znajduje się piękny zbiór modeli
Europie przypada dopiero na wmek Lwowa i Wilna, możemy stwier- okrętów, od najstarszych jednoXIX. Wielkie odkrycia geograficz- dzić, iż zabytki muzealne Polski stek bojowych do najbardziej none i archeologiczne, badania i wy. są nierównomiernie rozrzucone po woczesnych. Nie wiele muzeów
nalazki sprawiły, że gromadzenie wszystkich nieomal miastach pro- może poszczycić się tak wspaniazabytków
c:z.y dawnych dz.ie! wincjonałnych, w których przesz- łą i bogatą kolekcją. Zarząd mu.
współczesnych wymagało specjał- łość historyczna splotła się nie- zeum zwrócił uwagę nie tylko na
nego ujęcia i w ten sposób po- rozerwałnie z zabytkami, stano- zebranie odpowiednich obiekttów
wstała specjalna nauka muze. wiącymi prawdziwy skarbiec kul- muzealnych, ale także na wlaściologia. która ujęła w ścis!e ka.no- tury narodowej.
we rozplanowanie przedmiotów,
ny sposób urządzania i utrzymyMUZEUM OKRĘTOWE
by całość była zrozumiała i dowania ładu w muzeach.
W SZTOKHOLMIE.
stępna dla wszystkich. Sala poW Polsce muzea istnieją w szeW tych dniach w Sztokholmie święcona epoce króla Wazy, za.
regu większych mia·s t, nastarsze otwarte zostało muzeum okręto-1 wiera pierwsze działo, odlane w

Szwecji I poszczególne częścł„sta.
rych okrętów wraz ze zn<łTlym
„słoniem" Eryka XIV. Powszech.
ne zaciekawienie budzi dokładna
kopia kajuty z jachtu króla Ou·
stawa III, lubującego się w prze.
pychu. W kabinie znajdują si~
krzesła i ławki, obite jedwabiem,
jakim pokrY'te były fotele królewskie. jedwab ten zarząd muzeum
otrzymał z pałacu królewskiego w
Sztokholmie.

stało założone w XVI w., w roku

Dział marynarki handlowej nu.
struje historię rozwoju handlu mor.
skiego, począwszy od zwykłych
barek aż do najnowszych modeli
okrętów handlowych
i pasater.
skich, budowanych w stoczniach
szwedzkich. Ponadto dział ten za.
wiera dane, dotyczące ruchu to.
warowego ł tras komunikacyjnych. Muzeum posiada oryglinaJ.
ną mapę świetlną, na któ.rej za na.
ciśnięciem odpowiedniego guzik&
moiina zobrazować trasę okrętów.,
idących np. do Indyj wschodnich.
Wówcws bowiem w portach, do
których zawijają okręty szwedzkiej floty handlowej, zapalają st~
światełka. Mapa ta wskazuje ró·
wnież miejsce pochodzenia r6tnych towarów, importowanych do
Szwecji.
Dział lndyj wschodnich potrak·
t'Jwa.ny jest ze szczegól1ną starannością. Zawiera on m. in. orygi.
nalny model pierwszego okrętu
szwedzkiego, który dopłynął do
brzegów Indyj, portret kapitana
tego okrętu, wiele oryginalnych
przedmiotów, pochodzących ze
statku i t. p.
•i
Jedna z sal muzeum pośwlęco
na jest instrumentom nawigacyj.
nym, ponadto znajdują się tam
modele statków ratowniczych, la·
tarni morskich, portów, doków,
modele statków rzecnnych, komun.jkacyjnych, handlowych ł t. p. •
1
Całość muzeum jest rzeczywiście Imponująca. Nie ma zagadnieniia, zwJązanego z marynarką han
dlową czy wojenną, k~óre nie by.
łoby odpowiednio ośwtetlone l za. I
demonstrowane
to tet muzeum
to posiada takte dut4 wartość

Pod b • Ark tyd y trw a
•••
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wyspu Tajmir, między .Jenisejem ty ~ra.wdopo~obnie ?ardzo o~fi soli, różnych rud i innych mineraa Leną odkryte zostały zródła naf te Jak również łozyska grafitu, łów. Na półwyspie Kola znalezio'
.
no łożyska rudy nefelino • apatytowej, niklu, żelaza i innych me-

tali.
Przy ujściu Jeniseju, gdzie w
roku 1922 odkryte zostały łożyska
rud i węgla, budowany jest obecnie największy kon:ibinat w ZSSH
dla produkcji i obróbki tych rud.
Kombinat ten zatrudniać będzie

IO.OOO robotników. Na Jeniseju i
w cieśninie lgarskiej zbudowany
został port polarny lgarka z zakła
dem drzewnym i tartakiem, jak
również z innymi przedsiębiorstwa
mi. Do portu tego corocz·nie w
okresie nawigacyjnym zawijają
dziesiątki tak sowieckich jak i zagra.nicznych okrętów.
Zaludnianie rejonów arktycznych następuje systematycznie, a
to zaludnienie Arktydy przyczynia
się w znacznej mierze takte do

•

KOMUNIKAC JA
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POD BIEGUNEM.

Droga wyprawy Papaniina na ktize lodowej.

I

.

I

opanowania i wtzyskanla 00 •
gactw naturalnych tych okolic.
'/
dydaktyczną.

R'ZClllllliilNl&~Y!B~•Am
...
mll!&llllll+•••t~:MHM!'!!ll!~$l!BlllllB"••·•'WKlllSlt~=~*llilllllll!lllllm„911„llll•ERlll„D.......
IBllll!illfU~llJ8ii#łaD~+R•'a1 ftliik§!llma·!*llllllfi~QAłl!llSi~Pi~W&llilll~!Wl!&iilW.11llll!ll!!ilillmllliza:allll!ilRIMlllllEl!l„BkiiiEi**!llllm!1lłllli

„„.AAl!llllllll„„„„„„llilFillE'B'lllma„„„„„lll!„illl„11118

A. Awercze nko

czerw~µym światełkiem,__

trzeba„„
- Tak, tak~ - kiwał. głową Sa·
pogow, spoglądając ironicznie na
lrl)ldina.-Cze;·wone światełko, o·
czywiśc;e, ciemny pokój. Ale też
z rosyjskiego przełotyła Halina Piiichowska
spryc~arz z tego ~ydow,i!lla: Czy
.
.
wy się tego gdzie uczycie, ozy
, Urzędująicy w J alcie policjant niepewnie Sapogow, przestępując co? „. A może tak sami z siebie.
Sapogow o·trzymał od swej wła· z nogi na nogę. - Wiesz co, brat· I ,,Daj mi, powiada, ciemny podzy zaszezytne polecen~e, świad· ku„. Udowodnij mi to. Władza kój". Ha·ha! Nie ma tak dobrze.„
czące o wielkim zaufaniu do ro- kazała zrobić ,,kontro!"„.
Zaraz mi wyjmij!
zumu i taktu Sapogowa - miał
Z całą przyjemnością,
_ No, mogę wyjąć, ale klisza
ohejsć swój rewia.o i sprawdzić, przystał ochoczo Abram Goldiin. będzie zupe~-lie biała„. I od razu
czy każdy z Żydów uprawia to - Zrobimy tu zaraz taką fotogra- się prześwietli„.
rzemiosło, któ·r e sam podał wła· fijkę, że sam się pan w sobie za·
Sapogowa o.garnął zachwyt.
dzy i które dawało takiemu Ży· kocha. Proszę usiąść„. O, tak.
- I skąd się też u was to hie·
d owi prawo pobytu na łonie prze· Głowę odrobinkę przechylić i zro
rze?
Co to za kuty naród! „Ciem·
d ziwnej, łagodnej przyrody krym bić troszkę inteligentniejszy wy·
. 1_
•
ny,
powiada,
pokój". Ta·ak„. Ha·
-iej.
raz twarzy„. usta można zamknąć.
KontroIę sprytnych Semitów Niech pan zamknie usta! Niech ha. Czy ja wiem, co tam zrohi-sz
· ł S
nua
apogow przeprowadzać w pan nie robi takiej miny, jak gdy- w tym pokoju„ Nie ma głupich.
aposó b następują:cy: każdy Se- by pana bolały zęby. W nosie, Wyjmuj!
mi'ta od razu, w obecności Sapo· jeśli to panu nie sprawia różni- Dobrze, - westchnął Gol·
gowa, w jego oczach miał Mobić cy, można tymczasem nie dłu· diru i wyjął z aparatu białą kli·
jakilkolwiek bą:dź (>rzedmiot z bać„. Później, gdy już skończę, szę. - Proszę, niech pan patrzy.
zakresu swej rzemieślniczej s.pee- moż.na będzie dłubać, a na razie
Sapogow wziął kliszę, sipojrzaJ
ja1ności i dowieść w ten eiposóh, niech pan trzyma ręce na pier· na nią - i poczuł w piersi strasz
że nie wprowadza w błąd croj- siach. P:-os:cę się teraz uiie ruszać. liwą, cię?.ką, dotkliwą krzywdę.
nej władzy, tudzież nie dopu@z- teraz ma pan wy-jątiko-wo kultu
- Ta·ak„. A więc to ja tak wycza się wobec tejże władzy nie· ralną miJDę. Uwaga! Już. Dzię- glądam '? Ładny z ciebie fotograf.
godnego kłamstwa.
kuję. Teraz może pan robić ze Rozumiem!
- Miej się tylko na haezno· swym nosem, oo e.ię panu żywnie
- Co pan rozumie? - przera·
ści! - ositrzegł Sapogowa dzielni· podoba.
ził się Goldin.
oowy. - Bo ani się obejrzysz, j_k
Sapogow wstał, z rozkoszą roz·
Pol1cjantt spojrzał ponuro na
cię owilllą koło pa Ica I
pro!Jlow ał potężne ciel.siko i za· Goidiina •••
- Niby żydy? Mnie? Nied·o· ciekawiony wyciągnął rękę do
- Ano to, że chytry z ciebie
czekanie!.
aparatu.
człowiek. Jutro ci każą wyjechać.
I poszedł.
- A tera.z wyjmuj!
w ciągu dwudziestu czterech go·
- Co wyjąć?
dzin.
:- Dzień dobry, '-- rze'kł Sa·
- Coś tam zmaj.strował. Po·
pogow, wchodzą.e do młodego każ„.
Sa·pogow stał w pracowni lito·
.i'!Ham~ Goldina. - . Czy ty tego
- Uważa pan... Teraz jeszcze
właśnie„. jak to mówią„. rzemio- nic można. Teraz nic jeszcze. graficznej Dawida Szepszelewi·
eło swoje„. wykonujesz?
nie ma. Muszę pójść do ciemne· eza, i oczy jego prześlizgiwały się
- A dlaczegoż nie miałbym go pokoju i wywołać negatyw. podejrzliwie po dziwnych jakichś
g<>' wykonywać? - zdtziwił się
Sa-pogow pogroził Goldi101nvi tablicach i kamieniach, rozrzuco·
nyoh w nieładzie po wszystkich
Abram Goldi111. - Pozwalam so· palcem i uśmiechnął się.
kątach.
hie nawet na jedzenie chleba
- He. he! Stary kawał. Nie,
z masłem. Fotogralia, to taka bracie, zaraz mi tu pokaż„. Bo
- Bonżnr, - powitał go grze·
pro11zę ja pana, rzecz, że jeśli się tak to każdy potrafi.
cznie . Szepszelewicz. - Jak się
nią czfowJek zaj:muje, to może
- Co pan wygaduje? - ~a· pan miewa?
Bobie po11Wolić nawet na chleb niepokoił się Cotcgraf.-J akże mo·
- Tak sobie„. Jesteś rzemieśl·
,z masłem. He-he!... I idzie mu gę
pa.m pQkazać, skoro klis~a , nikiem? A jakim ty jesteś rze·
11a zdrowie.
nie jest jeszcze wywołana? Trze· 1 mieślnild em.
.M-ta·a-a·~ ode.zwał eię ha pójść do ciemnego pokoju, zł Litografem. Etykiety roz·

·POLICJANT SAPD&ow·
I

I

I

maite robię, zaproszenia. Bilety' dwudziestu czterech godzin.
A to t.laruch! I jak też się t.o
wizytowe również„.
Zasępiła się dobroduszna twarz dzieje?
- A to mi to, uważasz, pokaż, wychodzącego z pracowni Sa· 1 Zdumione epojrzenie utkwił
- mrugnął porozumiewawczo Sa pogowa.
w aparat.
pogow.
Widniała na niej gorycz nieza·
-- Maszyna, - wzruszył ramio- Z przyjemnością. Zaraz, pro· służonej krzyw·dy.
nami 6tary. - Czy pan tego nie
~zę pana władzy, biJecik wydru·
„wogopaS, - rozmyślał polic- widzi?
kujem?yS. Jak szanpownyłpMankssię na· jant cięiko wzdychając, - z.ciwo
- Maszyna maszyną, ale jakie
Z)Wa
apogow, awc
-'-aM"•
·
b'? T oc•
·
·
••
1ł![
·' N . a ymo· my'"'
to się ro i.
mQneta 1es-t
m1e·
\ucz. !• O·menc1~.
upJ.SZemy to
d
.
d
k
I
d
·
t
k
· ·
2aana, twar a, a cze o a a mięk •
wpro»D oka d ~dzml.enm?.
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Stary Lejba Buckus zarabiał na ka, słodka. I niby jak z twardej
· · d zię
· k.1 e•ksp IoatacJi
„ zd
· I. monety może się zrohic
" taka
. - S o ą: 1 ieszp - zatrwozy
.
zyc1e
umie·
sbię . apo_gow. 1.'ZY mme tu, wającego wynalazku, który wpra· 1smawna rzecz?
racie, pisz.
· ł
hwyt
tk' h
.
O
w zac
wszys ie 0 k o·
Stary sporrzał uważnie na Sa•
- Alez przv panu. , na tym 1wia
.
h bł
k
•
B
ł
·
„- ·
. k
. ·•
icmiyc c opa ow.
Y to me· poaowa i zwolna opuścił zac„ertutaJ ·am1e~m.
• •
zwykły aparat o dwóch otwo·
·" ·
· k'
.
"'
Pochylił 1nę nad kam1emem, a
·h
. d
• wien10ne powie 1•
1
Sapogow patrzył mu przez ramię. ,. rac ; w JC ~n . zk ty.c ~k otworow
- Elek~rycmość i kwasy. Kwa
- Co ty ta~ piszesz? A ho to wrtzucanod pi~cio opieJ' do,łvąk mo• sy zmiękczają, elektrycz:ność prze
ne ę, a z rugiego wypa a awa·
.
tak?
ł k
k l d
. . t
k
ksmałca, a spręzyna wyrzuca.
T
.
k ił
S
e cze o a y, owm1ę y w o 1O'
•
.0 me, ttsp-0 ~ ?0 ~ep· rowy papierek. Wielu chłopaków
- No, no, - kręcił głową. sze!ew;iez. - Na • kam1enm
pU!zę wte
. d·zia
. ł o o 1ym, ze
• ak
•
L·
ura t t ak·ą Cze«a
„ też ci ludzie nie wymyślą..
na. wt>pak,
a
na
bilecie
beu:ne
na·
k
d~•
k
·
•
Pracuj'
. k .
•
sama cze o1a ·Kę mozna -upie w
, staruchu'• Zmyślne to bai·
p!JS, Ja się patrzy
•
dz
.• • •
.
sklepie bez żaclinego aparatu, ale
o,
Sapogow
schylił się i połozył
ł . .
t na SA.WerKU
_,_
L
•
_
Toć J'a pl'acuJ'" - rzekł &ta·
•
. . .
f
w
asme
apara
pocią·
~
dł on na ramienm 1itogra a.
ł · h mł d
·
_i_
•
ry
.
k ·
b
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eh
ga
ic
o
e,
zaUJUe
poman1a·
•
- N ie, ta me trze a. ie eę um s.łv.
•
_ Ano racuj. To, bracie, &Zttttego. Tdko bez krętactwa, hra·
y ·
N' kp' d
r· D i.dz
•
-'p"
•
k
•
f
Sapo„ow
podszedł
do
11tal'ego
ka!
CLSZ<KU.
O rOSYJS U pi.sz.
.
;"
. ,
. f ie u Y potra i. o w e- Toć piszę przecież po rosyj- Le.1hy i lakomczn1e go zagadnął: ma.
.
sim. Tu tylko na wspak trzeba„.
- Hej, ty ••• rzemieś1nintu! •• Co
I to, oo Sarogow .uczynił zal'n
Sapogow się roześmiał.
tu robisz?
po tym słowie, mo~a by chy~a
- Ale, trzeba. Nie, bratlku, nic
Starzec podniósł na poliic1'anta wytłumaczyć tylko Jeg~__zd~ie.
·
· lką. C'1: c ią. WOuei: taJem·
1· wie
trzeba! Pisz porządnie, od &tro·n y zaczerwienione
oczy i z zimną n~em
. .
lewej ku prawej.
krwią odpowiedział:
me pTzyrody I głębi ludzkiej my- O Boże! Co pan wygaduje!
_ Czekoladę robi~.
śli: przyjacielskim gestem .podał
Toć wówczas odhicie będz.ie do
rękę staremu fabrykantowi c.ze·
- Jakże ty ją robisz? - 91>ytał kolady.
niczego.
_ Pi.sz, jak ci mówię., _ rzekł nieufnie Sapogow, pTzyglądając
NazaJ'utrz Szepnelewiez ł Gol·
surowo Sapogow. - Nie mugaj się dziwnemu aparatowi.
wariata.
- Pyta się pan jak? Zwyczaj- dilD wraz z rod.zmami wyjeżdżdi
Litograf wzruszył ramionami me. Tu się wrzuca monetę, a l!lląd z Jałty najweześnie.Pzym 11itat1
i pochylił eię nad kamieniem.
wypada czekola·dka.
kiem.
Po dziesięciu milllntnch pełen
- E, kłamiesz, - uciął Sapo·
Sapogow &łużbowo asystował
skupienia Sapogow obracał w rę- gvw. - To niemożliwe!
przy ich odjeździe.
kach bilet wizytowy i marszcząc
Dlaczego niemożliwe? A
- Nie mam do was żalu, czoło czytał:
właśnie, że możliwe!
Zaraz się e1konstatował, kiwając dobrodosz•
- wogopaS zdwomys.kaM łewaP. pan przekona.
nie głową. - Bywa Żyd jak si~
Na sercu miał wielki ciężar.
Starzec wyjął z kieS'Zeni mone· pat.my, bez cygaństwa, a bywa tei:
- Tak. A więc to jest wogopaS tę pięciokopiejkową i wrzucił ją i inny rodzaj - szachTajski. JezciwomyskaM lewaP? Rozumiem. w otwór. Gdy z drugiego otworu , śli doprawdy coś żyd robi: cze-Kpinki sobie robić z władzy - wyskoczyła czekoladika, wówczas koladę, czy tam co innego, to go
1
do tego pan pierwszy. Rozumiem. Sapogow 1'ozdziiawił gębę z za· nie tknę. Nie. Ale jeśli w<>gopaS
Piękny z pana rzemieślnik. Zano· <'.hW} tu i zaśmiewając się zawołał: zciwomiiskaM łewaP, - to po co?,J
tujemy_ to sobie. Jutro lV ~iągu
- Jakże to tak?. O, mój ~oże!

i
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Wiol~1 im,rHa !IDrtu ro~otniczn10
Bieg lekkoatletyczny i kolarski-Nagrody prasy robotnicze)
W popr:~ednim numerze ,,Sztafety
Robotniczef' przynłe41fAmy włtido
mo&ć o 1clelkiej sportowej imprezie
b.
robotni~ej 10 dniti 1Q k10ietnki
r. DzU możemy do poda·n ych już wUi
domo§ci dorzucM garść ttoi~ch
faktów.
Impre?Ja ta, &kladają-00 się z biegu
na i,,.z&a,J ł błegu kolar&kiego przeco dotychcZ<M
8cign~ to wszystko,
na terenie sportu robotnłczego było

ROBOTN ICZA
ORGAN

ZWIĄZKU

~

ROBOTNICZYCH STOWARZYSZEN SPORTOWYCH R. P.

zrobione. Wzorowano

iwi~e~o

powie:m ~la ~ł~[ ro~ofqi(m~I

Budowa przystani im. Jerzego

:uJWodach.

kondygnację

chałowicza.

100 metrowy dostęp do brze
gu, spory plac pozwoli na dobre tozplanowanie budynku,
plaży sportowych; pomostów i
pływalni. Według projektu budynek przystani będzie dwutarasowy. W części środkowej
wieścić się będzie duża sala po
zwalająca na prowadzenie gimnastyki podczas zimy. W
mieścić
skrzydłach ·budynku

zajmą

włęk8zą

ilo.ić

sportowc6w i nsesportowców,

~nło

:1Jgro-madzłć

włnna

robotniczej.
Je87.i c1wdzi o lekkoatletów, -

dzłeży

Michałowicza

robotniczego, dr. Jerzego Mi- się będzie szatnia,

.. Zbliia się lato z wszystkimi
jego radościami i rozrywkami.
Jedną z najmilszych rozrywek
w-.szawskich latem jest Wisia, zezwalająca na uprawianie
s~oi:twów wodnych. Specjalnie
Wł!Żny jest dostęp do Wisły
dla mas robotniczych, które nie
mo.gą sobie pozwolić wzorem
b-pi;żujskich rodzin na wyjazd
nu~, morze. I~tniejąca dotych~
cz&,1Sjedyna. przystań klubu robo.n.i,czego „Skra" nie mogb

na

fra:ncuskiego sportu robotnic:IJego--

'

będzie

bieg

klubów

ców"

najnliszą

tym

w.

to

przeotąden~

,,prze"lajowrobotnwzych. Poza

R. 8. K.

o.,

chcąc umoż%i

hagary i wić wzięc1e udzl~u .w

warsztat.
Komitet budowy . rozporzą.dza już pewną ilością mateńalu budowlanego (piasek1 cement) tak, że należy sądzi'1
że z początkiem laia przystań
zostanie otwarta.
Płuca robonicze, oddychające fabrycznym kurzem, będą

za1wpdac1t.
sportowców innych dztaMw, podkreślU zawodnik6w w k"lasyfika.cji indywłd1wlnej na poszczególne katego

c;;yla dla zwycięzców cenne nagrody, tak te pr6c• pucharu WR8KO,
dla zwycięskiej druźyny klubaweJ*6WOdnłcy • robotnicy bęlfq 11iogn
11agrozdob'IJć jes:11cze tilJ.'Jtępttjące
cly:
1. Nagrodę ,,Robotnłka"
2. Nagrodę ,,Młotki idą" dla- najU!ps~e; drużyny

dzieZtdCowej . Mlł'I•

d~eóŚy PPS.

"
,,Sztafety Robotniczej"
W :iklad drutyny klubowej wcllo·
cfzl 8 mwodnikóto. Jeden klub moźe wyst-:1wić kilka dru:tyn.
Pozq, wymienionymi nagrodamidMyny
zwycięBkie
płerw.sz6 trzy
orciz pim'wsł trzej "wodnicy 11 każ·
dei ktltegorii otrt:ymają cenne ttagro
dy w postaci sprzętu aportowego .
Bieg kola.raki o m.istrzoatwo W.
R. S. K. O. odbędzie się na trMie .ts

s.

Nagro~

kim. o mf.atrzostwo WlłBJ(O. Organizatorem tego biegu J63t ,,Skro".
R6wnłeż ' tutaj zawodnicy otreymn
Jtt cenną 1!4grodf; tD poataci Jl~M.ru
pr:zoz
kryszt~wego, ofkirowanęgo
,,DZIBNNIK LUDOWY" Ila M\Oyolę·
skiej d'f't&żyny.
Jck widzimy, impreza sportu roli.
w dn. 10 kwłetnils będ.rie rzeczy~
ście za1tro;ona tw .ueroką a1"U9c: .„
Zawody wzbu.d:tUy Jut teraz oforzymłe zatntere&owanie ł fW.lety ec~k1to<id, że będzie na nich pobłłfl ~ko1•it
uczeittntk6\o no zawodach 7'0botftfczych.
8pt:Yrt ro1iotnfczy w Polece llldobywa corlJZ szersze podstawy i • rdz•
machu rozpoczyna nowy snon. ~glo
azenf<J fUUejy kłerowoo do Bekreła
riatu WRBKO. Warszawa, Otl6rw1>·
,/. R .
nego Krzyżo 10,

Wiosenne biegi

naprzełaj

w Łodzi i na

·
rie:
Tra.sa „zmelaJ"" 1ekkoatletycznego wynieste 3 klm. Błeg rozpoc~'nfe
się o godz. 10.so rano. 8ta.rt kol-O
i
kina ,,Swwt" na tolłborsu.

(]

Sląsku

znaczenia miej.se !> pkt., 21 - 30 mJe}!u 8 ~t.,
31 - 40 miejsce 7 pkt. i t. d.
Opłata sta·rtowa wynosi 10 gr. od ia·
br.
k;wietńia
3
łodz
w
mający
się
odbyć
A teraz PJ'ZYJemna tiiespodzianktl
przy csym kl'Uby
wocłników ( r.zkO
na·
biegi
ił.
r.ałożenia,
z
Wychodziic
zaintere·
Im11rezą
awodników!
~
.
dla
śv:ieżyru;
odetchnąć
mogły
sowllła się pr(J3(J robotnicza i wyznci prz e łaj H! do~konałym przy3po!ohleniem (orga11. ZiWią7Jki), zgł~ją~e pon11d 30
zdrowym powietrż~m.
do tf'l!dów rozgrywe1' le~ch we ~s~ nc.~ę~'ków <}ąl~oh l>J)ląt już '1ie po·
kich gaJ~ziach '.1>0rtq, organizatorzy noezą.
Klub (organ. zwiąl:ek), ktliry ~f<:e~
w~ywąją do udz:iału w bieg\! nie tylko
lekko · t ~tów, lecz również piłkarey, bok 3 lata, n!ekonh~Ol!'llie kolejno, ą~ye.ka
ierów, kolarzy, piłkn'l"Z)' ręoznycli, sło· najwięlmą iloKć punktów (są biegi
wem '' zystkich czynnych zawodników. mężczyzn, kobiet i juniorów łącznie)
zdobywa nagrodę na wła&ność.
0
. Zawodnicy (czJki) kJuhó1v robotnibiegali 3000 m., ale jest dostępny rów. ci1ych należący de or1an1zaoji ~ zwil!·
•
przyklasnąc, Powstał JUZ koPewne światło na 'wynik biegu o/ Dnia 10 wal.ka o pierwsze miejsce polską ekstra. klasę. W klasie pierw· n.ież dla kobiet na dystansie 1000 m. i zku klasowego mogą starto·wać tylko w
mftet .b'!dowy przystani_ dle
robotnikow, w skład którego mistrzostwo WRSKO, który o:lbę- rozegra się na.pewno między Lisow· 1szej groźnymi przeciwnikami oka- · ji:niorów do lat 13 na dystan.;ie 1500 m. barwach klubu eportowego.
wchodzą m. in. Juchniewicza~ dzle się dnia 10 kwietnia na terenie I skim i Michalskim, ten ostatni oę- zali się Lisowski i Michalski, lttót·zy
Nie j~t dopuszczalny ud·ział &porto·
' • dr •• BaCla. ż oliborza i Bielan. , rzuc.ały wyniki l!· \ cizie się chci.a t zrewanżować swemu mimu to_, że pod względem rozpoczę· By wy~iłek jednego roku nic został
,
wa, dr, ,Buencw,au& i
wców należących do organixacji czy
orga·
swrm
nastawieniu
w
zmarnowany,
k
związkow robotnicz,-cb, 11 xgłosZl)nyeh
Przystafi ta, k t~ra. stanie przy zys ane wczoraJ na biegu o pu:ha1· • towa.i·z:ys.zow1 ltlubowemu za poraż· cia trerungu zostali ubieg11i~i prz't:lz
wale nuedzeszynskim naprze- im. Forysia. Wraz z elitą. prze!aJo\\·- 1k~ nle<lz1elną. Do porachunkó>v tych swych rywali 0 2 miejsca, nic im nizate>rzy przewidują urządzenie biegu od klubów mieszczańwcb.
i Wir k lll:!e-.:n na mogą sl: jeszcze v.rtrącić długody- nie ustępowali. A za miesląc nie po· rokrocmie, przy czym zwycięó.ki zeepół
··
' kieJ• za przy- ców stollcy z_ N o~rm
• ulicy Atens
ClW.
Zespoły mogą być zgłui:aĄe z &et'eno
1
bę- czele pobiegli biegacze robotniczy, stansow1ec Eichel i ze względu ua winni już z ntmi przegcy"\rnć. w gru źdob~<ITie uagrudę przechodnią w for- całegó kraju.
•tanią P. P.
krótką trasę 3 km. średniodystan- pie, która przyszła w 2 minuty po mie &tatuetki z postacią sportowca, ofia Zgło,zenla przyj11111je i inlormaeji Il•
dzie imienie:19 twórcy sportu zajmując niezłe miejsca.
sowcy Urbański, Mulak i Am bi-ozie- zwycięzcy, którą brano do klasyil· towan~ pr:z:ez Kluowy Związek Pońca:o
dzielit gospodarz ZMVodów RKS. 'i'Vlt.
wicz. Zresztą bieg na przełaj to Jo- kacji znalazło isę 5 zawodników ~znfozo - Dziany w Łodzi.
•
•
1
- Cat"tago Łódź, ul. POW. 'I m. 2, tel.
Regulamin 'biegu jest na!twują.ty:
jt'eria, mogą się zi;ialeźć samorodne Skry 6) Lisowski czas 11.4T,2, 8) Mi
~
y
271-17, do dlllia l kwieblla. ·
U 'ł 1 talenty wśród licznie startującej chalski 11,!Sl,4, 26,) Elchel, 33) ur- 1 Udział w zawodach wziQć mo11' .Csłon
·
młodzieży i pogodzić starych i·ywall, bali8kt II, S~) Mulak Bieg ukoł'lczyło k.owie (unię) klubów ZRSS, organiucyj
·

~1!'7!~{;~~:

I .

I

bieg

naprzełaj ŁRSKO.

l

Laa; so' WJWsk-~,·-c'WZWYWMMlli-·1=c·

~~~~:.::::::: =

Imprezą pierwsrorzędnego

jakości będzie

..

h-;uIski* .;r

0

I

f~eort~s~~~y\:'~g~~~~j Bieg o puchar VI Forysia rzuca ś wia lło na układ sił ty!~egd:z::r~a:~:zn, ~~=Z)~~:

I

w. uazwana

I

I
w:a;;\
•
Odz j

Kowe

powstaj~, stare
.· .Wiosenni rucb VI okr. warszawskim

Bieg wczor11jszy był walką o około 100 zawodników.
W pwlktacji drużynowej Skra za.
NoJ·i·m 1· wi~pierwszeństwo ~;„d.,..y
•
.
· .
.-.
•
„~, 4 miejsce 88 ptk. za zdobywcą
jęła
zostało
zaliczone
które
kusem,
i
Od kilku ~at IBtniej~cy RKS. Promleń
Co raz n~we obJawy weka,7lllją, że
:or~ robotn!ezy zatacza coraz szersze w Żyrardo1Yle w-z,now1ł rn·ą pracę ~por. korzyEć pierwszego znikomą ró'.i:n1~ 4 pucharu PZL-em, Warszawianką.
, 0,2 seklmdy. Ci ctwaj reprezentowRU ~agwi11.
.
tową.
kręgi.
W ostatnim tygodniu zo&ały 7Jgłoszo· 1 Warto podkreślić, że klub żyrardow.
I
I
- · -...· - · - I l „
ne· do' ZRSS.u i RPA trzy nowe kluby eJd nie idzie po drodze nll!jmnieji'Ze;:r - - -.....-

I

„,:i

1

Brz~s'c'
rł;'.

:i:::;o~:1:rl~~fe~:
~~=k~=~r; ~;.dzi;~~ada =::;n:j::i~~~~~własne
którą u.prawiają mę~czyź.

•

hoiilo, a pracy swej nie ogra; kiej atletyki,
nicza jedynie do piłki nożnej, ale urn- ni i kobiety. Trmingi w tym klubie
chamia

hiecą

i

również piłki; rec:mą, ee-keję
kultmralną.

ko· prowadzi instruktor ZRSS-u tow. Bo ~ki.
W stadium organizacji i X:lJlwierihe·

IQti:b otwocld prty TUR.ze posiada nia przez władze admiui&lracljne

I

znaj.

„.

P\'oletaria„kieb (Czerwone HaTettetwo,
Młottzie~ PPS. i kląsowycb mviązk6w
zawodowvch.
Punktowanie je~t następuj~ę: kobie·
ty, męic:;yźni i jµnior~y): I miej~ce IS
pi;.t., 2 - IQ miejsce 10 pkt., 11 - 20

posia·
_
l . da-1„uz·
·

...;.-..

I

I

Pięć

.

lat istnieje RKS RUCH ZZK towego. Pierwsza.

drużyna piłkarska

---·

kadr~
..

~Hf ÓW robotn1·czych
spor•o
i
W

t

I

Sekcje te w aewnle

le~:~11e!yc::e:;:~„ oi1:::=e b:~

~
h dnJ An:<tu'll
przełaj „ pucliar prsec o
,,Siły". Bieg odb~ie się po ru 4r'cgi
z rzędu. Po raz pierwur zdobył paebllł'
Sitko _z TUR·a Szopienice. OstatĄio llłłl•
nęło na starcie 42 zawodników, '1lU u.
zem powi111110 &tanąć 100 bieJa.C~ ~bo·

::~:~:hBie~:~:~:~~~-~j:=Q~,~~
zo~tanie
pnepro•
smiorów. Xmpre-za ta
wadzona na le~ych terenach 1\fl..;.kie(!u

J&nowa.
Zainteresowanie bit!lJiem jeót daie.

Ubi~głym

roze-

Z~yclęscy

nie

można przew~iet ~·!·

w1ęk; ze szame ma Kaweclu ,; ,$1ły ,
w Brześ~iu nad Bugiem. z roku na zdobyła jak wiadomo mistrzostwo grały 48 spotkad.
'm~W obok !ekcji pilim~kiej, sekcję ko. duje siQ RKS Wolno;ć na Rakowcu.
Okolice podwa·rszaw,.kie zoetaj'I o~· rok praca tego klubu rozszerza. się .f'oleRia, dzięld zwy<;:ięstwu na mi· . W klubie nie brak jest i kobiet- ' który b~dzle eię starał za w;:iielkł cenę
la.n.ką, W.zmocni to '5tąl ilofoiowy ko·
pnch 4 r ~dobyć dla Mysłowic. z„J-..,-pn.ia
· · gzy sportowe.
go. w ro"". , kt6 re upraW18.Ją
chwili ugruntowa- strzem podokręgu Pi"'uk!
czone pnez pierścłeu klubów robotni· i jest w ob3~neJ'
w &tolicy.
roboąllctyeh
1~
„~ ~
kn
w. M
0

I

. . i6& . Mazowieckim nowopow· c;zych. Do istniejąeych już Naprzo<łn w na, tal,{, że klub mo~c spokojnie pa,stały klub przy TUR·ze posiada sekcję Brwinowie, C:rerwouycb w Legionowie, trzeć w przyszłość.
bokemką, ~tóra · z.gło';;Zona ju,Z llOstała Skry i Hapoelu w Falenicy, Turowianki Zamteresowa}lie spo:-tem u młoi wśród roclzm
li' Wołomilllie docho1hą nowe kluby, w dzieży robotniczej
.
d_o -~ZB.
Druźy~; ~iłkarc..kie tych .ld~~w ~.a.Cl Otwocku, . Mińsku, ŻYTurdowie, Pro$z· członków ZZK jest ctużc. Mimo to
j praca nie jest łatwa. Ruch jest jeC!y
bytllł w k:.asie C RPA od Jesiem biezą· kowie i ... Groddsikn.
nym klutem robotniczym na Pole~go roku,
siu i dzięki teniu wychowi>.nie w zasadach sportu robotniczego spada
cal.kowicie na b:i.rki tego klubu.
Trudność powiększa wrogie nasta

I

I

'

rusza
Sport kobiecr
ym
Naf
W

, .'

ZagłabiU
"I

Dnia ·s 'marca 1938 r. RKS. TUR. Drohobycz odbył swe Doroczne WaLne
Ziromadzenie. We wstępnym zagajeniu
przeJi · tow. Lachowicza oddano hołd
zmarłym ttow. Daszymkiemu, Michała·
w{~zowi i Strugowi przez powstanie _
poczem powołany został na przewodni·
~ącego dnfa tow. Kolanko Jó-zef. Sprawozdanie z pmi sportowych złożył
LpW. GartenbeTg, zaś z drziałalno6ci Za·
rżtdu tow. Lnc,howicz. Nadmienić przede
w~zyStkim należy dzielną podstawę 1.:ł.
k'a riy RKS-u, kti>rzy w zawodach o mi·
!lr:&o!ltwo kl. B. " je~ieni zajęli 1-sze
miejS>Cc jakot eż Z3 grę fair otrzymali
dyplou od tut. Podokręgu Podkarpe-t·
1.iet.o LOZPN. p 0 szczerej i rzeczowej
~·skUEoji uilzielono · ah~olutorh1m ustę.
pującemu Z:: :ządowi. Do nowego Za·
uącl11 weszli ttow. Kolanko Józef prezes bonor-0 wy, Lachowiciz Bolesławprezes urzędujący, Trza~oś Amoni _
i wice prezes, Raba _ II wice-prezes,
W.· · · w5ki - sekret:m:, Diug-i;knrb
nik, kierownu P· n. Gartenberg, gos·
podarz Kob1·yn, człou.kow:e Zarzą<'.u:
Hoffman, Hodyr, Gniewek, Schneider,
Orendec~i, Biega, Silllta. Do Komisji
Dyscyplinnrncj: tlow. Dnćko, Kura~,
Kc-ioł, Jul'kiewicz.
s tow. Ko.
zabrał gło
· Na zakończenie
cel
zebranym
który p~d.stawił
la~o,
9Pllrtil robotni.czego nadmieniając m.
ła., ie pr6cs wychowania młod1:iezy pod

tO O

l

grywk:i.ch między okręgowych Rucn
musiał ustąpić przed przewa~ający.
ml siłami swych l'.Jrieciwników (śmi
gły wszedł do Ligi) ale mimo to
gracze wynleśli z tycll spotkań wie
le doświadczeń, które wykorzystane
będą w · obecnym sezonie. Sekcja
piłkarska. posiadała 3 drużyny, w
tym jedną młodzików.
Istniały i działały poza tym aa•
stępujące sekcje: piłki ręcznej, lek·

Treningi przeprowadza-.ę bycy w
salt Okręgowego. Ośrodka W. F. i ua
stadion.le miejsldm. Treningów w se
zonie było 120.
Roczne wydatki i dochody klubu
zbliża.ją się do sumy 2000 złotych.
W związkach okręgqwych Ruch
reprezentowany jest pn;ez tow. tow
Pankonina. (przew. kom. rew. Pol.
OZPN) 1 Ochockiego, który pełni
funkcje sekretarza.

wysiłków

w
swych
dzie p1'zede wszyst'..dm do tego, aby -:a- koperowanie lepszych graczy innych
istniał prawdzill'Y dnch id,eot<:1giC'ZI!y i ~lubów a. zwłaszcza robotniczego
aby wn-ośli na prawdziwych obrońców Ruchu.
mas pracujących - na tern znko1'iczono
Klub przeżył różne fazy w swoim
doniosłą nroczystość.
Po Zebraniu Zarząd odbył natych. rozwoju. Był czas, kiedy zdawało
miast swe l-5ze posiedzenie, na którym się, że klub nie da si~ utrzymać bez
pov. zięto uchwałę założenia sekcji źe6. obiecywania pracy czy posad swym
E-kiej i uruchomienie wszystkich gał~
.>partu w tym celu Zarząd czyni stara • . członkom. W obecnej chwili wszystnia nzy„kanie !Jrenerr. co mn na~~pić ko to już przeszło i RKS Ruch ma
już swoją. kadrę członków wychow dniac-h na.jb]ifh~.
wanych w zasadach sportu robotni· ·
czego, którzy poprowa<'zą dalszą,
, szerszą. pracę sportową. wśród rnło·
·
I
W ~·.:ązku .: nową ~jes~racją dzieży l'Obotniczej Brześcia.
człunkow ZRSS., podaJe się do l. Założyciele 1 organizatorzy kluba
wi&domości, że saniitairiusze zo· ' pamiętają zawsze o za.sadach wpaja
•
zł
ożyć SWOJe &tare nych przez nieodżałowanego tow.
bowiązani są
legjtymacje do zamia111y na nowe. Jerzego Michałowicza, jednego z
Klubu
Bez nowych legitymacji ZRSS., głównych współzałożycieli
sanitariusze nie będą wpusz.cza1J1i w Brześciu. Dalsza praca prowadzo
na będzie w myśl hasła rzuconego
·
na zawodv.

Uwaga· san1·tar1·uszel.

I

J

Sekretariat Wydziału Sanitarne na ostatnim kongresie ZRSS-u „roz
go czyn.ny jeE't we wtovki od g. szerzeni!!. i umasowienia robotnicze
20.30 do 21.30, w piątki od 20·ej go ruchu sportowego.
· seA ~eraz prze d z bliżaj ą.cym się
o d 21 •30 • W i;prawaoell 1Da·r dz-O p ił,
przeglą.<t
krótki
zdamy
1938
zonem
I
nr.
pod
d;i:wonić
można
nych
oslą.gnlęć z ubiegłego sezonu spor6GS·94 o _d 8-9 r. i od 17-19j.

I

•

•

•

do tego p1erws.zego robotni~ego bu:gu
na przełaj należy nad,yłac na ad-re.
R~•. ,,Siła" My~o~iee, Ldma 7• ~ny·
stkie kluby robotmcze ślqs.ka poWipny
bieg ten obe~ać jakmijliemlej, aby na
mn;ie !4.llnęły ma~y \liegaczy rol>otni·
czyoh, będzie to za<;hęt' cłla illJlyc\l \.lu·
bów, ~tóre powinny zorganizowaę po·
dobne biegi.
1

R. · K. S. „Elektryczność" p.rzy Zw.
Prac. Kem. i Inst. Ut. Publ. Od~&.
WIU'szawa II, Ęlekbownia, przyjmuje zapisy zawodfllków i młQdzl·
li
ków qo sekcji piłkaraldej, bokser·
SKRA ,·- ~·\.KABI 7:1 (2:1) liłi: Opasi!liski 2, K-0mi.&airczyk skiej, zapaśniczej i ~olarskiej oraz;
do sekcji kołĄrsko turyetyeznej.
•
1, dla Sarmaty - Skarzyń&ki.
Mocz piłki n-0Żtnej między · Zgłoszenia w sekrętariacie Zwią-z
„Skrą" a „:\Iakabi" wykazał, że
ELEKTRYCZNOŚĆ
ku ul. Elektryczna 3, codztemite od
piłkarze Skry majdują eię już w
- DRUKARZ 5 :3
j godz. 11-eJ dl• 16-ej l od 18-ej \]o
niezłe formie kondycyjnej. Pienv
Ciekawa gra obu drużyn.
21-ej. Telefon 599-43.
sz.a połowa meczu była dość wy.
rów11a·11a przJ· lekkiej przewaidze
„Skry".
Po przerwie r-0h-0t11icy przypu
ścHi atak na bramkę przeciwni·
k pakując mu 5 goli. „Maka·b i"
po przcnvie spuchła. Bramkami
W końcu b. m. organWU1je tutejna miejscowi malarn, sympatycy i tow•·
dla ,,skry" podzielili slę Kałua
ki - 3, Zalewski - 2, Wvbrań· ;Jutrznia" tradycyjny XII popis głD'.lllla· n:ysze.
'
Dusr~ą kluhu jest jego prz.iwoaaiie'Z4!
ski i Smosarski Il po I. Dla Ma- stycmy.
Popis ten odiwierciedli s!ałq, syste• cy tow Kormianm.
kabi samobójcza.
Słowa nznnma należą się dm;;vato·
matyczną pracę klnbiu na pol'U wychoSKRA Il - SARMATA 3:1
wi or\Uestry klubowej tow. Frąjndo" i
Piłkarze Sarmaty mimo prze· wania Hzy~nego.
Obecnie ćwic:zy 10 grap. Zarząd za- A„ pod którego kierownictwem zetpół
' · d
• I
.311•
·
grallleJ wypaUIJ mee, znac JC •
nmk po nich brak zimowej zapra· kupił ostatnio szereg sprztów gimnasty· zwi~ył się i WllJbogacił O Hereg At•
wy, co jest zrozumiałe wobec cięż crnycb1 jak poręcze, piramidę i inne. strumentów.
Należy pnypu!1lCZaĆ, iż popis W?bu·
W 7.wiązk.n z organizowanym popi6em,
kid1 warunków, w jakich diruży·
wywołał duże zainteresowanie, dzi zainteresowanie 5iP<>rtQwc6w robot·
który
d
na pracuje. Są zimy jednak, że
miastęczek i M:ią·
p-0 tJreningn Sarmaita pokaże, 00 ~ub ,urządził konkurs na plakat propa· niczych :r; okolicznych
Kutna.
do
pobs
na
ich
gnie
prace
swe
~łosi.li
którego
do
gandowy
potrafi. Bramki dJa Skry strze.

wienie klu~w mieszczańskich. Klu- koatletyczna, hokejowa ( bokserska.
by te ,żeruJą na naszej pracy i wkła

względem ćwiczeń &pOl'lowych dążyć hę da.ją większość

I

K. Pan.

Skrzak1· VI gaz1·e11
Kutno

Doroczny popis „Jutrzni"

•

„
/
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czerwona w dniU , . Maial Wielkie Zgrom~dzeoie Ludo~i;;·

Łódź

!llml_ _ _ _ _ _ _ __ _

' OciiWały k~nrerenc11 międzypartyjnej i międzyzwiazkowej I

w FiltiarmonEi . ..

'• .

. , _ ·
'
. .' ,
·
·
Wietkie Zgromadzenie Luc!o. dow l~_'.:.:t, Le 1::::: teg~ s r,ju~z:J, .;1ie
W sobotę dnia 26 · b. in.. o godz .. riich . pr:z;emówień, wskazuje na ko- wa Wolności, Postępu i zwycię- na konferencji przystąpią nie- we, ·które odbyło się w dniu,wczo. I t-krut?j' i ;<;::de c z :ucz.n~ ,tamy nie
7w[ecz. odbyła się -w · 'sali Do,ffiu nieczność , kontrofensywy pro Ieta- stwa mas pracujących.
„ zwłocznie do należytego przygo. rajszym w sali Filharmonii, sfało \,· ~trzyr.:ają naporu mas, iądąj.ąZ\viązkowego Zawod. · prŻy ulicy riatu. W ob.ecn,ych waru:lkach me
Jakkolwiek komisja sejmowa towania manifestacji i obchodu się ogromną manifestacją sojuszu ·;rc~1 Wolności i Demokracji. ;
-' Wysokiej 45; konfereii:cja ~ między. 1tód'y ·akcji' strajkowej nie wystar. pod naciskiem opinii spo-lecrzeń- 1 Maja.
mas pracujących. Wspólne wy.
Na wczorajszym zgromadzeniu
partyjna i międzyzwiązkowa, z~o :czą . .. Faszyzm zmier,za do fizycz- stwa odrzuciła rządzowy projekt
Konferencja oświadcrza, ie te,. stąpienia przedstawicieli ;>,)J'5>.<it'j i;-rzcrr.:aw!:lłi: w im. PPS tow. tow •
. łąna przez Ezg. O.k.R: P.P.S. Jw "nego niszczenia proletariatu, zdo- :zmiany ordynacji wyborczej do goroczny obchód 1 Maja 1kupi Partii Socjalistycznej, Stronnictwa S:<.~wczyk Artur i wacho~icz
, celu' przygotowania · · obch?liu by,wa fizyczną przemocą ulicę. 6wciu największtch miast, lo jed. całą klasę pracującą ·Łodzi bez Ludowego i Klubu Demokrntycz. łler.ry!<, w im. stronnictwa , -~.u.
, Pierwszomajowego. .
Nal{!iy orgaAizować samoobronę nak niebezpieczeństwo pogorsze- różnicy narodowości, ie ~bok ro- nego przyjmowane były z ni~by. dr:wego ob. lfaczorow~ki, w
·.Kon"ferencię zagaja' tow. , Stawiń rÓbotnkzą, . prży czym sama' pozy. nia ordynacji wyborczej do samo- botników polskich idących pod walym entuzjazmem prze-'- sL.c.zeł- im. Klubu Demokratyczneg~-. ob.
ski, ~apra.szają·c. · ·di.(. ".'.' p,r_e~ydi~m. cJa obronna 'nie wystarcza. Trze- rządu nie zostało zupełnie us.unię- sztandarami PPS i klasowych Zw. nie natłoczoną salę.
:!r. Więclmwskł.
·
.
tow; 'to'w. ;· Nu'tkievv"itfa;' · Zerbego;. ba znieść faszystowską chuligane. te i dlatego uchwały Konferenoeji Zaw. udział wezma również ro.
Przymierze pomi~dzy masarni
Szczegó!owe sprawozdanie . z
Śkrz~dfewski;ego i Kr.si'ffskie~o;
r.ię , z '.wie: •
z dhła 16 lutego r. b. powinny być botnicy żydowsey ' ·pod sztanda- pracującymi miast i chłopami jest ::irzebiegu Zgromadzenia ·i prze' Referat. wygfasta -przew: ·OKR-u! - Om·awiając ostatnie wydarzenie W całej rozciijgłości. wykonane rami „Bundu" i robotnicy n-ie. faktem dokonanym. Wczorajsza mówienia podamy w numerźe 1 ju.
tovi: · Arttir Szewc·zyk, dając prze- na· terenie międzynarodowym tow. przez wszystkie organizacje, któ- mieccy pod sztandarami NSP,P
potężna manifestacja jeszcze raz trzejszym.
„
-..g1<id. walk;· które··-protefarfat ~·'sfo- · Wach9wicz stwierdza, iż Hitler rym wykonanie tych uchwał po.
Z entuzjazmem żostaje przyjęta
we
•Mi
sww:m:www
.i
~···
ćzył ·"1 ub. roku. w .Łodzi; Polsce i nie ' byłSy ·tak' wściekłym ryzy kan- wierzono.
rezolucja w sprawie . hiszpańskiej
n·a· cafy!ll ś.wiec!e„ .- ,
te_m, gd'yby wiedział, iż może naKonferencja energicznie Pfl)te. wyrażająca płomienne pozdrowie„
stuje przeciwko odraczaniu wybo ·nie dla bohaterskii::h bojowników
. O~op, kfóry · powstał na gru~aclt potkać · na przeciwdziałanie.
sańacji, cto .któierwszy_;scy · ziori~li •:. w znac~nej mierze do jego suk. rów do Rady Miejskiej m. Lodzi hiszpańskich
wolność, demokra. SĄ
n1enawiścią, jest .próbą ufotmowa' cesów,' na• terenie · rńiędzynarndo- i'domaga się zarządzenia demokra cję i socjalizm; żądająca przerwa .
nią _
obozu ': faszystowskiego w ·no• ., wym 'przyczyniło się ' osłabienie po tycznych wyborów do UbeZ?ie- nia polityki nieinterwencji' i po tę-,
: wej, posta~i. ,'. Za~fania .: spo_łecz-eń~ · ·zyfji '· ~o-sji Sowieckiej, ws~u'tek o- czalni Społecznej.
piająca bestialskie mordowanie
~UM &RE+dlłłi A
*±HS !t 5tWM
'- sxwa prz,ez ?filianę -szyldu n}"e ZOQ- staJ,nich . procesów.
przez hordy generała Franco ko. : ~
.
~11
·
. Jano :pozyskać,~ ·: chybiły również . Jedr;iomyślnie zostaje uchwałoKonferencja
przed:stawideli biet i dzieci.
.
i9n ,.nad~ieje. _n~ w,e.\\'.ilątrzną ~on- ~a '.następują~a rezolucja: ·
PPS, klasowych Zw. Zaw. oraz , Odśpiewaniem
„Czerwonego .
~ofidacjef. Obr~~e~ , ~~kłt a:4.~ym , ae- · , . -~ REZOLUCJA
„Bundu" i NSPP w związku z te. S,zbtand~ru·• ki . „Mię_dzyńarodówki' '
.-;~
xonip.ozycji sanacji· ies . seim sartaze ranie za onczono:
A.I · ' t
k
':,,,uonferencJ'a
ed"'-- • i 1. gorocznym obe'hodem 1 Maja,
. ~n~ ., e .· ~a~y
u~~o
~
_
~ M~Cet hl~w~•w~~dd ~---~=~···••e•--••-•••~'-m=••--~---·-~-~~-~--·••M-~,~-·~-·•-•••••
·
..: trzymają się ,władzy.: Stąd • próby PPS:; 'klasowych związków zawo- zorganizowanego ruch\1 rohotni·
'· " •
~.:·:
;, porozumienia- iz.· rt~fczarniejsżą re-. -dowych
··
"' 9raz „Bundu'' i NSPP .ob-· cz.ego, . postanawia wezwać ws-.~y.
'"'
.
: a.kcji ,z~ ;-;falangamf'; „ioetfer.ami" , i ;raduj'łca 1 W · J:.odzi dnia 26 marca stkie związki zawodowe i lcomi.
.·
', ~
: ~; . - ' ;_ '; ~ -.-~.''.
endecją.-. Ale 'Y.zrasJają \ ~iły ,lewi~ .t9S8 r.~ w sali Domu Zw_iązków tety fabryczne . do· organizowan~a
.· .; , · ";.„
cy,. ·Mamy za s0bą-,, po,~ażne . i ·o- Za.wodóWych wita z uznaniem uk0
,,
fiarne ..w.alki na, wiff: i w.- 11lleśc~e. chwa'y ~ady Naciietnej PPS z dnia masowych kadr milicyjnych ja
WSKROŚ W1CHER_, I śNIEG
Nie wzięli udz!Jłu w biegu czoł ... w grywki kośzykówki, " ~iatkówki, zawOdy
. \yalk!i .Prieciw ·. prÓfek~owF nowej. rt9 ·i ·21) marca oraz przejawy soli- „samoobrony robo·tniczej" przy- . OTWIERALI LEKKOATLECI SEZOJ\1 zawodnicy ŁKS. i Ge~·era.
lekkoadetyc:sne '(w;budowarn·a 'f sk?~
Q~dyrjaqji : wybor.cze(do f ·sąinorzą .. ~damości .c.hlopów l pracowników ~r:'zaki~~;;~c~o tą milicją po.- .w dniu wczoraj:;zym odbyły się bie Bieg nies.towarzyszor.,yc:h na dyatan- nię, ale dotychcza.o nie . rozwią!a'Jio
, QQW;, zdołała .-··P.O)_VS:tpytt'lać , ,:Ljej •i - nich.em. r~botniczym, , wyrazem
Konferencja przyjmuj'! do wia- · gi na.przełaj. Otwarcie , sewlllu ŁOZLA. aie 2400 m. wfgrał Błoch 7.56,6, 2) - kweMii należytego uodpornie~ia · bi~z·
· naj.ęży · tę: ·. wa. !kę · jC'·.,· ;czego były uchwały kongresu d,,....ośc·i·:
Hundt 812,2 3) Karpel 4) Zahorski ni) spotkania bok' erskie (na podłod:ie
' Whw-al,enie,
"<
•
,.,...
•
Mimo fatalnych , '!anmków atmosfe·
·
'
· '
'i
'
··
··
'. sicze. bardzi;ej sp~tęgować.: .. , .„ '• S_tro.~ctwa Ludko~egq oraz kon.
że kierownictwo obchodu t~go rycznych, - silnego wichru i dC.szczn po 5) Wdsfow;;ki, 6) Climielni-cki.
:: desek, kortów tenisowych ni~. ~i~e).
R~ferent wskaz,uje na · niebeipie-' gręsu prac<>wni ów umysłowych.
ć
dzi
t h
.
Zdobywcy 3 czołowych miejsc biegu Poza - tym wybudowa_no · i>omi~sz~~enie
c~ęńęt~o _wó]ń~·· rrroż~-ce ze .strpny \ : l<?n.leJ:ĆtJcj_a, . przedsłąwkieli Maja spoczywa bę e w ręmc mieszanego ze śniegiem, na &tarcie · żrzeszonych· i 4 czołowych biegu nie· dla Fn$trnktorów w. F., l~karza'•ppo'r<? •
' • d
pp;c:o kl"~~
h , z . zk~ z egzekutywy ŁOKRPPS z udziałem stanęło 45 zawodników.
.
,
h_i,tlet..ó:w~ kie,h jem1,ec,
. -s~w1er za·. )
~wyc
w1ą uW a. przedstawicieli
klasowych Zw.
'
·, zrze~zonych, zgłoszą si'ę w środę, 30 !owego, szatnie, ubikacje i natry.sk.i o
ją~ •. iż~ .jedynie .r.p~ofoik i ·chfop 'Wodo~ych oraz „Bundu" i NSPP
Szczegolnie :iadawa-Iającym jest. fakt, · b. 'm. d-0 sekreta-riatu , ŁOZLA. Pnę.' ściana<:h i podłog_a~h, -wyk.łacJanY:cl.
., zdpfają obronić ' N,Lępo~legło..l;ć
Pol'. rstivie
_· i rd,._za,::·że w rozwija_jącej się Zaw. oraz ,,ki~undu" i ~SP.P., fa iż ·w HC7lbie tej było ,23 nie!t»wauy, 3znlńia·na '68, gdzie zo<tana. im wręczo ' !l'. L„!ura_ i terrakot".
,,-., .
,
że wszyst e
organizac1e,
•
.
.,
skL,
,,
, ,_ . ;.,
.„, · ·. , ;walce o ' P<>1skę D~kratyczną i
h
s1:onycb, z których a.ni jeden· nic · ód, ·~e dypiomy.
Nfo zapomniano 0 salce n.a zaprllwę
, :. W flQrąc,yc_h słow_ a__ch mówi tow. :, ,Rząd_· R<>botniezo - · Chłopski, Łódź bryki, grupy demokra.1czne mogą padł. ·
'
..,
~ ,
brać udział w obchodzie tytko
WI.DZEW - HAKOAH 2 :2 (O:l)
h<>koel'S-ką. Po-dłoga jest tu "'"Yłożona
Szewciyk o., bohaterskiej, Q'fiarnej' Robotriicza podejmuje wszelkie
, W bie,gu stowarzys~onych . na dys-illo
W.alce proletariatu Hiszpahii, który wySlłki' aby zwycięstwo to przy. za zgodą kierownictwa,
sic 4000 m. pięrwwe miejsce zajął My
W anormalnych warunkach rozegra· gumą,
·
krwią .serdc,czną brQni'" każa~ej p,\ę fi!>lesżyc. i rozsi!rzygnąć na kórzyśt ' że wewnętrzna dyscyplina pro. szkowski (Zj) 13.59,4', 2) Nadclski - ny mecz piłkmki między Widzewem Ogólny ko:.zt budowli sięga l _milioi.
cfzi ,ziemi -prze}J. militamo~tęchnicz naj6zer5zych· mas ludowych a prze letarlacka musi być przez wszyst. (ŁKS) 14.15,4, 3) Raj115z (Zj,, 4) Jes- a Hakoahepi, zakończył się wynikiem na złotych.
. .
ną.- p'otę"'ą
armii włosko. niemiec- 'ciw• łaszy
·
z-mc>wi ,,ozonowemu" i kich zachowana i przestrzegana
remisowym 2:2.
.
j
Jeżeli
z hal.i będą mogli . korzy_s~.ć
"
'"'od sku"ki'em rygorów
se . (V.T.), 5) Sz.myt (ŁKS), 6l Front·
___1
I k•
k1c·h. Winą źa . obecny · ciężki stan endeckiemu, przeciw próbie wpro. P
~
'
:
MASOWY START ZAWODNIKóW ' wszyscy, . w pierws·zym r~~ie c' .- '°."
ąrmji , ręPublJkań';;ldej należy obar- wadzeni~ w Polsce ustr<Jju tota- że organizaąe reptt.zentowan~ czak (Bo~uta).
''
w ROBOTNICZYM BIE u
rzy trenmgu są powa<W1em z brakU
czyć ·poHtykę ·,;nieinterwencji";· :Pro Hsfyeino;~dykfat-Orsldego;
·
G
środków na opłmnie sal gfmnaety~·
Jetariat .Pow.inien · w.yw.rzeć pr~s·ę _ ·K'On:ferencja stwierclza, że , po.
•
NAPRZEŁAJ
lnych, miastu przybędzie poiyieema in
"

·~

I

NAJLEPSZE I NAJZDROWSZE
PATENTOWANE GILZY
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a.s M A .-

CZTEROWATKOWl'

.*.

11

.

..- '-, .

s '":p,.·_: o

R.· T. ·"':· ··-

„„

I

I

,

M,c;.~ządy,1:;.aoy · ·U~,zieliły.. , popatcła
Lą4owej ·Hisz!'at~ii. , .
.

„
strował'

Proletariat- Lodzi l)ędzie .-.demon1)0d .hasłiłmi walki ,o, socja
Ji~m, o wolno'ść : w'e . ·,~spólnych
s~e..r_ega,c~, ·' pn~ci.w,s(awiąją~ .. się
próbQm, _ pocl,zgtłU i. naro~WQŚ~io~e

„ ''·

gp,_ demo-nst.~a;cjL '

l'l'~ygotqwa.nia

.

'tow. Jerzy. Rabsno.·w,i CZ. -

lqlJn}łch'~ naśladujących wzory i

fraZeÓlogię

hitleryzmu anarchizują:i tc:>z~łada:ją życie wewiątrz kra
.i~/ a ,tY,nt •sa#iym bezkarnie Ula-

·

I
MAGISTER PR,AW U. J. P., ABS„ STUDIUM SPOLECZNEGO W. ~~.{ <;~;:~g~~~fuz~~WEJ" POC:.W Zmarłym tracimy oddane·g o idei socjalistycznej towai-zysza i młodego bojownika o wyzwolenłe "klasy robotnlczcJ.

'-,twiąią\: PfZYSZ~ą al:cj~ OdW.ełiOw<:

'

-~„

,

~we wYstęp
_ y endek(>w ł rói, n,yCh odłamów „Jtarodowo • rady.

· ( Buryd") i. a'!a, T, _ow. Z_ygel bOJm.
11
liittie. sytuację . w Eur:opi"e. ,·Jesteś~
my:pQd wrażenie~ frżeĆJ1- wiell,<i~h
w_ydarzeń, aneksji ,- Austrii · przez
Niemcy ,: hitlerow_s~ie, ,·: ,voJnY. , w
His_z.nanii i .anar~hizow~nia . ·życia
sP,ołecz!leg9 'w · Pol~,ć'e ' p~ż-ez ., c~ar.
n~de[!onó~'. ' -ęu:rżu~zja· ~całego
św_iata, \vszyst~iclt ' ~·iet'ltn1<ów, sfa·
w.j·ą,., lntere,s; - kl~s:o~ · w.yiei, , niż
sprawę
_·~ własnej niepocifegłości. ~W·

ol;>ąw-le -przed wzmocn:fe,nJtim., ~ocj.a·
fo:·inu,~ pozwala: rui,, ,wżrost hif.lerQ\\I'
sk\ch .Niemię,c. ~ra.ncus.~a-~ i .angiet
s!<i_ia.__, 'bUl'.Ż. _11 a_·_.zja_ a'p_r. obiJ1·_.fi' '.-. aneks_,i·e_
Austrii, zamykają ' granitę dJa ·hisz,;
pa(!~Jł.ie,go próletariaJt_.1, Przeci:ws.fa
- ,'

wić ·tq1pitaHz:,irowHnal~ży';.m'ię,d_i.y- ,
f\arqqpwą• J<l.asową· sp~i4am.ość pro
letąriątu.
- ,, ,,- '
Tow Zetbe .,...,. ,,
N' · ·
, ·. ,•,'
, 1„„1~~1em '"' 1ęm1ęY,kiej ~ $.o,cj. :'" Pa~tiL,,Pf?cy,: oŚ\~fad<;:za·,

iż_, ~Q.~ptnicy , ni~':11iec~~· ~sppl'!ie . z'
r9~0.tą_il<1uv.i :...p9l,~!ci!f!i „i. · n,i,e~e<:ki-r'
mi. w,alczą ~o : - ~~m~~a.~j.f "L socji!~·
li~,m pąe~i~. ~.itle.ryzwowl.„ .' . ·,
.Po
. ,. , prze,tpow1en~ac h "'- .t· ~, ..S U_!tJ.e~O.:W",
s1~iego hSe,rwat.~i,jako J._ o.stat~i . 2~-.

bi;~a >rJ~łos · sęł<r. ; G,;~~J.l „ to".'.. ~a„
c~o~,ci. · Na_~iązując __ d9 , PQI?°fl':~d
•
I.
:'„
'
l·
''.": .- '
' • •i
~) '„;
Di11fłekowv-

m Rzetizy. ,W szczegóiności wy·.
fi.„„ i e przei: zywioły
·
,k9rzys.1:nan
en.
deck1e : pożałowania godnego zaj~cia; ii~ gr~icy polsko-litewskiej
jest ~próbą ~wrócenia uwagi spo
': ł~zeń~twa' od granicy iachod.
:niej pańshya a . przede wszyst'!dm -od · spraw .śląska, Pomorza i
,G~ńs~a,j~ Jeszcze jednym do:.
wodem ,u.sypiania cz11jności społe~
·cze~s\\'.,~;,\v<;?t>ec grożącego niebez.
pieczeńStka . _hitterow~kiego. To
co ·. ~bL obó:i; t. -.zw. ,,narodowy"
sz~~i ; i~t.ęi'~ Niepodległości
P9~$~i i pc>czyna11ia ·~eków idą
na:. tę""_ I>' faszyzmowi hitlerowskiemu. '>'r ~- ~ . .
. · ko'ńfer~1·a przedsitawicieti PPS,
kl~~wY~h . ' Zwiiłzktłw ZawodowY.cJt' oia z .„Bundu" i NSPP o.
ś\y~adcża,' . że,i walka o rozwiązanie
S •
i S tu , · ·
• •
e1ąiu '
ena oraz o ro.zptsa01e
C~Y,~.ch,· wyboróW opartych na
'5.~t>, · pr:i;ymiofnil<OwY,m prawie
.gł~~ani~ . mtisi nadal skupiać
nafsżei:$.z_ę, m~sy · pracujące a Soli' ifarność t,Y,,ch_mas ·1 gotowo.ś.ć do
""""*' h na kaz d e we
wyst ąp i en·' mąavwyc
· Z'Ya~te· .f PS , i .. klarowych Zw.
z~w.'', -."1frina , być ·obowiązkiem
w~~ystk~Cłi· t<omu ]est droga spra

J\1LODZIE1l ' DZIELNICY „PRA\VEJ" P.P.S.
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Poc,z.ą~ek codzi~nnie ó. go.dz~ ·4. · w.:pe~yn1 napięcia .i emocji filmie p.t.
w 'soboty, i· Di~dżieJe ,. i ' święta'.
.-

óO

-=::; i 'o , goćfz.~H~J·.,.:_. ",,,,,„"·
O:Z
"IKi l ··ZA·CH
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Znowu zbro'dn1·a n'a Bał utar h, IsiłyRównież
wczasie kłótni przebił nożem ' kochankę · 'I u.pływa

Jutrmia i Gwiazda nie zgfo i' Przed ustale~em r~p~ezentacji , ::9
jeszcze.• s:vego
.
.
zostame turrueJ 3-ch
Przypommec nalezy, u1 tenmn zap1- .Varszawa
Lwów -:- Lódź. · ~ ,

~dzi.~łn.

sów
I kwietnia.
Nikogo na starcie nie może zahraikW sobotę wieczór w dzielnicy przedstawiciele władz. W między. nąć. ·
bałuckiej znowu miała miejsce czasie do I komisariatu zgłosił się I Zgłos.zenia
pitnjrnuje
sekretar5at
N 12
bó"· · ·· dd I . ·
·
1· ·
·
· W d
krwa wa zb rodma.
omu r.
za JCa 1 o a , się w _ręce po ICJ!. ! RKS. TUR-Cartago, ni. P.O.W. 7, m. 2.
przy · ul. Spacerowej zamieszkuje·
· ·· 1. KWIETNIA HALA SPORTOWA
33-letni Bolesław Michalski wraz
„
GOTOWA
-

l

R' d1·0 :ł:ód-,z.k.·e

ze swą kochanką, 23-letnią Madą
D id· M. h I l · •· t ·
t
I
ro

z. ic a su 1es zona y, a e
już od dłuższego czasu nie żyje z
żoną. Ostatnio między Micha!skim a jego przvjaciółką dochodzi
ło do kłótni i zatargów, bowiem
Michalski podei·rzewał kochankę,
że go zdradza.
W sobotę wieczór w czasie jed
nej z licznych kłótni dobył nagle
noża i zadał Drożdżównie cios w
plecy, kładąc ją trupem na miej.
scu. Lekarz Pogotowia stwierdził
śmierć wskutek przebicia serca
ostrzem w noża.
Na miejsce wypadku przybyli

DANIELLE DARRIEUX
oraz HENRY GARAT

~:grany

'

ipi~s~:
..

Dyżury

antek
_:-_..'.-·.·.
~

. __
. .,,
Nocy ~zisiejszej dyż~rują. ap~ekl:
. H. Dusz.newiczowa, Zgierska g·,, J.
Hartman Brzezill.ska 24 w. Rowitiska, Pla~ Wolnośi,:f ~ • .
Perelmą.n
i , S·ka, Cegielnian~ 32; W. Danielee!d· !?_iotrkowska 127, 1''. Wó~cick.i,
Hala ;.portowa w parkti Pon.iatow- ~~ap10r1wwskiego 27, K. ~e~pf1, ._K~1\ ,
słtieg6 w dniu . I kwietnia zostanie ocJ. rolewska 48.
..
...

A.

.,

a'

PONIEDZIAŁEK, 28 marca
dan·a do ,u.żytku.
6.20 Gimnastyka. 6.40 Muzyka (p'-yty).
sbn. ęł~ ona P,rzy_ wejściu do parku
m1·esloc~
7.0o Dzienl!ik por.·nny. · 7.15 Muz°yka
u
'I
•I!.•
,(płyty). 8.00 Audycja dla dzieci .. 11.15 ,od ulicy f,ąkowej . naprzeeiw kościoła.
J,·. ' ::
Ai;Ałycja dla szkół: l) „Z m1kroskcipeni Okna szczytowe wrchod~ą na ho™-o
u
na odkrycie nowych światów" - po,;a· sportowe
L . L
d . 1 'd ,
danka dla dzieci l!ta~zych. ' llAJ.l Od'
•
"
.
tlCja ange w niu paz z1er:--::
warsztatu do wari>ztatu: WyWiad z ópty ; ~udowla z-zewnątrz_ Jeszcz~ m~ o~yn nika 1937 r. została osadzojli-· W; _
kiem. IL57 Sygna . czasu z Warsza-wy kowana, wewnątrz przedstawia się tnęk ci.reszcie gminnym w Chojnach dla ·
i He?nał z Krakow„. 12 ·03 . Audycja · P0 • ni~. . .
,
.
odbycia dwudniowej kary. Os?ł(u~ńtio-Jwa. 1 ~· 0L01.t Mtuzy_ka pdopµl~~n~ ,Hala .w'.miarów 36 X 19 (boisko) ma dzono ją' z 7 mies1ęcznyin dzietera U'l;"a prze , m ....ro· na·wierichni-ę ze specjalnej mies.zan.kJ k .
P YY •
•
fon d:la ws.zystkich. Fragment z powieści
.. . . , ,
'
iem.
..
p. t. Sęcza nad sercem": 15.10 śpiew. zahair,~ien}a _cegia.stego
W areszcie wszczęła av,ra~!·1Jrę, ~„
15.27 Łódzkie. wiadtmości gield~wc-.
Na,d wej~ciem , znajduje się galeria za co pociągnięto ·ją
15.30 „ ~~adomo~ci. ~ospod\lrcze . . .15.45 o ,. 2~6 „miejmlch eiedzących i 100 &to· cl.zialności karnej.
.
,

Kob1"et2z1-1·0
zn;ym_
dz1·ecK"1·em w' 2reszc1·e"

I

15 0 0

I

Cio."Odp6wfe-_..:

:·: ' .•

_
N ie,ustr-a
._ _·saon~ b
• Ohaler

WARSZAWA -

w KOSZYK.OWCE żEIQ-SKIEJ -.
Do grupy .eliminacyjnej, z :
, ~ajlil"~iejszy
u-doz~ł zapowia<la zostanie wyłoniona . kobieca repreTUR, ktory ma zgło~1c około 30
zentacja Polsld w koszykówce n'i.
' we>dnikó~, - TUR chojeński będozie re· mistrzostwa Europy, mające się ~.;.
'. prezeilt<?wańy przez l5 zawodników,z!być w Rzymie, zostało wyznacza·
tą &8JIIlą liczbą startujących wystąpi iI nych 10 zawodnic~k
wal'$zawskicb,:;
·
.TUR - Cartagil.
, 6 lwowianek, w tyin Batiukóvma „:4
; Niewia.domo jesizcze, ilu zgłosi Wi-lRKS-u i tylko 3 łodz~anki: Gł~że\~·
dzew i Włókniarz.
; ska, Grw:.zczyńska, Filipia~róWJła. · .·
ku PonCZQ!fZDJCZO • Dttanego
nym tok.u.

rozrywkowa.
16.50 Pogadanka
,aktualna. I
• .. . .
· . ,
-~---·---~~~---~~~~~-·-~--~------~---~~-~~~~~p
.. .- MllM~ra~·z~~*~q~~~
.'·~,
17.00
,.Film .w szkole"
oo.:zyt. "' 17.15 l 400 , m1ejsc, 1)oze ' trybnno'lle na 40
Kino.;.:featf';,, DZIS-.11ó,az ostatni
Najwspanialsza kreacja przepięknej RPcital fo1·tcpianowy; 17.50 , Pogadanka., miejsc. Na'\'.prost Zlllajduje się scenka.
.

stytuc1·a.

ŁRSJ(~. o na.grodę Kl.asowego Zwią·z· LóDZ _

Łd'

;łV-·'

. ą IO dhl
Z
W . O Zł ~ ka.za .. U •. -·
' CJęSdG
Lange na 3 mies. w1ęz1ema
.. „

s.p~rtowa .i: wiadomości sportowe. 1'8.10 _wzgl~clnie ~oc?.:um dla orkiestr:"

Na skutek odwołania Sąd ' Okr. '"

w Łodzi rozpoznawał sprawę~. La~

Wiado?1osc1 , ~port~we . lokal~e, 18.15
Ogniottwały strop W!Qarty Jest na gowa tłumaczyła że w ·tym , cza'.; ·
AudycJa wymienna z Katowic. 18.~0. .
;
.
.
. .'
. ·
,:
w filmie
An dycJa
. l.t
· _,_ a .-. F ragmen,t, z " K.a· fila·rach
s1e znajdowała się w ciąży
„.
1 era.,,._.
•· . zelbetonowych.
.·
.
.
1 a po- .„
m:enicy wielkiego mi~sta". 18.55 Qdezy,
Osw1e\lenie. daJe 30 laDllp• 500 watto- nadto potrzebowała mleka _· 91fl, .\
tanie pr?gramu. 19.00 ~a~~a spwtii" .- i' ~eh.
swego dziecka licżącego _
tytli · ·
słuchowisk~. 19.~0 Dy:kutuJ1ty ,_Wytw6r , Orr-zewani.e z.astosowan1) ·auto.maty· czasie 7 miesięcy;
· · ' ",
,C~ czsy . s~~zywcaTh - dialolg9-!W30oPpraco:wn·- ' ozne. Specjalne urządzenie w Ta zie poSąd zmniejszył karę i skazaJ._Lu- 'i·
nJ111. . t3mawa
ugotta . .
oga.m·
,'
.
.
.
.
, .
··'·"
PIKANTERIA! kP , aktualna. ?.0.09 „Kal~jdoskop" .- trzeby reguluJe ochbdzame hah.
CJę Lange na 2 miesiące ·areS?;tU, .,

'NI cp oN
HUl\IOR!

w
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k~ ~~$ ~ey9m ' (h~~)~ s•~~~q~re~9=0Mff~UW~Uaj~~~ri~~k~~
~"·· ·~
1
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•·;; • .:,:' l- '~- ~ l
'
,
.
20,45 Dziennik wieczorny. 20.55 Poga·
·
. HJN Q ' ~··· 'lDZU .PBJ!:MIERA!
Ulubienica wszystkich, bohaterka filmu „Penny" ~anka, akludna. 21:00 w piewsźą rocz· -.
, ,,
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Odbi~o w

SWIATAI

Wielkiego,. Wykonawcy: Orkiestra
.
posiada najwspanialsza wyspa na Pacyfiku. Perła kolonij.
P. :!1: "'. przer.w1e ?c.koło god-z .. '.!2.0~ , ~o
holenderskich o przebogatej naturze, słynna ze stras~y~h
\l'.· c.:c~ ht~ra.C~Je. „2„50 o~tallllC ll~auO•
WUl.kanÓW i ogromny~h plantacji kawy, herbaty, trzciny' "CU~ 1 · sc1 ~zienmka
~ieC?:orucgb,
Prze{lląd,
krowej i tytoniu Ma10iNRICla 'WYSllil .lawa w ,-otilpiilStjk~r,łe
~;n.sy 1 Komom.Id meteoi:ologkmy · L.ODt, MONIUSZKI 2
WSTĘP 25 GR !\'IL. SZK. l1S GB.
23.00 Muzyka, tanecma {płyty). ..
Fotoplastikon czynny od 8 r. do 11 w. Czytelnikom Łod:z;ianina. 20% ~
litr.

drukarni „łfobotn.ika ·, Warszawa, Warl'cka 7.
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